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1 e KAMER - 1 december 2000 

VERVOER - GOEDERENVERVOER- RIVIER- EN ZEEVERVOER- ZEEVERVOER- AFLEVE
RING VAN DE GOEDEREN- VERLIES OF BESCHADIGING- VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJK
HEID- LAAT-VOLGEN ONDERTEKEND NAMENS DE LADINGBELANGHEBBENDE. 

Het vermoeden van aansprakelijkheid bedoeld bij art. 91, A,§ III, 6°, Zeewet, rust niet 
op de scheepsagent die, handelend als lasthebber van de ladingbelanghebbende, een 
laat-volgen ondertekent (1). (Art. 91, A, § III, 6°, Zeewet). 

(NEDLLOYD LINES BELGIUM N.V. T. DEMAR MARINE C.V.) 

ARREST 

(A.R. C.97.0336.N) 

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen ( ... ) , 1, b , 2 en 3 van het Brusselse Cognossements

verdrag (Internationaal Verdrag voor de eenmaking van bepaalde regels inzake cog
nossementen, ondertekend te Brussel op 25 augustus 1924 en goedgekeurd bij wet van 
20 november 1928, B.S., 12juni 1931, zoals gewijzigd door het Protocol opgemaakt te 
Brussel op 23 februari 1968, goedgekeurd bij wet van 28 augustus 1978, B.S., 23 no
vember 1978, en door het Protocol opgemaakt te Brussel op 21 december 1979, goed
gekeurd bij wet van 17 augustus 1983, B.S., 22 november 1983) en 91, in het bijzon
der 91, A,§ I, a,§ II en§ III, 6°, van de Zeewet (Wet van 21 augustus 1879 op de zee
en binnenvaart, houdende boek II van het Wetboek van Koophandel), zoals gewij
zigd door de wet van 28 november 1928 (B.S., 11 januari 1929) en de wet van 11 april 
1989 (B.S., 6 oktober 1989), ( ... ) 

doordat het Hofvan Beroep te Gent het hager beroep van verweerster ontvanke
lijk en grotendeels gegrond verklaart en eiseres veroordeelt tot betaling van het be
drag van 14 7. 776 BEF in hoofdsom, vermeerderd met de interesten aan de wette
lijke rentevoet vanaf 24 augustus 1994, en wel op grond van de volgende redengeving : 

"Dit alles neemt evenwel niet weg dat, in strijd met de zienswijze van de eerste rech
ter, tussen partijen wel degelijk een rechtsband is ontstaan, zodat de vordering door 
hem ten onrechte ontoelaatbaar verklaard werd. 

Dat (eiseres) als scheepsagent van de zeevervoerder optrad is juist, doch het staat 
evenzeer vast dat zij een door haar ondertekende laat-volgen aan (verweerster) uit
gereikt heeft, waarin zij bevestigde de vervoerde goederen op 11 juni 1990 'juist en in 
goede orde ontvangen' te hebben. Bij ondertekening van dit ('clean') laat-volgen heeft 
(eiseres) zeer zeker niet in hoedanigheid van scheepsagent van de zeevervoerder ge
handeld, doch uitsluitend als mandataris van (verweerster), ladingbelanghebbende, 
of minstens voor haar rekening. 

Terzake heeft de aflevering van de goederen blijkbaar, in overeenstemming met de 
Antwerpse gewoonte (cfr. Smeesters en Winkelmolen, Droit maritime et droit flu
vial, Dl. I, nr. 452; R. De Smet, Droit maritime et droit fluvial belge, Dl. I, nr. 378; Dei
waide en Blockx, Kroniek van Zeerecht, in T.B.H., 1991, nr. 69) plaats gegrepen in
gevolge de ondertekening door (eiseres) van het laat-volgen, document dat zij aan 
(verweerster) uitreikte nadat deze haar het cognossement had aangeboden. Op die wijze 

(1) Zie J. LIBOUTON, Examen de jurisprudence (1979 a 1987). Le droit maritime, R.C.J.B., 1990, 
(129) 170, nr. 24. 
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is de afieveringsplicht van de zeevervoerder overgegaan op (eiseres), uitgever van het 
laat-volgen, dat het cognossement vervangt. Dit laat-volgen heeft aan (verweerster) 
houder ervan, tegen (eiseres), uitgever ervan, en rechtstreeks vorderingsrecht be
zorgd dat kan uitgeoefend worden wanneer de laatstgenoemde haar afieverings
plicht niet nakomt. 

In het licht van het expertiseverslag kan hetzelfde echter niet 'gezegd worden van 
de overige vastgestelde schade, waarvan op grond van gewichtig vermoeden mag aan
genomen worden dat ze niet uiterlijk zichtbaar' was in de zin van artikel 91 Zeewet 
(beschadigingen van de binneninrichting en van de versnellingsbakken, verdwij
ning van de radio-installaties). Dienaangaande is het schriftelijk protest van 12 juni 
1990 zeker niet laattijdig, vermits het de dag zelf van de weghaling en dus zeker bin
nen de wettelijke termijn van drie dagen schriftelijk ter kennis gebracht werd. 

Gelet op dit tijdig protest, rust op (eiseres) een wettelijk vermoeden van aanspra
kelijkheid, zodat zij, tot weerlegging daarvan, het bestaan moet aantonen van het be
staan van wettelijke in artikel 91 Zeewet vermelde ontheffingsgronden. Dat doet zij 
niet. 

Volgens haar expert is de verdwijning van de radio-installaties overduidelijk te wij
ten aan piraterij ('pilferage') en hebben de dieven ook de schade aan de tapijten en kruk
ken, evenzeer als aan de binnenpanelen en de electrische bedrading binnen de ca
bine en van het dashboard aangericht. De schade aan de versnellingsbakken werd 
volgens hem aangebracht door een zwaar voorwerp dat er bovenop viel. 

Zijn zienswijze dat niet kan uitgemaakt worden waar en wanneer die beschadi
gingen aangericht werden, wordt door het hof niet gedeeld. De omstandigheid dat de 
krimpfolieverpakking reeds v66r de weghaling opengescheurd was, wettigt het ge
wichtig vermoeden dat de vernielingen en diefstallen zich voordien voorgedaan heb
ben en niet tijdens het transport over de weg van Antwerpen naar Kuurne of in het 
bedrijfvan (verweerster) aangericht werden. Het wegvervoer werd immers niet door 
een derde verricht, maar door K.D. die (verweerster) tijdens de expertiseverrichtingen 
vertegenwoordigde ('present at survey'; 'delegate of receivers'). Ook de diefstal, de aard 
van de schade en het feit dat deze de dag zelfvan de afievering en weghaling ter ken
nis gebracht werd, sluiten redelijkerwijs uit dat dit alles zich na de afievering en weg
haling zou voorgedaan hebben. 

Dienvolgens staat genoegzaam vast dat (eiseres) haar afieveringsplicht niet nage
komen is. Tot vergoeding van de niet uiterlijk zichtbare schade, weze tot beloop van 
(163.876- (13.600 + 1000 + 1.500) 147.776 BEF is zij wel degelijk gehouden. Bo
ven dit bedrag vordert (verweerster) ten onrechte toepassing van het schade- en rente
beding van haar factuurvoorwaarden, nu haar oneigenlijke factuur de toepassing van 
die voorwaarden niet gaande heeft kunnen maken. (Eiseres) is enkel moratoire in
teresten verschuldigd aan wettelijke rentevoet vanaf de immorastelling van 24 au
gustus 1990." (bestreden arrest, blz. 3-5), 

en terwijl, uierde onderdeel, de aansprakelijkheid voor het verlies of de beschadi
ging van goederen die onder een cognossement worden vervoerd, overeenkomstig ar
tikel 91 van de Zeewet op de vervoerder rust; 

krachtens artikel91, A, § III, 6°, op de vervoerder bij tijdige kennisgeving van ver
lies of schade, een vermoeden van aansprakelijkheid rust; 

het begrip "vervoerder" door artikel 91, A, § I, a, wordt gedefineerd als de eige
naar van het schip of de bevrachter die partij is bij een vervoerovereenkomst met een 
afzender; 

deze aansprakelijkheidsregeling niet wordt gewijzigd doordat de afievering van de 
goederen heeft plaatsgevonden door de ondertekening van het laat-volgen door de 
scheepsagent, handelend als mandataris van de ladingbelanghebbende; 

het laat-volgen immers aileen een document is dat door de scheepsagent aan de hou
der van het cognossement wordt uitgereikt nadat deze laatste hem het cognosse
ment heeft aangeboden; 

in het laat-volgen de scheepsagent aan de stuwadoor de opdracht geeft om de koop
waar ter beschikking te stellen van diegene die aan hem het cognossement heeft aan
geboden; 
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de aflevering van de goederen dan, zoals de appelrechters vaststellen, in overeen
stemming met de Antwerpse gewoonte gebeurt door de ondertekening van het laat
volgen door de scheepsagent (te dezen eiseres) als mandataris van de lading
belanghebbende (te dezen verweerster); 

de scheepsagent, louter door als mandataris van de lading-belanghebbende het laat
volgen te ondertekenen en aldus de aflevering te laten plaatsgrijpen, niet samen met 
of in de plaats van de vervoerder aansprakelijk wordt voor het verlies of de bescha
diging van de goederen; 

de appelrechters te dezen niet vaststellen en verweerster overigens zelfs niet aan
voerde dat eiseres zou tekortgekomen zijn aan haar verplichtingen bij de uitoefe
ning van dit mandaat, met name bij de ondertekening van het laat-volgen als man
dataris van verweerster; 

de appelrechters wel vaststellen, enerzijds, dat op eiseres, gelet op het protest van 
verweerster binnen de wettelijke termijn van drie dagen voor wat de niet uiterlijk zicht
bare schade betreft, een wettelijk vermoeden van aansprakelijkheid rust en eiseres, 
ter weer legging daarvan, het bestaan zou moeten aantonen van een van de in arti
kel 91 vermelde onthe:ffingsgronden; 

eiseres volgens de appelrechters het bestaan van dergelijke onthe:ffingsgrond niet 
aantoont en volgens hen vaststaat dat de schade zich v66r de aflevering en wegha
ling van de goederen heeft voorgedaan; 

de appelrechters derhalve, door op grand van het voorgaande te beslissen dat ei
seres haar afleveringsverplichting niet is nagekomen, artikel 91, A, §III, 6°, op ei
seres toepassen; 

de appelrechters, anderzijds, echter vaststellen dat eiseres niet als vervoerder in de 
zin van artikel 91, A, § I, a, van de Zeewet kan worden beschouwd, nu volgens de appel
rechters onbetwistbaar vaststaat dat eiseres uit het cognossement geen persoon
lijke verbintenissen opgenomen heeft, niet als eigenaar van het schip is opgetreden 
en evenmin als bevrachter een vervoerovereenkomst sloot met de inlader (arrest, blz. 
2, vierde alinea), 

zodat de appelrechters, door de aansprakelijkheidsregels bepaald in artikel 91, A, 
§ III, 6°, van de Zeewet toe te passen op eiseres, die geen vervoerder is, doch 
scheepsagent, louter omdat de aflevering van de goederen gebeurde door de onder
tekening van het laat-volgen door eiseres als mandataris van verweerster, artikel 91, 
A,§ I, a, en§ III, 6°, van de Zeewet, evenals de gelijkluidende artikelen 1, a en 2, 6°, 
van het Brusselse Cognossementsverdrag schenden : 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters de aansprakelijkheid wegens verlies of 

beschadiging toetsen aan de bepalingen van artikel 91, A, § III, 6°, van de 
Zeewet; 

Overwegende dat het vermoeden van aansprakelijkheid bedoeld bij dit ar
tikel berust bij de vervoerder, dit is de eigenaar van het schip of de bevrach
ter die partij is bij een overeenkomst met een inlader; 

Dat een scheepsagent doordat hij handelend als lasthebber van de lading
belanghebbende een laat-volgen ondertekent, hierdoor nag niet aansprake
lijk wordt voor het verlies of de beschadiging van de goederen; 

Dat het arrest aanneemt dat eiseres "uit het cognossement geen persoon
lijke verbintenissen heeft opgenomen en niet als eigenaar van het schip is 
opgetreden en evenmin als bevrachter een overeenkomst sloot met de in
lader"; dat het verder beslist dat eiseres "zeer zeker niet in hoedanigheid van 
scheepsagent van de zeevervoerder gehandeld heeft, doch uitsluitend als man
dataris van (verweerster) ladingbelanghebbende, ofminstens voor haar re
kening" en dat op grand van het laat-volgen verweerster een rechtstreeks 
vorderingsrecht heeft tegen eiseres "dat kan uitgeoefend worden wanneer (ei
seres) haar afleveringsplicht niet nakomt"; 
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Dat het arrest aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt; 
Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen lei

den; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit het 
hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen. 

1 december 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver
slaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaat: mrs. Nelissen Grade, Simont. 

Nr. 661 

1 e KAMER - 1 december 2000 

VERVOER- GOEDERENVERVOER- RMER- EN ZEEVERVOER- ZEEVERVOER- ZEEWET, AR

TIKEL 91 - AANSPRAKELIJKHEIDSREGELING- DEKLADING- UITZONDERINGSGEV ALLEN. 

Uit art. 91, A, §I, c, Zeewet kan niet worden afgeleid dat de aansprakelijkheids
regeling van art. 91 steeds toepasselijk is als de goederen, in strijd met de vermel
dingen op het cognossement, op het dek worden vervoerd (1). (Art. 91, A, § I, c, Zee
wet.) 

(SOUTH LOYAL SHIPPING INC. T. DE YOUNG INC. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. C.97.0351.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 februari 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
Schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1, c, 2, 3, 4, § 5, en 4bis van het 

Brusselse Cognossementsverdrag (Internationaal Verdrag voor de eenmaking van be
paalde regels inzake cognossementen, ondertekend te Brussel op 25 augustus 1924 en 
goedgekeurd bij wet van 20 november 1928, B.S. 12 juni 1931, zoals gewijzigd door 
het Protocol opgemaakt te Brussel op 23 februari 1968, goedgekeurd bij wet van 28 
augustus 1978, B.S. 23 november 1978, en door het Protocol opgemaakt te Brussel op 
21 december 1979, goedgekeurd bij wet van 17 augustus 1983, B.S., 22 november 1983) 
en 91, in het bijzonder 91, A, § I, c, § II, § III, § IV, 5°, en§ IVbis van de Zeewet (wet 

(1) Zie Cass., 25 mei 1979, A C. 1978-79, 1120; R. C.J.B. 1982, 465, met noot Putzeys, J., "La Con
vention de Bruxelles du 25 aout 1924 est-elle applicable a tout porteur d'un connaissement et aux 
chargements en pontee?" VERGUTS, P. en GossiEAlJX, 0., Deklading: Vrijbrief of Guillotine? Ew: Ver
voen:, 1998, 193. 
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van 21 augustus 1879 op de zee- en binnenvaart, houdende boek II van het Wet
hoek van Koophandel), zoals gewijzigd door de wet van 28 november 1928 (B.S., 11 
januari 1929) en de wet van 11 april 1989 (B.S. 6 oktober 1989), 

doordat de appelrechters het door verweersters bestreden vonnis teniet doen, be
houdens waar het uitspraak deed over de ontvankelijkheid van de respectievelijke vor
deringen, en zij, opnieuw rechtdoende, de vordering van tweede verweerster tegen ei
seres volledig gegrond verklaren en met name beslissen dat eiseres volledig 
aansprakelijk is voor de schade veroorzaakt door het verlies van twee containers, en 
wel op grond van de volgende redengeving : 

"(. .. ) dat de averijvordering betrekking heeft op het verlies van twee containers (GSTU 
8082227 en 7122393) uit een partij vanvier 40 FT containers met 'polyvinylidine fluo
ride' vervoerd van Antwerpen naar New York aan boord van het ms. 'OOCL Europe 
V', eigendom van (eiseres) en waarvoor (Orient Overseas Container Line Ltd) op
treedt als 'managing company', onder cognossement nr. 015050 uitgegeven te Ant
werpen op 23 januari 1990; dat het cognossement niet vermeldt dat de containers met 
toestemming van de inlader aan dek werden gestuwd; dat de cognossements
voorwaarden elk een clausule bevatten luidens welk de containers zullen worden ver
voerd op of onder dek zonder verwittiging van de inlader (artikel 12); dat tijdens de 
stormen vanjanuari 1990, nl. tussen 25 en 31januari op deAtlantische Oceaan een 
aantal containers waaronder de twee hier aan de orde zijnde containers die boven
deks waren gestuwd, worden losgeslagen (cfr. Statement of facts); dat de schade be
groot wordt op 340.318,40 USD; 

(. .. ) dat door de partijen ter terechtzitting wordt bevestigd dat over deze feitelijke 
omstandigheden en over de schadebedragen geen betwisting bestaat; 

(. .. ) dat (verweersters) de scheepseigenaar voor dit verlies aansprakelijk stellen; dat 
samengevat (verweersters) betogen dat de containers aan dek werden vervoerd en dit 
niet gebeurde met instemming van de inlader, alleszins dat zulks niet werd ver
meld op het cognossement; dat door aldus te handelen de derde-houder van het cog
nossement werd misleid; dat dienvolgens, nog steeds volgens (verweersters), de zee
vervoerder zich niet kan beroepen op de ontheffingsgronden en beperkingen uit artikel 
91 Zeewet; 

(. .. ) dat samengevat de betwisting tussen partijen betrekking heeft op de vraag of 
de stuwing aan boord van de containers op het betrokken schip dient beschouwd te 
worden als een stuwing onder dek, dan wel als een 'deklading'; 

(. .. ) dat ter terechtzitting wordt bevestigd dat er geen verschil van mening be
staat over het feit dat het antwoord over de vraag niet in artikel 66 Zeewet moet wor
den gezocht, nu deze bepaling enkel de contractuele verhouding tot de inlader be
treft; dat inderdaad in onderhavige betwisting enkel de verhouding tussen de 
zeevervoerder en de derde-cognossementshouder aan de orde is; 

(. .. ) dat (eiseres) hierin gevolgd door de eerste rechter van oordeel is dat voor de in
vulling van het begrip 'deklading' dient te worden rekening gehouden met de evolu
tie in de scheepvaart en met name het gebruik van containerschepen waarbij de laad
kisten niet enkel in het ruim maar ook bovendeks worden gestapeld (cfr. 0. Gossieaux, 
'Deklading en de artikelen 66 en 91 Zeewet', R.W., 1992-93, 213 e.v.; J. Van Doose
laere, 'Het internationaal containervervoer', Liber amicorum L. Tricot, 537 e.v.); dat 
bij dergelijke schepen de deklading deel uitmaakt van het ruim van het schip; dat deze 
wijze van vervoer van containers algemeen gebruikelijk is geworden en een derge
lijke stuwing op het dek van speciaal daartoe geconcipieerde schepen geen uitdruk
kelijke toestemming van de inlader of een vermelding op het cognossement behoeft; 
dat de 'klassieke Belgische' interpretatie die enkel kan gelden voor conventionele la
dingen aan boord van conventionele schepen, terzake onhoudbaar is en geen steun vindt 
in de ons omringende landen; dat wat betreft de nieuwste ontwikkelingen door de eer
ste rechter terloops ook wordt verwezen naar de nieuwste generatie van container
schepen (zgn. full-containerschepen) die in het geheel geen dek meer hebben en die 
zo zijn geconstrueerd dat de containers die hoven de scheepswanden uitkomen op bij
zondere wijze worden bevestigd; dat buiten betwisting staat dat het ms. 'OOCL EU
ROPE' niet een containerschip van een dergelijk type is; 

(. .. ) dat (verweersters) terecht betogen dat artikel 91 Zeewet uitdrukkelijk de la
ding die feitelijk vervoerd wordt aan dek en waarvan melding wordt gemaakt in het 
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cognossement, uit haar toepassingsgebied weert; dat wanneer de zeevervoerder na
laat het feit van het dekvervoer'in het cognossement te vermelden, zulks beschouwd 
moet worden als een fout; dat alsdan op hem een vermoeden van aansprakelijkheid 
rust en de zeevervoerder evenmin een beroep kan doen op de exoneraties en beper
kingen van aansprakelijkheid uit artikel 91 Zeewet; 

( ... ) dat het stuwen van de onderhavige containers onmiskenbaar als een 'dekla
ding' moet worden beschouwd; dat door een dergelijke stuwing de goederen aan zwaar
dere vervoersrisico's zijn onderworpen dan wanneer zij onderdeks worden vervoerd; 

( ... ) dat het niet vermelden op het cognossement van het feit dat de containers niet 
in het laadruim worden vervoerd, tot gevolg heeft dat bij de derde-houder van het cog
nossement het vertrouwen wordt gewekt dat de goederen niet zijn blootgesteld aan 
de bijzondere risico's, die het gevolg zijn van het niet laden in het ruim van het schip; 

( ... ) dat dientengevolge de zeevervoerder die nalaat het feit van het dekvervoer in 
het cognossement te vermelden ten aanzien van de derde-cognossementshouder fou
tief handelt en geen beroep kan doen op de exoneraties en beperkingen van aanspra
kelijkheid uit artikel 91 Zeewet (cfr. Cass., 25 mei 1979, R.H.A., 1979, 251); dat het 
laden aan dek van containers zonder uitdrukkelijke vermelding, een inbreuk ople
vert van de Haagse regels (cfr. Tetley, Marine Cargo Claims, 644-645 : 'to carry con
tainers without declaration to that effect on the bill of lading is a violation of the Ha
gue and HagueNisby Rules ( ... ) and is a fundamental breach of contract'); 

( ... ) dat (eiseres) evenmin kan verwijzen naar de bedingen opgenomen op het cog
nossement; dat deze clausuleringen geen afbreuk kunnen doen aan de rechten die de 
derde-cognossementshouder uit artikel 91 Zeewet kan putten; dat bovendien de uit
gifte van een cognossement zonder vermelding dat de goederen op dek worden ver
voerd, de derde-cognossementshouder verschalkt; 

( ... ) dat ten overvloede de door (eiseres) aangevoerde economische en verzekerings
motieven niet overtuigend voorkomen; dat het buiten betwisting staat dat het con
tainervervoer een grote uitbreiding heeft genomen en containerschepen - steeds met 
feitelijke dekverscheping- de continenten met elkaar verbinden op een meer vei
lige wijze dan met conventionele schepen het geval is; dat, zoals door (eiseres) wordt 
betoogd, deze evolutie tot gevolg heeft dat het aantal der schadegevallen afneemt en 
de vrachtprijzen en verzekeringspremies afuemen; dat deze statistische gegevens ech
ter niet de zaak uitmaken van de ladingbelanghebbende wiens container bovendeks 
wordt vervoerd en die daardoor schade lijdt; dat, nogmaals, een stuwing op dek gro
tere vervoersrisico's oplevert dan in het laadruim; dat het daarom niet redelijk is de 
schadelijke gevolgen van de - schaars geworden - incidenten bij een dergelijk trans
port af te wentelen op de derde-cognossementshouder die niet op de hoogte is van deze 
wijze van stuwing en derhalve niet bedacht is op deze grotere vervoerrisico's en in de 
regel geen afdoende maatregelen heeft getroffen terzake van het verzekeren van deze 
risico's; 

( ... ) dat (eiseres) derhalve geen beroep kan doen op de exceptie van zeefortuin; dat 
ten overvloede de omstandigheden die hiertoe zouden moeten aanleiding geven on
voldoende worden bewezen; dat verder niet wordt aangetoond, noch aannemelijk ge
maakt dat de lading ware zij vervoerd onder dek averij zou hebben opgelopen; 

( ... ) dat de gevorderde bedragen door (verweersters) naar genoegen van recht wor
den bewezen; dat zij klaarblijkelijk niet worden betwist;" (bestreden arrest, blz. 3-8), 

terwijl, eerste onderdeel, volgens artikel 91, A, § II, van de Zeewet, de vervoerder in 
alle overeenkomsten tot vervoer van goederen over zee, met betrekking tot de la
ding, de behandeling, de stuwing, het vervoer, de bewaking, de verzorging en de las
sing van die goederen, belast is met de aansprakelijkheden en verplichtingen die ver
der in artikel91 worden vermeld, net zoals hij de daarbedoelde rechten en ontheffingen 
geniet; 

volgens artikel91, A,§ III, 8°, iedere bepaling in een vervoerovereenkomst, waar
door de vervoerder of het schip wordt ontheven van aansprakelijkheid voor verlies of 
beschadiging van of met betrekking tot goederen, voortvloeiende uit een nalatig
heid, schuld of tekortkoming in het voldoen aan de verplichtingen die in § III wor
den gesteld, waardoor deze aansprakelijkheid mocht worden verminderd op andere wijze 
dan in artikel 91 is voorgeschreven, nietig, van onwaarde en zonder gevolg is; 
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uit deze bepalingen voortvloeit dat, om de vervoerder aansprakelijk te stellen, ener
zijds een nalatigheid, schuld oftekortkoming in het voldoen aan de verplichtingen ver
meld in § III moet worden vastgesteld, en anderzijds het voortvloeien van het ver
lies of de beschadiging van de goederen uit deze nalatigheid, schuld of tekortkoming; 

wat de nalatigheid, schuld oftekortkoming betreft, artikel91, A,§ III, 3, van de Zee
wet opsomt welke vermeldingen het cognossement moet bevatten; blijkens deze wets
bepaling niet hoeft te worden vermeld of de goederen al dan niet aan dek worden ver
voerd; 

het niet vermelden op het cognossement van het feit dat de containers op het dek 
kunnen worden vervoerd, weliswaar in beginsel tot gevolg heeft dat bij de derde
houder van het cognossement het vertrouwen wordt gewekt dat de goederen niet zijn 
blootgesteld aan de bijzondere risico's, die het laden in het ruim van het schip niet ver
toont; 

dit evenwel anders is wanneer de cognossementsvoorwaarden een clausule bevat
ten luidens dewelke de containers kunnen vervoerd worden op of onder dek zonder ver
wittiging van de inlader; 

in zulk geval bij de derde-houder immers niet het vertrouwen wordt gewekt dat de 
goederen niet zijn blootgesteld aan de bijzondere risico's van deklading, doch de derde
houder dan integendeel in kennis wordt gesteld van het feit dat de koopwaar aan bij
zondere risico's wordt blootgesteld en zich in functie daarvan eventueel kan verze
keren; 

te dezen door de appelrechters wordt vastgesteld dat artikel 12 van de cognossements
voorwaarden bepaalt dat de containers zullen worden vervoerd op of onder dek zon
der verwittiging van de inlader; de appelrechters tevens vaststellen dat over deze fei
telijke omstandigheid geen betwisting bestaat (bestreden arrest, blz. 3-4); 

de appelrech_ters derhalve uit deze door hen op onaantastbare wijze vastgestelde om
standigheden niet wettig konden afieiden dat eiseres als vervoerder het vertrouwen 
van de derde-houder had verschalkt en foutief had gehandeld louter door na te la
ten het dekvervoer op het cognossement te vermelden, zodat zij artikel 91 van de Zee
wet, in het bijzonder lid A, §II en§ III, evenals de overeenstemmende artikelen 2 en 
3 van het Brussels Cognossementsverdrag schenden; 

en terwijl, tweede onderdeel, uit de in het eerste onderdeel aangehaalde bewoor
dingen van artikel 91, A, § II en § III, 8, van de Zeewet volgt dat, om de vervoerder 
aansprakelijk te stellen, naast een nalatigheid, schuld of tekortkoming van de ver
voerder in het voldoen aan de verplichtingen die in § III worden gesteld, ook moet wor
den vastgesteld dat het verlies of de beschadiging van de goederen uit deze nalatig
heid, schuld of tekortkoming voortvloeit; 

het oorzakelijk verband tussen de nalatigheid, schuld of tekortkoming enerzijds en 
het verlies of de beschadiging anderzijds derhalve moet worden vastgesteld; 

de appelrechters te dezen niet vaststellen dat het verlies van de containers voort
vloeide uit ofwerd veroorzaakt door het niet-vermelden van het dekvervoer in het cog
nossement; 

uit de loutere niet-vermelding van het dekvervoer in het cognossement trouwens niet 
wettig een oorzakelijk verband met het verlies van de containers zou kunnen wor
den afgeleid, 

de appelrechters derhalve, door te besli&sen dat op eiseres een vermoeden van aan
sprakelijkheid voor het verlies van de containers rustte doordat zij naliet het feit van 
het dekvervoer in het cognossement te vermelden, zonder het oorzakelijk verband tus
sen de beweerde fout, bestaande in het niet vermelden van het dekvervoer op het cog
nossement, en het verlies van de containers te onderzoeken, artikel 91 van de Zee
wet, in het bijzonder lid A,§ II en§ III, evenals de overeenstemmende artikelen 2 en 
3 van het Brussels Cognossementsverdrag schenden; 

en terwijl, derde onderdeel, deklading door artikel 91, A, § I, c, aileen van het 
toepassingsgebied van artikel 91 is uitgesloten, onder de dubbele voorwaarde dat de 
lading bij de vervoerovereenkomst opgegeven is als geplaatst op het dek en feitelijk 
aldus wordt vervoerd; 
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te dezen door de appelrechters wordt vastgesteld en niet was betwist dat de eer
ste van deze twee voorwaarden niet was vervuld, aangezien de lading niet als de
klading was opgegeven in het cognossement; 

gelet op het ontbreken van een door de wet uitdrukkelijk gestelde voorwaarde, ar
tikel 91 van de Zeewet bijgevolg toepasselijk moest worden geacht, 

de appelrechters derhalve, door het beroep van eiseres op artikel 91 van de Zee
wet uit te sluiten, dit artikel, in het bijzonder lid A, § I, c, evenals het overeenstem
mende artikel 1, c, van het Brussels Cognossementsverdrag schenden; 

en terwijl, vierde onderdeel, volgens artikel 91, A, §IV, so, a, van de Zeewet, ten
zij de aard en de waarde van de goederen door de inlader zijn aangegeven voordat de 
goederen zijn ingeladen en deze aangifte in het cognossement is opgenomen, "in geen 
geval" de vervoerder, noch het schip aansprakelijk zijn voor verlies ofbeschadiging van 
of met betrekking tot de goederen hoven een welbepaald bedrag; 

§ IVbis, lid 1, van de Zeewet de algemene draagwijdte van de beperking van aan
sprakelijkheid bevestigt door te bepalen dat de voorziene beperkingen van de aan
sprakelijkheid gelden "voor elke rechtsvordering" die tegen de vervoerder wordt in
gesteld tot het bekomen van schadeloosstelling voor een verlies ofbeschadiging van 
uit hoofde van een vervoerovereenkomst vervoerde goederen, om het even of die rechts
vordering is ingesteld geworden op grond van de contractuele of de niet-contractuele 
aansprakelijkheid van de vervoerder; 

bovendien volgens artikel 91, A,§ IV, sa, e, de vervoerder alleen dan niet gerech
tigd is het voordeel van de beperking van de aansprakelijkheid te genieten als be
wezen werd dat de schade het gevolg is van een handelen of een nalaten van de ver
voerder, begaan hetzij met het opzet de schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met 
het bewustzijn dat er waarschijnlijk schade zou uit voortvloeien; 

de appelrechters noch expliciet, noch impliciet vaststellen dat eiseres zou gehan
deld hebben met het opzet de schade te veroorzaken of roekeloos en met het bewust
zijn dat er waarschijnlijk schade zou uit voortvloeien; 

uit het loutere feit dat de vervoerder een fout begaat, niet kan worden afgeleid dat 
hij met opzet of roekeloos heeft gehandeld; 

een fout, zelfs een grove fout, immers niet met opzet of met roekeloos handelen kan 
worden gelijk gesteld, 

de appelrechters derhalve, door te beslissen dat eiseres geen beroep kan doen op de 
exoneraties en beperkingen van aansprakelijkheid uit artikel 91 van de Zeewet, door
dat eiseres naliet het feit van het dekvervoer in het cognossement te vermelden en zij 
bijgevolg ten aanzien van de derde-cognossementshouder foutiefhandelde, zonder vast 
te stellen dat eiseres met opzet de schade veroorzaakte of roekeloos en met het be
wustzijn dater waarschijnlijk schade zou uit voortvloeien, artikel 91, A,§ IV, so, a en 
e, en§ IVbis, evenals de overeenstemmende artikelen 4, so, a en e, en 4bis van het Brus
sels Cognossementsverdrag, schenden; 

en terwijl, vijfde onderdeel, eiseres in haar regelmatig aan de appelrechters voor
gelegde syntheseconclusie van 16 januari 1997 uitdrukkelijk aanvoerde dat zij zich niet 
schuldig had gemaakt aan bedrog, noch aan opzettelijk veroorzaakte schade, noch aan 
roekeloosheid met de wetenschap dat schade waarschijnlijk zou ontstaan en dat zij zich 
bijgevolg op de aansprakelijkheidsbeperking, bepaald in artikel 91, A,§ IV, so, van de 
Zeewet kon beroepen, en wel in de volgende bewoordingen : 

" ... De aansprakelijkheidsbeperking 
Het is precies het bedrog, in de verschillende definities en variaties die rechtsleer 

en rechtspraak eraan hebben gegeven (dol, faute dolosive, faute intentionnelle, faute 
lucrative, fundamental breach, deviation), die de rechtbanken er in bepaalde geval
len ertoe hebben aangezet de zeevervoerder het recht op beperking te ontzeggen on
der de Haagse Regels (ongetwijfeld ook uit billijkheidsoverwegingen gelet op de na
latigheid van de wetgever om het bedrag aan te passen aan de evolutie, cfr. Putzeys, 
J., Noot onder Cass., 27 mei 1979, inz. Balduin, R.C.J.B., nr. 1S, p. 49S) 

Men kan immers veronderstellen dat de makers van de Conventie van 1924 niet de 
bedoeling hadden aan de zeevervoerder het voordeel toe te kennen van de beper
king in geval van bedrog, en dit niettegenstaande de woorden 'in geen geval'. Hoe
wel die stelling zondigt tegen de verplichting tot autonome interpretatie van de 
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verdragstekst kan men ook (op basis van beginselen van het Code Civil) ontwikke
len dat diegene die zich daardoor bewust buiten het 'contract' stelt ook de voorde
len van dat 'contract' niet mag.inroepen. 

De auteurs van de Regels van Visby (en het is op basis van die Regels en niet van 
die van 1924 dat de zaak wordt beoordeeld) hebben in alle duidelijkheid bepaald : 

- vooreerst dat de exoneraties door de zeevervoerder kunnen worden ingeroe
pen, onverschillig of hij nu wordt aangesproken op contractuele dan wel extra
contractuele grond; 

- vervolgens dat het voordeel van de beperking aan de zeevervoerder slechts dan 
ontnomen wordt wanneer hij hetzij opzettelijke schade toebrengt hetzij wanneer hij 
roekeloos is en dat bovendien bewezen is dat hij wist dat uit die roekeloze daad waar
schijnlijk schade zou ontstaan. 

Opnieuw kan men niet beweren dat alle containerrederijen, classificatie
maatschappijen, stouwerijen, verschepers, ladingverzekeraars de containerschepen, 
die geconcipieerd zijn om een aanzienlijke lading containers aan dek te vervoeren, ope
reren, goedkeuren, beladen, gebruiken voor het vervoer van hun goederen, aanvaar
den als risico (zonder bijpremie) en daarbij handelen met roekeloosheid en met de we
tenschap dat daaruit waarschijnlijk schade zou ontstaan. 

Het is niet verwonderlijk dat eisende partijen zelfs geen poging ondememen om die 
argumentatie te weerleggen. Zelfs indien het hofhet zeefortuin niet zou weerhou
den, dan nog staat het vast dat (eiseres) (haar) aansprakelijkheid (kan) beperken tot 
908 kg x 40 x 2 STR = 72.640 STR in hoofdsom. 

In dat opzicht kan worden verwezen naar het arrest van het Franse Hofvan Cas
satie dat reeds op 23 juni 1982 tot de vaststelling kwam dat de aansprakelijkheids
beperking van de Regels van Visby toepassing vindt wanneer (conventionele!) goe
deren aan dek worden verladen zonder melding op het cognossement, en wanneer niet 
bewezen is dat de vervoerder roekeloos handelde met de wetenschap dat daaruit schade 
zou ontstaan (Cass., 23 juni 1982, E.T.L., 1983, p. 490) (stuk 32). 

In het voorliggende geval is geen sprake (minstens wordt daarvan geen bewijs ge
leverd) van bedrog, noch van opzettelijk veroorzaakte schade, noch van roekeloos
heid met de wetenschap dat schade waarschijnlijk zou ontstaan. 

Derhalve (kan eiseres) zich beroepen op de aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in 
artikel 91.A, § 4.5 van de Zeewet." 

(syntheseconclusie in hoger beroep van eiseres van 16 januari 1997, p. 26-27); 
de appelrechters noch met bovenstaande overweging, noch met enige andere over

weging op dit middel antwoorden, 
de appelrechters derhalve, door dit middel van eiseres onbeantwoord te laten, ar

tikel 149 van de gecoordineerde Grondwet schenden : 

Overwegende dat uit het arrest blijkt dat: 
1. het ms. OOCL Europe V, een container carrier dat niet ontworpen is als 

"full-containerschip", op haar zeereis van Antwerpen naar New-York in de 
Atlantische Oceaan zwaar weer ontmoette waardoor twee containers met po
lyvinylidine fluoride werden losgeslagen; 

2. de containers bovendeks waren gestuwd zonder dat dit uitdrukkelijk werd 
vermeld op het cognossement; 

3. het cognossement in de algemene voorwaarden de mogelijkheid open
liet van dekvervoer; 

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat de onderdelen het arrest verwijten te hebben geoor

deeld dat eiseres het vertrouwen van de derde cognossementshouder had ver
schalkt en foutief had gehandeld louter door na te laten het dekvervoer op 
het cognossement te vermelden; 
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Overwegende dat het arrest weliswaar vermeldt dat wanneer de zee
vervoerder nalaat het feit van het dekvervoer in het cognossement te ver
melden, zulks beschouwd moet worden als een fout en dat hierdoor het ver
trouwen wordt gewekt dat de goederen niet blootgesteld werden aan de 
bijzondere risico's die het gevolg zijn van het niet-laden in het ruim van het 
schip; 

Dat de appelrechters hun beslissing niet gronden op de voornoemde fout 
maar op het niet bestreden oordeel dat het te dezen ging om een dekla
ding en niet om een stuwing onder dek en op het feit dat de niet-vermelding 
van de deklading verhindert dat de vervoerder zich op de exoneraties van ar
tikel 91 van de Zeewet zou kunnen beroepen; 

Dat de onderdelen gericht zijn tegen overtollige beschouwingen, mits
dien niet tot cassatie kunnen leiden; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat eiseres aanvoert dat artikel 91 van de Zeewet toepas

selijk is wanneer het cognossement geen melding maakt van de deklading 
en de lading in feite op het dek wordt vervoerd; 

Overwegende dat, krachtens artikel 91, A, §I, c, de goederen in dat ar
tikel bedoeld niet omvatten de lading die, bij de vervoerovereenkomst, op
gegeven is als geplaatst op het dek en die feitelijk aldus wordt vervoerd; 

Dat, wanneer artikel 91, A in zijn § I, c, de lading die in de vervoer
overeenkomst opgegeven is als geplaatst op het dek en feitelijk aldus wordt 
vervoerd, uit zijn toepassingsgebied uitsluit, het de vermelding van dekla
ding enkel oplegt met het oog op de bescherming van de derde-houder van 
het cognossement en niet om, bij ontstentenis van deze vermelding, de in strijd 
met het cognossement op het dek vervoerde goederen aan de ten voordele van 
de zeevervoerder bepaalde aansprakelijkheidsbeperking van artikel 91, A, 
§ IV, 5°, a, te onderwerpen; 

Dat uit de eerstgenoemde bepaling niet kan worden afgeleid dat wan
neer aan het vereiste dat vermeld wordt dat de goederen op het dek wor
den geplaatst niet voldaan is en de goederen feitelijk op het dek worden ver
voerd, de aansprakelijkheidsregeling van artikel 91 steeds toepasselijk zou 
zijn; 

Overwegende dat de derde-houder van een "zuiver'' cognossement erop mag 
vertrouwen dat, behalve wanneer de schepen specifiek zijn uitgerust voor ver
voer zonder dek, de koopwaar onder dek wordt vervoerd en derhalve niet aan 
de risico's van de deklading is blootgesteld; dat, integendeel, wanneer het cog
nossement vermeldt dat de goederen op het dek worden vervoerd, de derde
houder in kennis wordt gesteld, enerzijds, dat de koopwaar is blootgesteld 
aan bijzondere risico's, welke het laden in het ruim van het schip niet ver
toont, anderzijds, dat de zeevervoerder zijn aansprakelijkheid vrij mag be
perken in weerwil van de bepaling van artikel 91, A, §III, 8°, van de Zee
wet; dat hij dan ook de koopwaar op grond daarvan afhankelijk eventueel kan 
verzekeren; 

Overwegende dat de appelrechters te dezen oordelen dat het cognosse
ment geen melding maakt van deklading, dat de goederen feitelijk op het dek 
werden vervoerd en dat de derde-houder mocht verwachten dat de lading on
der dek zou worden vervoerd; 

Dat zij zodoende door te beslissen dat de zeevervoerder te dezen geen be
roep kon doen op de beperkingen van aansprakelijkheid bedoeld in artikel 
91 van de Zeewet, de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet scherr
den; 
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 

1899 

Overwegende dat de appelrechters op grand van de in het derde onder
dee! vergeefs bekritiseerde redenen oordelen dat artikel 91 van de Zeewet 
te dezen geen toepassing vindt; 

Overwegende dat artikel 91, A, § IV, 5o, a en e, en § IVbis, van de Zee
wet enkel betrekking hebben op de vorderingen die onder het toepassings
gebied vallen van artikel 91 van de Zeewet; 

Dat het arrest dat zulks beslist, de in het onderdeel aangewezen wetsbe-
palingen niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Wat het vijfde onderdeel betreft: 

Overwegende dat eiseres in haar syntheseconclusie, in ondergeschikte orde, 
over de beperking van haar aansprakelijkheid op grand van artikel 91, A, § 
IV, 5°, van de Zeewet concludeerde; 

Overwegende dat het arrest dit verweer beantwoordt en verwerpt door te 
overwegen dat eiseres foutief handelt en geen beroep kan doen op de vrij
stellingen en de beperkingen van aansprakelijkheid bepaald in artikel 91 van 
de Zeewet; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

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

1 december 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggeuer : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal-Aduocaten: mrs. Nelissen Grade en Simont. · 
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1 e KAMER - 1 december 2000 

1° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- NIEUW MIDDEL- ONTVANKELIJK
HEID - BEGRIP. 

2° ONTEIGENING TEN ALGEMENEN NUTTE - MACHTIGING TOT ONTEIGENING- BE
VOEGDE MINISTER- ONWETTIGHEID- CASSATIEBEROEP- NIEUW MIDDEL- ONTVANKE
LIJKHEID. 

1 o en 2° Nieuw, mitsdien niet ontuankelijk, is het middel dat aanuoert dat de ontei
gening onwettig is daar de machtiging tot onteigening uerleend werd door een daar
toe niet beuoegde minister. (Artt. 1 Onteigeningswet, 3 Decr.Vl. 13 april 1988.) 
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(H. .. EN S ... T. GEMEENTE ZWIJNDRECHT) 

ARREST 

(A.R. C.98.0102.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 27 oktober 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 11, 59bis van de Grondwet v66r zijn coi:irdinatie op 17 

februari 1994, 1 van de wet van 26 juli 1962 betreffende rechtspleging bij hoog
dringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, 1, 5, 79 van de 
bijzondere wet op de hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 en artikel 3 van 
het Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 13 april 1988 tot bepaling van de ge
vallen en de modaliteiten waarbij de Vlaamse Executieve kan overgaan tot onteige
ningen ten algemene nutte inzake de culturele, persoonsgebonden en onderwijs
aangelegenheden; 

doordat het bestreden arrest, onder het afWijzen als ongegrond van het hager be
roep van de eisers, op het incidenteel beroep van verweerster, het vonnis a quo te
niet doet en beslist de onteigeningsvergoeding te behouden op 12.475.280 BEF, zo
als vastgesteld door de Vrederechter zonder evenwel de vergoedende intresten op het 
verschil tussen het bedrag van de provisionele vergoeding en deze van de voorlo
pige vergoeding en de eisers veroordeelt om aan verweerster terug te betalen het ver
schil tussen het bedrag gestort in de consignatiekas en het toegekende bedrag, zijnde 
1.181.305 BEF, meer de intresten die het teveel geconsigneerde bedrag heeft opge
bracht in de Deposito- en Consignatiekas tot op de dag van de terugtrekking van de 
vergoeding, meer de wettelijke intresten en de gerechtelijke intresten en de eisers ver
oordeelt tot gerechtskosten van beide aanleggen, op grand van de motieven : 

"dat (de eisers) opwerpen dat het onteigeningsbesluit van 21 november 1983 on
wettig is bij gebreke van hoogdringendheid hetgeen zou moeten blijken uit het ja
ren lang wachten om dit besluit uit te voeren; ... dat indien het de administratie is die 
oordeelt over de opportuniteit van de onteigening de rechterlijke macht een controle
bevoegdheid heeft; dat in deze niet blijkt dat de onteigenaar een ander doel na
streefde dan datgene waarvoor de wet de onteigening toelaat : de onteigende gron
den werden door het O.C.M.W. van Zwijndrecht aangewend voor de oprichting van 
service-flats en dienstencentrum (niet betwist); dat evenmin uit het onteigenings
dossier kan worden afgeleid dat er een onredelijke en onverantwoorde lange ter
mijn verliep tussen het onteigeningsbesluit (november 1983) en het inleiden van de 
gerechtelijke procedure tot vaststelling van de onteigeningsvergoeding (maart 1985); 
dat derhalve bij het nemen van het onteigeningsbesluit het karakter van dringende 
noodzakelijkheid niet werd miskend", 

terwijl de machtiging waarbij de Koning, krachtens artikel 1 van de wet van 26 juli 
1962 betreffende de onteigeningen ten algemene nutte en de concessies voor de bouw 
van autosnelwegen, vaststelt dat de onmiddellijke inbezitneming van een of meer on
roerende goederen, ten algemene nutte onontbeerlijk is, sedert de staatshervorming 
met ingang van 1 oktober 1980 verleend wordt door de functioneel bevoegde Minis
ter tot wiens bevoegdheid de materie behoort in het kader waarvan de onteigening 
plaats heeft; de onteigeningsmachtiging verleend met het oog op het ter beschik
king stellen van onroerende goederen aan het O.C.M.W. voor het oprichten van be
jaardenwoningen en een dienstencentrum door en voor het O.C.M.W. een persoons
gebonden materie is waarvoor krachtens artikel 59bis van de Grondwet, artikel 1, 
artikel 5, § 1, 1, 5°, artikel 79 van de bijzondere wet op de hervorming der instellin
gen van 8 augustus 1980 en artikel 3 van het Decreet van de Vlaamse Gemeen
schap van 13 april 1988 tot bepaling van de gevallen en de modaliteiten waarbij de 
Vlaamse Executieve kan overgaan tot onteigeningen ten algemene nutte inzake de cul
turele persoonsgebonden en onderwijsaangelegenheden, de Minister van de Execu
tieve van de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is tot wiens bevoegdheid de bejaarden
zorg behoort en niet de Minister van Binnenlandse Aangelegenheden optredend binnen 
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zijn bevoegdheid van artikel 6 van de bijzondere wet op de hervorming der instel
lingen als orgaan van het Vlaams Gewest, 

en terwijl in casu blijkens de inleidende dagvaarding van 2 april 1985 "bij besluit 
van de Gemeenschapsminister van Binnenlandse Aangelegenheden van 21 novem
ber 1983 verordend wordt dat het nodig is de door de wet van 26 juli 1962 inge
stelde onteigeningsprocedure toe te passen", gepubliceerd in het Belgisch Staats
blad van 27 maart 1984 op blz. 3793 en door de eisers als stuk VII, 9, van hun 
gei:nventorieerd bundel voorgelegd aan de bodemrechter, waaruit blijkt dat dit be
sluit genomen werd "Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervor
ming der instellingen, inzonderheid het artikel 6", hetzij op grond van materies door 
die bijzondere wet voorbehouden aan het Vlaams Gewest, 

zodat het bestreden arrest, dat vaststelt dat de onteigening geschiedde met het doel 
de onteigende gronden door het O.C.M.W. van verweerster aan te wenden voor op
richting van service-fiats en dienstencentrum, dan wanneer de machtiging tot ont
eigening bij hoogdringendheid verleend werd door een niet bevoegde Minister van Bin
nenlandse Aangelegenheden handelend als orgaan van het Vlaams Gewest niet wettig 
de gedwongen onteigening bij hoogdringendheid wettig kon bevinden (schending van 
de hoger aangehaalde bepalingen) : 

Overwegende dat het middel aanvoert dat de onteigening onwettig is, daar 
de machtiging tot onteigening werd verleend door een hiertoe niet be
voegde gemeenschapsminister van binnenlandse aangelegenheden; 

Overwegende dat de vraag welk lid van een executieve of van een rege
ring bevoegd is om een daad te stellen die tot de bevoegdheid van die exe
cutieve of regering behoort, door de appelrechter niet ambtshalve moest wor
den opgeworpen en niet voor het eerst voor het Hof mag worden opgeworpen; 

Dat het middel nieuw is, mitsdien niet ontvankelijk is; 

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

1 december 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver
slaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en Hutzler. 

Nr. 663 

3e KAMER - 4 december 2000 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- ALGE
MEEN- BEWAARDER- VERHAAL OP EEN DERDE- BEGRIP. 

De bewaarder, die jegens de schadelijder aansprakelijk is voor de schade, veroor
zaakt door een zaak die hi) onder zijn bewaring heeft, kan op de derde verhaal uit
oefenen wegens de niet-nakoming van de contractuele verbintenissen door laatstge
noemde en zulks tot beloop van het bedrag van de schade die hij moet vergoeden (1). 
(Art. 1384, eerste lid, B.W.) 

(1) Zie Cass., 10 sept. 1981 (A. C., 1981-82, nr. 26). 
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(WAALS GEWEST- MINISTER VAN RUIMTELIJKE ORDENING EN 
OPENBARE WERKEN EN VERKEER T. L ... EN IN TEGENWOORDIGHEID VAN D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.98.0330.F) 

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

Gelet op de op 15 november 2000 door de eerste voorzitter gewezen be
schikking waarbij de zaak naar de derde kamer verwezen wordt; 

Over het middel: schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1134, 1142, 1147, 
1315, eerste lid, 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, de vordering tot vrij
waring die eiseres - op wie de rechten en verplichtingen van de Dienst voor de scheep
vaart zijn overgegaan - tegen verweerster heeft ingesteld niet gegrond verklaart, op 
grond: "dat eiseres op de hoofdvordering en eiseres op de vordering tot vrijwaring in 
gebreke blijven te bewijzen dat het bestaan van de ondiepe plaats die de schade heeft 
veroorzaakt en waarvan de oorsprong duister blijft, aan de aannemer te wijten is; dat 
het Waalse Gewest dat, bij ontstentenis van een bewezen verklaarde fout, in zijn hoe
danigheid van opdrachtgever niet aansprakelijk wordt verklaard op grond van de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, niet kan nagaan of de aannemer 
op grond van artikel 3 van de technische bepalingen van het bestek contractueel aan
sprakelijk is wegens niet-nakoming van de verbintenis om een minimumdiepte van 
3 meter in stand te houden", 

terwijl, eerste onderdeel, uit die overwegingen van het arrest niet kan worden op
gemaakt om welke reden het Waalse Gewest, waarvan de oproeping tot vrijwaring te
gen verweerster nochtans ontvankelijk verklaard is, niet "kan nagaan of de aanne
mer contractueel aansprakelijk is" wegens niet-nakoming van de bij artikel 3 van de 
technische bepalingen van het bestek opgelegde verbintenis (schending van artikel149 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, indien die reden is "dat het Waalse Gewest, bij ontstentenis van 
een bewezen verklaarde fout, in zijn hoedanigheid van opdrachtgever niet aanspra
kelijk wordt verklaard op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek", het hofvan beroep de beslissing waarbij de oproeping tot vrijwaring wordt af
gewezen, niet naar recht verantwoordt; het hofvan beroep immers had beslist dat het 
Waalse Gewest, in zijn hoedanigheid van bewaarder van de waterweg, krachtens ar
tikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek aansprakelijk was voor de schade 
die de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen persoon had geleden ten ge
volge van het gebrek van de waterweg; de omstandigheid dat geen enkele onrecht
matige daad bewezen is ten laste van de aannemer noch ten laste van het Gewest, 
waarvan de hoedanigheid van opdrachtgever in het arrest wordt vastgesteld, het Waalse 
Gewest niet het recht kan ontnemen om op de aannemer verhaal uit te oefenen we
gens de tekortkoming van laatstgenoemde aan zijn contractuele verbintenissen, te de
zen wegens overtreding van het in het eerste en derde onderdeel aangehaalde arti
kel 3 van de technische bepalingen van het bestek; het arrest, nu het beslist dat het 
Gewest die contractuele aansprakelijkheid van de aannemer niet kan nagaan, de ver
bindende kracht van het contract van aanneming miskent (schending van artikel 1134 
van het Burgerlijk Wetboek) alsook het recht van de opdrachtgever op vergoeding van 
de schade die voortvloeit uit de niet-nakoming van de contractuele verbintenissen door 
de aannemer (schending van de artikelen 1142 en 1147 van het Burgerlijk Wet
hoek), zelfs bij ontstentenis van het bewijs dat laatstgenoemde of de opdrachtgever een 
fout heeft begaan, aangezien de opdrachtgever ten aanzien van een derde aanspra
kelijk verklaard wordt op basis van een andere grond van aansprakelijkheid, zoals de 
bewaring van een gebrekkige zaak (schending van artikel 1384, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek); 

derde onderdeel, het arrest in het geval dat de door eiseres ingestelde vordering tot 
vrijwaring verworpen wordt omdat de aannemer, "bij ontstentenis van een bewezen 
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verklaarde fout", niet contractueel aansprakelijk kan worden verklaard wegens niet
nakoming van de bij artikel 3 van de technische bepalingen van het bestek opge
legde verplichting om een minimum-diepte van 3 meter in stand te houden, niet ant
woordt op de conclusie van eiseres ten betoge dat voornoemd beding betreffende de 
minimumdiepte een resultaatsverbintenis was en dat de aard van die verbintenis een 
weerslag had op de bewijslast betreffende de contractuele tekortkoming, die voort
vloeit uit het loutere feit van het niet-bestaan van die minimumdiepte waarvan de in
standhouding een last van de aanneming was; eiseres in haar conclusie heeft be
toogd: "dat (verweerster) zich jegens (eiseres) ertoe verbonden heeft (2e gedeelte, deel 
1, hoofdstuk II, artikel 3, van het bestek G3/87 C 55) 'zich ervan te vergewissen dat 
de vaargeul minimum drie meter diep is onder de reglementaire waterlijn', het ge
val dat die minimumdiepte niet wordt bereikt te melden en 'bij voorrang' die minimum
diepte te verwezenlijken; immers, 'de onafgebroken instandhouding van die minimum
diepte gedurende de werkzaamheden een last van de aanneming is'; (. .. ) het bestaan 
van een ondiepe plaats op 2,10 meter onder de waterlijn op de aan verweerster toe
vertrouwde werkplaats, een tekortkoming aan haar contractuele verbintenis ople
vert waarvoor zij volledig aansprakelijk is"; "de tekst van artikel 3 van het 2e ge
deelte van het bijzonder bestek betreffende de technische bepalingen uitdrukkelijk het 
volgende bepaalt : 'voor de aanvang van de werkzaamheden en binnen de per ken er
van, moet de aannemer zich ervan vergewissen dat de vaargeul minimum drie me
ter diep is onder de reglementaire waterlijn; in het geval dat die minimumdiepte van 
3 meter niet overal wordt bereikt, dient de aannemer zulks terstond schriftelijk te mel
den met aanwijzing van de betrokken zones; hij zorgt bij voorrang voor de verwe
zenlijking van die minimumdiepte; immers, de onafgebroken instandhouding van die 
minimumdiepte gedurende de werkzaamheden een last van de aanneming is'; dat ar
tikel wel degelijk een resultaatsverbintenis oplegt; het louter bestaan van een on
diepe plaats in de vaargeul (. .. ) bewijst dat die verbintenis niet werd nagekomen; dat 
artikel geen enkele zin zou hebben, indien het geen resultaatsverbintenis zou inhou
den"; ''het hof, nu het die conclusie niet beantwoordt, zijn beslissing niet regelmatig 
met redenen omkleedt (schending van artikel 149 van de Grondwet); het bovendien 
de strekking en de draagwijdte van het aangevoerde beding miskent, nu het de ver
bintenis om een minimumdiepte in stand te houden niet aanziet als een resultaats
verbintenis (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek); het bovendien de verbindende kracht miskent van de overeenkomst waarbij 
verweerster de resultaatsverbintenis wordt opgelegd om een minimumdiepte in stand 
te houden en eiseres in strijd met de wet verplicht het bewijs te leveren van de niet
nakoming van die verbintenis, ofschoon die wanprestatie volgens het bestek volgt uit 
het enkele feit dat die minimumdiepte niet bereikt is (schending van de artikelen 1134, 
1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek): 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat in het geval dat schade wordt veroorzaakt door een zaak 
die men onder zijn bewaring heeft, de bewaarder weliswaar krachtens ar
tikel1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek jegens de schadelijder aan
sprakelijk is, zodra zijn hoedanigheid van bewaarder, het bestaan van een 
gebrek van de zaak en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en de schade 
bewezen zijn, maar dat hij op de derde verhaal mag uitoefenen wegens de 
niet-nakoming van de contractuele verbintenissen door laatstgenoemde, en 
zulks tot beloop van het bedrag van de schade die hij moet vergoeden; 

Overwegende dat het arrest, nate hebben beslist dat "aileen (eiseres) aan
sprakelijk is op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek" en dat eiseres "in gebreke blijft te bewijzen dat het bestaan van de on
diepe plaats die schade heeft veroorzaakt en waarvan de oorsprong duister 
blijft, te wijten is aan (verweerster)", beslist dat eiseres, bij ontstentenis van 
een bewezen verklaarde fout, "niet kan nagaan of (verweerster) op grond van 
artikel 3 van de technische bepalingen van het bestek contractueel aan
sprakelijk is wegens niet-nakoming van de verbintenis om een minimum
diepte van 3 meter in stand te houden"; 
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Overwegende dat het arrest door die overwegingen de in het onderdeel ver
melde wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de ove
rige onderdelen die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de door eiseres inge
stelde vordering tot vrijwaring; verklaart het arrest bindend voor F.D.V.; be
veelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak 
daaromtrent aan de bodemrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 

4 december 2000 - 38 kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 664 

3e KAMER - 4 december 2000 

ENERGIE - ELEKTRICITEIT- LEVERING- AARD- GEVOLG. 

De voorwaarden voor de levering van elektriciteit zijn van reglementaire aard, zodat 
zij onmiddellijk kunnen worden tegengeworpen aan de eigenaar van een op het 
distributienet aangesloten pand, zonder dat hij zich persoonlijk dient te verbinden 
jegens de elektriciteitsdistributeur (1). (Wet 10 maart 1925 op de elektriciteits
voorziening.) 

(CORDIPA N.V. T. ELECTRABEL N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0095F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 februari 1998 in laat
ste aanleg gewezen door de vrederechter van het kanton Boussu ; 

Over het eerste middel: schending van de artikelen 1101, 1102, 1104, 1106, 1107, 1108, 
1109, 1126, 1134, 1135, 1142, 1143, 1144, 1165 en 1384, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek, 

(1) Zie R.v.S. (lVe kamer), 27 sept. 1988, De Leener en Bailon t. Societe intercommunale 
d'electricite ASVERLEC N.V. en UNERG N.V., nr. 30.876, Verz.An:R. u.S., 1988, p. 1; M. Lou
VEAUX, R.P.D.B., Aanvulling IV, yo "Energie electrique et gaz", nr. 442 e.v., pp. 262 e.v.; 8. MAUCQ, 
"Les consommateurs et les societes distributrices de gaz et d'electricite, une relation juridique com
plexe en mutation" in D.C.C.R., 1989-1990, pp. 321 e.v. 
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doordat het bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld dat het gebouw, gelegen in 
de rue Jules Destree, 215, te Quaregnon, ten tijde van de aankoop ervan door eise
res, werd bewoond door mevrouw G., dat '1aatstgenoemde het goed verliet op 30 juni 
1993 en dat bij die gelegenheid door de gemachtigde (van verweerster) een verhuis
kaart werd opgemaakt met de vermelding van de stand van de teller bij het vertrek 
van mevrouw G." en dat ''het feit dat de naam van (eiseres) verkeerd gespeld is in het 
verhuisbericht nog niet betekent dat de identiteit van de eigenaar niet is vastge
steld", beslist dat eiseres gehouden is tot betaling van het elektriciteitsverbruik voor 
het gebouw waarvan zij eigenares is en haar bijgevolg jegens verweerster veroor
deelt tot betaling van het bedrag van 46.373 frank, verhoogd met de moratoire in
terest met ingang van 18 januari 1996 tot 2 mei 1996, de gerechtelijke interest, de kos
ten en de uitgaven, op grond dat ''het gebouw bij de aankoop ervan door (eiseres) werd 
bewoond door een huurster van wie gebleken is dat zij het goed heeft verlaten na
dat de stand van de tellers was opgenomen en dat de opgave van de tellerstand ( ... ) 
uitdrukkelijk de, weliswaar verminkte, naam van de nieuwe eigenaar vermeldde", dat 
daaruit althans volgt dat (eiseres) moest weten dat het door haar gekochte pand dus 
uitgerust was met een elektriciteits- en gasteller, wat op zijn minst logisch lijkt, daar 
de koopakte, die ons niet wordt overgelegd, trouwens melding moet maken van de aan
wezigheid van die installaties", zodat "(eiseres) moest weten dat gas en elektriciteit 
konden geleverd worden in het gebouw", dat, "nu zij bij het vertrek van de huur
ster G. eigenares was van de gebouwen, zij tevens eigenares (lees: bewaarster) werd 
van de elektrische installaties, wat op zijn minst impliceert dat, nu zij de abonne
menten niet had opgezegd, zij instemde met het leveringsreglement" en "dat uit die 
overwegingen volgt dat (eiseres) op zijn minst bewaarster was van de aansluiting en 
dat de litigieuze facturen terecht aan haar waren geadresseerd, daar (aan ver
weerster) geen identiteit van een andere bewoner was medegedeeld", 

terwijl eiseres in haar aanvullende en syntheseconclusie betoogde dat er tussen haar 
en verweerster geen enkelleveringscontract, zelfs geen toetredingscontract, was ge
sloten, dat zij nooit had ingestemd met een dergelijk contract noch met verweersters 
reglement van levering, dat haar dus niet kon worden tegengeworpen, daar aileen de 
abonnee ten aanzien van verweerster door een reglement gebonden was; behoudens 
andersluidend beding, niemand verplicht is gebruik te maken van een openbare dienst 
en niemand vermoed wordt zulks te doen; de levering van elektriciteit, die neer
komt op een verkoop, veronderstelt dat er een contract bestaat waarbij de leveran
cier zich ertoe verbindt elektrische stroom te leveren aan de abonnee die zich van zijn 
kant zich ertoe verbindt de prijs van die levering te betalen en de voorwaarden van 
het abonnement in acht te nemen; zelfs als de levering en de distributie van elek
triciteit geschieden door een openbare dienst en geregeld worden door een regle
ment waaraan de abonnee zich moet onderwerpen, een dergelijk abonnements- en le
veringscontract dan nog impliceert dat er een wederkerige overeenkomst onder 
bezwarende titel wordt gesloten in de zin van de artikelen 1101, 1102 en 1106 van het 
Burgerlijk Wetboek; artikel1108 van voornoemd wetboek uitdrukkelijk bepaalt dat 
de geldigheid van elke overeenkomst onder meer afhangt van de toestemming van de 
partij die zich verbindt; een overeenkomst tussen de contractanten pas wettelijk wordt 
gesloten als zij heiden daadwerkelijk hun toestemming hebben gegeven; de overeen
komsten krachtens artikel1165 van het Burgerlijk Wetboek aileen gevolgen teweeg
brengen tussen de contracterende partijen, dat wil zeggen tussen de partijen die on
dubbelzinnig hebben ingestemd met de verbintenis, en aan derden geen nadeel kunnen 
toebrengen of hun enigerlei verplichting opleggen; het contract voor de levering van 
elektriciteit, zoals iedere andere overeenkomst, noodzakelijkerwijs het bestaan van die 
toestemming vereist; de eigenaar van het gebouw waar de leveringen geschieden ai
leen gehouden is tot betaling ervan als hij persoonlijk zijn voornemen te kennen heeft 
gegeven om gebruik te maken van de openbare dienst voor elektriciteitsvoorziening 
en ondubbelzinnig heeft ingestemd met het reglement voor die leveringen; het wat dat 
betreft zonder belang is dat hij kan worden beschouwd als de bewaarder van de aan
sluiting van het gebouw op het distributienet voor elektriciteit en gas, daar het be
grip "bewaring" niet impliceert dat hij contractueel gehouden is tot betaling van de 
kosten van de leveringen aan de energiedistributeur; uit de omstandigheid aileen dat 
de eigenaar van een gebouw weet dat het aangesloten is op het net voor gas- en 
elektriciteitsdistributie, en bewaarder van de aansluiting is niet wettig kan worden 
afgeleid dat hij de wil te kennen heeft gegeven om een leveringsovereenkomst te slui-
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ten en zich persoonlijk te verbinden jegens de elektriciteitsdistributeur; het bestre
den vonnis, nu het op de gronden waaraan in het middel wordt herinnerd, beslist dat 
eiseres persoonlijk gehouden was tot betaling van de elektriciteitsfacturen, zonder daar
bij vast te stellen dat zij met verweerster een abonnementscontract had gesloten en 
had ingestemd met de in het abonnementscontract van verweerster bepaalde leve
ringsvoorwaarden, niet naar recht is verantwoord : 

Overwegende dat, gelet op het feit dat de elektriciteitsdistributeur een open
bare dienst verleent, de voorwaarden voor de levering van elektriciteit van 
reglementaire aard zijn; dat zij dus onmiddellijk kunnen worden tegenge
worpen aan de eigenaar van een op het distributienet aangesloten ge
bouw; 

Dat het middel, nu het betoogt dat die eigenaar zijn wil te kennen moet 
geven om een leveringsovereenkomst te sluiten en zich persoonlijk jegens de 
elektriciteitsdistributeur te verbinden, faalt naar recht; 

Over het tweede middel: schending van de artikelen 774, tweede lid, 1138, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, "beschikkings
beginsel" genaamd, van het algemeen beginsel van het recht van verdediging, scherr
ding van de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis beslist dat eiseres gehouden is tot betaling van de 
elektriciteitsfacturen die aan haar waren gericht als eigenares van het betrokken ge
bouw en haar bijgevolg uit dien hoofde jegens verweerster veroordeelt tot betaling van 
het bedrag van 46.373 frank, verhoogd met de moratoire interest van 18 januari 1996 
tot 2 mei 1996, de gerechtelijke interest, de kosten en de uitgaven, op grond dat ei
seres, door de identiteit van de nieuwe bewoners van het gebouw niet mede te de
len aan verweerster en door evenmin te doen "wat alle verhuurders normaal doen, na
melijk de stand van de verschillende tellers voor water, gas of elektriciteit opnemen", 
zich schuldig had gemaakt aan nalatigheid waardoor zij aansprakelijk werd voor het 
gebruik van die tellers door de huurders die het gebouw achtereenvolgens hadden be
woond en de facturen betreffende het verbruik door die huurders diende te betalen, 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter bij wie een vordering in burgerlijke zaken aan
hangig is, niet bevoegd is ambtshalve de oorzaak ervan te wijzigen of een geschil op 
te werpen dat niet in strijd is met de openbare orde en waarvan het bestaan bij de con
clusie van de partijen wordt uitgesloten; geen van de partijen in de zaak had be
toogd dat eiseres zich aan nalatigheid schuldig heeft gemaakt door aan eiseres de iden
titeit niet mee te delen van de nieuwe huurders die daar hadden gewoond na het vertrek 
van mevrouw G. en door hen het gebouw te laten binnengaan zonder de stand van de 
verschillende tellers op te nemen, zodat zij aansprakelijk moest worden geacht voor 
het gebruik van die tellers en uit dien hoofde gehouden te zijn tot betaling van de door 
verweerster gevorderde elektriciteitsfacturen; zij uitsluitend had betoogd dat de rechts
betrekkingen tussen de leverancier van elektriciteit en de abonnee van reglemen
taire aard waren, zodat haar leveringsvoorwaarden onmiddellijk aan de gebruiker kun
nen worden tegengesteld en dat, derhalve, nu eiseres eigenares was van het gebouw 
waarop de litigieuze gefactureerde leveringen betrekking hadden, uit voornoemd re
glement volgde dat laatstgenoemde, in haar hoedanigheid van bewaarster van de aan
sluiting, de abonnee was aan wie de facturen regelmatig konden worden gericht; ei
seres altijd staande had gehouden dat zij nooit enige overeenkomst met verweerster 
had gesloten, dat derhalve het reglement voor de elektriciteitsdistributie van ver
weerster niet aan haar kon worden tegengeworpen, dat zij niet de "bewaarster" van 
de aansluiting was, dat verweerster wettelijk niet bevoegd was om enig reglement op 
te leggen aan andere personen dan haar medecontractanten en dat het feit dat de 
elektriciteitslevering van reglementaire aard is geen verbintenis kan doen ontstaan 
aan de zijde van de eigenaar van een goed die zijn toestemming niet heeft gegeven voor 
een abonnementscontract met de leverancier; het bestreden vonnis bijgevolg, nu het 
beslist dat eiseres, door aan verweerster de identiteit niet mee te delen van de op
eenvolgende huurders die gewoond hebben in het goed waarvan zij eigenares was, en 
door de stand van de tellers niet op te nemen, ofschoon zij aansprakelijk is voor het 
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gebruik van die tellers door haar huurders, zich schuldig heeft gemaakt aan een na
latigheid waardoor zij de facturen van verweerster moet betalen, een geschil heeft op
geworpen dat de openbare orde niet raakt en waarvan de partijen het bestaan bij con
clusie uitsloten; het aldus de oorzaak van de vordering wijzigt en derhalve aldus het 
beschikkingsbeginsel, dat onder meer is vastgelegd in de artikelen 774, eerste lid, en 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek miskent (schending van die bepalingen en van 
dat beginsel); 

tweede onderdeel, geen van de partijen had betoogd dat eiseres een nalatigheid had 
begaan waardoor zij jegens verweerster aansprakelijk werd en waardoor zij ver
plicht was de facturen van verweerster te betalen, zodat het betreden vonnis niet zon
der de partijen aan te zoeken om dienaangaande hun opmerkingen te maken, kon be
slissen dat eiseres, die aansprakelijk was voor het gebruik van de tellers door haar 
huurders, een nalatigheid had begaan door de identiteit van de laatstgenoemden niet 
mee te delen aan verweerster en door de stand van de tellers niet op te nemen bij de 
aanvang van de huur, zodat zij verplicht was de door verweerster gevorderde factu
ren te betalen; het vonnis, nu het de partijen niet heeft aangezocht om over dat punt 
debat te voeren, het algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent en de 
beslissing derhalve niet naar recht verantwoordt (miskenning van het algemeen be
ginsel van het recht van verdediging); 

derde onderdeel, eiseres als bewaarster van de aansluiting in haar gebouw ai
leen aansprakelijk is voor het gebruik ervan, als die aansluiting een gebrek ver
toont of zij zelf een fout in het gebruik had begaan; de bewaarder krachtens arti
kel1384, eerste lid, van het burgerlijk Wetboek enkel aansprakelijk is voor de schade, 
die is veroorzaakt door een zaak waarvan hij de bewaring heeft in het geval dat die 
zaak een gebrek vertoont; de aansprakelijkheid krachtens de artikelen 1382, 1383 
en 1384 van het Burgerlijk Wetboek bovendien aileen slaat op de schade die is ver
oorzaakt ofwel door een eigen fout ofwel door de fout van de personen voor wie men 
wettelijk aansprakelijk is; men buiten de op beperkende wijze in artikel 1384, tweede, 
derde en vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek opgesomde gevallen, aileen aan
sprakelijk is voor zijn eigen gedrag, daar artikel 1384, eerste lid, geen algemeen be
ginsel inzake aansprakelijkheid voor andermans daad bevat; de eigenaar van een ge
bouw aldus niet aansprakelijk kan worden verklaard voor de daden van zijn huurder 
en met name voor het gebruik van het door laatstgenoemde gehuurde goed; de aan
sprakelijkheid voor eigen daad enkel bestaat als een fout, dat is een tekortkoming 
aan een welbepaalde plicht of aan de algemene plicht tot voorzichtigheid en zorg
vuldigheid, die voor iedereen geldt, bewezen is aan de zijde van degene die de daad 
heeft verricht en als die fout de oorzaak of een van de oorzaken is van de door de ge
tro:ffene aangevoerde schade; het bestreden vonnis waarbij eiseres jegens ver
weerster aansprakelijk wordt verklaard als bewaarster van de aansluiting op het net 
van openbare energievoorziening, niet beweert dat die aansluiting een gebrek ver
toont; het aldus artikel 1384, eerste lid, van het burgerlijk Wetboek schendt; het ei
seres, in haar hoedanigheid van eigenares-verhuurster van het goed waar die aan
sluiting bestaat, aansprakelijk verklaart voor het gebruik ervan door haar huurders 
en de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wetboek schendt; het bestre
den vonnis bovendien, uit de vaststelling aileen dat eiseres, bij de aanvang van de 
nieuwe huur, de stand van de tellers niet heeft opgenomen, niet wettig heeft kun
nen afleiden dat eiseres zelf een fout had begaan in de zin van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek (schending van de artikelen 1382, 1383 en 1384 van 
het Bergerlijk Wetboek : 

Overwegende dat het bestreden vonnis niet gegrond is op de aansprake
lijkheid die eiseres voor de daden van haar huurders draagt ofwel wegens 
haar eigen nalatigheid, ofwel wegens haar hoedanigheid van bewaarster van 
een gebrekkige zaak, maar hierop gegrond is dat zij, als eigenares, na het 
vertrek van de huurster G. bewaarster werd van de elektrische installa
ties en, daar zij de abonnementen niet had opgezegd of de identiteit van een 
andere bewoner niet had meegedeeld aan verweerster, instemde met het re
glement van levering; 

Dat de drie onderdelen berusten op een onjuiste lezing van het bestre
den vonnis en derhalve feitelijke grondslag missen; 



1908 HOF VAN CASSATIE Nr. 664 

Over het derde middel : schending van de artikelen 1134, 1382, 1383, 1984, 1985, 
1987, 1989 en 1998 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis, nate hebben vastgesteld dat de huurster die ter 
plaatse woonde op het ogenblik waarop eiseres het gebouw aankocht dat was aan
gesloten op het door verweerster beheerde distributienet, wegging op 30 juni 1993 
en dat "bij die gelegenheid, door de gemachtigde van (verweerster), een verhuis
kaart (werd) opgemaakt met de vermelding van de stand van de teller bij het ver
trek (van die huurster) en dat ''het gebouw bij de aankoop ervan door (eiseres) werd 
bewoond door een huurster van wie gebleken is dat zij het goed heeft verlaten na
dat de stand van de tellers was opgenomen, en dat de opgave van de tellerstand ( ... ) 
uitdrukkelijk de, weliswaar verminkte, naam van de nieuwe eigenaar vermeldde" en 
dat (verweerster) op 9 juni 1995 (eiseres) een factuur toezond voor de periode van 9 
november 1994 tot 5 december 1995 en vervolgens voor de periode van 5 december 
1995 tot januari 1996, op welk tijdstip de teller werd afgesloten en het abonne
ment opgezegd; (eiseres) betwist die factuur", beslist dat eiseres de door ver
weerster opgemaakte facturen van het elektriciteitsverbruik in het gebouw waar
van zij eigenares is, dient te betalen, en haar veroordeelt om aan verweerster het 
bedrag van 46.373 frank te betalen, verhoogd met de moratoire interest, de gerech
telijke interest, de kosten en de uitgaven, op grand dat, "'wanneer iemand een aan
sluiting vraagt in naam van een vennootschap en laatstgenoemde de distributeur 
vraagt de facturen te zenden naar de zetel van de vennootschap die vervolgens een 
aantal facturen betaalt, de vennootschap ontegensprekelijk de distributeur doet ge
loven dat zij als de schuldenares moet worden beschouwd. Een dergelijke houding van 
de vennootschap een schijn wekt waarop de distributeur te goeder trouw mag af
gaan (. .. )'; (. .. ) die rechtspraak van toepassing is op het onderhavige geval, in zo
verre uit de gegevens van de zaak kennelijk blijkt dat de identiteit van (eiseres) werd 
vermeld in het verhuisbericht en zij bovendien, omdat zij de facturen betwistte, de 
afsluiting van de tellers vorderde, wat op zijn minst impliceert dat zij de aanwezig
heid ervan erkende en had ingestemd met de levering van energie aan het ge
bouw", 

terwijl een persoon weliswaar door het bestaan van schijn verbonden kan zijn, met 
name ten gevolge van een schijnbare lastgeving, maar het niettemin vereist is, ener
zijds, dat die persoon ofurel door een daad, ongeacht of die al dan niet een fout ople
vert, ofwel door een al dan niet schuldig verzuim meegewerkt heeft aan het ont
staan van de schijn en dat bovendien wegens die houding de derde door die schijn te 
goeder trouw kon zijn misleid; het ontstaan van de schijn, die van de werkelijkheid 
afurijkt, dus te wijten moet zijn aan degene die de gevolgen ervan moet dragen; zij ai
leen verbintenissen kan doen ontstaan, als er werkelijk een schijn is gewekt die af
wijkt van de realiteit en als de derde te goeder trouw in de verkeerde mening kon ver
keren dat die schijn met de werkelijkheid overeenstemt, wat impliceert dat de derde 
de werkelijke toedracht redelijkerwijs niet kon kennen; het bestreden vonnis de be
slissing dat eiseres mede aan de basis lag van die schijn niet kon gronden op het feit 
dat haar identiteit vermeld stand in het verhuisbericht, aangezien het elders vast
stelde dat genoemd bericht door een aangestelde van verweerster was opgemaakt zon
der de medewerking van eiseres die bovendien, blijkens de vaststellingen van het von
nis, niet had doen geloven dat zij daartoe aan iemand opdracht had gegeven; de een 
of andere lastgeving aan wie dan oak had gegeven; het een dergelijke recht schep
pende schijn evenmin kon afleiden uit de omstandigheid dat eiseres, na de facturen 
van eiseres te hebben betwist en wegens die betwisting, de afsluiting van de tellers 
en het afsnijden van de aansluiting had gevraagd; uit de vaststellingen van het von
nis evenmin volgt dat verweerster, die haar rechtsvordering uitsluitend hierop grondde 
dat eiseres "abonnee" was in de zin van haar reglement voor de levering van elek
triciteit, gelet op haar beroepsbekwaamheid en beroepskwalificaties, te goeder trouw 
in dwaling kon verkeren en onder meer kon geloven dat eiseres aan de afgaande huur
ster volmacht had gegeven om haar te vertegenwoordigen; het vonnis bijgevolg niet 
naar recht verantwoord is : 

Overwegende dat de in het middel bekritiseerde overwegingen betrek
king hebben op de schijn die door de nalatigheid van eiseres is gewekt; 
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Overwegende dat, zoals uit het antwoord op het tweede middel blijkt, het 
bestreden vonnis niet gegrond is op de aansprakelijkheid die eiseres we
gens die nalatigheid zou hebben opgelopen; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 

Over het vierde middel: schending van artikel149 van de Grondwet, 

doordat het vonnis, na te hebben beslist dat eiseres in haar hoedanigheid van ei
genares van het gebouw waar de door verweerster gefactureerde elektriciteit was ver
bruikt en in haar hoedanigheid van bewaarster van de aansluiting op het distributie
net, waardoor ze aansprakelijk was voor het gebruik van die aansluiting en die tellers 
door haar huurders, dat verbruik diende te betalen, eiseres veroordeelt tot betaling 
van het geheel van de door verweerster gevorderde bedragen, namelijk een bedrag van 
46.373 frank, verhoogd met de moratoire interest met ingang van 18 januari 1996 tot 
2 mei 1996, de gerechtelijke interest, de kosten en de uitgaven, op grond dat "alle an
dere overwegingen nutteloos schijnen, daar de aard van de betrekkingen tussen de par
tijen volkomen duidelijk is", 

terwijl eiseres in haar aanvullende en syntheseconclusie, subsidiair, betoogde dat 
verweerster zich schuldig had gemaakt aan rechtsmisbruik en dienaangaande het vol
gende aanvoerde : "de achterstand in dit dossier bedraagt dertien maanden! zulks toont 
de onaanvaardbare laksheid van (verweerster) aan. Er dient te worden opgemerkt dat 
zij de ingebrekestellingen en de bewijzen van de tegen de schuldenaar ingestelde pro
cedure niet bij het dossier voegt. Wellicht heeft zij helemaal geen procedure tegen hem 
ingesteld, wat a fortiori zou wijzen op rechtsmisbruik"; eiseres daaruit afieidde dat "zo 
de rechter, gelet op de leer inzake misbruik van recht, van oordeel zou zijn dat (ei
seres) tot enigerlei bijdrage moet worden veroordeeld, die bijdrage dan toch zeer be
perkt moet zijn. Er moet immers geredeneerd worden naar analogie met de borg
tocht van de huurder in geval van overdracht van huur. In geval van een fout van de 
eigenaar die nalatig is, kan hij van de overdrager niet het totaalbedrag van de huur
gelden vorderen op grond van de leer inzake misbruik van recht. (Verweerster) heeft 
de achterstand laten oplopen tot dertien maanden! Dat is uiteraard onaanvaard
baar. De borgtocht moet tot maximum drie maanden worden beperkt."; eiseres voorts 
betoogde dat (verweerster) een monopolie heeft ( ... ) (Eiseres) heeft geen enkel voor
deel gehaald uit de energiedistributie. Indien zij zou moeten betalen voor iets dat zij 
niet gekregen he eft, zou er aan haar zijde sprake zijn van ongegronde verarming ( ... ). 
(Verweerster) zou zich daarentegen ten onrechte verrijken ( ... ). (Verweerster) zou zich 
dus ten (koste) van (eiseres) verrijken als tegenprestatie voor haar nalatigheid om te
gen de werkelijke schuldenaar op te treden!"; eiseres ten slotte in verband met de kos
ten voor het afsluiten van de tellers aanvoerde : "( ... ) op grond waarvan zou (eise
res) kunnen worden veroordeeld tot betaling van de kosten voor het openen van een 
teller, nu zij geen eigenares is van de teller (die eigendom blijft van [verweerster]) die 
(verweerster) uit eigen beweging had moeten afsluiten ( ... ). Dat bedrag is niet ver
schuldigd."; het bestreden vonnis nergens in de motivering antwoordt op het om
standig verweermiddel dat eiseres subsidiair opwierp; de bestreden beslissing bijge
volg niet regelmatig met redenen is omkleed : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, nate hebben beslist dat eiseres on
derworpen was aan het reglement van levering en na de redenen te heb
ben uiteengezet waarom het voor eiseres zinloos zou zijn om over haar ei
gen nalatigheid te pleiten, vermeldt "dat alle overige overwegingen nutteloos 
schijnen, daar de aard van de betrekkingen tussen de partijen volkomen dui
delijk is; 

Overwegende dat het bestreden vonnis door die vermeldingen antwoordt 
op de in het middel weergegeven conclusie van eiseres; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten 
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4 december 2000 - 38 kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. T'Kint en Draps. 

Nr. 665 

3" KAMER - 4 december 2000 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZA
KEN- ZAAK DIE AL MEER DAN ZES MAANDEN IN BERAAD GENOMEN IS- ONTTREKKING AAN 
DE RECHTER- VERWIJZING. 

2° RECHTBANKEN - ALGEMEEN- ZAAK DIE AL MEER DAN ZES MAANDEN IN BERAAD GE
NOMEN IS- ONTTREKKING AAN DE RECHTER- VERWIJZING. 

1 o en 2° Wanneer de rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt een door hem 
in beraad genomen zaak te berechten, han het Hof de zaak aan hem onttrekken en 
ze naar hetzelfde, doch anders samengestelde rechtscollege of naar een ander rechts
college verwijzen (1) (2). (Artt. 648, 4°, en 652 Ger.W.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE B ... T. R.V.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0493.F) 

HET HOF; - Gelet op het arrest van het Hof van 23 oktober 2000; 

Gelet op de verklaring, die door de eerste voorzitter van het Arbeidshof te 
Brussel is gesteld overeenkomstig artikel 656, tweede lid, 1 o, van het Ge
rechtelijk Wetboek; 

Gelet op de conclusie, die op 8 november 2000 voor het openbaar cen
trum voor maatschappelijk welzijn te Vorst op de griffie van het Hof is neer
gelegd door meester de Radigues de Chenneviere; 

Gelet op de artikelen 648, 4°, 652 tot 654 en 656 tot 658 van het Gerech
telijk Wetboek; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat mevrouw M.R., kamervoorzitter, in het Arbeidshof te Brussel, de 
heer D.P. en mevrouw N.C., raadsheren in sociale zaken in dat hof, gedu
rende meer dan zes maanden verzuimd hebben de bovengenoemde zaak te 

(1) I.v.m. de antecedenten van de rechtspleging in de eerste zaak, die geregeld wordt volgens 
het nieuwe art. 656 Ger.W., dat is ingevoerd bij de wet van 12 maart 1998 tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Stra:fVordering inzake de procedure tot onttrekking van 
de zaak aan de rechter, zie Cass., 23 okt. 2000, A.R. C.00.0493, nr. 568, en concl. J.F. Leclercq, eer
ste adv.-gen. 

(2) Voor gevallen waarin de regel wordt toegepast volgens de procedure die bestond v66r de bij 
de wet van 12 maart 2000 aangebrachte wijzigingen, zie Cass., 24 april1995, A.R. S.95.0031.F, 
nr. 209, en 5 jan. 1996, A.R. C.95.0387.F, nr. 11. 
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berechten, ofschoon ze deze in beraad hadden genomen; dat het belang van 
een goede rechtsbedeling gebiedt dat de berechting van het geschil geen ver
dere vertraging oploopt; 

Om die redenen, onttrekt de zaak die op de algemene rol van het Arbeids
hof te Brussel is ingeschreven onder het nummer 39180 aan mevrouw M.R. 
, kamervoorzitter in dat hof, de heer D.P. en mevrouw N.C.,, raadsheren in 
sociale zaken in dat hof; verwijst de zaak naar het anders samengestelde 
Arbeidshof te Brussel. 

4 december 2000 - 3e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verheyden, 
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. M. de Radigues de Chenneviere, Brussel. 

Nr. 666 

3e KAMER - 4 december 2000 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE- BURGERLIJKE zA
KEN- ZAAK DIE AL MEER DAN ZES MAANDEN IN BERAAD GENOMEN IS- ONTTREKKING AAN 
DE RECHTER- VERWIJZING. 

2° RECHTBANKEN- ALGEMEEN- ZAAK DIE AL MEER DAN ZES MAANDEN IN BERAAD GE
NOMEN IS - ONTTREKKING AAN DE RECHTER- VERWIJZING. 

1 o en 2° Wanneer de rechter gedurende meer dan zes maanden verzuimt een door hem 
in beraad genomen zaak te berechten, kan het Hof de zaak aan hem onttrekken en 
ze naar hetzelfde, doch anders samengestelde rechtscollege of naar een ander rechts
college verwijzen (1) (2). (Artt. 648, 4°, en 652 Ger.W.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL IN ZAKE O.C.M.W. VORST) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. C.00.0494.F) 

HET HOF; - Gelet op het arrest van het Hof van 23 oktober 2000; 
Gelet op de verklaring, die door de eerste voorzitter van het Arbeidshof te 

Brussel is gesteld overeenkomstig artikel 656, tweede lid, 1 o, van het Ge
rechtelijk Wetboek; 

(1) I.v.m. de antecedenten van de rechtspleging in de eerste zaak, die geregeld wordt volgens 
het nieuwe art. 656 Ger.W., dat is ingevoerd bij de wet van 12 maart 1998 tot wijziging van het 
Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van Strafvordering inzake de procedure tot onttrekking van 
de zaak aan de rechter, zie Cass., 23 okt. 2000, A.R. C.00.0493, nr. 568, en cone!. J.F. Leclercq, eer
ste adv.-gen. 

(2) Voor gevallen waarin de regel wordt toegepast volgens de procedure die bestond v66r de bij 
de wet van 12 maart 2000 aangebrachte wijzigingen, zie Cass., 24 april1995, A.R. S.95.0031.F, 
nr. 209, en 5 jan. 1996, A.R. C.95.0387.F, nr. 11. 
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Gelet op de conclusie, die op 8 november 2000 voor het openbaar cen
trum voor maatschappelijk welzijn te Vorst op de gri:ffie van het Hof is neer
gelegd door meester de Radigues de Chenneviere; 

Gelet op de artikelen 648, 4 o, 652 tot 654 en 656 tot 658 van het Gerech
telijk Wetboek; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, 
blijkt dat mevrouw M.R., kamervoorzitter, in het Arbeidshof te Brussel, de 
heer D.P. en mevrouw N.C., raadsheren in sociale zaken in dat hof, gedu
rende meer dan zes maanden verzuimd hebben de bovengenoemde zaak te 
berechten, ofschoon ze deze in beraad hadden genomen; dat het belang van 
een goede rechtsbedeling gebiedt dat de berechting van het geschil geen ver
dere vertraging oploopt; 

Om die redenen, onttrekt de zaak die op de algemene rol van het Arbeids
hofte Brussel is ingeschreven onder het nummer 39180 aan mevrouw M.R., 
kamervoorzitter in dat hof, de heer D.P. en mevrouw N.C., raadsheren in so
ciale zaken in dat hof; verwijst de zaak naar het anders samengestelde 
Arbeidshof te Brussel. 

4 december 2000 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verheyden, 
afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. M. de Radigues de Chenneviere, Brussel. 

Nr. 667 

2e KAMER - 5 december 2000 

1° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN - BEDRIEGLIJK OPZET- BE
DOELING- INVLOED. 

2° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN 
OPZET- MOREEL BESTANDDEEL- VALSHEID IN GESCHRIFTE - BEDRIEGLIJK OPZET- BE
DOELING- INVLOED. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- VERWIJZING- VALSHEID EN GEBRUIKVANVALSE STUK
KEN- PRECISERING VAN DE BEDOELING VAN DE DADER- INVLOED. 

4° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- BEDRIEGLIJK ONVERMO
GEN - BEGRIP. 

5o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- BE

GRIP. 

6° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL STANDDEEL. EENHEID VAN OP

ZET- MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL- BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- BEGRIP. 

7° DAGVAARDING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VONNISGERECHT- VERWIJ
ZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK- GEVOLG 
VAN DE DAGVAARDING. 
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go RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VERWIJZING NAAR DE CORREC
TIONELE RECHTBANK- AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK- DAGV AARDING- STREKKING. 

go BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- BEDRIEGLIJK ONVERMO
GEN- MATERIEEL BESTANDDEEL- OPEENVOLGING IN DE TIJD VAN DE ELEMENTEN DIE HET 
MATERIEEL BESTANDDEEL VORMEN- TOEPASSING. 

10° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJKAK
KOORD- MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- MA
TERIEEL BESTANDDEEL- OPEENVOLGING IN DE TIJD VAN DE ELEMENTEN DIE HET MATE
RIEEL BESTANDDEEL VORMEN- TOEPASSING. 

11 o MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN 
OPZET- MATERIEEL BESTANDDEEL- BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- OPEENVOLGING IN DE TIJD 
VAN DE ELEMENTEN DIE HET MATERIEEL BESTANDDEEL VORMEN- TOEPASSING. 

1 o, 2° en 3° De bedoeling waarmee men een valsheid in geschrifte pleegt of van een valse 
akte of een vals stuk gebruik maakt, heeft geen invloed op het voor deze misdrijven 
vereiste opzet, zodat een onderzoeksgerecht, wanneer het een verdachte naar de cor
rectionele rechtbank verwi}st wegens een bepaalde valsheid of gebruik, deze verwij
zing niet kan beperken tot een bepaalde bedoeling van de dader en de rechtbank dan 
ook geadieerd is van het feit, wat ook de bedoeling van de dader is (1). (Artt. 1g3, 1g6, 
1g7, 213 en 214 Sw.) 

4°, 5° en 6° Bedrieglijk onvermogen wordt gepleegd door zijn vermogenstoestand zo in 
te richten dat wat men bezit, feitelijk of juridisch, onttrokken wordt aan gedwon
gen tenuitvoerlegging vanwege zijn schuldeisers (2). (Art. 4g0bis Sw.) 

7° en go Wanneer de zaak bij de strafrechter aanhangig is gemaakt door de beslis
sing tot verwijzing van het onderzoeksgerecht, is de dagvaarding ter uitvoering van 
de verwijzingsbeslissing niet meer dan een kennisgeving van de rechtsdag, waar
bij de beklaagde op de hoogte wordt gebracht van de plaats, de dag en het uur waarop 
de zaak zal worden behandeld, ten einde hem in staat te stellen zijn verweer voor te 
dragen (3). (Art. 1g2 Sv.) 

go, 10° en 11 o Het misdrijfvan bedrieglijk onvermogen is voltooid wanneer de twee voor
waarden die samen het materieel bestanddeel vormen, verenigd zijn, namelijk het be
werken van zijn onvermogen door de schuldenaar en het hierdoor niet voldaan heb
ben aan zijn verplichtingen, waarbij het onverschillig is welke van beide materiele 
bestanddelen het andere in tijd voorafging (4). (Art. 4g0bis Sw.) 

(P ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. p_gg_Q1gg_N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

I. Op de voorziening van S.P. : 

(1) Zie Cass., 26 okt. 1994, A.R. P.94.055l.F, nr. 452. 

(2) GELDERS, M. "Bedrieglijk onvermogen", noot onder Antwerpen, 27 oktober 1995, R. W 1996-
97, p. 54. 

(3) Cass., 7 dec. 1988, A.R. 6990, nr. 205; 29 maart 1994, A.R. P.93.0024.N, nr. 154. 

(4) Cass., 8 juni 1988, A.R. 6644, nr. 615; 17 april1991, A.R. 8761, nr. 428; zie Cass., 30 april 
1991, A.R. 3130, nr. 453, waar een zelfde redenering werd toegepast inzake bankbreuk. 
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A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafVor
dering tegen eiser : 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1319, 1320, 1322 van het Bur
gerlijk Wetboek, 490bis van het Strafwetboek, 130, 133, 179, 182, 226 en 231 van het 
Wetboek van StrafVordering, 

doordat het bestreden arrest het beroepen vonnis bevestigt voor wat de schuldig
verklaring betreft van .eiser aan de feiten der tenlastelegging AI, hem ook schuldig ver
klaart aan de andere ten laste gelegde feiten en hem hiervoor veroordeelt tot een ge
vangenisstrafvan eenjaar met uitstel, en tot een geldboete van 2.000 frank, gebracht 
op 300.000 frank na verhoging met opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf 
van drie maanden; het bestreden arrest het middel van onbevoegdheid van eiser ver
werpt op grand van de motieven "dat in de tenlastelegging Ell wordt voorzien dat beide 
beklaagden het onvermogen van de N.V. P.K.G. hebben bewerkt door de fictieve ver
koop op 22 juni 1994 van vermeld onroerend goed aan de vennootschap naar Duits recht 
Preisler Verwaltungs GmbH en co, waarvan (eiser) medezaakvoerder is, aan de niet 
met de reele verkoopwaarde overeenstemmende prijs van 20.000.000 Belgische frank 
welke daarenboven ingevolge zogenaamde 'schuld-compensatie' niet terecht is geko
men in het vermogen van de NV P.K.G.; dat (eiser) in conclusies opwerpt dat door in 
de tenlastelegging Ell te voorzien dat er verkocht werd aan een niet met de reele 
verkoopwaarde overeenstemmende prijs, er aan de beklaagden een valsheid in ge
schriften ten laste wordt gelegd en dat op grand hiervan de feiten der tenlasteleg
ging Ell omschreven dienen te worden als een valsheid in geschriften wat tot ge
volg heeft dat het hof (van beroep), bij ontstentenis van vooraf door de raadkamer 
aangenomen verzachtende omstandigheden, niet bevoegd is om te oordelen over de al
dus omschreven feiten en deze die er mede samenhangen en bij dezelfde beschik
king aanhangig werden gemaakt bij het vonnisgerecht; dat in de tenlastelegging A, 
die betrekking heeft op valsheden in geschriften waarvoor de raadkamer op regel
matige wijze verzachtende omstanqigheden heeft aangenomen, echter verwezen wordt 
naar de tenlastelegging B voor wat de modaliteiten van deze valsheden betreft; dat 
het feit van verkocht te hebben aan een te lage prijs dan ook begrepen is in de ten
lastelegging A en er dan ook geen reden is om het andere feit der tenlastelegging Ell 
te heromschrijven"; 

terwijl, eerste onderdeel, de beschikking van de raadkamer het aan eiser ten laste 
gelegde misdrijfvan valsheid in geschriften als volgt omschrijft: "Namelijk door val
selijk de hierna vermelde notariEHe akten van hypotheekstelling en verkoop te heb
ben laten verlijden met betrekking tot het onroerend goed, eigendom van de NV P.K.G., 
gelegen te Antwerpen, Pelikaanstraat 86, in het appartementsgebouw genaamd 'Ach
terkant Klein Building', bestaande uit beurslokalen en burelen, ten kadaster ge
kend Sectie H, nr. 1182 R 18, louter met de bedoeling vermeld onroerend goed te ont
trekken aan de verhaalsmogelijkheden van de NV D.C.D.C.C. en de NV D.C.D.C., 
schuldeisers van de NV P.K.G., zoals nader omschreven onder de tenlastelegging B"; 
de tenlastelegging van valsheid aldus uitdrukkelijk is gepreciseerd in die zin dat ei
ser de geviseerde verkoopsovereenkomst zou hebben laten verlijden '1outer met de be
doeling vermeld onroerend goed te onttrekken aan de verhaalsmogelijkheden van de 
NV D.C.D.C.C. en de NV D.C.D.C."; uit deze precisering, en met name uit het woord 
"onttrekken" is afte leiden dat het feit door de raadkamer beperkt werd tot een feit 
van beweerde fictieve verkoop m.b.t. het onroerend goed; aldus het feit van vals
heid, aanhangig gemaakt door de beschikking tot verwijzing, het verwijt inhoudt dat 
het onroerend goed, eigendom van de NV P.K.G., niet reeel werd overgedragen aan de 
Duitse vennootschap Preisler Verwaltung GmbH, doch dat de ganse transactie fic
tiefwas, en bedoeld om het goed volledig te onttrekken aan de verhaalsmogelijk
heden van de schuldeisers; de appelrechters ten onrechte in de tenlastelegging, en meer 
bepaald in de toevoeging "zoals nader omschreven onder de tenlastelegging B" le
zen dat verwezen wordt naar de tenlastelegging B voor wat de modaliteiten van de 
valsheden betreft; de toevoeging "zoals nader omschreven onder de tenlastelegging B" 
slechts betrekking had op de precisering, in de tenlastelegging B, van de schuld van 
de NV P.K.G. tegenover de NV D.C.D.C.C. en de NV D.C.D.C., en meer bepaald op de 
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toevoeging "die ingevolge uitvoerbaar bij voorbaat verklaard vonnis van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Antwerpen dd. 16 juni 1994 werd veroordeeld tot beta
ling van een bedrag van 30.000.000 frank aan de NV D.C.D.C.C. en een bedrag van 
1.000.000 frank aan de NV D.C.D.C."; de appelrechters aldus ten onrechte in de ten
lastelegging A lezen dat hierin het feit van verkocht te hebben aan een te lage prijs 
begrepen is; het bestreden arrest, door de tenlastelegging in de verwijzingsbeschikking 
in deze zin te lezen, derhalve de bewijskracht van voormelde verwijzingsbeslissing mis
kent en dus de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek schendt; het 
arrest, door op grond van die verkeerd gelezen tenlastelegging te oordelen dat er geen 
reden is om het andere feit der tenlastelegging BII te heromschrijven en dus om zich 
onbevoegd te verklaren wegens de aanhangigmaking van een niet gecorrectionali
seerde misdaad van valsheid in geschriften, tevens schending inhoudt van de arti
kelen 130, 133, 179, 182 en 231 van het Wetboek van StrafVordering, en van de ar
tikelen 1 en 2 van de Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden; 

en terwijl, tweede onderdeel, het misdrijfvan bedrieglijk onvermogen (tenlasteleg
ging B) in de beschikking tot verwijzing door de raadkamer omschreven wordt als "(het 
onvermogen van de NV P.K.G. (. .. ) te hebben bewerkt (. .. ) (II) op 22 juni 1994, door de 
fictieve verkoop van vermeld onroerend goed aan de vennootschap naar Duits recht 
Preisler Verwaltungs GmbH en co, waarvan tweede verdachte medezaakvoerder is, 
aan de niet met de reele verkoopswaarde overeenstemmende prijs van 20.000.000 Bel
gische franken, welke daarenboven ingevolge zogenaamde schuldcompensatie niet te
recht is gekomen in het vermogen van de NV P.K.G."; eiser in zijn besluiten hieruit 
afleidde dat de tenlastelegging het verwijt impliceerde dat hij het verkochte onroe
rend goed zou hebben verkocht, met bedrieglijk opzet, aan een te lage prijs; het ar
rest uitdrukkelijk stelt dat, vermits in de tenlastelegging A verwezen wordt naar de 
tenlastelegging B voor wat de modaliteiten van de valsheden betreft, het feit van ver
kocht te hebben aan een te lage prijs begrepen is in de tenlastelegging A; het arrest 
dus de vaststelling inhoudt van een minstens gedeeltelijke identiteit van de feiten, voor
werp van de tenlastelegging A, enerzijds, en van de tenlastelegging B, anderzijds; het 
feit zoals gekwalificeerd onder de tenlastelegging A strafbaar gesteld is met opslui
ting, en dus met een zwaardere straf dan het feit, zoals gekwalificeerd onder de ten
lastelegging B, waarvoor het maximum van de gevangenisstraf op het ogenblik van 
de feiten zes maanden bedroeg; de appelrechters, anderzijds, echter overwegen dater 
geen reden is om het "andere" feit der tenlastelegging BII te heromschrijven en al
dus oordelen dat het feit van de tenlastelegging BII verschillend is van het feit be
doeld in de tenlastelegging A; het arrest aldus is aangetast door tegenstrijdigheid tus
sen de motieven onderling, hetgeen een schending uitmaakt van artikel149 van de 
Grondwet; 

en terwijl, derde onderdeel, minstens uit de motieven niet kan worden afgeleid of 
het bestreden arrest oordeelt dat het feit, vermeld onder de tenlastelegging BII, een 
ander feit is dan het feit van de tenlastelegging A, dan wel hierin begrepen is; het ar
rest, enerzijds, oordeelt dat het feit vermeld onder de tenlastelegging B (mee) gevi
seerd wordt doorheen de tenlastelegging A en, anderzijds, stelt dat er geen reden is 
om het "andere feit" van de tenlastelegging BII te heromschrijven; het arrest de be
slissing dat de appelrechters bevoegd zijn om over de aan eiser ten laste gelegde fei
ten te oordelen niet wettig verantwoordt indien het feit van verkocht te hebben aan 
een lage prijs een valsheid uitmaakt die een "ander feit" is dat niet begrepen is in de 
tenlastelegging A; het arrest aldus, ingevolge de dubbelzinnigheid in de motieven, ar
tikel 149 van de Grondwet schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de bedoeling waarmee men een valsheid in geschrifte 

pleegt of van een valse akte of een vals stuk gebrillk maakt, geen invloed heeft 
op het voor deze misdrijven vereiste bedrieglijk opzet; 

Dat het onderzoeksgerecht wanneer het een verdachte naar de correctio
nele rechtbank verwijst wegens een bepaalde valsheid of gebruik, deze ver
wijzing niet kan beperken tot een bepaalde bedoeling van de dader en de 
rechtbank dan ook geadieerd is van het feit, wat ook de bedoeling van de da
der is; 
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Overwegende dat de raadkamer van de Recht bank van Eerste Aanleg te 
Antwerpen door in de verwijzingsbeschikking met betrekking tot de telast
legging Ate vermelden dat de te laste gelegde valsheden in geschrifte en ge
bruik werden gepleegd '1outer met de bedoeling vermeld onroerend goed te 
onttrekken aan de verhaalsmogelijkheden van de N.V. D.C.D.C.C. en de N.V. 
D.C.D.C., schuldeisers van de N.V. P.K.G., zoals nader omschreven onder de 
telastlegging B", niet aangeeft dat de onder de telastlegging A.I en II ver
melde akte van hypotheekstelling en akte van verkoop als fictief worden be
schouwd; dat ze integendeel door deze vermelding enkel een verband legt tus
sen de valsheden en gebruik van de telastlegging A.I en II, en het bedrieglijk 
onvermogen van de telastlegging B.I en II; 

Dat derhalve de appelrechters door de verwijzingsbeschikking te lezen in 
de zin dat in de telastlegging A verwezen wordt naar de telastlegging B "voor 
wat de modaliteiten van deze valsheden betreft", de bewijskracht ervan niet 
schenden en de beslissing waarbij zij zich bevoegd verklaren om van de fei
ten van de telastlegging B kennis te nemen, naar recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede en het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de verwijzingsbeschikking de telastlegging A niet be

perkt tot een fictieve verkoop maar verwijst naar de telastlegging B; dat de 
telastleggingen A.II en B.II dezelfde akte van verkoop betreffen en de te
lastlegging B.II vermeldt "aan de niet met de reele verkoopswaarde over
eenstemmende prijs van 20.000.000 Bfr"; dat het feit dat de telastlegging B.II 
viseert, begrepen is in het feit dat de telastlegging A.II viseert; 

Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 149 van de Grondwet en van de artikelen 41, lid 1, 44, lid 2, 

en 80, lid 1 en 2 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, 
doordat het bestreden arrest het bestreden vonnis bevestigt voor wat de schuldig

verklaring betreft van eiser aan de feiten der tenlastelegging AI, hem ook schuldig ver
klaart aan de andere ten laste gelegde feiten en hem hiervoor veroordeelt tot een hoofd
gevangenisstrafvan een jaar met uitstel, en tot een geldboete van 2.000 frank, gebracht 
op 300.000 frank na verhoging met opdeciemen of een vervangende gevangenisstraf 
van drie maanden, o.m. op grond van de motieven "dat op 17 juni 1994, hetzij een dag 
na de uitspraak van het vonnis van de zevende civiele kamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen, door notaris M. Smets een akte werd verleden waarbij 
door de NV P.K.G., waarvan de beide beklaagden de zaakvoerders zijn, aan de Ber
liner Bank een hypotheek werd toegestaan van 50.000.000 frank; dat op 20 juni 1994 
een inschrijving werd genomen op het eerste hypotheekkantoor te Antwerpen en dat 
deze hypotheek op 7 augustus 1995 werd doorgehaald; dat een analyse van voor
melde notariele akte de navolgende gegevens oplevert : 1. Voor de NV P.K.G. zijn beide 
beklaagden verschenen, met dien verstande dat (eiser) zich heeft laten vertegenwoor
digen door de heer S., zoon van de beklaagde D.S.; 2. de NV P.K.G. erkent van de Ber
liner Bank leningen tegen intresten te hebben ontvangen vanaf 3 december 1988 tot 
en met 3 mei 1994 voor een totaal bedrag van 36.879.033 frank; 3. tot zekerheid van 
de terugbetaling van voormeld kapitaal en tot zekerheid van alle sommen die de ven
nootschap P.K.G. zou kunnen verschuldigd zijn aan voormelde Berliner Bank ver
klaart de NV P.K.G. een hypotheek te verlenen van 50.000.000 frank in het voor
deel van de Berliner Bank die aanvaardt; dat de beklaagde D.S. in conclusies voorhoudt 
dat deze akte geen rechtsgevolgen heeft omdat een hypotheek werd gevestigd zon
der dat er tussen de partijen een hoofdcontract tot stand is gekomen; dat dit ver
weer geen hout snijdt omdat in de notariele akte van 17 juni 1994 de NV P.K.G. uit
drukkelijk erkend heeft van de Berliner Bank leningen te hebben ontvangen voor een 
totaal bedrag van 36.879.033 frank; dat de toegestane hypotheek van 50.000.000 frank, 
ingeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Antwerpen, dan ook wel degelijk rechts
gevolgen heeft gehad en de burgerlijke partijen heeft geconfronteerd met het feit dat 
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ze hun vorderingen niet meer konden verzilveren; dat de beklaagde D.S. op blad
zijde 50 van zijn conclusies, neergelegd voor de eerste rechter, toegeeft dat de nota
riele akte van 17 juni 1994 vals is omdat er aan de NV P.K.G. nooit gelden werden ge
leend door de Berliner Bank en dat het Preisler Verwaltungs GmbH en co is geweest 
die deze gelden in de loop van dejaren ter beschikking heeft gesteld van de NV P.K.G.; 
dat de beklaagde D.S., steeds volgens conclusies, bovendien onderstreept dat (eiser) 
zelf schulden had tegenover de Berliner Bank en dat hij voor deze schulden zoveel mo
gelijk waarborgen wenste te verstrekken aan die bank; dat de feiten der tenlaste
legging AI dan oak bewezen zijn gebleven; 

terwijl, eerste onderdeel, medebeklaagde D.S. in zijn conclusies, op p. 64 en 65, stelde 
dat de hypotheek van 50.000.000 frank in het voordeel van de Berliner Bank geen 
rechtsgevolgen kon hebben omdat een hypotheek werd gevestigd zonder dat er tus
sen de partijen een hoofdcontract tot stand was gekomen; de appelrechters dit argu
ment verwerpen met de overweging dat de toegestane hypotheek van 50.000.000 frank 
wel degelijk rechtsgevolgen heeft gehad omdat in de notariele akte van 17 juni 1994 
de NV P.K.G. uitdrukkelijk erkend heeft van de Berliner Bank leningen te hebben ont
vangen voor een totaal bedrag van 36.879.033 frank; de appelrechters echter, ander
zijds, uit de conclusies neergelegd door de medebeklaagde D.S. afleiden dat de nota
riele akte van 17 juni 1994, voorwerp van de tenlastelegging AI, vals is omdat er aan 
de NV P.K.G. nooit gelden werden geleend door de Berliner Bank en dat het Preis
ler Verwaltung GmbH en co is geweest die deze gelden in de loop van de jaren ter be
schilling heeft gesteld van de NV P.K.G.; het arrest, dat, enerzijds, stelt dat de hy
potheek wel rechtsgevolgen heeft gehad omdat de NV P.K.G. uitdrukkelijk erkend heeft 
leningen te hebben ontvangen van de Berliner Bank doch, anderzijds, om de tenlas
telegging bewezen te verklaren, uitdrukkelijk overweegt dater aan de NV P.K.G. nooit 
gelden werden geleend door de Berliner Bank, is aangetast door tegenstrijdigheid tus
sen de motieven onder ling op strafgebied; de appelrechters bijgevolg hun beslissing 
niet regelmatig hebben gemotiveerd (schending van artikel 149 Grondwet); 

en terwijl, tweede onderdeel, het arrest in de mate de appelrechters met de in het 
eerste onderdeel vermelde overwegingen van oordeel waren dat het volstaat, opdat de 
hypotheek rechtsgevolgen zou ressorteren, dat partijen hebben erkend dat er een on
derliggende leningsovereenkomst hestand, ongeacht of deze erkenning juist of vals is, 
het accessoir karakter van de hypotheek miskent en derhalve de artikelen 41, lid 1, 
44, lid 2, en 80, lid 1 en 2 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, waarin dat 
accessoir karakter vervat ligt, schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat bedrieglijk onvermogen wordt gepleegd door zijn 

vermogenstoestand zo in te rich ten dat wat men bezit, feitelijk of juri
disch onttrokken wordt aan gedwongen tenuitvoerlegging vanwege zijn schuld
eisers; 

Overwegende dat de appelrechters met de in het middel aangehaalde con
sideransen oordelen dat de akte van hypotheekstelling vermeld onder de te
lastlegging A.I stoelt op een fictief hoofdcontract, namelijk de leningen die 
N.V. P.K.G. heeft ontvangen van de Berliner Bank voor een totaal bedrag van 
36.879.033 frank, en door deze akte van hypotheekstelling het onroerend goed 
juridisch onttrokken werd aan de gedwongen tenuitvoerlegging vanwege de 
verweerders; 

Dat de appelrechters door deze beslissing het verweer van de beklaagde 
S. dat erop neerkomt dat de hypotheekstelling geen rechtsgevolg kan heb
ben omdat ze fictief is, als irrelevant verwerpen, hierdoor zijn conclusie be
antwoorden, en de beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht 
verantwoorden; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters niet oordelen over het rechtsgevolg van 

een fictieve hypotheekstelling zonder hoofdcontract in abstracto, maar over 
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het rechtsgevolg van een fictieve hypotheekstelling in concreto in het ka
der van het ten laste gelegde bedrieglijk onvermogen; 

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 burger-
lijke rechtsvorderingen van de verweerders tegen eiser : 

Overwegende dat die beslissing geen eindbeslissing is; 
Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
II. Op de voorziening van D.S.: 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvor-

dering tegen eiser : 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 40 van het Gerechtelijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest het bestreden vonnis bevestigt voor wat de schuldig

verklaring betreft van eiser aan de feiten der tenlastelegging A.I., hem ook schuldig 
verklaart aan de andere ten laste gelegde feiten en hem hiervoor veroordeelt tot een 
gevangenisstraf van een jaar met uitstel, en tot een geldboete van 2.000 frank, ge
bracht op 300.000 frank na verhoging met opdeciemen of een vervangende gevange
nisstrafvan drie maanden, het bestreden arrest het middel van nietigheid van de in
leidende dagvaarding dd. 22 november 1995 opgeworpen door eiser verwerpt op grond 
van de volgende motieven : 

"Dat het niet wordt betwist dat op het ogenblik van de dagstelling voor de correc
tionele rechtbank de woonplaats van beide beklaagden nog steeds deze was die ver
meld wordt in het inlichtingenbulletin; ( ... ) dat de eerste rechter dan ook terecht heeft 
beslist dat beide beklaagden op een rechtsgeldige wijze werden gedagvaard en dat het 
niet relevant is dat zij, volgens de gegevens verstrekt door de burgerlijke partijen, ook 
nog elders een verblijfplaats hadden"; 

terwijl, overeenkomstig artikel 40, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de be
tekening in het buitenland of aan de Procureur des Konings ongedaan is, indien de 
partij op wier verzoek ze verricht is, de woonplaats ofverblijfplaats of de gekozen woon
plaats van degene aan wie betekend wordt in Belgie, of in voorkomend geval in het 
buitenland, kende; eiser in zijn besluiten (p. 34-35) stelde dat de Procureur des Ko
nings te Antwerpen de inleidende dagvaarding dd. 22 november 1995 liet beteke
nen aan eiser op zijn domicilie te Tel-Aviv (Israel) Moyal 5 Zahala, alhoewel eiser zijn 
feitelijke verblijfplaats gelegen is in Belgie aan de Rubens lei 20 te Antwerpen; uit het 
strafdossier blijkt dat de Procureur des Konings deze verblijfplaats kende, gezien deze 
in tal van stukken van het strafdossier vermeld wordt (strafdossier stukken 113, 287, 
289, 326, 328, 343, 347 en 348); de appelrechters trouwens uitdrukkelijk vaststel
len dat de burgerlijke partijen gegevens verstrekt hebben waaruit blijkt dat beide be
klaagden ook nog elders een verblijfplaats hadden; de Procureur des Konings der
halve als verzoekende partij eiser diende te dagvaarden op zijn verblijfplaats in Belgie 
zodat de inleidende dagvaarding in het buitenland niet rechtsgeldig kan worden ge
daan; de appelrechters ten onrechte eisers middel verwierpen met de overweging dat 
gedagvaard werd op de woonplaats van beklaagden vermeld in het inlichtingen
bulletin en dat het feit dat beklaagden ook nog elders een verblijfplaats hadden niet 
relevant is; het feit dat de verblijfplaats van eiser gesitueerd is in Belgie terwijl zijn 
woonplaats in het buitenland gevestigd is, deze verblijfplaats wel degelijk relevant 
maakt; het arrest dat stelt dat het feit dat beklaagden ook nog elders een verblijf
plaats hadden, niet relevant is, artikel 40, lid 4, van het Gerechtelijk Wetboek schendt : 

Overwegende dat de beschikking tot verwijzing van het onderzoeks
gerecht de zaak bij de strafrechter aanhangig maakt; dat de dagvaarding ter 
uitvoering van de verwijzingsbeschikking niet meer dan een kennisgeving 
van de rechtsdag is waarbij de beklaagde op de hoogte wordt gebracht van 
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de plaats, de dag en het uur waarop de zaak zal worden behandeld, ten einde 
hem in staat te stellen zijn verweer voor te dragen; 

Dat het middel dat enkel aanvoert dat de betekening van de dagvaar
ding niet rechtsgeldig was, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

Over het tweede en het derde middel : 
Gelet - wat deze middelen betreft - op de namens eiser neergelegde me

marie waarvan een door de gri:ffier van het Hof voor eensluidend ver
klaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt; 

Overwegende dat deze middelen nagenoeg identiek zijn aan de namens P. 
aangevoerde middelen; 

Dat ze om de in het antwoord op deze middelen vermelde redenen niet kun
nen worden aangenomen; 

Over het vierde middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel1495 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel490bis van 
het Strafwetboek, 

doordat het bestreden arrest het bestreden vonnis bevestigt voor wat de schuldig
verklaring betreft van eiser aan de feiten der tenlastelegging AI, hem ook schuldig 
verklaart aan de andere ten laste gelegde feiten en hem hiervoor veroordeelt tot een 
hoofdgevangenisstrafvan eenjaar met uitstel, en tot een geldboete van 2.000 frank, 
gebracht op 300.000 frank na verhoging met opdeciemen of een vervangende gevan
genisstrafvan drie maanden, o.m. op grond van de motieven: "dat de beide beklaag
den tot op heden niet de schulden hebben betaald waartoe ze bij vonnis van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Antwerpen dd. 16 juni werden veroordeeld; dat wanneer, 
zoals ten dezen, een partij wordt veroordeeld tot betaling van een geldsom bij von
nis, dat vatbaar is voor hoger beroep maar dat uitvoerbaar is verklaard niettegen
staande elk verhaal en zonder borgstelling ofkantonnement, is die geldsom op de da
tum van dat vonnis opeisbaar (Cass. 26 november 1992, Pas. 1992, I, 1350); dat de 
vaststaande schuld van de NV P.K.G. aan de huidige burgerlijke partijen dan ook op
eisbaar was op 16 juni 1994; ( ... ) dat door het niet-honoreren van de schulden en het 
bedrieglijk bewerken van het onvermogen van de NV P.K.G., de beide beklaagden zich 
dan ook schuldig hebben gemaakt aan de feiten der tenlasteleggingen BI en BII; 

terwijl, overeenkomstig artikel1495, lid 1, Gerechtelijk Wetboek de tenuitvoerleg
ging slechts kan nadat de gerechtelijke uitspraak aan de betrokken partij is bete
kend en, anderzijds, overeenkomstig artikel 490bis Strafwetboek de schuld, waar
voor de schuldenaar zich bedrieglijk onvermogend maakt, zeker, vaststaand en opeisbaar 
dient te zijn; eiser in zijn besluiten (p. 57-58) stelde dat de schuld van de NV P.K.G., 
zijnde de veroordeling volgens het vonnis van 16 juni 1994 van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Antwerpen, slechts opeisbaar was vanaf de datum van betekening van 
dit vonnis, zijnde op 23 juni 1994; de twee aangeklaagde aktes van hypotheek
stelling en verkoop respectievelijk dateren van 17 juni 1994 en 22 juni 1994, hetzij voor 
de opeisbaarheid van de schuld op 23 juni 1994; er bijgevolg geen bedrieglijk onver
mogen was in hoofde van eiser; de appelrechters ten onrechte voormeld middel van 
eiser verwierpen met de overweging dat de schuld van de NV P.K.G. reeds opeis
baar was vanaf de datum van het vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg, het
zij 16 juni 1994, gezien het vonnis slechts betekend werd op 23 juni 1994 en slechts 
vanaf dan opeisbaar werd; het arrest dat stelt dat een uitvoerbaar vonnis opeisbaar 
is op de datum van dit vonnis, en op basis van deze overweging de beklaagden schul
dig bevindt aan het bedrieglijke organiseren van hun onvermogen gezien de aange
klaagde daden van beweerd bedrieglijk onvermogen dateren van voor de datum van 
het vonnis, artikel1495 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel490bis van de Straf
wet schendt : 

Overwegende dat het misdrijfvan bedrieglijk onvermogen is voltooid wan
neer de twee voorwaarden die samen het materieel bestanddeel van het mis
drijf vormen, verenigd zijn, namelijk het hewer ken van zijn onvermogen door 
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de schuldenaar en het hierdoor niet voldaan hebben aan diens verplichtin
gen; dat het onverschillig is welke van beide materiele bestanddelen het an
dere in tijd voorafging; 

Dat het middel dat aanvoert dat de schuld van de N.V. P.K.G. slechts op
eisbaar werd op 23 juni 1994 nadat de aangeklaagde akte van hypotheek
stelling en akte van verkoop reeds waren verleden en om die reden het be
drieglijk hewer ken van eisers onvermogen juridisch onmogelijk is, faalt naar 
recht; 

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

Overwegende dat die beslissing geen eindbeslissing is; 
Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

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

5 december 2000 - 2e kamer- Voorzitter en verslaggeuer : de h. Huybrechts, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal-Aduocaten: mrs. R. Verstraeten, Brussel; J. Verstraete en F. Wachs
stock, Antwerpen. 

Nr. 668 

2e KAMER - 5 december 2000 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- SLUITING VAN DE 
DEBATTEN- NIEUW STUK- NEERLEGGING- HEROPENING VAN DE DEBATTEN- VERPLICH
TING VAN DE RECHTER- VOORW AARDE. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- SLUITING VAN DE 
DEBATTEN- NIEUW STUK- NEERLEGGING- HEROPENING VAN DE DEBATTEN- VERPLICH
TING VAN DE RECHTER- VOORWAARDE. 

3° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- NIEUWE WET - VER
LENGING VAN TERMIJNEN- TOEPASSING. 

4o WETTEN. DECRETEN ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD EN 
IN DE RUIMTE- WERKING IN DE TIJD - NIEUWE WET- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING
VERJARING- TERMIJN- VERLENGING- TOEPASSING. 

5° STRAFVORDERING- VERJARING- TERMIJN- NIEUWE WET- WERKING IN DE TIJD
VERLENGING VAN DE TERMIJN- TOEPASSING. 

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 7- GEEN 
STRAF ZONDER WET- VERJARING VAN DE STRAFVORDERING- TERMIJN- NIEUWE WET- WER
KING IN DE TIJD - VERLENGING VAN DE TERMIJN- VERENIGBAARHEID. 

7o RECHTEN VAN DE MENS - INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLI
TIEKE RECHTEN- ARTIKEL 15- GEEN STRAF ZONDER WET- VERJARING VAN DE STRAFVOR
DERING- TERMIJN- NIEUWE WET- WERKING IN DE TIJD- VERLENGING VAN DE TERMIJN 
- VERENIGBAARHEID. 
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1 o en 2° De rechter is niet verplicht een heropening van de de batten te bevelen wan
neer na sluiting ervan een stuk wordt neergelegd dat niet van aard is om een in
vloed uit te oefenen op zijn oordeel, en het recht van verdediging wordt hierdoor niet 
miskend (1). (Artt. 190 en 211 Sv.) 

3°, 4°, 5°, 6° en 7° Nude regels van de verjaring niet behoren tot de bepaling van het 
strafbaar feit of de strafbedoeld in de artikelen 7.1 E.V.R.M. en 15.1 I.V.B.P.R. im
pliceren deze artikelen niet dat een beklaagde niet zou kunnen worden veroordeeld 
op grand van een nieuwe verjaringswet, zodat deze nieuwe verjaringswet kan wor
den toegepast voor zover op het ogenblik dat ze in werking trad, nag geen verja
ring was bereikt onder de vroegere wet (2). (Art. 21 tot 24 V.T.Sv; art. 7.1 E.V.R.M.; 
Art. 15.11.V.B.P.R.) 

(B. .. E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.99.0195.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 januari 1999 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen; 

I. Op de voorziening van J.B. : 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvor

dering tegen eiser : 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 190 en 211 van het Wetboek van Strafvordering, 6.1 van 

het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij
heden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 
1955, van artikel14.1 van het Internationaal verdrag van 19 december 1966 in
zake burgerrechten en politieke rechten, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, en van 
het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging, 

doordat de appelrechters in de bestreden beslissing, mede door de bevestiging van 
het beroepen vonnis, eiser veroordelen tot een gevangenisstrafvan zes maanden met 
uitstel gedurende drie jaar, en tot een geldboete van 200 frank, na verhoging met op
deciemen gebracht op 18.000 frank of een vervangende gevangenisstrafvan twee maan
den, evenals tot twee vijfden van de kosten van de strafvordering, tot het betalen van 
een bedrag van tien frank aan het Fonds tot hulp aan slachtoffers van opzettelijke ge
welddaden, na vermeerdering met opdeciemen gebracht op 2.000 frank, evenals tot 
de bijzondere vergoeding van duizend frank, voorts de publicatie van het arrest bij uit
treksel in het Belgisch Staatsblad bevelen en de burgerlijke vordering van eiser af
wijzen, 

terwijl, de overtuigingsstukken in strafzaken overeenkomstig de artikelen 190 en 
211 van het Wetboek van Strafvordering bij de behandeling van de zaak op de te
rechtzitting voorhanden moeten zijn, zodat de beklaagde zich dienaangaande kan ver
dedigen; de strafrechter zijn overtuiging niet mag baseren op stukken die na het slui
ten van de debatten bij het dossier worden gevoegd en waaromtrent partijen geen 
tegenspraak hebben kunnen voeren; de strafrechter dient te oordelen of het wense
lijk is om de debatten te heropenen wanneer nieuwe stukken, die zijn overtuiging zou
den kunnen bei:nvloeden, worden overgelegd na de sluiting der debatten; wanneer de 
strafrechter oordeelt dat de debatten niet hoeven te worden heropend, hij deze stuk
ken uit de rechtspleging dient te weren; het recht van verdediging en het recht op een 

(1) Cass., 11 sept. 1991, A.R. 9336, nr. 16. 

(2) Cass., 5 april1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 111; 23 dec. 1998, A.R. A.94.000l.F, nr. 534; 2 feb. 
2000, A.R. P.99.0513.F, nr. 87; 8 maart 2000, A.R. P.99.1583.F, nr. 161; 11 april2000, A.R. P.99.1117.N 
en P.00.0062.N, nr. 245. 
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eerlijke en tegensprekelijke behandeling van de zaak worden miskend wanneer uit de 
rechterlijke beslissing ofuit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet blijkt 
dat de strafrechter geen rekening heeft gehouden met stukken die zijn overtuiging mede 
zouden kunnen be'invloeden en waaromtrent partijen geen tegenspraak hebben kun
nen voeren; 

en terwijl, de zaak te dezen, blijkens het proces-verbaal van de terechtzitting van 
5 mei 1998, door het hof van beroep op deze terechtzitting werd behandeld - waar
bij de zaak overigens "in haar geheel" werd "hernomen" - en de appelrechters blij
kens datzelfde proces-verbaal op het slot van deze terechtzitting de zaak voor uit
spraak stelden op de terechtzitting van 9 juni 1998; de uitspraak vervolgens diverse 
keren werd uitgesteld; de uitspraak van de zaak aldus, op de terechtzitting van 2 no
vember 1998, werd uitgesteld naar de terechtzitting van 30 november 1998; de uit
spraak van het arrest op deze laatste terechtzitting opnieuw werd uitgesteld, nl. naar 
de terechtzitting van 4 januari 1999, datum waarop het bestreden arrest werd ge
wezen; eiser bij schrijven van zijn raadsman van 24 november 1998 een schrijven richtte 
tot de voorzitter van de zesde kamer van het hofvan beroep, waarin de heropening 
van de debatten werd gevraagd teneinde een bij dit schrijven gevoegde nota te kun
nen neerleggen i.v.m. de nieuwe wetgeving op het faillissement; het schrijven waar
bij deze nota was gevoegd, als volgt luidde : "Geachte Voorzitter, in rand gemelde zaak 
die voor arrest staat op 30 november 1998 ben ik zo vrij de heropening der debat
ten te vragen om inliggende nota in verband met de bepalingen eenvoudige en be
drieglijke bankbreuk in het kader van de nieuwe wetgeving op het faillissement bij 
de bundel te voegen; kopie van huidig schrijven wordt meegedeeld aan het open
baar ministerie en aan (de raadsman van de medebeklaagden)"; uit het aange
haalde schrijven blijkt dat eiser aan de kamervoorzitter de heropening van de de
batten vroeg teneinde een stuk te kunnen indienen dat hij bij dit schrijven voegde, en 
dat betrekking had op de herkwalificatie van de hem ten laste gelegde feiten; dit schrij
ven, met het aangehechte stuk, werd opgenomen onder de processtukken als num
mer 25 van de processtukken in hager beroep, d.w.z. tussen het proces-verbaal van de 
terechtzitting van 30 november 1998 (stuk 24 van de processtukken in hager be
roep) en de overeenkomstig artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek door 
de Eerste Voorzitter gegeven beschikkingen (stukken 26a en 26b van de processtuk
ken in hager beroep); de appelrechters te dezen geen heropening van de de batten be
velen, doch, anderzijds, evenmin vaststellen dat geen acht wordt geslagen op het neer
gelegde stuk, dat aldus blijkbaar bij het beraad werd betrokken; het hof van beroep 
zich evenwel beperkt tot een herkwalificatie van de feiten, die als zodanig bewezen wor
den verklaard, en m.b.t. de straftoemeting uitdrukkelijk rekening houdt met "de zwaar
wichtigheid van de misdrijven"; eisers recht van verdediging aldus werd miskend, nu 
hij niet de gelegenheid kreeg om zich te verweren nopens het bewuste stuk, dat na het 
sluiten van de debatten werd neergelegd; uit de op het neergelegde schrijven van 24 
november 1998 aangebrachte handgeschreven vermelding "Er wordt niet aangedron
gen op de heropening van debatten", gevolgd door een onleesbare handtekening en de 
datering "30/11/98", niet kan worden afgeleid dat eiser niet aandrong op de herope
ning van de debatten, nu niet blijkt dat de aangehaalde handgeschreven vermel
ding uitgaat van de kamervoorzitter van het hofvan beroep of de griffier; uit het schrij
ven van 24 november 1998 met aangehecht stuk integendeel blijkt dat eiser 
uitdrukkelijk om de heropening van de de batten verzocht; de handgeschreven ver
melding overigens in elk geval niet verhindert dat het bewuste stuk werd neerge
legd en de appelrechters hierop acht konden slaan, 

zodat de appelrechters, door de debatten niet te heropenen teneinde eiser toe tela
ten tegenspraak te voeren omtrent het nieuwe stuk dat hij tijdens het beraad aan het 
strafdossier toevoegde, eisers recht van verdediging miskennen, nu nergens uit blijkt 
dat het hof van beroep dit stuk uit de de batten zou hebben geweerd (schending van 
alle in de aanhefvan het middel aangehaalde wetsbepalingen en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbiediging van het recht van verdediging) : 

Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat het openbaar ministe
rie ter terechtzitting van het Hof van Beroep te Gent van 3 februari 1998 een 
conclusie heeft genomen met betrekking tot de heromschrijving, ingevolge 
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de nieuwe faillissementswet van 8 augustus 1997, van de aan de drie be
klaagden, waaronder eiser, ten laste gelegde feiten van bedrieglijke of een
voudige bankbreuk; dat daarop aan de raadslieden van de drie beklaag
den op hun verzoek een uitstel werd verleend om te kunnen antwoorden op 
deze conclusie; dat op de terechtzitting van 5 mei 1998 de raadslieden van 
de drie beklaagden voor ieder van hen een conclusie betreffende het gere
zen probleem neerlegden; dat op dezelfde terechtzitting het openbaar mi
nisterie een aanvullende conclusie neerlegde; dat steeds op de vermelde te
rechtzitting het hofvan beroep, na alle partijen te hebben gehoord, het debat 
gesloten verklaarde en de zaak uitstelde voor uitspraak; dat de raadslie
den van eiser op 24 november 1998 aan de voorzitter van de geadieerde ka
mer van het hof van beroep een schriftelijk verzoek tot heropening der de
batten toezonden teneinde een nota betreffende de oude en de nieuwe 
artikelen 489 en 490 Strafwetboek bij het dossier te voegen; dat onderaan 
op deze brief de met de hand geschreven vermelding voorkomt "er wordt niet 
aangedrongen op de heropening der debatten", gedateerd 30 november 1998 
- op die dag werd ook de zaak "in voortzetting" gesteld omdat de redactie 
van het arrest niet was beeindigd - en ondertekend met een onleesbare hand
tekening; 

Overwegende dat de vermelde nota uit de erin ontwikkelde juridische be
schouwingen geen enkel precies rechtsgevolg afteidt met betrekking tot de 
aan eiser ten laste gelegde feiten; dat de vermelde nota derhalve niet van aard 
was om een invloed uit te oefenen op het oordeel van de appelrechters; dat 
bijaldien eisers recht van verdediging niet werd miskend; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 6.1 en 7.1 van het Verdrag tot bescherming van de rech
ten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 novem
ber 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955 (hierna sporadisch verkort tot 
"E.V.R.M."), en 14.1 en 15.1 van het lntemationaal Verdrag van 19 december 1966 in
zake burgerrechten en politieke rechten, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981 (hiema 
sporadisch verkort tot "I.V.B.P.R."), 

doordat de appelrechters in de bestreden beslissing, mede door de bevestiging van 
het beroepen vonnis, eiser veroordelen tot een gevangenisstrafvan zes maanden met 
uitstel gedurende drie jaar, en tot een geldboete van 200 frank, na verhoging met op
deciemen gebracht op 18.000 frank of een vervangende gevangenisstraf van twee maan
den, evenals tot twee vijfden van de kosten van de strafvordering, tot het betalen van 
een bijdrage van tien frank aan het Fonds tot hulp aan de slachtoffers van opzette
lijke gewelddaden, na vermeerdering met opdeciemen gebracht op 2000 frank, even
als tot de bijzondere vergoeding van duizend frank, voorts de publica tie van het ar
rest bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bevelen en de burgerlijke vordering van 
eiser afWijzen, op grond van o.m. de volgende overwegingen : '1ngevolge artikel 25 van 
de programmawet van 24 december 1993 werd artikel 21 van de wet van 17 april1878 
houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering gewijzigd in die 
zin dat de woorden 'drie jaren' werden vervangen door de woorden 'vijf jaren'. Inge
volge artikel 26, § 3, van de voormelde wet treedt de nieuwe verjaringstermijn van vijf 
jaar voor de wanbedrijven in werking op 31 december 1993; de laatste feiten dienen 
gesitueerd te worden op 12 maart 1992, datum tot wanneer de herhaalde valshe
den in de boekhouding werden gepleegd, evenals het gebruik ervan, (eveneens da
tum van de faling); nu de verjaring van de strafvordering voortspruitend uit de fei
ten op datum van 31 december 1993 nog niet bereikt was wat betreft de 
tenlasteleggingen A, B en C in hoofde van beklaagden, gelet op een rechtsgeldige stui
ting, (dagvaarding betekend op 7/12/93 aan (eiser), op 16/12/93 aan eerste en tweede 
beklaagde) is de wet die de verjaringstermijn verlengde van kracht op deze feiten en 
tenlastelegging; de verjaring van de strafvordering werd verder, wat deze tenlaste
leggingen betreft op rechtsgeldige wijze gestuit, minstens door de beroepsakte van het 
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openbaar ministerie tegen het eerste vonnis, op 23/5/95; bovendien dient thans daar
enboven nog rekening gehouden te worden met de nieuwe wet van 11112/98, tot wij
ziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, wat de verja
ring betreft, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16/12/98, onmiddellijk in 
werking getreden (artikel4 van de wet). Behoudens afwijkende bepalingen zijn wij
zigingen in de wetgeving op de rechtspleging, en ook deze waardoor de verjarings
termijn wordt geregeld, onmiddellijk van toepassing op hangende procedures, waarin 
nog geen beslissing over de grond van de zaak werd genomen, voor zover de verja
ring nog niet was bereikt op grond van de vroegere wet; ingevolge de nieuwe wet van 
11/12/98 is de verjaring van de strafvordering geschorst ten aanzien van alle par
tijen vanaf de dag van de zitting waarop de strafvordering op de door de wet be
paalde wijze bij het vonnisgerecht wordt ingeleid (wijziging van artikel24 van de voor
melde voorafgaande titel). De verjaring begint evenwel opnieuw te lopen vanafhet 
verstrijken van een jaar te rekenen van de dag van de zitting waarop, naargelang het 
geval, de strafvordering bij het vonnisgerecht in e·erste aanleg of bij het vonnis
gerecht in graad van hoger beroep wordt ingeleid of dit laatste vonnisgerecht be
slist uitspraak te doen over de strafvordering, tot op de dag van de uitspraak over de 
strafvordering door het desbetre:ffende vonnisgerecht. De verjaring van de strafvor
dering werd aldus minstens geschorst vanaf de inleiding van de zaak in eerste aan
leg op 3/1/94 tot 3/7/98, datum waarop een termijn van 1 jaar is verstreken sedert de 
inleiding van de zaak in graad van hoger beroep; er kan aldus geen sprake zijn van 
verjaring" (randnummer 1.3, tiende en elfde blad van het aangevochten arrest), 

terwijl, krachtens de artikelen 7.1 van het EVRM en 15.1 van het IVBPR, nie
mand kan worden veroordeeld we gens een handelen of nalaten dat geen strafbaar feit 
naar nationaal of internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het handelen of na
laten geschiedde; voorts elkeen, krachtens de artikelen 6.1 van het EVRM en 14.1 van 
het IVBPR, het recht heeft op een eerlijke behandeling van de tegen hem inge
stelde strafprocedure; deze beginselen niet aileen impliceren dat niemand strafrech
telijk kan worden veroordeeld wegens een handelen of nalaten dat volgens het na
tionale of het internationale recht niet strafbaar was op het ogenblik van dit handelen 
of nalaten, maar tevens impliceren dat niemand mag worden veroordeeld bij toepas
sing van een wet die werd ingevoerd na het handelen of nalaten waaromtrent een straf
procedure wordt gevoerd, en die impliceert dat de betrokkene ten gevolge van de on
middellijke toepassing van die nieuwe wet wordt veroordeeld, terwijl hij zonder 
toepassing van die nieuwe wet, door toepassing te maken van de wetgeving die gold 
op het ogenblik van het vervolgde handelen of nalaten, niet zou kunnen worden ver
oordeeld; een beklaagde aldus niet kan worden veroordeeld op grond van verjarings
wetten die nog niet van toepassing waren op het ogenblik dat hij de feiten pleegde die 
tot de strafvervolging aanleiding gaven, wanneer deze nieuwe verjaringswetten tot ge
volg hebben dat de beklaagde gedurende een langere periode kan worden vervolgd dan 
de periode die gold v66r de invoering van de nieuwe verjaringswet; de appelrechters 
in het onderhavige geval deze beginselen miskennen, nu wordt geoordeeld dat de nieuwe 
verjaringstermijn van vijfjaar, ingevoegd door de programmawet van 24 december 1993, 
te dezen van toepassing was, en voorts wordt geoordeeld dat te dezen ook toepas
sing moet worden gemaakt van de nieuwe gevallen van schorsing van de verjaring, 
bedoeld in de wet van 11 december 1998 tot wijziging, wat de verjaring van de straf
vordering betreft, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering''; de 
laatste feiten van de strafvervolging, blijkens de vaststelling van de appelrechters, te 
dezen immers dienen te worden gesitueerd op 12 maart 1992, d.w.z. ruim v66r de wet
ten van 24 december 1993 en van 11 december 1998; de strafvordering lastens eiser 
te dezen verjaard is wanneer toepassing wordt gemaakt van de wetgeving die gold op 
het ogenblik van de aan eiser ten laste gelegde feiten, 

zodat de appelrechters, door onmiddellijk toepassing te maken van de nieuwe 
verjaringswetten van 24 december 1993 en van 11 december 1998, het beginsel van 
de niet-terugwerkende kracht van de strengere strafwet en het recht op een eer
lijke behandeling van de zaak miskennen (schending van de artikelen 6.1 en 7.1 van 
het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij
heden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 
1955, en 14.1 en 15.1 van het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake 
burgerrechten en politieke rechten, goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981): 



Nr. 669 HOF VAN CASSATIE 1925 

Overwegende dat de regels van de verjaring niet behoren tot de bepa
ling van het strafbaar feit of de strafbedoeld in de artikelen 7.1 E.V.R.M. en 
15.1 I.V.B.P.R.; 

Dat, anders dan het middel aanvoert, de artikelen 7.1 E.V.R.M. en 15.1 
I.V.B.P.R. niet impliceren dat een beklaagde niet zou kunnen worden ver
oordeeld op grond van een nieuwe ve:rjaringswet; dat de nieuwe verjarings
wet kan worden toegepast voor zover op het ogenblik dat ze in werking trad, 
nog geen verjaring was bereikt onder de vroegere wet; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

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

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

5 december 2000 - 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Huybrechts, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Aduocaat : mr. Butzler. 

Nr. 669 

2e KAMER - 5 december 2000 

1 o BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN - BEDRIEGLIJK ONVERMO
GEN- STAKING VAN BETALING- BESLISSING BETREFFENDE DE DATUM VAN STAKING VAN BE
TALING ONDANKS LATERE BETALING- WETTELIJKHEID. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- MISDRIJVEN IN VERBAND MET FAILLISSEMENT, BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- STA
KING VAN BETALING- BESLISSING BETREFFENDE DE DATUM VAN STAKING VAN BETALING ON
DANKS LATERE BETALING- WETTELIJKHEID. 

1 o en 2° De omstandigheid dat een koopman of een handelsvennootschap nog een be
taling heeft gedaan, belet niet dat de rechter wettig kan vaststellen dat hi} reeds op 
een vroeger tijdstip opgehouden had te betalen (1). (Art. 489bis, 4°, Sw.) 

(B .... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0203.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 januari 1999 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen; 

(1) Cass., 24 sept. 1956, A. C., 1957, 27. 



1926 HOF VAN CASSATIE Nr. 669 

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 het proces-verbaal der terechtzitting van het Hofvan Be

roep te Antwerpen van 10 december 1998 vermeldt dat, enerzijds, het open
baar ministerie de precisering vordert van de telastleggingen zoals om
schreven in het bevel tot dagsteiling, anderzijds, eiser wordt gehoord in zijn 
middelen van verdediging ontwikkeld door zijn raadsman die een conclu
sie en een dossier neerlegt; 

Dat aldus blijkt dat eiser op de vermelde terechtzitting kennis heeft ge
kregen van de door het openbaar ministerie gevorderde precisering van de 
telastleggingen en zijn verweer hierop heeft kunnen voeren; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat de appelrechters eisers verweer van onoverkomelijke dwa

ling niet aileen verwerpen op grond dat zijn vroegere raadsman werd vrij
geproken van mededaderschap aan bedrieglijke bankbreuk en valsheid in ge
schrifte, maar tevens op grond dat de onregelmatigheid van hetgeen eiser zou 
zijn geadviseerd, zo manifest was, dat een redelijk en voorzichtig mens dit 
had moeten inzien; 

Dat het middel stoelt op een onvoiledige lezing van het arrest, mitsdien 
feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat de appelrechters niet aileen oordelen "(dat) het con

stant nalaten ontvangst te noteren, geld uit de kas te nemen zonder hoe
king en een valse faktuur te doen opsteilen met het gebruik ervan, niet lou
ter kan te wijten zijn aan nonchalance of nalatig gedrag zoals (eiser) in 
conclusie beweert" maar er onder meer aan toevoegen "dat deze handelin
gen werden gesteld met het bedrieglijk opzet zichzelf onrechtmatig voor
deel te verschaffen in het nadeel van de schuldeiseres"; 

Dat het middel stoelt op een onvoiledige lezing van het arrest, mitsdien 
feitelijke grondslag mist; 

Over het vierde middel : 
Overwegende dat de omstandigheid dat een koopman of een handelsven

nootschap nog een betaling heeft gedaan, niet belet dat de rechter wettig kan 
vaststeilen dat hij reeds op een vroeger tijdstip opgehouden had te beta
len; 

Overwegende dat de appelrechters oordelen: "dater onbetaalde factu
ren waren vanaf juni 1995 tot juni 1996; dat, onafgezien van het feit dat er 
een aantal andere rekeningen mogelijks betaald werden, het duurzame 
liquiditeitsproblemen betrof; dat de staking der betaling dient te worden vast
gesteld op 1 augustus 1995"; 

Overwegende dat de appelrechters door hun motivering de feitelijke ge
gevens waarop zij hun beslissing laten steunen, vermelden en de beslis
sing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
Over het vijfde middel : 
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Overwegende dat de in de aanhef van de beide telastleggingen waar
voor eiser naar de correctionele rechtbank werd verwezen en die worden her
haald in het bestreden arrest, is vermeld - in de bewoordingen van de ar
tikelen 66, eerste, tweede en derde lid, en 67, derde lid, Strafwetboek- dat 
eiser wordt beticht van mededaderschap of medeplichtigheid; 

Dat het middel stoelt op een onvolledige lezing van het arrest, mitsdien 
feitelijke grondslag mist; 

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

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

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert; 

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

5 december 2000 - ze kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Huybrechts, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat : mr. I. Grauls, Hasselt. 

Nr. 670 

ze KAMER - 5 december 2000 

VERZEKERING- LANDVERZEKERING- VRIJSTELLING VAN DE VERZEKERAAR- OPZETTE· 

LIJK VEROORZAAKT SCHADEGEVAL- BEGRIP. 

Een schadegeval is opzettelijk veroorzaakt, in de betekenis van artikel 8, eerste lid, wet 
van 25 juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, wanneer de verzekerde we
tens en willens een daad stelt of zich ervan onthoudt. en zijn risicodragende handels
wijze een redelijkerwijze voorzienbare schade aan een derde veroorzaakt; de om
standigheid dat de dader deze schade, de aard of de omvang ervan niet heeft gewild, 
doet hieraan niet af, het volstaat dat de schade verwezenlijkt is. · 

(M ... E.A. T. BELGISCHE STAAT E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.99.0223.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 december 1998 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

II. Op de voorziening van de Volksverzekering : 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burger

lijke rechtsvordering van de verweerder R.V.D.M. tot gedwongen tussen
komst van eiseres : 
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Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 8, alinea 1, Wet van 25 juni 1992 op de Landverzekerings
overeenkomst, 

doordat het aangevochten arrest eiseres samen met beklaagde K.M. veroordeelt tot 
betaling van (provisionele) schadevergoeding aan de burgerlijke partijen R.V.D.M. en 
de Belgische Staat, beide verweerders, op grond, enerzijds, van de strafrechtelijke ver
oordeling van beklaagde M. voor de hem ten laste gelegde feiten A en B, zoals na
der omschreven in de beschikking van verwijzing (met name feit A : een overtre
ding van de artikelen 280 en 281 Strafwetboek; feit B : een overtreding van de artikelen 
269. en 272 § 1 Strafwetboek), en op grond, anderzijds, van volgende overwegingen : 
(p. 6) "2. De feiten die ten grondslag liggen aan de tenlasteleggingen deden zich voor 
naar aanleiding van een protestbetoging georganiseerd door de dierenrechten
organisatie V.Z.W. Gaia tegen het transport per schip van levende dieren, zoals scha
pen, van Engeland naar Nieuwpoort. De burgerlijke partij rijkswachter R. V.D.M. stond 
in de uitoefening van zijn beroep, samen met andere rijkswachters en politieagen
ten, min of meer op een rij opgesteld op de Handelskaai te Nieuwpoort tussen het aan
gemeerde schip en dranghekken ('nadarafsluitingen'), bedoeld om de manifestanten 
op afstand te houden van het schip; voor deze afsluiting bevonden zich de deelne
mers aan de protestbetoging evenals enkele toeschouwers. (. .. )-de getuige heeft ge
zien dat een rijkswachter, meer bepaald de burgerlijke partij R.VD.M., probeerde de 
mensen tegen te houden en dat hij omver werd gelopen door twee mensen, waar
van een een grate man was met een pet, later gei:dentificeerd als de beklaagde, 

- dat het 'omver lopen' eerder te beschouwen was als een 'duwen', waarbij de be
klaagde de rijkswachter bij de schouders nam en duwde waardoor beiden op de grond 
vielen. 

De wel degelijk eveneens geloofwaardige getuige V. bevestigt dat de heer V op een 
bepaald ogenblik een 'sein' heeft gegeven, weze het dat hij meent 'nu' te hebben ge
hoord, en dat de 'betogers' hierop zijn 'vooruit gestormd'. Uit diens verklaring en de 
opgelopen kwetsuren blijkt tevens dat de burgerlijke partij R.V.d.M. 'met een rela
tief grote felheid tegen de grond werd gesmakt' (stuk 6a verso). (. .. ) (p. 7) De be
klaagde zelfverklaarde aan de onderzoeksrechter (stuk 8 verso)' ... ik wist dat ik de 
Rijkswacht voorbij moest- ik hoopte dat, als veel mensen gelijktijdig hetzelfde de
den, ik tussen hen kon doorglippen; het is niet echt een wanhoopsdaad, maar het is 
eerder van wie niet waagt, niet wint : misschien lukt het door hard te lopen bij de loop
brug te geraken'. Uit de verklaring van M.V. blijkt verder dat, eens zij concludeer
den dat tot het lassen van de dieren zou worden overgegaan, onder de manifes
tanten de idee ontstond om van achter de nadarafsluiting te trachten het schip te 
bereiken en dat zulks onder elkaar werd beslist; hierbij zou worden gepoogd zigzag
gend tussen de ordehandhavers door te lopen. Het gelijktijdig aanvatten door tien
tallen personen van de actie waarbij met kracht over de dranghekken werd gespron
gen of deze omver werden gelopen en de paging zich toegang te verschaffen 
niettegenstaande de aanwezigheid van de ordedienst blijkt precies door het tijdstip 
en de wijze van uitvoering van deze actie inderdaad het resultaat te zijn van een voor
afgaand over leg. Enige invloed van de plaatsgesteldheid en de weersomstandighe
den op de feitelijke gedragingen die aan de telasteleggingen ten grondslag liggen blijkt 
niet in het minst. 3.1. Gelet op de gegevens van het gerechtelijk onderzoek, inzon
derheid de gegevens vermeld onder 2, en de behandeling ter terechtzitting van het Hof 
van 28 mei 1998 zijn de telasteleggingen A en B, zoals nader omschreven in de be
schikking van verwijzing met verbetering van de materiele vergissing vermeld on
der 1., lastens de beklaagde bewezen. 3.2. Wat de telastelegging A betreft is het zo dat 
slechts algemeen opzet is vereist, dit is het wetens en willen stellen van de bij de wet 
verboden handeling die bestaat in het aantasten van de fYsieke integriteit van de bur
gerlijke partij R.VD.M., aan wie verwondingen werden toegebracht. (p. 8) Enig kwaad
willig bijzonder opzet is niet vereist, zodat de ingesteldheid van beklaagde, die wilde 
opkomen tegen naar zijn oordeel ongepaste behandeling van levende schapen, aan het 
bestaan van het misdrijf geen afbreuk doet. In weerwil van hetgeen hij in conclu
sies aanvoert om het tegendeel te doen aannemen wist de beklaagde terdege, gelet op 
de hiervoor geschetste feitelijke situatie, dat de actie waaraan hij deelnam zwaar li
chamelijk contact met de rijkswachter zou meebrengen, zelfs al wordt aangenomen dat 
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hij bij voorkeur tussen de ordehandhavers door zou hebben willen glippen. Het be
oogde doel impliceerde immers noodzakelijk dat de ordehandhavers of sommigen on
der hen onder de voet zouden worden gelopen; de ernst van de opgelopen kwetsu
ren wijst er op dat het inderdaad om wat genoemd werd 'een stormloop' ging waarbij 
de kracht van het lopen in groep de ingecalculeerde paging van de ordedienst om het 
doorlopen te beletten moest doen mislukken. De door de rijkswachter opgelopen ver
wondingen zijn geen gevolg van een loutere onachtzaamheid van de beklaagde of van 
het toeval, maar van een met geweld omver lopen waarbij de beklaagde dan nag beide 
armen gebruikte; het toebrengen van verwondingen gebeurde in deze omstandighe
den wetens en willens, oak al aanvaardt het Hof dat het niet de bedoeling van de be
klaagde was de rijkswachter schade te berokkenen. 3.3. Uit voormeld feitenrelaas en 
de overwegingen met betrekking tot de telastelegging A blijkt dat de beklaagde zich 
niet I outer passief heeft verzet tegen de betrokken rijkswachter die het verbod van de 
overheid, veruiterlijkt door de aanwezigheid van de ordediensten, hun opstelling en 
de plaatsing van de nadarafsluiting, poogde te doen naleven, doch er wetens en wil
lens met geweld is tegen ingegaan door na een hiertoe gemaakte voorafgaande af
spraak in groep met kracht te trachten in de verboden zone binnen te dringen op de 
hiervoor onder rubriek 2 geschetste wijze. ( ... ) (p. 9-10) 6.2. De burgerlijke partij 
R.V: D.M. heeft de verzekeringsmaatschappij N.V: De Volksverzekering, die de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van de beklaagde verzekert in het kader van een zo
genaamde familiale verzekering, in tussenkomst gedagvaard. De burgerlijke partij de 
Belgische Staat heeft ter terechtzitting van de eerste rechter eveneens een recht
streekse vordering gericht tegen de verzekeraar. De ontvankelijkheid van deze recht
streekse vorderingen wordt terecht niet betwist. De verzekeringsmaatschappij be
twist wel de gegrondheid van de vorderingen, aanvoerend dat de beklaagde het 
schadegeval opzettelijk (begrip te onderscheiden van schuld of grove schuld) heeft ver
oorzaakt en zij daarom krachtens artikel 8, eerste lid, van de wet op Landverzekerings
overeenkomst van 25 juni 1992, niet gehouden is dekking te geven. In de recht
streekse dagvaarding vraagt de burgerlijke partij R.V:D.M. slechts de veroordeling van 
de in tussenkomst gedagvaarde partij in ondergeschikte orde, voor het geval dat de 
huidige kwalificatie van 'opzettelijke slagen' zou geherkwalificeerd worden in een be
tichting van 'onopzettelijke slagen', doch in conclusies wordt haar vordering uitge
breid tot het geval dat de oorspronkelijke telasteleggingen bewezen worden ver
klaard, hetgeen in deze instantie het geval is. Terecht stellen de beklaagde en de 
rechtstreeks dagende burgerlijke partij dat het begrip 'opzet' in de wet op de Land
verzekeringsovereenkomsten te onderscheiden is van het 'opzet' waarmee de feiten die 
aan de bewezen verklaarde telasteleggingen ten grondslag liggen werden gepleegd. Voor 
het bewezen verklaren van de telastelegging is niet vereist dat de beklaagde schade 
heeft willen berokkenen aan de burgerlijke partij R.V:D.M.; hiervoor werd overwo
gen dat het hof (van beroep) aanneemt dat de beklaagde door de wetens en willens ge
stelde daden niet heeft beoogd aan de betrokken rijkswachter schade te berokke
nen. Van het 'opzettelijk' veroorzaken van het schadegeval in de zin van voormeld artikel 
8, eerste lid, dat overeenkomstig de gebruikelijke zin van het woord het voornemen 
om schade te veroorzaken veronderstelt, is in deze omstandigheden geen sprake. De 
verzekeringsmaatschappij is derhalve gehouden tot vergoeding van de schade ver
oorzaakt door het misdrijf gepleegd door haar verzekerde", 

terwijl, de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst in artikel8, 
alinea 1 bepaalt : 

'Niettegenstaande enig andersluidend beding, kan de verzekeraar niet verplicht wor
den dekking te geven aan hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt"; on
der dit "opzettelijk veroorzaken van het schadegeval", overeenkomstig genoemd ar
tikel oak kan begrepen worden het wetens en willens stellen van de bij de wet verboden 
handeling die bestaat in het aantasten van de fYsieke integriteit van een persoon aan 
wie verwondingen worden toegebracht, en, het wetens en willens toebrengen van ver
wondingen; het "opzettelijk veroorzaken van het schadegeval" in de zin van ge
noemd artikel8, alinea 1, derhalve niet noodzakelijk het voornemen om schade te ver
oorzaken veronderstelt, 

en terwijl, het aangevochten arrest derhalve niet wettig kon beslissen dat er in casu 
geen sprake was van het opzettelijk veroorzaken van het schadegeval in de zin van 
voormeld artikel 8, alinea 1, (p. 10, regels 14 t.e.m. 17) en eiseres derhalve gehou-
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den was tot vergoeding van de schade veroorzaakt door het misdrijf gepleegd door haar 
verzekerde, op grond van de vaststellingen dat beklaagde M. "we tens en will ens (. .. ) 
de bij de wet verboden handeling (stelde) die bestaat in het aantasten van de fy
sieke integriteit van de burgerlijke partij R.V.D.M., aan wie verwondingen werden toe
gebracht" (p. 7, laatste alinea), dat hij wist "dat de actie waaraan hij deelnam zwaar 
lichamelijk contact met de rijkswachters zou meebrengen" (p. 8, regels 5, 6 en 7), dat 
het beoogde doel immers "impliceerde ( ... ) dat de ordehandhavers of sommigen on
der hen onder de voet zouden worden gelopen" (p. 8, regels 8, 9 en 10), dat "de door 
de rijkswachter opgelopen verwondingen geen gevolg zijn van een loutere onacht
zaamheid van de beklaagde of van het toeval, maar van een met geweld omver lo
pen waarbij de beklaagde dan nog beide armen gebruikte" (p. 8, regels 13 t.e.m. 16) 
en dat "het toebrengen van verwondingen ( ... ) in deze omstandigheden wetens en wil
lens (gebeurde)" (p. 8 regels 16 en 17), 

zodat het aangevochten arrest niet wettelijk verantwoord is en schending in
houdt van artikel 8, alinea 1, van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekerings
overeenkomst : 

Overwegende dat artikel 8, eerste lid, wet van 25 juni 1992 op de land
verzekeringsovereenkomst bepaalt dat niettegenstaande enig anderslui
dend beding, de verzekeraar niet kan verplicht worden dekking te geven aan 
hem die het schadegeval opzettelijk heeft veroorzaakt; 

Overwegende dat een schadegeval opzettelijk is veroorzaakt in de bete
kenis van dit artikel wanneer de verzekerde wetens en willens een daad stelt 
of zich ervan onthoudt en zijn risicodragende handelwijze een redelijker
wijze voorzienbare schade aan een derde veroorzaakt; 

Dat de omstandigheid dat de dader deze schade, de aard of de omvang er
van niet heeft gewild hieraan niet afdoet; dat het volstaat dat de schade is 
verwezenlijkt; 

Overwegende dat, in zoverre artikel 86 van de vermelde wet bepaalt dat 
de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar heeft, artikel 87, § 2, eer
ste lid, zegt dat voor de niet verplichte burgerrechtelijke aansprakelijk
heidsverzekeringen de verzekeraar de excepties, de nietigheid en het ver
val van recht voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst kan tegenwerpen 
aan de benadeelde persoon voor zover deze hun oorzaak vinden in een feit 
dat het schadegeval voorafgaat; 

Overwegende dat eiseres de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van K.M. 
verzekert in het kader van een familiale verzekering, die niet bij wet ver
plicht is; 

Overwegende dat de appelrechters zeggen dat K.M. zich op het ogenblik 
van de telastgelegde feiten niet I outer passief heeft verzet tegen de rijks
wacht in de persoon van de verweerder R.V.D.M., "doch er wetens en wil
lens met geweld is tegen ingegaan door na een hiertoe gemaakte vooraf
gaande afspraak in groep met kracht te trachten in de verboden zone binnen 
te dringen"; 

Dat de rechters voorts oordelen dat K.M. zich niet kan beroepen op nood
weer en dat de verweerder, rijkswachter R.V.D.M., ten gevolge van de be
wezen verklaarde slagen en weerspannigheid ernstige letsels heeft opgelo
pen; 

Dat deze motieven inhouden dat het opzet van K.M. het schadegeval is voor
afgegaan; 

Overwegende dat de appelrechters op grand van de reden dat ''het hof (van 
beroep) aanneemt dat (K.M.) door de wetens en willens gestelde daden niet 
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heeft beoogd aan de betrokken rijkswachter schade te berokkenen", de be
slissing dat het schadegeval niet opzettelijk is veroorzaakt in de betekenis 
van artikel8, eerste lid, Wet Landverzekeringsovereenkomst, niet naar recht 
verantwoorden; 

Dat de op deze grond gestoelde beslissing dat eiseres "derhalve gehou
den (is) tot vergoeding van de schade veroorzaakt door het misdrijf ge
pleegd door haar verzekerde" K.M., evenmin naar recht is verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

III. Op de voorzieningen van R.V.D.M. en van de Belgische Staat: 

Om die redenen, verleent akte van de afstanden; vernietigt het bestre
den arrest inzoverre het uitspraak doet over de vordering van R.V.d.M. tot 
gedwongen tussenkomst van de N.V. Volksverzekering en over de burger
lijke rechtsvorderingen van R.V.d.M. en van de Belgische Staat tegen de N.V. 
Volksverzekering tot vergoeding van schade; verwerpt de voorzieningen voor 
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt R.V.D.M. en de Bel
gische Staat in de de kosten van de voorziening van de N.V. Volksverzeke
ring; veroordeelt de overige eisers in de kosten van hun respectieve voor
zieningen; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

5 december 2000 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Huybrechts, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslae
ger, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Biitzler en De Gryse; J. Verstraeten, Me
chelen, en F. Smeets, Antwerpen. 

Nr. 671 

2e KAMER - 5 december 2000 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- VALSHEID IN GESCHRIFTE- GE
SCHRIFT DAT DOOR DE BESTEMMELING MOET WORDEN NAGEZIEN- VERVALSING VAN EEN GE
SCHRIFT UITGAANDE VAN EEN DERDE- TOEPASSING. 

Zo in de regel de valse vermelding in een geschrift dat door de bestemmeling moet wor
den nagezien vooraleer hij de inhoud daarvan aanvaardt, geen strafbare valsheid in 
geschrifte oplevert, levert de vervalsing van een vermelding in een van een derde uit
gaande geschrift dat door de bestemmeling, die niet de rechtstreeks geadresseerde van 
dit geschrift is, moet worden nagezien vooraleer deze de inhoud daarvan aan
vaardt, een strafbare valsheid in geschrifte op, wanneer de bestemmeling gerech
tigd is geloof te hechten aan de waarachtigheid van het feit dat de valse vermel
ding uitgaat van de derde (1). (Artt. 193, 196, 197, 213 en 214 Sw.) 

(1) Zie Cass., 25 okt. 1988, A.R. 2183, nr. 112; 19 sept. 1995, A.R. P.94.0377.N, nr. 388. 
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(D ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0245.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 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 voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvor-
dering: 

Over het middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat in de regel de valse vermelding in een geschrift dat door 

de bestemmeling moet worden nagezien vooraleer hij de inhoud daarvan aan
vaardt, geen strafbare valsheid in geschrifte oplevert; 

Dat evenwel de vervalsing van een vermelding in een van een derde uit
gaande geschrift dat door de bestemmeling, die niet de rechtstreeks ge
adresseerde van dit geschrift is, moet worden nagezien vooraleer deze de in
houd daarvan aanvaardt, een strafbare valsheid in geschrifte oplevert wanneer 
de bestemmeling gerechtigd is geloof te hechten aan de waarachtigheid van 
het feit dat de valse vermelding uitgaat van de derde; 

Overwegende dat te dezen de offerte, uitgaande van een derde, te weten 
de onderaannemer, als bewijs en rechtvaardiging moest dienen voor de of
ferte die eiser, te weten de hoofdaannemer, toestuurde aan het opdracht
gevend bestuur; 

Overwegende dat de appelrechters met de redenen die zij vermelden wet
tig vermogen te oordelen "dat de door (eiser) aan het opdrachtgevend be
stuur ter kennis gebrachte vraagprijs van de nv Emergo fictiefwas en dat 
de door (eiser) ter staving hiervan doorgevoerde vervalsing van de offerle van 
de nv Emergo, zijnde een ten aanzien van het opdrachtgevend bestuur be
wijskrachtig stuk, alsmede het gebruik ervan geschiedde met bedrieglijk op
zet en met het oogmerk het opdrachtgevend bestuur te benadelen ten
einde zichzelf op onrechtmatige wijze te kunnen verrijken"; 

Dat zij zodoende eisers verweer verwerpen en beantwoorden; 
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters met het geheel van de in het middel ver

melde redenen het verweer van eiser verwerpen en beantwoorden en de be
slissing naar recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorge

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

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

Overwegende dat mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hofvan Cassatie, na
mens eiser zonder berusting afstand van de voorziening doet; 
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Om die redenen, verleent akte van de afstand; verwerpt de voorziening voor 
het overige; veroordeelt eiser in de kosten. 

5 december 2000 - ze kamer- Voorzitter : de h. Huybrechts, waarnemend voor-. 
zitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslae
ger, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Verbist. 

Nr. 672 

ze KAMER - 6 december 2000 

VERZEKERING- W:AM.-VERZEKERING- MOTORRIJTUIG- OVERDRACHT VAN EIGENDOM
VERPLICHTINGEN VAN DE VERZEKERAAR- VERPLICHTINGEN TAV. DE BENADEELDE PARTIJ
DUUR- ZESTIEN DAGEN - 'IERMIJN- BEGIN -DATUM VAN DE OVERDRACHT- BE GRIP. 

De termijn van zestien dagen, tijdens welke, bij eigendomsoverdracht van het verze
kerde voertuig, de bedingen die door het loutere feit van de overdracht een einde ma
ken aan de verzekeringsovereenkomst zonder uitwerking zijn als de schade werd ver
oorzaakt door het overgedragen voertuig of door het vervangingsuoertuig, begint te 
!open "vanaf de overdracht", d.w.z. vanaf de dag waarop het verzekerde voertuig het 
patrimonium van de verzekeringsnemer heeft verlaten en niet vanaf de dag waarop 
deze een nieuw voertuig heeft gekocht (1). (Art. 17 W.A.M.-wet.) 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. C ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1244.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 juni 2000 in hager be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank teN.; 

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen R.D. 
ingestelde burgerlijke rechtsvordering : 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening aan die verweerder is betekend; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die, op de door 

M.C. tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, uitspraak doet over: 
A. het recht van de benadeelde partij om de vergoeding van haar schade 

van eiser te bekomen : 
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening, op grand dat de 

beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wet
hoek van Strafvordering; dat die afstand door dwaling is aangetast, aange
zien het vonnis, door te verklaren dat eiser verweerder moet vergoeden, uit
spraak doet over het beginsel van de aansprakelijkheid in de zin van 
voornoemd artikel 416; 

(1) Zie Cass., 2 okt. 1996, AR. P.96.0600.F, nr. 345. 
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Dat er geen grond bestaat om akte te verlenen van de afstand van de voor
ziening; 

Over het middel : schending van de artikelen 50, inzonderheid § 1, eerste lid, 2°, en 
3 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, 
v66r de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 (waarbij ar
tikel 50 thans artikel 80 is geworden), 19, inzonderheid § 1, eerste lid, van het ko
ninklijk besluit van 16 december 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van 
de artikelen 49 en 50 van de wet van 9 juli 1975 betre:ffende de controle der 
verzekeringsondernemingen, v66r de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 12 
augustus 1994, en 17 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 

doordat de beklaagde D. voor de Politierechtbank te W. is vervolgd op grond dat hij, 
in de nacht van 7 op 8 mei 1994, een niet verzekerd voertuig heeft bestuurd (telast
legging A), niet in alle omstandigheden heeft kunnen remmen voor een hindernis die 
voorzien kon worden (telastlegging B), een niet ingeschreven voertuig heeft be
stuurd (telastlegging C) en een voertuig zonder schouwingsbewijs heeft bestuurd (te
lastlegging D); dat eiser vrijwillig in de zaak is tussengekomen; dat de eerste ver
weerder, de naamloze vennootschap Royale beige, op verzoek van de (eerste) verweerder, 
tot gedwongen tussenkomst is gedagvaard; dat de Politierechtbank te W., bij vonnis 
van 11 september 1996, op de strafvordering vastgesteld heeft dat de telastleggin
gen A, B en C verjaard waren en de beklaagde heeft veroordeeld we gens de telast
legging D, en, op burgerlijk gebied, beslist heeft dat de beklaagde aansprakelijk was 
voor het ongeval, dat de vordering van verweerder niet gegrond is in zoverre zij ge
richt is tegen de Royale Belge, en gegrond is in zoverre zij gericht is tegen eiser en be
klaagde, en hen in solidum veroordeelt om aan verweerder het provisioneel bedrag van 
157.690 frank te betalen; dat het bestreden vonnis, op het hoger beroep van eiser, het 
vonnis van de politierechtbank in al zijn burgerlijke beschikkingen bevestigt, op grond 
dat niet redelijkerwijs kan worden volgehouden dat de BMW "die door de beklaagde 
op het ogenblik van het ongeval bestuurd werd, de VW heeft vervangen" die verze
kerd werd door de naamloze vennootschap Royale belge, dat "het bepaalde in de ar
tikelen 32 en 33 van de modelovereenkomst inzake motorrijtuigen zeker niet toe
laat, zoals (eiser) tevergeefs betoogt, om tegelijkertijd twee voertuigen te laten 
verzekeren onder de dekking van slechts een van beide voertuigen" en dat "de eer
ste rechter bijgevolg terecht heeft geoordeeld dat de BMW op de dag van het onge
val niet geldig verzekerd was", en dat het vonnis vaststelt dat "de eigendomsover
dracht van de door (de) Royale belge verzekerde VW", die aan de beklaagde toebehoorde, 
"is geschied op 3 mei 1994, zoals blijkt uit de factuur die de beklaagde zelf heeft op
gemaakt", dat "de beklaagde de BMW waarmee het ongeval in de nacht van 7 op 8 mei 
1994 heeft plaatsgevonden, op 11 februari 1994 heeft afgehaald, zoals het formulier 
tot aanvraag om inschrijving aangeeft"; 

terwijl, krachtens de artikelen 50, § 1, eerste lid, 2° en 3 van de wet van 9 juli 1975 
en 19, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 16 december 1981, v66r de wij
ziging ervan bij het koninklijk besluit van 12 augustus 1994, de benadeelde aileen maar 
de vergoeding van zijn schade van eiser kan bekomen wanneer geen enkele 
verzekeringsonderneming tot die vergoeding verplicht is omdat, met name, de 
verzekeringsplicht niet nageleefd werd; en artikel17 van de wet van 21 november 1989 
bepaalt : "In geval van overdracht van de eigendom van het motorrijtuig kunnen de 
bedingen van de verzekeringsovereenkomst die ertoe strekken door het loutere feit van 
de overdracht een einde te maken aan de verzekering betreffende dit motorrijtuig, te
gen de benadeelde worden ingeroepen. Gedurende zestien dagen te rekenen van de over
dracht en voor zover geen andere verzekering hetzelfde risico dekt, blijft de verze
keraar van het motorrijtuig waarvan de eigendom werd overgedragen, evenwel 
gehouden tegenover de benadeelde persoon, indien de schade werd veroorzaakt door : 
(. .. ) 2° het motorrijtuig, gebruikt ter vervanging van dat waarvan de eigendom is over
gedragen, als het, zelfs op ongeoorloofde wijze, aan het verkeer deelneemt onder de 
kentekenplaat die dit laatste v66r de overdracht droeg", en dat zulks het geval is on
clanks elk andersluidend beding in de verzekeringsovereenkomst; en het in de tekst 
bedoelde "motorrijtuig, gebruikt ter vervanging van dat waarvan de eigendom is over
gedragen", een voertuig kan zijn dat de verzekerde gekocht heeft v66r de over
dracht van het verzekerde voertuig; en uit de vaststellingen van het vonnis volgt dat 
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de eigendom van het door de naamloze vennootschap Royale Belge verzekerde voer
tuig van het merk VW, door de beklaagde is overgedragen op 3 mei 1994, d.w.z. min
der dan zestien dagen v66r het ongeval, terwijl de beklaagde op dat ogenblik het voer
tuig van het merk BMW bestuurde, en de beklaagde, op de dag van het ongeval, niet 
twee maar slechts een voertuig in zijn bezit had, te weten het voertuig van het merk 
BMW, dat dus het voertuig van het merk VW had vervangen in de zin van het be
doelde artikel van de wet van 21 november 1989; het vonnis bijgevolg niet wettig heeft 
kunnen beslissen dat het voertuig van het merk BMW, waarmee het ongeval heeft 
plaatsgevonden, niet was verzekerd op het ogenblik van het ongeval, op grond dat "niet 
redelijkerwijs kan worden volgehouden dat de BMW de VW heeft vervangen" en dat 
"het bepaalde in de artikelen 32 en 33 van de modelovereenkomst inzake motorrij
tuigen zeker niet toelaat, zoals (eiser) tevergeefs betoogt, om tegelijkertijd twee voer
tuigen te laten verzekeren onder de dekking van slechts een van beide voertui
gen": 

Overwegende dat artikel 17 van de wet van 21 november 1989 betref
fende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen be
paalt dat, in geval van overdracht van de eigendom van het verzekerde voer
tuig, de bedingen van de verzekeringsovereenkomst die door dat loutere feit 
een einde maken aan de verzekeringsovereenkomst, zonder uitwerking zijn 
gedurende zestien dagen te rekenen van de overdracht, indien de schade werd 
veroorzaakt door het overgedragen voertuig of door het ter vervanging er
van gebruikte voertuig; 

Overwegende dat de voormelde termijn van zestien dagen, tijdens welke 
de verzekeraar het voertuig moet blijven verzekeren, ingaat vanaf de dag 
waarop het verzekerde voertuig het patrimonium van de verzekering
nemer heeft verlaten en niet vanaf de dag waarop deze een nieuw voer
tuig heeft gekocht; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt dat het verzekerde voertuig is ver
kocht op 3 mei 1994 en dat de verzekeringnemer, op het ogenblik van het on
geval in de nacht van 7 op 8 mei 1994 een ander voertuig gebruikte; dat uit 
die vaststellingen niet blijkt dat de eigendom van het in de verzekerings
polis beschreven voertuig zou zijn overgedragen, of dat voornoemd voer
tuig meer dan zestien dagen v66r het ongeval buiten gebruik zou zijn ge
steld; 

Dat, bijgevolg, de appelrechters niet naar recht hebben beslist dat geen en-
kele verzekeringsondememing ten aanzien van de benadeelde gehouden was; 

Dat het middel gegrond is; 
B. de omvang van de schade : 
Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening; 
Overwegende dat, niettegenstaande die afstand die niet geldt als berus

ting, de vernietiging van de beslissing over het beginsel van zijn verplich
ting ten aanzien van de benadeelde, de vemietiging meebrengt van de niet 
definitieve beslissing over de omvang van de schade, die het gevolg is van de 
eerstgenoemde beslissing; 

III. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die, met be
vestiging van het beroepen vonnis, de burgerlijke rechtsvordering van M.C. 
tegen de naamloze vennootschap Royale Belge ongegrond verklaart : 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eisers voorziening aan die verweerster is betekend; Dat de voor
ziening niet ontvankelijk is; 

Overwegende, evenwel, dat de vemietiging van de beslissingen op de door 
verweerder M.C. tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, de ver
nietiging meebrengt van de beslissing die de door die verweerder tegen de 
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naamloze vennootschap Royale Beige ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring ongegrond verklaart, aangezien geen enkele partij in het geding te
gen de laatstgenoemde beslissing een ontvankelijk cassatieberoep kon in
stellen en die beslissing, bijgevolg, vanuit het oogpunt van de cassatie geen 
onderscheiden dictum is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen die M.C. heeft inge
steld tegen het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en tegen de naam
loze vennootschap Axa Royale Beige, die in de rechten en verplichtingen is 
getreden van de naamloze vennootschap Royale Beige; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt ei
ser in een vierde van de kosten van zijn voorziening, verweerder C. in de helft 
van de kosten en verweerster Axa Royale Belge in het overige vierde; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te B., zit
ting houdende in hoger beroep. 

6 december 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. T'Kint. 

Nr. 673 

2° KAMER - 6 december 2000 

RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.2 
- VERMOEDEN VAN ONSCHULD- DRAAGWIJDTE. 

Art. 6.2 E. V.R.M., volgens hetwelk eenieder die wegens een strafbaar feit wordt ver
volgd, voor onschuldig wordt gehouden tot zijn schuld bewezen wordt, heeft aileen 
betrekking op de verklaring van beklaagdes schuld aan het hem ten laste gelegde feit; 
het heeft geen betrekking op de burgerlijke rechtsvordering (1). (Art. 6.2 E.V:R.M.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. P. 00.1250. F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 2000 gewezen door 
het Hof van Beroep te L.; 

Overwegende dat eiseres, bij vonnis van 14 maart 1996 van de Correc
tionele Rechtbank te N., schuldig is bevonden aan huisdiefstal ten nadele van 
verweerster; dat zij een opschorting van de uitspraak van de veroordeling 

(1) Zie Cass., 25 maart 1992, A.R. 9583, nr. 395; 26 nov. 1993, A.R. 5223, nr. 463. 
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heeft verkregen en, op de burgerlijke rechtsvordering, is veroordeeld om een 
provisionele vergoeding van een frank aan de getroffene te betalen; 

Overwegende dat de appelrechters, op het enige hoger beroep van de bur
gerlijke partij, dat vonnis hebben bevestigd, maar de provisionele vergoe
ding van een frank vervangen hebben door een definitief bedrag; 

Overwegende dat eiseres het arrest in substantie verwijt dat het bij het 
bepalen van het bedrag van die vergoeding rekening heeft gehouden met een 
aantal voorwerpen die wel in de klacht, maar niet als dusdanig in de te
gen haar bestaande telastlegging zijn opgenomen, en waarvan de verdwij
ning haar dus nooit ten laste is gelegd; dat zij daaruit afleidt dat de appel
rechters haar dus niet hebben kunnen veroordelen op de tegen haar ingestelde 
burgerlijke rechtsvordering zonder de artikelen 6.2 en 6.3.a en 6.3.b van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamen
tele Vrijheden, alsook artikel 461 van het Strafwetboek te schenden; 

Overwegende dat eiseres, die, op de strafvordering, door een in kracht van 
gewijsde gegane rechterlijke beslissing schuldig is bevonden aan de scherr
ding van de artikelen 461, 463, 464 en 465 van het Strafwetboek, voor de 
appelrechters niet meer "wegens een strafbaar feit vervolgd" werd in de zin 
van voornoemd artikel 6.2; dat, bijgevolg, de appelrechters dat artikel, dat 
geen verband houdt met de bij hen aanhangig gemaakte burgerlijke rechts
vordering, niet hebben kunnen schenden; 

Overwegende dat het hofvan beroep, dat geen uitspraak heeft moeten doen 
over de bestanddelen van het misdrijf, evenmin artikel461 van het Strafwet
boek heeft kunnen schenden; 

Overwegende, voor het overige, dat uit de stukken waarop het Hofver
mag acht te slaan, blijkt dat verweerster, op de terechtzitting van 7 juni 2000 
van het hof van beroep, een conclusie heeft neergelegd teneinde een ver
goeding te bekomen voor de diefstal van het geheel van de in haar burgerlijke
partijstelling omschreven voorwerpen, met inbegrip van die welke niet in de 
woning van eiseres zijn teruggevonden; 

Overwegende dat eiseres in haar op dezelfde terechtzitting neergelegde con
clusie betoogd heeft dat de aanspraak van de burgerlijke partij ongegrond 
was, dat laatstgenoemde geen bewijs van de aangevoerde schade leverde, dat 
zij niet kon worden beschuldigd van de verdwijning van de voorwerpen die 
in de klacht maar niet in de telastlegging opgenomen waren; 

Overwegende, bijgevolg, dat uit de processtukken niet blijkt dat eiseres niet 
over voldoende tijd en faciliteiten heeft beschikt om haar verdediging voor 
te bereiden of dat zij niet op de hoogte is gebracht van de aard en de re
den van de tegen haar ingebrachte beschuldiging, aangezien zij zich heeft kun
nen verdedigen en zich, wat dat betreft, ook daadwerkelijk heeft verde
digd; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

6 december 2000 - ze kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Lahousse, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal - Advo
caat : mr. P. Dellieu, N amen. 
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Nr. 674 

ALGEMENE VERGADERING - 7 december 2000 

1 o RECHTERLIJKE TUCHT- TUCHTVORDERING- ONTSLAG- GEVOLG. 

2° RECHTERLIJKE TUCHT- FElTEN DIE AAN DE WAARDIGHEID VAN HET AMBT AF

BREUKDOEN. 

1 o De omstandigheid dat een magistraat zijn ants lag heeft ingediend, belet de uitoe
fening van de tegen hem ingestelde tuchtvordering niet (1). (Art. 419 Ger.W.) 

2° Gewelddaden binnen het huwelijk en uitgaven die de magistraat verplichten tal
rijke leningen aan te gaan die zijn financiele situatie alleen maar verslechten, on
dermijnen het vertrouwen van de rechtzoekende en doen bijgevolg afbreuk aan de 
waardigheid van zijn ambt; de zwaarwichtigheid van dergelijke feiten verantwoor
den een zware tuchtstraf, te dezen de tuchtstraf van twee maanden schorsing. (Artt. 
404 en 405 Ger.W.) 

(X ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. D.00.0010.F) 

RET HOF VAN CASSATIE, in algemene vergadering bijeengekomen, over
eenkomstig artikel 348, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek; 

Gelet op de schriftelijke vordering van de heer procureur-generaal, lui-
dend als volgt : 

"Aan het Hof van Cassatie, 
De procureur-generaal bij dit Hof heeft de eer hierbij uiteen te zetten, 
Dat, ten gevolge van zijn vorderingen van 25 februari 2000, de heer Jean 

de Codt, raadsheer bij dat Hof, door de eerste voorzitter bij het Hofvan Cas
satie belast werd met een tuchtonderzoek inzake de heer X.; 

Dat uit dat onderzoek blijkt dat de heer X. feiten heeft gepleegd die af
breuk kunnen doen aan de waardigheid van zijn ambt, 

-door herhaaldelijk slagen toe te brengen aan zijn echtgenote, me
vrouw Z., onder meer op 20 december 1999, 

-door zich door aanzienlijke uitgaven diep in de schulden te werken waar
door hij zich genoodzaakt zag talrijke leningen aan te gaan die zijn finan
citile situatie aileen maar verslecht hebben. 

Overwegende dat de betrokkene, die al te directe vragen over dat onder
werp uit de weg gaat, de gevolgen blijkbaar niet beseft van die toestand voor 
zijn ambt dat wegens de aantasting van de geloofwaardigheid waartoe zulks 
in de ogen van de rechtzoekenden noodzakelijkerwijs leidt, niet meer met de 
vereiste sereniteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid kan worden uit
geoefend. 

(1) De wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de Rechterlijke 
Orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek, bepaalt dat de magistraat tegen wie een tuchtrech
telijke of een strafrechtelijke procedure loopt, het ontslag uit zijn ambt kan aanvragen en dat de 
inwilliging van deze aanvraag een einde aan de eventuele voorlopige schorsing en aan de tucht
rechtelijke procedure maakt. Die wet was nag niet van toepassing op het ogenblik van de des
betreffende tuchtvordering. 
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Gelet op de artikelen 404 en 405, 409 tot 412, 418 tot 425 van het Ge
rechtelijk Wetboek; 

Om die redenen, 
Vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het den Hove, zitting 

houdende in algemene vergadering na behandeling van de zaak in raadka
mer, moge behagen een van de in artikelen 409 tot 412 van het Gerechte
lijk Wetboek bepaalde tuchtstraffen, te dezen afzetting, uit te spreken te
genX. 

Brussel, 6 november 2000. 
De procureur-generaal, 
(get.) J. du Jardin." 

Gehoord afdelingsvoorzitter Lahousse in zijn verslag; 
Gehoord de procureur-generaal in zijn conclusie, waarin hij het Hof ver

zoekt recht te doen op zijn hierboven weergegeven vordering die ertoe strekt 
X. te ontzetten uit zijn ambt; 

Overwegende dat X., bij gerechtsbrief, regelmatig is opgeroepen om in per
soon te verschijnen op de terechtzitting van 7 december 2000, om 14.30 uur; 

Gehoord de comparant, bijgestaan door meester G.R., advocaat bij de ba
lie van D., die vraagt om de zaak in raadkamer te behandelen; 

Gelet op het dossier van het tuchtonderzoek en gelet op de behandeling van 
de zaak op de terechtzitting; 

Gelet op de op de terechtzitting neergelegde conclusie van de compa
rant; 

Overwegende dat X. benoemd werd tot rechter van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Y. en tot raadsheer ( ... ); dat hij verkozen werd ( ... ); dat hij de 
bij artikel 2 van het decreet van 20 juli 1831 voorgeschreven eed heeft af
gelegd op (. .. ); 

Overwegende dat de omstandigheid dat X. zijn ontslag heeft ingediend de 
uitoefening van de tegen hem ingestelde tuchtvordering niet belet; dat er dus 
geen grond bestaat om de uitspraak aan te houden; 

Overwegende dat het gedrag van de magistraat, die anderen moet be
rechten, hoven elke verdenking verheven moet zijn; 

Overwegende dat X., door de gedragingen beschreven in de bovenstaande 
vordering, het vertrouwen van de rechtzoekende heeft ondermijnd; 

Dat hij bijgevolg afbreuk heeft gedaan aan de waardigheid van zijn ambt, 
wat, overeenkomstig artikel 404 van het Gerechtelijk Wetboek, met een tucht
straf wordt gestraft; 

Overwegende dat hij, gelet op de zwaarwichtigheid van de feiten, een zware 
tuchtstraf opgelegd moet krijgen; 

Dat de hierna uit te spreken tuchtstraf een passende sanctie vormt voor 
de hierboven beschreven gedragingen; 

Om die redenen, rechtdoende op tegenspraak in openbare terechtzit
ting, na behandeling van de zaak in raadkamer; gelet op de artikelen 152, 
tweede lid, van de Grondwet, 404, 405, 409, 417 tot 420, 422 tot 424 en 426 
van het Gerechtelijk Wetboek en 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden; legt aan X., als tucht
straf, twee maanden schorsing op; veroordeelt hem in de kosten, die tot op 
heden zijn begroot op nul frank. 



1940 HOF VAN CASSATIE Nr. 675 

7 december 2000 - Algemene Vergadering - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voor
zitter- Verslaggever: de h. Lahousse- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jar
din, procureur-generaal - Advocaat : mr. G. Riviere, Doornik. 

Nr. 675 

1 e KAMER - 7 december 2000 

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- AANSLAG VAN AMBTSWEGE EN FOR
FAITAIRE AANSLAG- AANSLAG VAN AMBTSWEGE - BELASTBARE GRONDSLAG- VAST STEL
LING- WILLEKEURIGE VASTSTELLING- BELASTINGPLICHTIGE -RECHT- BEWIJS- WILLE
KEURIGE HEFFING- BEGRIP. 

De belastingplichtige die regelmatig van ambtswege is aangeslagen, heeft het recht de 
aanslag te doen nietig verklaren, indien hi} bewijst dat de belastbare grands lag wil
leurig is vastgesteld omdat de administratie een rechtsdwaling heeft begaan of zich 
op onjuiste feiten heeft gebaseerd of nag uit juiste feiten niet te verantwoorden ge
volgtrekkingen heeft afgeleid (1). (Artt. 256 en 257 W.I.B. [1964]; artt. 351 en 352 
W.I.B. [1992].) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.99.0118.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 mei 1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Bergen, rechtdoende als rechtscollege waamaar de zaak 
verwezen werd; 

Gelet op het arrest van het Hof van 13 oktober 1997 (2); 

Over het middel, luidend als volgt : 

schending van de artikelen 246 en 256 van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen 1964, zoals ze van toepassing waren op de aanslagjaren 1986 en 1987, en van 
de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, en, voor zoveel nodig, van ar
tikel 44 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 

doordat het hofvan beroep, rechtdoende op verwijzing, nate hebben vastgesteld dat 
(verweerder) "van ambtswege werd belast wegens niet-aangifte in de personen
belasting voor de twee betrokken aanslagjaren" en dat "de administratie de liti
gieuze aanslagen heeft vastgesteld op grond van de B.T.W.-aangiften; dat het belast
baar inkomen overeenkomt met de bij de B.T.W. aangegeven ontvangsten, na aftrek 
van de aan die administratie gemelde aankopen en algemene kosten" (. .. ), oordeelt dat 
"de aanslag als willekeurig moet worden beschouwd wanneer de belastingplichtige be
wijst dat de administratie een rechtsdwaling heeft begaan of zich op onjuiste feiten 
heeft gebaseerd of nog uit juiste feiten niet te verantwoorden gevolgtrekkingen heeft 
gemaakt"; dat het hof (van beroep) opmerkt dat "de administratie, na de toestand van 

(1) Cass., 13 okt. 1997, A.R.. F.96.0089.F, nr. 398. 

(2) A.R. F.96.0089.F, nr. 398. 
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(verweerder) te hebben onderzocht naar aanleiding van diens bezwaarschrift, schrijft: 
'de omstandigheid dat het meer dan waarschijnlijk is dat de hierboven aangegeven al
gemene kosten (. .. ) niet de lasten omvatten die niet aan B.T.W. onderworpen zijn (zo
als de huur, sociale bijdragen, afschrijvingen, enz), niet wegneemt dat noch (verweer
der), noch zijn lasthebber het juiste bedrag van de belastbare inkomsten bewijzen of 
zelfs maar aanbieden te bewijzen"; dat zij daaruit afleidt dat "die sterke waarschijn
lijkheid (. .. ) waarvan de administratie aldus gewag maakt in werkelijkheid ge
lijkstaat met een zekerheid : de administratie wist dat zij, door aldus te werk te gaan, 
een gehele categorie van niet aan B.T.W. onderworpen lasten over het hoofd zag" en 
besluit dat "zij als gevolg hiervan de belastbare inkomsten noodzakelijkerwijs heeft 
vastgesteld op grand van onjuiste feiten waarvan zij wist dat ze onjuist waren", daar 
zij "over ernstige criteria beschikte aan de hand waarvan de litigieuze, niet aan B.T.W. 
onderworpen lasten konden worden geraamd, aangezien zij de bedragen van de vo
rige jaren kende en noodzakelijkerwijs, door te vergelijken met gelijkaardige han
delszaken, over passende gegevens beschikte" (. .. ); dat de administratie aldus, "door 
geen rekening te houden met een categorie lasten waarvan zij het bestaan kende en 
die zij in alle redelijkheid kon ramen aan de hand van objectieve en voldoende bewijs
krachtige gegevens, de aanslag op willekeurige wijze heeft vastgesteld"; dat het hof 
van beroep de litigieuze aanslagen nietigverklaart, 

terwijl artikel 256 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat, 
bij niet-aangifte, zoals te dezen, de administratie de belasting van ambtswege kan ves
tigen op grand van het vermoedelijke bedrag der belastbare inkomsten, zoals dat blijkt 
uit de gegevens waarover zij beschikt; de omstandigheid dat een gegeven, waarvan de 
administratie geen kennis droeg op het ogenblik van de aanslag, niet in aanmer
king kon worden genomen de van ambtswege vastgestelde aanslag daarom niet on
regelmatig en willekeurig maakt; oak al heeft de belastingplichtige immers, wan
neer hij van ambtswege wordt belast, het recht de nietigverhlaring van de aanslag te 
vorderen door te bewijzen dat de belastbare grondslag door de administratie op wil
lekeurige wijze is vastgesteld, omdat zij een rechtsdwaling heeft begaan of zich op on
juiste feiten heeft gebaseerd of nag uit juiste feiten niet te verantwoorden gevolg
trekkingen heeft gemaakt, de willekeur niettemin moet worden beoordeeld op het 
ogenblik waarop de aanslag wordt opgemaakt, daar de administratie haar vermoe
den alleen mag gronden op bekende gegevens en niet op vermoede of als waarschijn
lijk aangemerkte feiten; nu de belastingplichtige geen aangifte had ingediend voor de 
litigieuze aanslagjaren en daardoor geen aftrek van bedrijfslasten had gevorderd, de 
belastingambtenaar het recht had de belastbare inkomsten door vermoedens vast te 
stellen op grand van de enige gegevens waarover hij voor de betrokken aanslag
jaren beschikte, namelijk de B.T.W.-listing, zonder het bestaan en het bedrag te moe
ten nagaan van uitgaven of lasten die de belastingplichtige gedurende de litigieuze 
belastbare tijdperken zou hebben gedaan of gedragen buiten die welke rechtstreeks 
verband hielden met de B.T.W. en op die lijst vermeld stonden, en zulks, oak al was 
het in beginsel, zoals bij de behandeling van het bezwaarschrift (stuk 8) is gezegd, "meer 
dan waarschijnlijk" dat de belastingplichtige oak andere uitgaven heeft moeten doen; 
een dergelijke waarschijnlijkheid waarvan is gebleken na het onderzoek van de fis
cale toestand in een latere fase van de aanslagprocedure en niet ten tijde van de op
maak van de aanslag, zoals uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan blijkt, 
niet gelijkstaat met een zekerheid in de zin van de artikelen 1349 en 1353 van het bur
gerlijk Wetboek en evenmin met echtheid in de zin van artikel 44 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964), wat tot gevolg heeft dat de administratie niet 
gehouden was die lasten naar redelijkheid te ramen, oak al was het bedrag ervan niet 
verantwoord; een dergelijke waarschijnlijkheid voor het hof van beroep geen reden mag 
zijn om te besluiten dat de administratie zich op onjuiste feiten heeft gebaseerd waar
door de aanslagen willekeurig zijn; het hofvan beroep bijgevolg de in het middel aan
gewezen bepalingen schendt : 

Overwegende dat het te dezen toepasselijke artikel 256, eerste lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat de administra
tie in de gevallen die het opsomt de belasting van ambtswege kan vesti
gen op grond van het bedrag van de belastbare inkomsten dat zij kan ver
moeden op grond van de gegevens waarover zij beschikt; 
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Overwegende dat het arrest vermeldt dat "de administratie wist dat zij, 
door aldus te werk te gaan, een hele categorie lasten, die niet aan B.T.W. on
derworpen waren, over het hoofd zag; dat zij als gevolg hiervan de belast
bare inkomsten noodzakelijkerwijs heeft vastgesteld op grond van on
juiste feiten waarvan zij wist dat ze onjuist waren"; 

Overwegende dat het hofvan beroep aldus heeft beslist dat de admini
stratie geen acht had geslagen op gegevens waarvan zij met zekerheid op de 
hoogte was ten tijde van de opmaak van de aanslagen; 

Dat het derhalve wettig heeft kunnen beslissen dat de administratie zich 
had gebaseerd op onjuiste feiten en derhalve de belastbare grondslag wil
lekeurig had vastgesteld; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

7 december 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ~r
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. L. Vanheeswijck, Brussel. 

Nr. 676 

1 e KAMER- 7 december 2000 

INKOMSTENBELASTINGEN- PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN- BATEN 
illT VRIJE BEROEPEN EN illT WINSTGEVENDE BEZIGHEDEN- WINSTGEVENDE BEZIGHEID- BE
GRIP. 

Aan de personenbelasting zijn onderworpen, als bedrijfsinkomsten, de baten, onder welke 
naam oak, van elke winstgevende bezigheid, dit wil zeggen van een geheel van ver
richtingen die zich vaak genoeg voordoen en met elkaar verbonden zijn om een voort
durende en gewone bezigheid op te leveren en die niet bestaan in het normaal be
heer van een particulier vermogen (1). (Artt. 20, 3°, en 30, eerste lid, W.I.B. [1964]; 
artt. 23, § 1, 2°, en 27, eerste lid en tweede lid, 2°, W.I.B. [1992]. 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.99.0126.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 mei 1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik; 

(1) Cass., 7 dec. 1973 (A. C., 1974, 403); zie Cass., 6 mei 1969 (ibid., 1969, 866) en de noot V.D.; 
12 dec. 1974 (ibid., 1975, 441). 
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Over het eerste middel: schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 20, 1 o (ge
wijzigd bij de wet van 5 juni 1976) en 3°, 30, eerste lid, (gewijzigd bij de wet van 8 au
gustus 1980) en tweede lid, 1 o, en 67, 1 o van het Wetboek van de lnkomstenbelas
tingen (coordinatiebesluit van 26 februari 1964), zoals het van toepassing was op de 
aanslagjaren 1987 en 1988, 

doordat het hofvan beroep uitspraak moet doen over het beroep van de eisers te
gen een beslissing van de gewestelijke directie van de directe belastingen te Luik die 
afwijzend heeft beschikt op hun bezwaarschrift, gericht onder meer tegen de aan
slagen in de personenbelasting voor de aanslagjaren 1987 en 1988 die waren vast
gesteld na een wijzigingsbericht van 18 oktober 1989, dat aan de door eiser aan
gegeven inkomsten, als baten van een winstgevende bezigheid, de meerwaarden heeft 
toegevoegd die eiser (a) in 1986 heeft behaald op de verkoop van 400 aandelen van 
de naamloze vennootschap Longle tegen de prijs van 8.800.000 frank en van 719 aan
delen van de naamloze vennootschap Car Montage tegen de prijs van 6.000.000 frank 
en die hij (b) in 1987 heeft verwezenlijkt op de verkoop van 1.275 aandelen van de 
naamloze vennootschap Etablissements A Jacquemotte tegen de prijs van 27.500.000 
frank; dat het hofniet ontkent dat eiser, zoals in die beslissing van de directie wordt 
vastgesteld, afgevaardigd-bestuurder en voornaamste aandeelhouder is van de naam
loze vennootschap Pirson Montage; dat hij de verkochte aandelen tegen de vol
gende prijzen had gekocht: hij had de aandelen Longle op 20 juli 1980, bij de op
richting van die vennootschap, aangekocht tegen de prijs van 500.000 frank; hij had 
de 719 aandelen van de vennootschap Car Montage ten vroegste bij de oprichting van 
die vennootschap op 15 maart 1985 aangekocht tegen de nominale waarde van 719.000 
frank; hij had op 14 mei 1986 1.000 aandelen van de naamloze vennootschap Eta
blissements A Jacquemotte gekocht tegen de prijs van 20.000.000 frank door mid
del van een op die datum verstrekt voorschot in rekening-courant van de naam
loze vennootschap Pirson Montage; hij heeft ten vroegste op 2 oktober 1986 275 
aandelen van die vennootschap bijgekocht; dat eiser bestuurder van de naamloze ven
nootschap Longle was vanaf de oprichting ervan en bestuurder van de naamloze ven
nootschap Etablissements Jacquemotte was vanaf een datum na de aankoop van 1000 
aandelen van die vennootschap; dat het hofvan beroep, bij het bestreden arrest, het 
beroep van de eisers niet gegrond verklaart en hun betoog volgens hetwelk er, ener
zijds, aan de zijde van eiser geen sprake is van een gewone winstgevende bezig
heid als bedoeld in artikel20, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
en, anderzijds, de meerwaarden geen betrekking hebben op activa die werden ge
bruikt voor de uitoefening van het beroep in de zin van artikel 30, tweede lid, 1 o, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) verwerpt op grand "dat de liti
gieuze verrichtingen moeten worden geacht geregeld voor te komen en met elkaar 
verband te houden, aangezien het hier vier belangrijke verkopen van effecten in twee 
jaar tijd betreft en ze betrekking hebben op vennootschappen die in dezelfde eco
nomische sector actief zijn (sommige effecten zijn bovendien onlangs gekocht door 
middel van een door een van de betrokken vennootschappen verstrekt voorschot); dat 
( eiser) zelf in die sector actief is als bestuurder van vennootschappen en dat voor
noemde verrichtingen, waarvan het winstgevend doel te dezen vaststaat, verband 
hielden met de uitoefening van zijn beroep, daar ze met het oog op die beroeps
werkzaamheid waren gebeurd (ook al werd aanvankelijk de opbrengst van eigen 
spaargeld ingezet) en in die context bedoeld waren om hem in staat te stellen zijn 
invloed in die sector uit te breiden en bijgevolg de inkomsten die hij daaruit kon ha
len te verhogen (ook al was hij niet noodzakelijk bestuurder of oprichter van alle be
trokken vennootschappen); dat er, gelet op die preciseringen en gelet op de toe
dracht van de zaak, geen sprake kan zijn van normaal beheer van het prive
vermogen, maar dat het verrichtingen van industriele en financiele aard betreft die 
verband houden met de beroepswerkzaamheden van (eiser) en onderworpen zijn aan 
de daaraan verbonden risico's", 

terwijl, eerste onderdeel, baten die voortkomen van de verkoop van goederen (on
roerende goederen, roerende waarden) enkel kunnen worden aangemerkt als ba
ten van een winstgevende bezigheid die belastbaar zijn krachtens artikel20, 3°, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), indien de verrichtingen betref
fende de aan- en verkoop van die goederen deel uitmaken van een geheel van ver
richtingen die vaak genoeg voorkomen en met elkaar voldoende samenhangen om als 



1944 HOF VAN CASSATIE Nr. 676 

een doorlopende en gewone bezigheid te worden beschouwd; blijkens de boven
staande motivering van het arrest "de litigieuze verrichtingen moeten worden ge
acht geregeld voor te komen en met elkaar verband te houden, aangezien het vier be
langrijke verkopen van effecten in twee jaar tijds betreft (sommige effecten zijn 
bovendien onlangs gekocht door middel van een door een van de betrokken ven
nootschappen verstrekt voorschot)"; a contrario uit die grond blijkt dat andere, door 
eiser in 1986 en 1987 verkochte effecten niet "onlangs waren gekocht"; uit een an
dere, bovenaangehaalde grond van het arrest blijkt dat andere effecten zijn ge
kocht met "de opbrengst van eigen spaargeld"; het arrest ten slotte niet ontkent dat, 
zoals in de beslissing van de directie is vastgesteld, eiser de 400 aandelen Longle, die 
hij in december 1986 had verkocht tegen de prijs van 8.800.000 frank, heeft ge
kocht bij de oprichting van die vennootschap op 20 juli 1980; het arrest niet aan
geeft dat eiser andere aandelen heeft gekocht tussen die datum en de datum van aan
koop van de aandelen Car Montage die, blijkens de beslissing van de directeur, ten 
vroegste op 15 maart 1985, bijna vijfjaar later, zijn gekocht; het arrest, nu het en
kel acht slaat op de verkoop van aandelen door eiser in 1986 en 1987 en op het feit 
dat een enkele verkoop betrekking had op onlangs gekochte aandelen, de beslis
sing dat alle litigieuze meerwaarden (en in het bijzonder de meerwaarden op de ver
koop van 400 aandelen Longle) zijn behaald naar aanleiding van een winstge
vende bezigheid in de zin van artikel 20, 3°, dat wil zeggen een geheel van 
verrichtingen die vaak genoeg voorkomen en met elkaar voldoende in verband staan 
om als een doorlopende en gewone bezigheid te worden aangemerkt, niet naar recht 
verantwoordt (schending van de artikelen 20, 3° en 30 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen); het Hof althans aan de hand van de motivering van het ar
rest de wettigheid ervan niet kan nagaan, zodat het arrest niet regelmatig met re
denen is omkleed (schending van artikel149 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, 1. de beroepsinkomsten krachtens artikel20 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen onder meer bestaan uit "1 o winsten van om het even welke 
nijverheids-, handels- oflandbouwbedrijven" en "3° baten ( ... )van elke winstge
vende bezigheid die niet bedoeld is in 1 o en 2ou; die "baten" naar luid van artikel 30 
van genoemd wetboek bestaan uit de ontvangsten en voordelen van alle aard ver
kregen uit hoofde of naar aanleiding van het uitoefenen van de beroepswerkzaam
heid" (eerste lid) en bovendien "aile vermeerderingen die voortvloeien uit meer
waarden verwezenlijkt op activa, gebruikt voor het uitoefenen van het beroep" 
omvatten [(tweede lid, 2°) (lees: 1 °)]; wanneer een rijksinwoner een meerwaarde ver
krijgt op activa die niet voor de uitoefening van een beroep worden aangewend, maar 
tot zijn prive-vermogen behoren, die meerwaarde niet als beroepsinkomen en, in het 
bijzonder, niet als baten van een winstgevende bezigheid maar ten hoogste als di
verse inkomsten kan worden belast, indien de meerwaarde voortvloeit uit een ver
richting die de perken van het "normale beheer van een prive-vermogen, be
staande uit onroerende goederen, waarden in portefeuille en roerende voorwerpen" 
te hoven gaat (art. 67, 1 o Wetboek van de Inkomstenbelastingen); de verkregen meer
waarde in dat geval niet begrepen is in het totale belastbare inkomen en niet be
last wordt tegen het gewone tarief van de personenbelasting, maar in beginsel af
zonderlijk belastbaar is tegen 33 pet. (artikel 93, § 1, 1°, a van voomoemd wetboek); 
vastgelegde middelen (zoals een gebouw, bureaumaterieel) kunnen worden aange
wend voor de uitoefening van een winstgevende bezigheid als bedoeld in artikel 20, 
1 o; als daarentegen roerende waarden, zoals vennootschapsaandelen, die zijn ge
kocht met het oog op wederverkoop, kunnen worden gebruikt voor een handels
exploitatie als bedoeld in artikel20, 1°, van voornoemd wetboek, het onbegrijpelijk 
is hoe dergelijke waarden kunnen worden gebruikt voor een "andere winstgevende 
bezigheid" in de zin van artikel20, 3°, dat wil zeggen voor een niet-commerciele be
roepswerkzaamheid; 2. de eisers te dezen betoogden dat de aandelen die eiser in 1986 
en 1987 aan de vennootschap Pirson Montage had verkocht niet waren gebruikt voor 
een winstgevende bezigheid van eiser, maar deel uitmaakten van zijn prive
vermogen; het arrest op dat middel antwoordt dat eiser "zelf als bestuurder van ven
nootschappen actiefis in dezelfde (economische sector als de vennootschappen waar
van eiser aandelen heeft verkocht en als de door hem gecontroleerde vennootschap 
die de aandelen heeft gekocht) en dat die verrichtingen" (namelijk, blijkens de con
text, "vier belangrijke verkopen van effecten in twee jaar tijd waarbij bepaalde ef
fecten bovendien onlangs zijn gekocht door middel van een door de vennootschap Pirson 
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Montage verstrekt voorschot") verband hielden met de uitoefening van zijn be
roep, daar ze (namelijk die verrichtingen) met het oog op die beroepswerkzaam
heid waren gebeurd (oak al werd aanvankelijk de opbrengst van eigen spaargeld in
gezet) en in die context bedoeld waren om (eiser) in staat te stellen zijn invloed in 
die sector uit te breiden"; het arrest noch in die gronden noch in enige andere grand 
vaststelt dat, in strijd met wat eiser betoogde, de door hem in 1986 en 1987 ver
kochte aandelen gebruikt waren voor de uitoefening van een winstgevende bezig
heid van eiser in de zin van artikel30, tweede lid, 1°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen; het arrest, ook al zou het betekenen dat de verkochte aandelen 
gebruikt waren voor de niet-commerciele winstgevende bezigheid die het aan eiser 
toeschrijft, die beslissing niet wettig heeft kunnen gronden op de feiten die het aan
geeft, en met name op de vaststelling dat eiser bestuurder was van de vennoot
schap die de aandelen kocht en van sommige van de vennootschappen waarvan ei
ser aandelen heeft verkocht en dat die vennootschappen in dezelfde economische sector 
actief waren; het arrest derhalve de beslissing volgens welke de door eiser uit die ver
kopen behaalde meerwaarden belastbaar zijn als baten van een winstgevende be
zigheid in de zin van artikel 20, 3° van voornoemd wetboek niet naar recht verant
woordt (schending van de artikelen 20, 3° en 30, inzonderheid tweede lid, 1°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen) en het wettelijk onderscheid tussen activa 
die gebruikt worden voor de uitoefening van een beroep en de activa die tot het prive
vermogen behoren miskent (schending van de artikelen 30, tweede lid, 1 o, en 67, 1 o, 
van voornoemd wetboek); 

derde onderdeel, eiser in de door hem op 8 maart 1995 bij het hof van beroep neer
gelegde memorie betoogde dat de uit de litigieuze aandelenverkopen behaalde meer
waarden "geen betrekking hebben op activa die gebruikt werden voor de uitoefe
ning van het beroep in de zin van artikel 30, tweede lid, 1 o, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964)"; hij, met verwijzing naar de arresten van het Hofvan 
Cassatie van 1 maart 1978 en 16 september 1994 betoogde dat een goed slechts voor 
de uitoefening van het beroep in de zin van dat artikel wordt gebruikt wanneer het 
"onderworpen is aan de risico's van het bedrijf' van de belastingplichtige, in die zin 
dat de waarde ervan moet afhangen "van de goede of slechte gang van zaken van dat 
bedrijf'; dat "in het bijzondere geval van een participatie, de waardeschommelingen 
van die participatie in geen enkel opzicht worden be!nvloed door de winsten van het 
bedrijf dat de participatie bezit, maar wel door aan dat bedrijf externe factoren, zo
als de financiele toestand van de vennootschap waarvan het bedrijf een participatie 
bezit"; "de litigieuze participaties niet kunnen worden geacht gebruikt te zijn voor 
beroepsdoeleinden, aangezien zij niet onderworpen waren aan de risico's van eniger
lei bedrijf, dat bovendien niet eens bestaat"; het arrest op dat middel antwoordt dat 
eiser "zelf als bestuurder van vennootschappen actief is in dezelfde economische sec
tor (als de vennootschap die de aandelen kocht en als sommige van de vennootschap
pen waarvan eiser aandelen heeft verkocht)" en dat het te dezen "verrichtingen van 
industriele en financiele aard betreft die verband houden met de beroepswerkzaam
heden van (eiser) en aan de daaraan verbonden risico's onderworpen zijn"; het ar
rest, waar het gewag maakt van de "beroepswerkzaamheden" van eiser "en de daar
aan verbonden risico's", doelt op eisers werkzaamheden als bestuurder in de 
vennootschap Pirson Montage en in sommige van de vennootschappen waarvan ei
ser aandelen heeft verkocht (maar niet in alle, zoals het arrest onderstreept, zon
der evenwel te preciseren over welke vennootschappen het hier gaat); het hof met die 
grand de beslissing volgens welke de door eiser aan de vennootschap Pirson Mon
tage verkochte aandelen onderworpen waren aan de risico's van een winstgevende be
zigheid, die bestond in de aankoop van vennootschapsaandelen met het oogmerk ze 
op kortere of langere termijn met winst te verkopen, niet naar recht verantwoordt, zo
dat het arrest de beslissing volgens welke de op de verkopen van die aandelen be
haalde meerwaarden belastbaar zijn als baten van een winstgevende bezigheid niet 
naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 20, 3°, en 30, tweede lid, 1 o, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen); gesteld dat de beslissing volgens welke 
de verkoop van de aandelen door eiser geschied is in het kader van genoemde winst
gevende bezigheid, naar recht kunnen worden verantwoord door de overweging dat 
eiser, in de hoedanigheid van bestuurder, deelneemt aan het beheer van de vennoot
schappen die de verkochte aandelen op de markt hebben gebracht en van de ven
nootschap die de aandelen heeft gekocht - quod non-, voormelde grand van het ar-
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rest dan nog geen wettige grondslag oplevert voor de beslissing betreffende de op alle 
litigieuze verkopen behaalde meerwaarden, aangezien het arrest erop wijst dat ei
ser "niet noodzakelijk bestuurder of oprichter van aile betrokken vennootschappen was"; 
het bestreden arrest, nu het niettemin beslist dat alle litigieuze verrichtingen on
derworpen waren aan de risico's van het 'bedrijf' van eiser, ofschoon uit de vaststel
lingen van het arrest blijkt dat die voorwaarde aileen maar voor sommige van de ver
kochte aandelen vervuld was, de beslissing volgens welke de meerwaarden die naar 
aanleiding van aile verkopen waren behaald belastbaar waren als baten van een winst
gevende bezigheid, niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 20, 3°, 
en 30, tweede lid, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen); subsidiair, de 
motivering van het arrest althans in het ongewisse laat ofhet arrest, waar het be
slist dat de aandelenverkopen "van industriele en financiele aard" zijn en "verband 
houden met de beroepswerkzaamheden (van eiser) en aan de eraan verbonden risico's 
onderworpen zijn", doelt op een winstgevende bezigheid van eiser die bestaat in het 
kopen van aandelen met het oogmerk ze op kortere of langere termijn met winst te 
verkopen, dan wel op de werkzaamheden van eiser als bestuurder; het Hoften ge
volge van die dubbelzinnigheid onmogelijk de wettigheid van het arrest kan na
gaan; dat arrest derhalve niet regelmatig met redenen omkleed is (schending van ar
tikel149 van de Grondwet): 

Overwegende dat het arrest beslist "dat de litigieuze verrichtingen moe
ten worden geacht geregeld voor te komen en met elkaar verband te hou
den, aangezien het hier vier belangrijke verkopen van effecten in twee jaar 
tijd betreft en zij betrekking hebben op vennootschappen die in dezelfde eco
nomische sector actief zijn (sommige effecten zijn bovendien onlangs ge
kocht door middel van een door een van de betrokken vennootschappen ver
strekt voorschot); dat (eiser) zelf in die sector actiefis als bestuurder van 
vennootschappen en dat voornoemde verrichtingen waarvan het winstge
vend doel te dezen vaststaat verband hielden met de uitoefening van zijn be
roep, daar ze met het oog op die beroepswerkzaamheid waren gebeurd (ook 
al betrof het aanvankelijk de opbrengst van eigen spaargeld) en in die con
text bedoeld waren om hem in staat te stellen zijn invloed in die sector uit 
te breiden en bijgevolg de inkomsten die hij daaruit kon halen te verho
gen (ook al was hij niet noodzakelijk bestuurder of oprichter van alle be
trokken vennootschappen)"; 

Dat het arrest, met aanneming van de "niet strijdige" gronden van de be
slissing van de directeur der belastingen, die in het middel niet worden be
kritiseerd, beslist "dat de effectentransancties ( ... )en meer bepaald die welke 
plaatsvonden in 1986 en 1987 niet accidenteel of toevallig zijn, maar dat (ei
ser) de bedoeling had ze op betrekkelijk korte termijn opnieuw te verko
pen; dat het hier een werkzaamheid betreft die zowel veelvuldige als com
plexe verrichtingen impliceert; ( ... ); dat te dezen het feit dat (eiser) 
herhaaldelijk zulke succesrijke verrichtingen heeft kunnen doen niet ai
leen te danken is aan zijn bevoorrechte positie binnen de diverse vennoot
schappen, zowel in Pirson Montage, die de uiteindelijke koper was, als in de 
vennootschappen waarvan hij de effecten, zowel Longle, Car Montage als Jac
quemotte kocht"; dat het bovendien "in verband met het feit dat de verrich
tingen herhaaldelijk plaatsvonden en van speculatieve aard waren, wijst op : 
"-de omstandigheid dat de eindkoper (Pirson Montage) door toedoen (van) 
zijn afgevaardigd-bestuurder voorschotten verleende voor de belangrijke aan
kopen;- de omvang van de behaalde winsten;- de extreem korte tijds
spanne waarin eiser de effecten 'n.v. Car Montage' en 'n.v. Jacquemotte' be
zat (minder dan twee jaar)" en vermeldt "dat het feit dat het hier een 
winstgevende bezigheid met het oog op de uitoefening van zijn beroep be
trof duidelijk blijkt zowel uit de aard van de verrichtingen, als door de snelle 
opeenvolging ervan, het tussen die verrichtingen bestaande verband en de 
organisatie die zij impliceren waardoor er werkelijk sprake is van de uit-
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oefening van een winstgevende bezigheid, ook al betreft het een bijkom
stige bezigheid"; 

Dat het arrest door dat geheel van overwegingen de beslissing dat de door 
de eisers met de litigieuze verrichtingen behaalde winsten voortvloeien uit 
een winstgevende bezigheid en als beroepsinkomsten belastbaar zijn, naar 
recht verantwoordt en regelmatig met redenen omkleedt; 

Dat geen van de onderdelen kan worden aangenomen; 

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

7 december 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - 1ter
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste 
advoocaat-generaal- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en T'Kint. 

Nr. 677 

1 e KAMER - 8 december 2000 

1 o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN (AARD. DUUR AANVANG. EINDE)- DUUR 

- UITKERINGEN TOT LEVENSONDERHOUD- PERIODIEKE BETALINGEN. 

2° LEVENSONDERHOUD- UITKERINGEN TOT LEVENSONDERHOUD- PERIODIEKE BE
TALINGEN- TERMIJN VAN VERJARING. 

1 o en 2° De termijnen van uitkeringen tot levensonderhoud verjaren door verloop van 
vijf jaren zonder dat enig onderscheid wordt gemaakt naargelang deze onderhouds
verplichting voorvloeit uit een overeenkomst dan wel uit een rechterlijke beslissing 
(1). (Art. 2277, tweede en vijfde lid, B.W.) 

(V. .. T. s ... J 

ARREST 

(A.R C.99.0141.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 februari 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 2262 van het Burgerlijk Wetboek, v66r de wijziging bij 

de wet van 10 juni 1998, 2262bis, § 1, van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd bij de 
wet van 10 juni 1998 en 2277 van het Burgerlijk Wetboek, 10 van de wet van 10 juni 
1998, tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de vmjaring (B.S. 17 juli 1998), 

doordat het bestreden arrest van hervorming het verzet van verweerder gegrond ver
klaart, dienvolgens de opheffing beveelt van het uitvoerend beslag onder derden dat 

(1) Zie Cass., 4 okt. 1994, A.R. S.94.0018.F, nr. 414. 
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op 24 maart 1997 werd gelegd ten laste van verweerder in handen van de Bel
gische Staat, vertegenwoordigd door de minister van Financien en Buitenlandse Han
del, en zegt dat bij gebreke aan spontane opheffing vanwege eiseres binnen drie werk
dagen na de betekening van het bestreden arrest, deze opheffing zal worden 
bewerkstelligd door de betekening van het bestreden arrest aan de derde-beslagene 
op grond dat de partijen gewezen echtgenoten zijn die in september 1982 uit de echt 
zijn gescheiden; dat binnen het bestek van de voorlopige maatregelen verweerder op 
5 februari 1980 werd veroordeeld tot betaling van een maandelijkse onderhoudsbij
drage van 6.000 BEF voor zijn zoon Joel, geboren op 29 december 1964 ( ... ); dat het 
hoger beroep tegen deze beslissing werd afgewezen met het arrest dat op 28 april 1980 
werd uitgesproken door het Hofvan Beroep te Brussel; ( ... ) dat met het betwiste be
slag de betaling wordt beoogd van onderhoudsgelden die verschuldigd zijn voor de pe
riode vanaf augustus 1983 tot en met december 1988; dat verweerder niet betwist dat 
hij tijdens de periode tussen september 1985 en juni 1986 vijfmaal 10.000 BEF be
taald heeft ( ... ) en eenmaal 20.000 BEF in juli 1989; dat krachtens artikel 2277 B.W. 
de vordering tot betaling van onderhoudsbijdragen verjaart na verloop van vijfjaar; 
dat hierbij geen onderscheid geldt al naargelang de onderhoudsverplichting voort
vloeit uit een overeenkomst dan wel uit een rechterlijke beslissing; dat eiseres in dit 
verband onterecht verwijst naar de vordering die voortvloeit uit een vonnis, nu de pe
riodieke schuldvorderingen opgesomd in artikel 2277 B.W. ontsnappen aan die der
tigjarige termijn, precies om de gestadige aangroei van die schulden te voorkomen; dat 
de uitvoerbare rechterlijke beslissing waamaar zij verwijst geen veroordeling van reeds 
vervallen onderhoudsbijdragen betreft; dat deze verjaringstermijn gestuit wordt door 
een betekend bevel tot betaling alsook door de erkenning van de schuld door de schul
denaar; dat eiseres op 6 februari 1985 een bevel tot betaling heeft laten betekenen voor 
de onderhoudsgelden die tot en met december 1984 verschuldigd bleven; dat ver
weerder vervolgens op 28 februari 1989 met zoveel woorden heeft erkend dat hij de 
onbetaalde onderhoudsgelden voor zijn zoon verschuldigd bleef; dat de verjaringster
mijn betreffende alle betwiste onderhoudsbijdragen aldus geldig werd gestuit in fe
bruari 1985 en verder op 28 februari 1989, waarna de verjaring opnieuw is begin
nen lopen; dat behoudens nieuwe stuiting, het volgend eindpunt van de vijfjarige 
termijn, waarna verjaring intrad, werd bereikt op 28 februari 1994; dat na 28 fe
bruari 1989 geen enkele stuiting van de verjaring meer is ingetreden; dat eiseres in 
dit verband niet nuttig kan verwijzen naar de verklaring die verweerder heeft afge
legd op 17 april 1990 binnen het bestek van een strafrechtelijk onderzoek; dat in die 
verklaring immers geen erkenning van schuld kan worden gelezen vermits er zelfs van 
achterstallige onderhoudsbijdragen geen gewag wordt gemaakt, maar enkel van de fi
nanciele moeilijkheden van verweerder; dat aan verweerders brief van 29 maart 1991 
gericht aan de fiscale administratie geen enkel stuitend effect kan worden toege
kend; dat, zelfs indien zou worden aangenomen dat de verklaring van 17 april 1990 
toch een erkenning van schuld inhoudt, zij te dezen geen baat zou brengen om ver
jaring van de vordering te voorkomen; dat indien de verjaring immers opnieuw zou 
zijn gestuit op 17 april 1990, de eerstvolgende nuttige stuitingsdaad slechts van 2 mei 
1995 dateert, datum waarop een nieuw bevel tot betaling werd betekend; dat zelfs in 
die hypothese zou moeten worden vastgesteld dat verjaring was ingetreden vermits 
de termijn dan zou zijn verstreken op 17 april 1995, en dus vooraleer het bevel van 
2 mei 1995 werd betekend, terwijl de latere beweerde erkenning vanwege verweer
der van 3 mei 1995 a fortiori geen baat meer kan brengen; dat bijgevolg dient te wor
den besloten dat het middel van verweerder inzake verjaring gegrond is, 

terwijl elk vonnis van veroordeling een rechtsvordering doet ontstaan tot tenuit
voerlegging van de veroordeling; dat deze rechtsvordering, actio judicati genaamd, in
gevolge het artikel2262 van het Burgerlijk Wetboek, voor de wijziging bij de wet van 
10 juni 1998, pas verjaart door verloop van dertig jaren te rekenen vanafhet von
nis, ook al gaat het om een veroordeling die is uitgesproken krachtens een schuld
vordering waarop een kortere verjaringstermijn van toepassing is; dat deze termijn 
van 30 jaren ingevolge het artikel 2262 his,§ 1, van het Burgerlijk Wetboek, inge
voegd bij de wet van 10 juni 1998 thans 10 jaar bedraagt voor alle persoonlijke rechts
vorderingen; dat de rechtsvordering tot tenuitvoerlegging van een vonnis dat de schul
denaar veroordeelt tot betaling van uitkeringen tot levensonderhoud, derhalve verjaart 
door verloop van dertig jaren en sinds de wet van 10 juni 1998 door verloop van tien 
jaar te rekenen vanafhet vonnis waarbij die veroordeling uitgesproken werd, ook al 
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verjaren de uitkeringen tot levensonderhoud zonder veroordelend vonnis door ver
loop van vijfjaren ingevolge het artikel2277 van het Burgerlijk Wetboek; dat hier
bij geen onderscheid bestaat tussen een veroordeling tot betaling van reeds verval
len onderhoudsgelden en een veroordeling tot betaling van nog te vervallen 
onderhoudsgelden vermits de rechtsvordering in beide gevallen de uitvoering van een 
vonnis tot voorwerp heeft; dat het bestreden arrest dan ook ten onrechte beslist heeft 
dat de schuldvorderingen opgesomd in het artikel2277 van het Burgerlijk Wetboek 
ontsnappen aan de dertigjarige termijn wanneer de vordering voortvloeit uit een von
nis en ten onrechte beslist heeft dat de vordering tot betaling van onderhouds
bijdragen verjaart na verloop van vijf jaar, ook al vloeit de onderhoudsverplichting voort 
uit een rechterlijke beslissing (schending van de artikelen 2262, 2262bis, § 1, en 2277 
B.W.); dat met het betwiste beslag de betaling beoogd werd van onderhoudsgelden voor 
de periode vanaf augustus 1983 tot en met december 1988 waartoe verweerder ver
oordeeld werd bij vonnis van de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brus
sel, zetelend in kort geding, van 5 februari 1980, bevestigd bij arrest van het Hofvan 
Beroep te Brussel van 28 april 1980; dat de verjaringstermijn volgens het bestre
den arrest gestuit werd in februari 1985, op 28 februari 1989 en 2 mei 1995; dat de 
rechtsvordering van eiseres tot tenuitvoerlegging van het vonnis van 4 februari 1980 
dan ook ten onrechte verjaard verklaard werd vermits de dertigjarige verjaringster
mijn van artikel2262 B.W., voor de wijziging bij de wet van 10 juni 1998, geenszins 
verstreken is (schending van de artikelen 2262 B.W. en 2277 B.W.); dat de tienja
rige verjaringstermijn van artikel2262bis, § 1, B.W., ingevoegd bij de wet van 10 juni 
1998 en in werking getreden vanaf 27 juli 1998 evenmin verstreken is (schending van 
de artikelen 2262bis, § 1, 2277 B.W. en 10 van de wet van 10 juni 1998) : 

Overwegende dat, luidens artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek, de ter
mijnen van uitkeringen tot levensonderhoud verjaren door verloop van vijf 
jaren; dat deze bepaling geen onderscheid maakt naargelang deze onderhouds
verplichting voortvloeit uit een overeenkomst dan wel uit een rechterlijke be
slissing; dat de wetgever deze korte verjaringstermijn heeft ingesteld om te 
verhinderen dat het bedrag van dergelijke periodiek te vervallen schuld
vorderingen zou oplopen; 

Dat weliswaar wanneer een onderhoudsgerechtigde de veroordeling ver
krijgt van de onderhoudsplichtige tot betaling van een bepaald bedrag van 
achterstallige bijdragen, de vordering tot tenuitvoerlegging van zulk een ver
oordeling onderworpen is aan de regels die de verjaring van vorderingen ge
baseerd op rechterlijke uitspraken beheersen en niet aan de regels die de pe
riodieke betalingen beheersen; 

Overwegende dat uit het arrest blijkt dat: 

- de partijen gescheiden zijn en tussen hen een betwisting bestond over 
het onderhoudsgeld te betalen door verweerder aan zijn zoon; 

- krachtens een rechterlijke beslissing van 5 februari 1980 het onder
houdsgeld bepaald werd en partijen enkele maanden later de beslissingen 
conventioneel aanpasten; 

- verweerder maar een deel van het onderhoudsgeld betaalde; 

- op 24 maart 1997 beslag werd gelegd onder derden voor de periode van 
augustus 1983 tot en met december 1988; 

- de laatste stuiting werd gedaan op 28 februari 1989; 

Dat het arrest oordeelt dat de verjaring bereikt werd op 28 februari 1994; 

Dat het zodoende de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

8 december 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr. 678 

1 e KAMER - 8 december 2000 

INKOMSTENBELASTINGEN- VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET- ROERENDE 
VOORHEFFING- ROERENDE GOEDEREN EN KAPITALEN- NIET-AANGEGEVEN INKOMSTEN
VERZOEK OM TERUGGAVE VAN DE VOORHEFFING. 

De belastingplichtige die gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om de inkom
sten van roerende goederen en kapitalen niet aan te geven, kan achteraf de roe
rende voorheffing niet terugkrijgen, ook al wijt hi} het niet-aangeven aan een ver
gissing, zelfs al is deze van louter materiele aard (1). (Art. 220bis W.I.B., thans art. 
313 W.I.B. 1992.) 

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

ARREST 

(A.R. F.99.0044.N) 

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 220bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (af

gekort W.I.B.) zoals van toepassing voor het aanslagjaar 1986, 
doordat het bestreden arrest beslist dat noch uit de wettekst, noch uit de parle

mentaire voorbereiding, noch uit de economie van artikel 220bis W.I.B. blijkt dat om
wille van de toepassing van dit artikel een vergissing waardoor de bewijskracht van 
de aangifte aangetast wordt, niet zou kunnen worden rechtgezet, zodat, nu de feite
lijke gegevens het geheel van de overeenstemmende vermoedens uitmaken die nood
zakelijk en ongetwijfeld tot de conclusie leiden dat de belastingplichtige van meet af 
aan de bedoeling had zijn roerende inkomsten aan te geven om aldus de betaalde en 
aangegeven intresten geheel te kunnen compenseren zodat hij van meet af aan op
teerde voor de aangifte van deze roerende inkomsten in de personenbelasting en de 
niet-vermelding van deze roerende inkomsten tegenover code 155 in zijn aangifte en
kel het gevolg kan zijn van een materiele vergissing in zijnen hoofde en niet van een 
rechtsdwaling of beoordelingsfout, hij het recht had zijn aangifte op die basis te zien 
gewijzigd worden, 

terwijl uit de bepaling van artikel220bis W.I.B., luidens hetwelk de aan de personen
belasting onderworpen belastingplichtigen niet gehouden zijn de in dat artikel op
gesomde roerende inkomsten te vermelden in hun jaarlijkse aangifte in die belas
ting en luidens hetwelk voor de belastingplichtigen die van de mogelijkheid om ze niet 

(1) Cass., 23 april 1992, A.R. F.114l.F, nr. 446. 
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aan te geven gebruik maken, de roerende voorheffing definitiefverworven is door de 
Schatkist, volgt dat de belastingplichtige, die gebruik gemaakt heeft van de in dit ar
tikel 220bis geboden mogelijkheid, achteraf de roerende voorheffing niet kan terug
krijgen, ook al wijt hij het niet-aangeven aan een vergissing, zelfs al is die van ma
teriele aard, 

zodat het bestreden arrest, door te beslissen dat (verweerders) het recht hebben hun 
aangifte gewijzigd te zien worden om reden dat de niet-aangifte van de roerende in
komsten het gevolg was van een schrijffout of grove vergissing onafhankelijk van een 
juridische beoordeling, artikel 220bis W.I.B. schendt: 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de verweerders, voor het aanslag
jaar 1986, geen aangifte gedaan hebben van een bedrag van 467.000 BEF aan 
roerende inkomsten waarvan de aangifte krachtens artikel 220bis van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) niet verplicht was; 

Dat het oordeelt dat deze niet-aangifte het gevolg is van een materiele ver
gissing of dwaling in hoofde van de belastingplichtige ingevolge een schrijf
fout of grove vergissing onafhankelijk van een juridische beoordeling, zo
dat de belastingplichtige het recht heeft, ingevolge zijn bezwaar, zijn aangifte 
te zien wijzigen; 

Overwegende dat, krachtens artikel 220bis, tweede lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964), de roerende voorheffing defini
tief door de Schatkist is verworven wanneer de aan de personenbelasting on
derworpen belastingplichtige gebruik gemaakt heeft van de mogelijkheid om 
de in die wetsbepaling bedoelde inkomsten niet te vermelden in zijn jaar
lijkse aangifte; 

Dat uit het opzet van die bepaling blijkt dat zij op een restrictieve wijze 
moet worden uitgelegd, zodat de belastingplichtige die gebruik gemaakt heeft 
van de in vermeld artikel 220bis geboden mogelijkheid, achteraf de roe
rende voorheffing niet kan terugkrijgen, ook al wijt hij de niet-aangifte aan 
een vergissing, zelfs al is deze van louter materiele aard; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vemietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre het 
de voorziening ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk 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 Brussel. 

8 december 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Londers - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Aduocaat : mr. P. Delafontaine, Kortrijk. 

Nr. 679 

1 e KAMER - 8 december 2000 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET- AAN
REKENING EN TERUGBETALING VAN DE VOORHEFFINGEN- ROERENDE VOORHEFFING- TE
RUGBETALING- MORATORIUMINTEREST. 
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2° INTERESTEN- MORATOIRE INTERESTEN- INKOMSTENBELASTINGEN- ROERENDE VOOR
HEFFING- INKOHIERING- TERUGGA VE. 

1 o en 2° De roerende voorheffing die niet binnen de voorgeschreven termijn is ge
stort, wordt ingekohierd en verwerft het karakter van een belasting; de terugbeta
ling van het bedrag dat bij niet-betaling van de roerende voorheffing werd ingeko
hierd en moet terugbetaald worden, kan rente opleveren (1). (Art. 308, eerste lid, WI.B., 
thans art. 418, eerste lid, W.I.B. 1992.) 

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

ARREST 

(A.R. F.99.0073.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 februari 1999 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen zoals dit wet

hoek werd gecotirdineerd bij KB van 26 februari 1964 (hierna afgekort WIB) en van 
artikel 1, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) zoals dit wet
hoek werd gecotirdineerd bij KB van 10 april 1992 en bekrachtigd door de wet van 12 
juni 1992 (hierna afgekort WIB 1992) die vier onderscheiden categorieen van belas
tingen invoeren, van artikel308, eerste lid, van het eerstvermelde wetboek (WIB) en 
van artikel418, eerste lid, van tweede vermeld wetboek (WIB 1992) die bepalen dat 
moratoriuminterest wordt toegekend bij terugbetaling van belastingen, 

doordat het bestreden arrest na te hebben overwogen dat ten deze niet in betwis
ting is dat in geval van toepasselijkheid van de overeenkomst tussen de regering van 
het Koninkrijk Belgie en de regering van het Koninkrijk der Nederlanden van 19 ok
tober 1970 interest afkomstig uit Belgie en betaald aan een inwoner van Neder
land, in casu een kredietinstelling, in Belgie kan worden belast in de roerende voor
heffing op grond van artikelll van deze overeenkomst en artikel171 WIB (1964) zoals 
door de administratie gedaan, dat voor de roerende voorheffing de aanslagtermijn voor 
het aanslagjaar 1978 verstreek op 31 december 1980, en dat de aanslag pas geves
tigd werd op 7 juli 1981 (stuk 50) beslist dat deze aanslag derhalve buiten termijn werd 
gevestigd, de aanslag in de roerende voorheffing voor het aanslagjaar 1978 (kohier
artikel 166041) wegens laattijdigheid vernietigt, de terugbetaling beveelt van de op 
grond van de vernietigde aanslag eventueel teveel ge'inde sommen vermeerderd met 
de moratoriuminterest, 

terwijl zo de administratie, bij gebreke van spontane aangifte en starting van de roe
rende voorheffing, op grond van artikel 266 WIB moet overgaan tot inkohiering van 
de in de artikelen 164 en volgende WIB beoogde roerende voorheffing in hoofde van 
de schuldenaar van de roerende voorheffing, zulks niet tot gevolg heeft"dat die inge
kohierde roerende voorheffing in hoofde van die schuldenaar de aard verkrijgt van een 
van de vier in artikel 1 WIB en in artikel1, § 1, WIB (1992) beoogde belastingen, maar 
bij voortduur de aard van roerende voorheffing behoudt en derhalve, bij terugbeta
ling ervan, geen aanleiding kan geven tot de toekenning van moratoriuminterest, nu 
zowel artikel 308, eerste lid, WIB als artikel 418, eerste lid, WIB (1992) slechts 
moratoriuminterest toekennen bij terugbetaling van belastingen, 

zodat het arrest niet zonder schending van de in het middel aangehaalde wetsbe
palingen moratoriuminterest kan toekennen op de in casu wegens laattijdige inko
hiering terug te betalen roerende voorheffing : 

Overwegende dat het middel in wezen aanvoert dat een ingekohierde roe
rende voorheffi.ng niet de aard kan krijgen van een belasting; 

(1) Cass., 17 jan. 2000, A.R. F.98.0031.F, nr. 35. 
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Overwegende dat, overeenkomstig artikel 308, eerste lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964), bij terugbetaling van belasting 
moratoriuminterest wordt toegekend tegen 0,8 percent per kalender
maand; dat krachtens artikel 309, eerste lid, 2, van datzelfde wetboek, geen 
interest wordt toegekend bij terugbetaling van het overschot van voorhef
fingen en voorafbetalingen als bedoeld bij artikel211, § 2, van datzelfde wet
hoek, die ten voordele van de betrokken belastingplichtige geschiedt; 

Overwegende dat, enerzijds, belasting een hefting is die de Staat van ambts
wege doet op de inkomsten van de belastingplichtige en die voor het 
algemeen nut wordt aangewend; dat zij wordt vastgesteld ten gevolge van 
de inkohiering bepaald bij artikel 266 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964); 

Dat, anderzijds, artikel 266 van datzelfde wetboek, inzonderheid be
paalt dat de roerende voorheffing die niet binnen de voorgeschreven ter
mijn is gestort, wordt ingekohierd; 

Dat daaruit volgt dat in dat laatste geval de terugbetaling van het be
drag dat bij niet-betaling van de roerende voorheffing werd ingekohierd en 
moet terugbetaald worden, rente kan opleveren; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

8 december 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Londers - Andersluidende conclusie (2) van de h. Goeminne, 
advocaat-generaal. 

Nr. 680 

3e KAMER - 11 december 2000 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- PROEFBEDING- DOELEINDE - OPZEGGING- UITWER
KING- TIJDSTIP. 

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- PROEFBEDING- EINDE - VERBREKING VOOR UITVOE
RING- OPZEGGINGSVERGOEDING- HOEGROOTHEID. 

1 o De bediendenovereenkomst met proefbeding moet gedurende minstens 1 maand in 
het kader van de proef worden uitgevoerd, waarna slechts tot beoordeling van de proef 
kan worden overgegaan, dienvolgens heeft in beginsel de opzegging door de werk
gever of de bediende slechts uitwerking na de effectieve uitvoering van de bedienden
overeenkomst gedurende de minimumperiode van de proef, ongeacht de verlenging 
van de proeftijd ingevolge schorsing. (Artt. 67, §§ 2 en 3, en 81, §§ 1 en 2, 
Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(2) Het O.M. liet gelden dat in casu de roerende voorhefling laattijdig werd ingekohierd, zo
dat zij niet het karakter van een belasting had verworven en de Staat bij de terugbetaling van be
doelde interest kon veroordeld worden. 

Het verwees hierbij naar Cass., 10 april 2000, F.98.0053.F, nr. 237, en naar Cass., 4 juni 1998, 
C.95.0065.N, nr. 286. 
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2° Wanneer de arbeidsovereenkomst voor bedienden met proefbeding wordt verbro
ken vooraleer de effectieve uitvoering van de proef wordt aangevangen, is een 
opzeggingsvergoeding verschuldigd, gelijk aan het loon en de voordelen van een maand, 
vermeerderd met de duur van de opzeggingstermijn van zeven dagen. (Artt. 67, §§ 
2 en 3, 79 en 81, §§ 1 en 2, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(NEW VANDEN BORRE N.V. T. M.) 

ARREST 

(A.R. S.99.0196.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 juni 1999 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 31, § 1, 37, 39, § 1, 67, § 3, 81, § 2, tweede lid en 82, § 

2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 
doordat het arbeidshof verweerders hoger beroep gedeeltelijk gegrond verklaart, in 

die mate het bestreden vonnis dat de arbeidsrechtbank op 30 juni 1997 heeft gewe
zen, vernietigt en verweerder tot betaling van een opzeggingsvergoeding van 16.608 
frank veroordeelt; 

het arbeidshof aldus beslist op volgende gronden : 
"Gezien bijgevolg blijkt dat de minnelijke beeindiging van de arbeidsovereen

komst hoegenaamd niet bewezen wordt; (verweerder) volgens het eerste medisch at
test van 14 december 1995 vanaf deze datum tot en met 31 januari 1996 arbeidson
geschikt was en hij vanaffebruari 1996 opnieuw is beginnen werken bij een andere 
werkgever, dient hieruit te worden besloten dat (verweerder) de van v66r de uitvoe
ring geschorste arbeidsovereenkomst op 31 januari 1996 eenzijdig heeft beeindigd, wat 
(eiseres) zodoende recht geeft op een verbrekingsvergoeding. 

Gezien de arbeidsovereenkomst een proefbeding voor een periode van 6 maanden 
bevat en in artikel 1 van deze overeenkomst tenslotte gewoonweg de bepalingen van 
artikel81, § 1, WAO werden overgenomen, is (eiseres) bijgevolg, ondanks de schor
sing dateert van v66r de uitvoering van de overeenkomst, conform artikel 82, § 2, WAO 
gerechtigd op een verbrekingsvergoeding gelijk aan 7 dagen loon of : 

48.743 F X 12,85 X 7/22 = 16.608 F 
12 

Het hager beroep is zodoende gegrond in zijn subsidiaire orde", 
terwijl, overeenkomstig artikel 31 van de wet van 3 juli 1978 betreffende dear

beidsovereenkomsten, de onmogelijkheid voor de werknemer om zijn werk te ver
richten ten gevolge van ziekte of ongeval, de uitvoering van de arbeidsovereen
komst schorst; 

overeenkomstig artikel67, § 3, van de wet van 3 juli 1978, ingeval de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd wordt geschorst, de proeftijd wordt ver
lengd met een periode gelijk aan die van de schorsing; 

krachtens artikel81, § 1, van dezelfde wet, de overeenkomst tijdens de proeftijd niet 
zonder dringende reden kan worden beeindigd dan met inachtneming van een op
zeggingstermijn van zeven dagen die, wanneer de opzegging tijdens de eerste maand 
van de proeftijd wordt gegeven, ten vroegste op de laatste dag van deze eerste maand 
uitwerking heeft; 

krachtens artikel82 (lees 81), § 2, van dezelfde wet, wanneer de arbeidsovereen
komst wordt beeindigd tijdens de eerste maand van de proeftijd, de vergoeding ge
lijk is aan het lopend loon en de voordelen verworven krachtens overeenkomst, over
eenstemmend met het resterende gedeelte van die maand vermeerderd met de duur 
van de opzeggingstermijn; 
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wanneer de arbeidsovereenkomst v66r de uitvoering ervan eenzijdig wordt beein
digd, de ontslaggevende partij een forfaitaire opzeggingsvergoeding verschuldigd is waar
van het bedrag moet worden bepaald rekening houdend met de niet in acht gena
men opzeggingstermijn; 

uit de hoger in herinnering gebrachte wetsbepalingen volgt dat voor bedienden
contracten met proefbeding de, bij beeindiging v66r de uitvoering van de overeen
komst, in acht te nemen opzeggingstermijn een maand en zeven dagen bedraagt; 

het arbeidshof vaststelt dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst was ge
schorst van v66r de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tot en met 31 januari 1996 
en dat verweerder de arbeidsovereenkomst op 31 januari 1996 eenzijdig heeft beein
digd; 

uit de vaststellingen van de app€drechters derhalve volgt dat verweerder de ar
beidsovereenkomst hetzij v66r de uitvoering ervan, hetzij in de eerste maand van de 
proeftijd, eenzijdig heeft beeindigd; 

eiseres in haar appelconclusies (pagina 7) dan ook terecht aanvoert dat verweer
der is gehouden aan de wettelijke verplichting op de opzeggingstermijn van min
stens de eerste maand van de proefperiode plus de opzeggingstermijn van zeven da
gen in acht te nemen en, bij ontstentenis daarvan, de overeenstemmende 
opzeggingsvergoeding te betalen; 

het arbeidshof, hoewel het vaststelt dat de arbeidsovereenkomst een proefbeding voor 
een periode van zes maanden bevat, beslist dat eiseres gerechtigd is op een opzeggings
vergoeding gelijk aan zeven dagen loon; 

de appelrechters derhalve de in het middel aangeduide wetsbepalingen schenden 
door op die gronden verweerders hoger beroep gedeeltelijk gegrond te verklaren en het 
vonnis van de arbeidsrechtbank waarbij verweerder werd veroordeeld tot betaling van 
een opzeggingsvergoeding overeenstemmend met een opzeggingstermijn van een maand 
en zeven dagen, te vernietigen : 

Overwegende dat, krachtens artikel 67, § 2, van de Arbeidsovereenkomsten
wet, de proeftijd in een bediendenovereenkomst niet minder dan een maand 
mag duren; 

Dat, krachtens artikel 67, § 3, indien de uitvoering van de bedienden
overeenkomst tijdens de proeftijd wordt geschorst, de proeftijd wordt ver
lengd met een periode gelijk aan die van de schorsing; 

Dat, krachtens artikel 81, § 1, van de Arbeidsovereenkomstenwet, onver
minderd de toepassing van artikel 79, de bediendenovereenkomst tijdens de 
proeftijd zonder dringende reden niet eenzijdig kan worden beeindigd dan 
met inachtneming van een opzeggingstermijn van zeven dagen; dat wan
neer de opzegging tijdens de eerste maand wordt gegeven, de beeindiging ten 
vroegste op de laatste dag van deze maand uitwerking heeft; 

Dat, krachtens artikel 81, § 2, de partij die de bediendenovereenkomst zon
der dringende reden of zonder inachtneming van de in artikel 81, § 1, be
paalde opzeggingstermijn beeindigt, gehouden is de andere partij een ver
goeding te betalen die gelijk is aan het lopend loon en de voordelen verworven 
krachtens de arbeidsovereenkomst, overeenstemmend, hetzij met de duur van 
de opzeggingstermijn, hetzij met het resterend gedeelte van die termijn; dat, 
wanneer die beeindiging gebeurt tijdens de eerste maand van de proeftijd, de 
vergoeding gelijk is aan het lopend loon en de voordelen verworven krach
tens de arbeidsovereenkomst, overeenstemmend met het resterend gedeelte 
van die maand vermeerderd met de duur van de opzeggingstermijn; 

Overwegende dat uit deze bepalingen volgt dat, wanneer de bedienden
overeenkomst een beding van proeftijd bevat, de overeenkomst gedurende 
minstens een maand in het kader van de proef moet worden uitgevoerd, 
waarna slechts tot beoordeling van de proefkan worden overgegaan; dat dien
volgens in beginsel de opzegging door de werkgever of de bediende slechts 
uitwerking heeft na de effectieve uitvoering van de bediendenovereenkomst 
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gedurende de minimumperiode van de proef, ongeacht de verlenging van de 
proeftijd ingevolge artikel 67, § 3, van de Arbeidsovereenkomstenwet; 

Dat hieruit volgt dat, onverminderd de toepassing van artikel 79 van de 
Arbeidsovereenkomstenwet, wanneer de overeenkomst wordt verbroken voor
aleer de effectieve uitvoering van de proef wordt aangevangen, een opzeggings
vergoeding verschuldigd is, gelijk aan het loon en de voordelen van een maand, 
vermeerderd met de duur van de opzeggingstermijn van zeven dagen; 

Overwegende dat het arrest, met overneming van de feitelijke gegevens 
zoals vermeld in het beroepen vonnis, vaststelt dat : 

1. de partijen een bediendenovereenkomst sloten op 12 december 1995, met 
indiensttreding van verweerder op 18 december 1995 en met een proef
beding met een termijn van zes maanden; 

2. verweerder wegens ziekte afwezig was vanaf 18 december 1995 en vanaf 
februari 1996 elders begon te werken; 

Overwegende dat het arrest zonder desaangaande te worden bekriti
seerd, beslist dat verweerder "de van v66r de uitvoering geschorste arbeids
overeenkomst eenzijdig beeindigd heeft op 31 januari 1996, wat (eiseres) zo
doende recht geeft op een verbrekingsvergoeding''; 

Overwegende dat het arrest, op grond hiervan, verweerder veroordeelt tot 
het betalen van een opzeggingsvergoeding aan eiseres van zeven dagen loon 
of 16.608 BEF, zodoende de artikelen 67 en 81 van de Arbeidsovereenkomsten
wet schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uit
spraak doet over de ontvankelijkheid van het hoger beroep; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Antwerpen. 

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

Nr. 681 

28 KAMER - 12 december 2000 

MILIEURECHT- AFVALSTOFFEN- BEGRIP. 

Krachtens art. 3, a, decreet van 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen wordt 
onder afvalstoffen verstaan elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich wil ont
doen, zich ontdoet of zich moet ontdoen krachtens dit decreet of krachtens op grond 
van dit decreet vastgestelde bepalingen; met stof of voorwerp wordt bedoeld deze die 
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de houder niet wettelijk als grondstof of als product kan aanwenden of niet wette
lijk als dusdanig wil aanwenden, waarbij het wettelijk karakter van de aanwen
ding moet worden getoetst aan elke wet, uitvoeringsbesluit of krachtens zulke wet of 
besluit verleende vergunning die ze toelaat, verbiedt of aan voorwaarden onder
werpt (1). (Art. 3, a, decreet 2 juli 1981 betreffende het beheer van afvalstoffen.) 

(F ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.99.0052.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 december 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer; 

(1) Deze zaak deed de vraag rijzen welke betekenis toekomt aan het wettelijk begrip "afval
' stof." De zaak is in het bijzonder van belang doordat deze vraag rijst met be trekking tot het veel
besproken probleem, te weten welk karakter een stof heeft, wanneer eenzelfde stof, naargelang 
de omstandigheden, het karakter van grondstof, dan wei van afvalstof kan hebben. 

Art. 3 van het Afvalstoffendecreet van 2 juli 1981, v66r de wijziging ervan bij decreet van 20 april 
1994, bepaalt : 

"In dit decreet wordt verstaan onder : 
a) afvalstoffen : elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich wil ontdoen, zich ontdoet of 

zich moet ontdoen krachtens dit decreet ofkrachtens de op grand van dit decreet vastgestelde be
palingen; 

b) verwijdering : 

- het ophalen, sorteren, vervoeren en behandelen van afvalstoffen, alsmede het opslaan en star
ten daarvan op of in de bodem; 

- de verwerking noodzakelijk voor hergebruik, het terugwinnen en de recycling of het rege
nereren van afvalstoffen; 

Bij de beoordeling van de vraag of een stof al dan niet een afvalstof uitmaakt, moet de rech
ter rekening houden met alle concrete gegevens van de zaak, zo oak de voorwaarden van de ver
gunning onder welke voorwaarden het afval verwerkt wordt. 

Het loutere feit dat door de bewerking van afval in een bedrijf dat daartoe over de vereiste ver
gunning beschikt, een bepaald product bekomen wordt dat verhandeld wordt onder een merk
naam en als brandstof gebruikt wordt, ontneemt aan dat product niet noodzakelijk de hoedanig
heid van afval. 

Dit is des te minder het geval wanneer blijkt dat het product, anders dan de voorwaarden van 
de vergunning bepalen, niet als brandstof aangewend wordt. 

Het voorgaande vloeit voort uit- en is derhalve niet in strijd met- de in artikel 3 gegeven 
definitie van het begrip "afvalstof'. Het woord "ontdoen" betekent niet dat voor de houder er
van de stof geen waarde heeft. De economische waarde van de stof is niet van belang. Het brengt 
eenvoudig tot uitdrukking dat de houder zich van de stof"ontdoet" (zo oak door het product te ver
kopen ofte leveren aan een derde) omdat hij niet zelf overgaat tot aanwending van de stof als pro
duct of grondstof in zijn eigen bedrijf (vgl. Memorie van Toelichting bij het decreet van 20 april 
1994, Ged1:St., Vlaamse Raad, nr. 485/1, p. 12-13). 

Het begrip recyclage komt voor in art. 3, b, tweede streepje, van het Afvalstoffendecreet van 2 
juli 1981, voordat het gewijzigd werd door het decreet van 20 april1994 : "verwijdering" bete
kent onder meer "de verwerking noodzakelijk voor hergebruik, het terugwinnen en de recycling 
ofhet regenereren van afvalstoffen". 

In het nieuwe Afvalstoffendecreet wordt het begrip gebruikt in art. 6 in het kader van de beleids
doelstelling van "preventie, vermindering, hergebruik en terugwinning van afvalstoffen". Maat
regelen worden genomen "ter bevordering van ... de nuttige toepassing van de afvalstoffen door 
recyclage, hergebruik, terugwinning of andere handelingen gericht op het verkrijgen van secun
daire grondstoffen ofhet gebruik van afvalstoffen als energiebron". Tijdens de voorbereiding van 
het wijzigend decreet van 20 april1994 werd in die context erop gewezen dat het begrip recy
cleren niet gedefinieerd wordt in de Europese regelgeving. De Memorie van Toelichting om
schrijft dit begrip als "het terugwinnen van waardevolle grondstoffen uit afvalstoffen, afvalwa
ter of afvalgassen" (Gedr. St., Vl. Raad, 1993-94, nr. 485/1, p. 31). => 
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I. Op de voorziening van M.S.: 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 2, 12, 20 en 56 van het decreet van 2 juli 1981 betref

fende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, 5, § 1 van het besluit van de 
Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams Re
glement betreffende de milieuvergunning ("Vlarem l") en 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek, 

doordat de appelrechters eiser op strafrechtelijk vlak veroordelen op grond van de 
volgende overwegingen : "( ... ) dat door het strafdossier en door het onderzoek ter te
rechtzitting van het Hof gedaan, de schuld van (eiser en beklaagden) M.F. en C.R., aan 
de hen respectievelijk ten laste gelegde feiten bewezen is geworden in zoverre deze fei
ten betrekking hebben op 'gedrenkt zagemeel'; dat het Hof de feiten met betrekking 
tot 'bleekaarde' niet aanhoudt; Overwegende dat het Hof te dezen opmerkt : 1) dat het 
'gedrenkt zagemeel' onder de benaming 'Resofuel', door het bedrijfvan (eiser) ge
mengd werd met de grondstoffen die uiteindelijk na vormgeving en bakken, bakste
nen opleverden; dat deze 'Resofuel' werd geleverd door het afvalverwerkend bedrijf 
(S.T.P.I.) van beklaagde F.; dat laatstgenoemde deze 'Resofuel' fabriceerde op basis van 
de afvalprodukten van het bedrijf van beklaagde R. (Biochim); dat Biochim als er
kend centrum voor verwerking van giftig afval met als hoofdaktiviteit het herwin
nen van bevuilde solventen en na reiniging het terug leveren aan klanten, belang
rijke hoeveelheden residuen (giftig afval) overhoudt die dan gemengd met zagemeel 
worden getransporteerd naar S.T.P.I.; dat het bedrijfvan F. (S.T.P.I.) erin geslaagd is 
van dit afval een produkt, onder de benaming 'Resofuel', te fabriceren dat als 
'alternatieve- gerecycleerde' of 'vervangingsbrandstof, en uitsluitend als brandstof, in 
bepaalde fabrieken wordt aangewend; 2) dat de firma S.T.P.I., bij vergunning van de 
Bestendige Deputatie van Luik, toelating had bekomen, onder bepaalde voorwaar
den,'Resofuel' te fabriceren; dat deze 'Resofuel', overeenkomstig de specifieke en nauw
keurige bewoordingen van de vergunning, een afvalstof blijft tot op het moment dat 
het effectief als brandstofwordt herbruikt; dat bovendien ook uit de bewoordingen van 
dezelfde vergunning blijkt dat het eindprodukt 'Resofuel' uitsluitend (uniquement) be
doeld is om als brandstof aan te wenden (cfr. St. 40/8, 40/14, 40/19, 40/28); dat trou
wens er over geen betwisting kan bestaan dat 'Resofuel' niets anders betekent dan 'reso
brandstof en dus rechtstreeks naar brandstof (fuel) verwijst; dat het derhalve vaststaat 
dat indien het produkt 'Resofuel' niet wordt gebruikt als brandstof en dus in strijd met 
de vergunning wordt aangewend, zoals in casu als (bijkomende - secundaire) grond
stof door het te (ver)mengen met o.m. klei voor bakstenen, het produkt "Resofuel" een 
afvalstof is en blijft en derhalve geenszins, zoals in conclusies wordt voorgehouden, 
als een loutere grondstof moet worden aangezien; 3) dat het plan, uitgedacht door be
klaagde R., om 'Resofuel' aan te wenden 'als grondstof door het te mengen met klei 
bij de produktie van bakstenen, goed onthaald werd zowel door (eiser) als door be
klaagde F.; dat immers (eiser) het gedrenkte zagemeel (=resofuel) gratis verkreeg (het 
aanvankelijk gebruikte zuiver zagemeel kostte 1200 fr./ton) en beklaagde F. de af
zetmarkt voor zijn 'Resofuel' opmerkelijk zag uitbreiden; dat tenslotte beklaagde R. 

Het feit dat een afvalstofbehandeld wordt met het oog op het bekomen van een product dat als 
brandstof gebruikt kan worden, brengt op zichzelfniet mee dat het eindproduct geen afvalstofmeer 
is. 

Dit wordt bevestigd door de rechtsleer, zowel met betrekking tot het oude als met betrekking 
tot het nieuwe Afvalstoffendecreet. 

Zie P. MORRENS en P. DE BRUYCKER, "Afvalstoffen in Vlaanderen", R.W. 1987-88, 767-768; 
Zie ook :A. RoEF en J. LANGENS, "Produkt of afval? Nog steeds de hamvraag in het Vlaams 

afvalstoffenrecht", TM.R. 1997, 428; 
Vgl. ook: 
- L. LAVRYSEN, "La notion de dechets dans la legislation existante", Amenagement, 1990, bij

zonder nummer. 
- L. LAVRYSEN, noot onder Antwerpen 23 september 1994, TM.R. 52-54. 
-B. DELTOUR, "Over 'grondstoffen', 'afvalstoffen' en 'secundaire grondstoffen': a neverending 

story" in M. Deketelaere (ed.), Recente ontwikkelingen in het afvalstoffenrecht, 77-98. 
M.D.S. 
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een reductie van 10 % mocht verwachten op de kostprijs van de leveringen van af
valstoffen aan F.; dat beklaagde R. beide beklaagden samenbracht en de gegevens om
trent de kwaliteit, behoeften en voorwaarden allerhande, tussen de drie beklaag
den, die kennelijk wisten en alleszins moesten weten dat 'Resofuel' wettelijk niet als 
grondstof maar als brandstof kon worden aangewend, duidelijk en nauwkeurig wer
den bepaald: dat het (hofvan beroep) te dezen verwijst o.m. naar de brief van Bio
chim aan S.T.P.I., de brief van Syndikaat Machinesteen aan de S.T.I.P., en de ver
klaring van beklaagde F. waaruit duidelijk blijkt dat, wetens en willens 'Resofuel' niet 
zou worden aangewend als 'brandstof; dat van enige dwaling, laat staat van onover
winnelijke dwaling, geen sprake kan zijn in hoofde van een der beklaagden nu zij als 
voorzichtige en redelijke mensen, die over een minimum aan milieubewustzijn be
schikken, zeker wisten en moesten weten dat niet zonder meer 'zagemeel gemengd met 
giftige afValstoffen (solventen)' konden worden gemengd met klei om zonder gevaar 
voor de omgeving, zonder aangepaste installatie en zonder controle, bakstenen te fa
briceren; dat van geschoolde ondernemers mag verwacht worden dat zij minstens het 
onderscheid tussen (vervangings-) brandstof en een grondstof ter produktie van bak
stenen kennen; 4) dat de steenbakkerij o.l.v. (eiser) ongeveer een 3 miljoen kg 'Re
sofuel' in de produktie van de bakstenen verwerkte en deze 'Resofuel', al naar ge
lang de produktie, opsloeg (cfr. foto's), dat ook na de vrijgave (na beslag ter plaatse) 
deze opslag van gedrenkt zagemeel nog werd vastgesteld; 5) dat de verschillende klach
ten van de buurtbewoners in de omgeving van de steenbakkerij niet alleen hun oor
zaak vonden in de verspreide geur van de "bleekaarde" maar ook te wijten was aan 
de rook en geur ingevolge het procede van klei en gedrenkt zagemeel; dat het te de
zen wel kenschetsend is dat aanvankelijk door o.m. L.S. met geen woord gerept wordt 
over het gebruik in het produktieproces van bakstenen over "gedrenkt zagemeel" maar 
slechts gesproken wordt over "zagemeel" en uiteindelijk moet toegeven dat, zij het door 
de pers overdreven, rook en geur kan vrijkomen; 6) dat de aktiviteiten, zoals hager om
schreven nl. het mengen van voormelde afValstof (Resofuel) in de klei ter produktie 
van bakstenen, ontegensprekelijk een vergunningsplichtige activiteit is die, in casu, 
trouwens zich niet beperkt tot verwerking van het afValprodukt in de klei maar bo
vendien ook uiteindelijk een vorm van afValverwijdering inhoudt; dat deze afValver
werkingsverwijderingsaktiviteit alleszins valt onder de reglementering van Vlarem 
en de Mijncode hieraan geen afbreuk doet; dat in casu trouwens evenmin sprake is 
van het 'rechtstreeks en wettig gebruik van afVal' nu duidelijk is gebleken dat de 'Re
sofuel' onwettig als grondstofbij het steenbakken werd gebruikt, waardoor die af
valstofuiteindelijk in het procede van bakken verdween en dus werd verwijderd, het
zij in de lucht door de verbranding-verdamping tijdens de bak-droogfase, hetzij in de 
bakstenen. zelf die werden verkocht" (pp. 5-7 van het bestreden arrest), 

terwijl, eerste onderdeel, het begrip "afValstof' in de zin van het decreet van 2 juli 
1981 wettelijk wordt omschreven in artikel2.1 van dit decreet, te weten als zijnde "elke 
stof of elk voorwerp waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen 
of zich moet ontdoen"; Ret bestreden arrest niet wettelijk vermag het te dezen toe
passelijk begrip afValstof te omschrijven hetzij op grand van de bewoordingen van de 
aan het afValverwerkend bedrijf S.T.P.I. verleende vergunning, hetzij op basis van de 
gangbare betekenis van het woord "RESOFUEL" en eiser op basis van deze onwet
tige omschrijving van het begrip afValstof niet vermag schuldig te verklaren aan een 
inbreuk op de afValstoffenwetgeving; de appelrechters aldus evenmin wettig kon
den oordelen dat eiser zich schuldig zou hebben gemaakt aan een inbreuk op VIa
rem I, nu door de onwettige definiering van het begrip "afValstof' niet naar recht wordt 
verantwoord dat eiser een vergunningsplichtige inrichting zou hebben uitgebaat zon
der vergunning, 

zodat de appelrechters, door de aan eiser ten laste gelegde misdrijven bewezen te 
verklaren, hun beslissing niet naar recht verantwoorden (schending van artikelen 2.1, 
12, 20 en 56 van het decreet van 2 juli 1981 en 5 van het besluit van de Vlaamse Exe
cutieve van 6 februari 1991), 

en terwijl, tweede onderdeel, het bestreden arrest door voormelde redengeving aan 
de vergunning, uitgereikt aan de bvba S.T.P.I. door de bestendige deputatie van Luik, 
een draagwijdte geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan; artikel 4 van 
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de bijzondere voorwaarden van die vergunning bepaalt dat het eindprodukt enkel be
stemd is om als brandstof te dienen in cementovens, kalkovens of ieder ander pro
duktieproces voor zover dat : 1) de temperatuur van de oven waar de verbranding ge
schiedt minstens 1000 oc is en dat de inzettijd minstens twee seconden bedraagt; 
2) de verbrandingsinstallatie het voorwerp heeft uitgemaakt van eventueel vereiste 
vergunningen; het aldus duidelijk is dat "Resofuel" niet uitsluitend bedoeld is om als 
brandstof aangewend te worden, maar bestemd is om als brandstof te dienen in cement
ovens, kalkovens of ieder ander verbrandingsproces op voorwaarde dat aan de twee 
voorwaarden, die worden vermeld in fine van artikel 4 van de bijzondere voorwaar
den, is voldaan; het bestreden arrest bijgevolg door te steunen op een zeer gedeelte
lijke lectuur van voormeld artikel 4 van de bijzondere voorwaarden, de bewijs
kracht van de vergunning schendt door aan het toegestane gebruik van "Resofuel" een 
beperking toe te voegen, die niet in de vergunning voorkomt, 

zodat de appelrechters de bewijskracht van de genoemde akte miskennen (schen
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de appelrechters beschrijven waaruit het product "re
sofuel" bestaat; dat hun overweging "dat trouwens er over geen be twisting 
kan bestaan dat 'resofuel' niets anders betekent dan 'reso-brandstof en dus 
rechtstreeks naar brandstof(fuel) verwijst" slechts een overtollige bijko
mende beschouwing is; 

Overwegende dat, krachtens artikel 3, a, van het decreet van 2 juli 1981 
betreffende het beheer van afvalstoffen, zoals het van toepassing was op het 
ogenblik van de ten laste gelegde feiten, onder afvalstoffen verstaan wordt : 
"elke stof of elk voorwerp waarvan de houder zich wil ontdoen, zich ont
doet of zich moet ontdoen krachtens dit decreet of krachtens op grond van 
dit decreet vastgestelde bepalingen"; 

Dat met stof ofvoorwerp hier wordt bedoeld deze die de houder niet wet
telijk als grondstof of als product kan aanwenden of niet wettelijk als dus
danig wil aanwenden; dat het wettelijk karakter van de aanwending moet 
worden getoetst aan elke wet, uitvoeringsbesluit ofkrachtens deze wet ofbe
sluit verleende vergunning, die ze toelaat, verbiedt of aan voorwaarden on
derwerpt; 

Overwegende dat de appelrechters uit de voorwaarden van de aan het afval
verwerkend bedrijf S.T.P.I. verleende vergunning wettig vermogen afte lei
den dat het product "resofuel" slechts onder de voorwaarden van die ver
gunning wettelijk als dusdanig kan worden aangewend; dat zij dan ook uit 
het karakter van afvalstof van het product "resofuel" dat niet wordt ge
bruikt overeenkomstig de voorwaarden van de aan S.T.P.I. verleende ver
gunning, eveneens wettig vermogen af te leiden dat eiser een vergunnings
plichtige inrichting heeft uitgebaat zonder vergunning; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser niet aanvoert dat, in de lezing die hij aan de aan 
S.T.P.I. verleende vergunning geeft, de beslissing niet naar recht zou zijn ver
antwoord; 

Dat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvanke
lijk is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
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schending van artikel149 van de Grondwet, 

doordat nate hebben vastgesteld dat "de steenbakkerij o.l.v. (eiser) ongeveer een 3 
miljoen kg 'Resofuel' in de produktie van de bakstenen verwerkte", op grond dat "de 
activiteit zoals hoger omschreven, nl. het mengen van voormelde afValstof (Reso
fuel) in de klei ter produktie van bakstenen, ontegensprekelijk een vergunningsplich
tige activiteit is die, in casu, trouwens zich niet beperkt tot verwerking van het af
valprodukt in de klei maar bovendien ook uiteindelijk een vorm van afValverwijdering 
inhoudt; dat deze afValverwerkingsverwijderingsactiviteit alleszins valt onder de re
glementering van Vlarem en de Mijncode hieraan geen afbreuk doet; dat in casu trou
wens evenmin sprake is van 'het rechtstreeks en wettig gebruik van afVal' nu dui
delijk is gebleken dat de 'Resofuel' onwettig als grondstof bij het steenbakken werd 
gebruikt, waardoor die afValstof uiteindelijk in het procede van bakken verdween en 
dus werd verwijderd, hetzij in de lucht door de verbranding-verdamping tijdens de bak
droogfase, hetzij in de bakstenen zelf die werden verkocht", 

terwijl, het bestreden arrest door enerzijds vast te stellen dat de steenbakkerij on
der leiding van (eiser) ongeveer drie miljoen kg "Resofuel" in de produktie van bak
stenen verwerkte en anderzijds te beslissen dat de activiteit van het mengen van voor
melde "afValstof' Resofuel in de klei, ter produktie van bakstenen zich niet beperkt 
tot verwerking van het afValprodukt in de klei maar bovendien ook uiteindelijk een 
vorm van afValverwijdering inhoudt in het ongewisse laat of de activiteit van de steen
bakkerij als verwerking van afValstoffen, dan wel als verwijdering van afValstoffen dient 
te worden aangemerkt, het bestreden arrest het Hofbijgevolg niet de mogelijkheid geeft 
de wettigheid van de bestreden beslissing na te gaan, nu enkel de verwijdering van 
afValstoffen onderworpen is aan de reglementering van het decreet van 28 juni 1985 
inzake milieuvergunning, afgekort Vlarem en de verwerking van afValstoffen daar
entegen geen vergunningsplichtige activiteit is, 

zodat het bestreden arrest door onduidelijkheid is aangetast en dienvolgens niet re
gelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de appelrechters overwegen dat "de activiteit (. .. ) na
melijk het mengen van voormelde afvalstof (Resofuel) in de klei ter produc
tie van bakstenen, ontegensprekelijk een vergunningsplichtige activiteit is 
die, in casu, trouwens zich niet beperkt tot verwerking van het afval
product in de klei maar bovendien ook uiteindelijk een vorm van afval
verwijdering inhoudt"; 

Dat zij aldus duidelijk te kennen geven dat de activiteit een vergunnings-
plichtige verwijdering van afval uitmaakt; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 

II. Op de voorziening van C.R. : 

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

Overwegende dat de middelen nagenoeg identiek zijn aan de namens M.S. 
aangevoerde middelen; 

Dat ze om de in het antwoord op deze middelen vermelde redenen niet kun-
nen worden aangenomen; 

III. Op de voorziening van M.F. : 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 149 van de Grondwet; 

doordat het bestreden arrest het aan eiser ten laste gelegde feit bewezen ver
klaart, en hem een geldboete oplegt van 20.000 BEF, door verhoging met opdecie
men gebracht op 1.800.000 BEF of een vervangende gevangenisstrafvan drie maan
den; de tenuitvoerlegging van de uitgesproken geldboete wordt uitgesteld voor een 
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termijn van drie jaar, met uitzondering van een gedeelte van 1.000 BEF, door ver
hoging met opdeciemen gebracht op 90.000 BEF, 

terwijl eiser in zijn voor het hofvan beroep neergelegde conclusie verwezen had naar 
zijn conclusie dd. 29 april 1996 en aanvullende conclusie dd. 8 november 1996 neer
gelegd in eerste aanleg voor kamer 8 C van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ant
werpen; eiser hierbij gepreciseerd had dat de inhoud van deze conclusies als inte
graal overgenomen beschouwd moest worden; eiser in zijn conclusie genomen voor de 
correctionele rechtbank, waarvan de inhoud voor het hof van beroep als integraal over
genomen moest worden beschouwd, in zeer ondergeschikte orde als verweer had in
geroepen dat artikel 56 van het decreet van 2 juli 1981 in zeer vage en algemene be
woordingen gesteld is; eiser hieraan de vraag had gekoppeld of het in de artikelen 12 
en 14 van de Grondwet vervatte legaliteitsbeginsel hierdoor niet werd geschonden; ei
ser dit verweer daarenboven gekoppeld had aan het verzoek een prejudiciiHe vraag aan 
het Arbitragehofte stellen, met name of artikel 56 van het decreet van 2 juli 1981 in 
haar oorspronkelijke versie en zoals gewijzigd door het decreet van 20 juli 1994, de 
artikelen 12 en 14 van de Grondwet schendt doordat het vage en algemene bewoor
dingen hanteert die het de verdachte niet mogelijk maken zich op een e:fficiente ma
rrier te verdedigen; eiser deze vraag uitdrukkelijk had hernomen in het dispositief van 
zijn conclusie; eiser meer bepaald heeft laten gelden "C. In zeer ondergeschikte orde. 
In de veronderstelling dat de dagstelling voldoende duidelijk zou zijn - quod non -, 
dient vastgesteld dat het artikel 56 van de wet van 2 juli 1981 betreffende het be
heer van afvalstoffen in zeer vage en algemene bewoordingen gesteld is. Wordt im
mers bestraft " ... hij die de voorschriften, vastgesteld door ofkrachtens dit decreet of 
de voorschriften van de verleende vergunning overtreedt ... ". Het vanuit het legali
teitsbeginsel afgeleide "lex certa" beginsel, brengt met zich mee dat de wetgever het 
strafwaardig gedrag zo nauwkeurig mogelijk dient te omschrijven. Het tegenoverge
stelde geval kan inderdaad tot absurde consequenties leiden. M. Faure haalt in dit ver
band het voorbeeld aan van een vage en algemene strafbaarstelling inzake emis
sies in de lucht die ertoe zou leiden dat elke roker zich aan die wetgeving strafbaar 
zou stellen (zie M. Faure, in Voorontwerp Decreet Milieubeleid, die Keure, 1995, Ti
tel III, p. 762). De vraag dient dus gesteld te worden of het artikel 56 van het de
creet van 2 juli 1981, zoals het vaag en algemeen is opgesteld, het in de artikelen 12 
en 14 van de Grondwet vervatte legaliteitsbeginsel niet schendt. Concluant stelt dus 
voor een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen, met name of het artikel 
56 van het decreet van 2 juli 1981 in zijn oorspronkelijke versie en zoals gewijzigd door 
het decreet van 20 juli 1994, de artikelen 12 en 14 van de Grondwet schendt door
dat het vage en algemene bewoordingen hanteert die het de verdachte niet moge
lijk maken zich op een e:fficiente marrier te verdedigen. Het bestreden arrest dit in de 
conclusie regelmatig opgeworpen verweermiddel, en het verzoek tot het stellen van 
een prejudiciele vraag, niet beantwoordt en bijgevolg niet naar recht is gemotiveerd 
(schending van artikel 149 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de appelrechters, door te verwijzen naar de vaststel
ling door de eerste rechters "dat de dagvaarding opzichtens (eiser) vol
doende gespecificeerd en duidelijk is", het uitgangspunt van eisers ver
weer verwerpen en beantwoorden; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 

En overwegende, wat alle eisers betreft, dat de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

12 december 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse, Biitzler; A. De N auw, Brussel. 
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Nr. 682 

2e KAMER - 12 december 2000 

REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN- TUSSEN VONNISGERECHTEN- PO
SITIEF BEVOEGDHEIDSGESCHIL- VERVOLGING VOOR GERECHTEN VAN VERSCHILLENDE 
RECHTSGEBIEDEN- SAMENHANGENDE MISDRIJVEN. 

Er bestaat grand tot regeling van rechtsgebied bij vervolging voor verschillende ho
ven van beroep van misdrijven waartussen een zodanige band schijnt te bestaan dat 
de gezamenlijke behandeling ervan door eenzelfde gerecht vereist lijkt in het be
lang van een goede rechtsbedeling (1). (Art. 526 Sv.) 

(L ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.00.1487.N) 

RET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied dat 
aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt; 

Overwegende dat de verzoekers bij beschikking van 14 oktober 1997 van 
de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel inzake notitie
nummer 78.97.1988-91 van het Parket te Brussel, met aanneming van ver
zachtende omstandigheden voor de misdaden, naar de Correctionele Recht
bank te Brussel werden verwezen wegens, in het gerechtelijk arrondissement 
Brussel en, bij samenhang, elders in het Rijk, tussen 1 juli 1990 en 26 juli 
1992: 

V.L.: 
- A.I.1, a en b, A.I.2, A.II.3 : valsheden in geschrifte en gebruik van valse 

stukken; 
- C.I.1 tot en met 7: bedrieglijke bankbreuk door verduistering ofver-

berging van vennootschapsactiva; 
- F.1 : oplichting; 
- G.1 en G.2: misbruik van vertrouwen; 
- I : vereniging van misdadigers; 
- J.6 :met overtreding van de W.I.B.-bepalingen: onjuiste aangiften in 

de vennootschapsbelasting; 
- K.6: met overtreding van het B.T.W.-wetboek: nagelaten te hebben ie

dere maand aangifte te doen van de al dan niet belastbare handelingen die 
tijdens de vorige maand in de uitoefening van de beroepswerkzaamheden zijn 
verricht en van alle gegevens die nodig zijn voor de berekening van de ver
schuldigde belasting en van de toe te passen aftrek; 

- N : eenvoudige bankbreuk; 
C.M.: 
- A.I.8: valsheden in geschrifte en gebruik van valse stukken; 

(1) Zie :D. HoLSTERS, "Regeling van rechtsgebied in geval van positiefbevoegdheidsgeschil. Met 
vraag ofvoor regeling van rechtsgebied in geval van negatiefbevoegdheidsgeschil er noodzake
lijk twee tegenstrijdige rechterlijke beslissingen dienen te zijn", in Liber Amicorum Jules D'Haenens, 
187. 
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- C.l.1 tot en met 7: bedrieglijke bankbreuk door verduistering ofver
berging van vennootschapsactiva; 

- I : vereniging van misdadigers; 
- J.6: met overtreding van de W.I.B.-bepalingen : onjuiste aangiften in 

de vennootschapsbelasting; 
- K.6: met overtreding van het B.T.W.-wetboek: nagelaten te hebben ie

dere maand aangifte te doen van de al dan niet belastbare handelingen die 
tijdens de vorige maand in de uitoefening van de beroepswerkzaamheden zijn 
verricht en van alle gegevens die nodig zijn voor de berekening van de ver
schuldigde belasting en van de toe te passen aftrek; 

Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Brussel, bij vonnis op te
genspraak gewezen op 30 juni 1999 : 

- V.L. wegens de telastleggingen A.I.1, a en b, A.l.2, A.II.3, C.I.1, 2, 3, 5, 
6 en 7, I, J.6, K.6 en N, en C.M. wegens de telastleggingen C.I.1, 2, 3, 5, 6 
en 7, en I tot straf veroordeelt; 

- V.L. voor de telastleggingen F.1, G.1 en G.2 en C.M. voor de telastleg
gingen A.l.8, J.6 en K.6 vrijspreekt; 

- ten aanzien van beide verzoekers de beslissing met betrekking tot de 
telastlegging C.I.4 aanhoudt; 

Overwegende dat, op burgerlijk gebied, hetzelfde vonnis V.L. en C.M. in 
solidum veroordeelt tot schadevergoeding aan de burgerlijke partijen Ma
banaft G.m.b.H., Mobil Oil B.V., B.V. Kuwait Petroleum, BP Nederland V.O.F. 
en B.V. Texaco Nederland en zich onbevoegd verklaart om uitspraak te doen 
over de door de N.V. Sabena tegen V.L. ingestelde burgerlijke vordering; 

Overwegende dat de verzoekers tegen alle beschikkingen van dit vonnis 
hoger beroep hebben ingesteld; dat het openbaar ministerie tegen dit von
nis eveneens hoger beroep heeft ingesteld; 

Dat deze zaak bijgevolg thans voor het Hofvan Beroep te Brussel aan
hangig is; 

Overwegende dat de verzoekers inzake notitienummer AN79.F1.2144-93 
van het Parket te Antwerpen, door het Ministerie van Financien, op ver
volging en benaarstiging van de directeur der douanen en accijnzen van de 
provincie Antwerpen, voor de Correctionele Rechtbank te Antwerpen wor
den vervolgd wegens, als dader, mededader ofmedeplichtige, zich tussen 10 
augustus 1990 en 19 april1991 te hebben schuldig gemaakt aan hetgeen 
volgt: "aan de goederen aangegeven met de genoemde documenten, zon
der toelating van het Bestuur der Douanen en Accijnzen, een andere be
stemming te hebben gegeven dan uitdrukkelijk was aangeduid en aan de door
voer te hebben onttrokken"; 

Dat de Correctionele Rechtbank te Antwerpen bij vonnis op tegenspraak 
gewezen op 15 september 1998 geoordeeld heeft dat de zaak samenhan
gend is met deze met notitienummer 78.97.1988-91 van het Parket te Brus
sel en de zaak heeft overgemaakt aan de procureur des Konings om te die
nen als naar recht; 

Dat, op het hoger beroep van de procureur des Konings en van het Mi
nisterie van Financien, het Hof van Beroep te Antwerpen bij arrest op te
genspraak gewezen op 24 november 1999 het vermelde vonnis van de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen heeft vernietigd en de zaak aan zich heeft 
getrokken; dat dit arrest voor het overige de omschrijving van de telastleg
ging qua plaats en data preciseert en, vooraleer verder recht te doen, een pre
judiciele vraag stelt aan het Arbitragehof; 
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Dat deze zaak bijgevolg thans voor het Hof van Beroep te Antwerpen, dat 
zich bevoegd heeft verklaard, aanhangig is; 

Overwegende dat tegen de bovengenoemde beslissingen van de raadka
mer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en van het Hof van Be
roep te Antwerpen inzake de bevoegdheid geen rechtsmiddel meer open
staat; 

Overwegende dat de verzoekers hun vraag tot regeling van rechtsgebied 
gronden op de omstandigheid dat zij wegens samenhangende misdrijven zijn 
vervolgd voor rechtbanken die niet tot het rechtsgebied van hetzelfde hofvan 
beroep behoren; 

Overwegende dat tussen de misdrijven waarvoor de verzoekers voor de Ho
ven van Beroep te Brussel en te Antwerpen worden vervolgd een zodanige 
band schijnt te bestaan dat de gezamenlijke behandeling ervan door een
zelfde rechtbank vereist lijkt in het belang van een goede rechtsbedeling; 

Dater derhalve grond bestaat tot regeling van rechtsgebied overeenkom
stig artikel 526 Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de voor Mobil Oil B.V., Texaco 
B.V. Nederland, Kuwait Petroleum B.V. en BP Nederland ter griffie van het 
Hoftoegekomen "memorie van wederantwoord" die werd ontvangen na slui
ting van het debat; 

Om die redenen, beslissend tot regeling van rechtsgebied, vernietigt het 
arrest op 24 november 1999 door het Hofvan Beroep te Antwerpen inzake 
notitienummer AN79.FI.2144-93 van het Parket te Antwerpen gewezen, in 
zoverre het de zaak voor verdere behandeling aanhoudt ten aanzien van de 
verzoekers; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel; zegt dat deze zaak zal worden gevoegd bij de 
zaak notitienummer 78.97.1988-91 van het Parket te Brussel. 

12 december 2000 - 26 kamer - Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal- Advocaat : mr. B. Coopman, Antwerpen. 

Nr. 683 

26 KAMER - 12 december 2000 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- AANHOUDING -AANHOUDING IN OPDRACHT VAN ON

DERZOEKSRECHTER- BEVEL TOT MEDEBRENGING- BEGRIP. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT MEDEBRENGING- AANHOUDING IN OP
DRACHT VAN ONDERZOEKSRECHTER- GELDIGHEID - VERDACHTE TER BESCHIKKING GE
STELD VAN DE ONDERZOEKSRECHTER- BEGRIP. 
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1 o en 2° Een verdachte is niet ter beschikking van de onderzoeksrechter in de zin van 
art. 3 Voorlopige Hechteniswet wanneer hi} zich in een ander gerechtelijk arrondis
sement bevindt alwaar hi} in opdracht van die onderzoeksrechter wordt vastgehou
den op grand van art. 2, 6°, Wet Voorlopige Hechtenis (1). (Artt. 2 en 3 Wet Voor
lopige Hechtenis.) 

(V .. ) 

ARREST 

(A.R. P.00.1664.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 28 november 2000 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 2, 3, 7, eerste lid, 18, § 1, eerste en vierde lid, 23, 4° en 

30 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, alsook van het algemeen rechts
beginsel houdend het recht op tegenspraak, 

doordat het bestreden arrest oordeelt dat het bevel tot medebrenging en het na
volgend bevel tot aanhouding lastens eiser in cassatie door geen enkel vormgebrek of 
nietigheid zijn aangetast en de voorlopige hechtenis handhaaft, 

(1) De Wet Voorlopige Hechtenis 1990 kent drie titels van vrijheidsbeneming tijdens het voor
onderzoek, te weten in tijdsorde: de arrestatie, het bevel tot medebrenging en tenslotte het be
vel tot aanhouding. 

De arrestatie (of aanhouding) op grond van art. 2 Wet Voorlopige Hechtenis is het ogenblik waarop 
iemand onder dwang wordt belemmerd zich vrij te verplaatsen. Alsdan neemt de primaire ter
mijn van 24 uren een aanvang waarbinnen de vrijheidsbeneming wettelijk gedekt is. Het per
spectief van die maatregel is de terbeschikkingstelling van het gerecht (I. MENNES, Arrestatie, nr. 
26, Comm. Strafr. ). De arrestatie, te dezen buiten het geval van op heterdaad ontdekt misdrijf en 
beslist door een onderzoeksrechter, is in hoofzaak een middel om het politioneel optreden op een 
bepaald ogenblik snel en efficient te kunnen laten verlopen (B. SPRIET, De aanhouding en het be
vel tot medebrenging, nr. 10 in : R. DECLERCQ en R. VERSTRAETEN, Voorlopige Hechtenis, De Wet van 
20 juli 1990). 

De arrestatie moet dan ook eerder als een onderzoeksmaatregel worden beschouwd die niet nood
zakelijk verbonden is aan de eigenlijke voorlopige hechtenis (R. DECLERCQ, Beginselen van straf
rechtspleging, 2e editie 1999, nr. 293). Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens zal de be
voegde magistraat inderdaad vervolgens de toestand van vrijheidsbeneming van de verdachte verder 
beoordelen. 

Dit oordeel kan de onderzoeksrechter er dan desgevallend toe brengen een bevel tot medebren
ging uit te vaardigen. De wet bepaalt dat hij dit enkel kan doen indien de verdachte niet reeds 
te zijner beschikking is gesteld. Hier moet de uitdrukking "ter beschikking van de onderzoeks
rechter" worden verstaan in de zin van een onmiddellijke nabijheid. Daaraan hoeft niet te vol
staan dat de verdachte zich in het arrondissement van de onderzoeksrechter bevindt (R. DE
CLERCQ, o.c., nr. 363), laat staan, zoals te dezen, dat de verdachte wordt vastgehouden in een ander 
gerechtelijk arrondissement dan dat van de onderzoeksrechter. 

De finaliteit van het bevel tot medebrenging is ditmaal de ondervraging van de verdachte door 
de onderzoeksrechter zelf(R. DECLERCQ, o.c., nr. 364; R. VERSTRAETEN, Handboek Strafvordering, 
3e druk, nr. 872). Uit de parlementaire voorbereiding van de Wet Voorlopige Hechtenis blijkt zulks 
ondubbelzinnig : iemand wordt geacht ter beschikking van de onderzoeksrechter te zijn van zo
dra deze magistraat in de mogelijkheid is de verdachte te ondervragen (Verslag Arts, p. 58). 

Cumulatie van een eerste vrijheidsbeneming ex art. 2 Wet Voorlopige Hechtenis en de daar
opvolgende vrijheidsbeneming ingevolge het bevel tot medebrenging is dan ook geenszins uitge
sloten, maar integendeel door de artt. 7 en 12 wettelijk vastgelegd (R. DECLERCQ, o.c., nr. 362; R. 
VERSTRAETEN, o.c., nr. 877). 

Wanneer de betrokkene reeds voorafgaandelijk aan het bevel tot medebrenging van zijn vrij
heid is beroofd, moet het bevel tot medebrenging worden betekend uiterlijk binnen 24 uren vanaf 
de e:ffectieve vrijheidsberoving. Vanaf de betekening dekt het bevel tot medebrenging een pe
riode van vrijheidsbeneming van 24 uren. De vrijheidsbeneming v66r bevel tot aanhouding kan 
derhalve maximaal 48 uren bedragen. M.D.S. 
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Het bestreden arrest op grond van de volgende eigen motieven terzake overweegt 
" ... dat de inverdenkinggestelde zich op het ogenblik van de betekening van het be
vel tot medebrenging nog steeds in leper bevond, dus buiten het arrondissement Veurne 
en derhalve niet kon aanzien worden als zijnde reeds ter beschikking van de onder
zoeksrechter te Veume in de zin zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 20 juli 1990. 
Het Hofverwijst in dat verband en voor het overige naar de motieven vervat in de 
zittingsnota neergelegd door de procureur-generaal ter terechtzitting van heden, die 
het bijtreedt, overneemt en tot de zijne maakt. Aannemende voor het overige de be
weegredenen, aangehaald in de hieraangehechte schriftelijke vordering van het Open
baar Ministerie, welke alle elementen bevat op grond waarvan de voorlopige hech
tenis moet worden gehandhaafd;". 

Het bestreden arrest aldus de volgende motieven uit voornoemde zittingsnota ter
zake overneemt : "overwegend evenwel dat door de instruerende onderzoeksrechter 
Allaert op 8 november 2000 volgende opdracht werd gegeven aan de Commandant van 
het Rijkswachtdistrict Veume : ... A. Op 9 november 2000 over te gaan tot het uit
voeren van hierbijgaande HZM (V.D.B.W., V.G.). Uit te voeren van zodra als moge
lijk, bij aantreffen van VDB aan de gevangenis te leper. Tegelijkertijd uit te voeren . 
... C. Over te gaan tot arrestatie van V.D.B.W. + verhoor + na uitvoering van deze op
dracht mijn ambt te verwittigen (zie kantschrift dd. 8 november 2000 in onderkaft 
Vormstukken) dat in uitvoering van deze opdracht door de BOB Veurne werd over
gegaan tot arrestatie van V.D.B.W. aan de gevangenis te leper, en meer bepaald op 9 
november 2000 omstreeks 06.30 uur ... ; dat V.D.B.W. vervolgens werd overgebracht 
naar de lokalen van de BOB in het rijkswachtdistrict leper .... ; daarenboven dat zelfs 
in de loop van het verhoor van inverdenkinggestelde, met name op 9 november 2000 
omstreeks 10.35 uur, contact werd opgenomen met de onderzoeksrechter Allaert te 
Veurne; dat alsdan door de onderzoeksrechter werd beslist: V.D.B.W. moet ter be
schikking blijven van de Heer onderzoeksrechter Allaert, (onderkaft N-pv101468/00 
dd 9 november 2000 BOB Veume) ... dat dienvolgens de procedure die heeft geleid tot 
de aanhouding van de inverdenkinggestelde, volledig regelmatig is verlopen over
eenkomstig de bepalingen van de wet van 20 juli 1990; dat inverdenkinggestelde in 
opdracht van de heer onderzoeksrechter van zijn vrijheid werd beroofd op basis van 
artikel 2, 6°, van de wet van 20 juli 1990 en dit gelet op het feit dat een aantal op
drachten dienden te worden uitgevoerd (arrestatie + verhoor + zijn ambt verwitti
gen van het verloop van de uitvoering van deze opdrachten); dat vervolgens door de 
heer onderzoeksrechter een evaluatie werd gemaakt van de resultaten van de uit
voering van deze opdrachten; dat op basis van deze evaluatie door de heer onder
zoeksrechter klaarblijkelijk werd beslist een bevel tot medebrenging uit te vaardi
gen lastens inverdenkinggestelde op grond van artikel 3 e.v. van de wet van 20 juli 
1990; dat met name de onderzoeksrechter een met redenen omkleed bevel tot mede
brenging kan uitvaardigen tegen elke persoon tegen wie ernstige aanwijzingen van 
schuld aan een misdaad of een wanbedrijf bestaan en die niet reeds te zijner be
schikking is gesteld (artikel 3 wet 20 juli 1990); dat inverdenkinggestelde in casu nog 
geenszins ter beschikking van de onderzoeksrechter was gesteld v66r de uitvoering van 
het bevel tot medebrenging; dat met name door de uitdrukking "ter beschikking van 
de onderzoeksrechter" moet worden verstaan in de zin van een ommiddellijke nabij
heid; het volstaat niet dat de verdachte zich in het arrondissement bevindt; (zie Be
ginselen van Strafrechtspleging, Raoul Declercq, nr. 363, p. 184); daarenboven dat in 
casu de inverdenkinggestelde werd gearresteerd in het gerechtelijk arrondissement 
leper; dat hij dus geenszins ter beschikking kon zijn van de onderzoeksrechter van het 
gerechtelijk arrondissement Veurne; dat een bevel tot medebrenging essentieel was 
om inverdenkinggestelde te zien overbrengen van een arrondissement naar een an
der", 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 3 van de wet van 20 juli 1990 be
treffende de voorlopige hechtenis het met redenen omkleed bevel tot medebrenging 
slechts mogelijk is wanneer de persoon tegen wie het is gericht, nog niet ter beschik
king van de optredende onderzoeksrechter is; uit de vaststellingen van het bestre
den arrest, via overname van de motieven van de zittingsnota van het parket
generaal, blijkt dat de arrestatie van eiser in cassatie, voorafgaand aan de betekening 
van het bevel tot medebrenging, werd verricht in uitdrukkelijke schriftelijke op
dracht van de onderzoeksrechter te Veurne zelf, gesteund op artikel2, 6°, van de wet 
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van 20 juli 1990 en opgenomen in een kantschrift van 8 november 2000, dat die
zelfde opdracht uitdrukkelijk voorzag in het verhoor van eiser in cassatie alvorens het 
ambt van de onderzoeksrechter te Veurne te verwittigen; en dat de leden van de BOB 
Veurne in uitvoering van deze opdracht eiser in cassatie arresteerden en overbrach
ten naar de burelen van de BOB leper om hem aldaar te verhoren; uit deze vaststel
lingen aldus komt vast te staan dat eiser in cassatie daadwerkelijk ter beschikking 
was van de onderzoeksrechter te Veurne op het ogenblik waarop deze laatste het be
vel tot medebrenging uitvaardigde; deze situatie immers fundamenteel verschilt van 
de hypothese waarin een parketmagistraat de arrestatie in de zin van artikel 2 van 
de wet van 20 juli 1990 beveelt, in welk geval inderdaad kan worden aangenomen dat 
betrokkene nog niet ter beschikking is van de onderzoeksrechter, die in dergelijke hy
pothese, op het ogenblik van de arrestatie, trouwens niet eens noodzakelijk geadi
eerd hoeft te zijn; de "onmiddellijke nabijheid" die het bestreden arrest als voor
waarde bestempelt om een persoon te kunnen beschouwen als "ter beschikking van 
de onderzoeksrechter" in de zin van artikel 3 van de wet van 20 juli 1990, vooreerst 
een voorwaarde betreft die nergens in de wet in die termen wordt gesteld; dat die ver
meende voorwaarde bovendien te dezen zelfs feitelijk vervuld was aangezien blij
kens de vaststellingen van het bestreden arrest via overname van de motieven van 
de zittingsnota van het parket-generaal, de onderzoeksrechter te Veurne zelf had op
gedragen, minstens zijn uitdrukkelijk akkoord had gegeven om eiser in cassatie na zijn 
arrestatie in een eerste fase niet meteen naar het gerechtelijk arrondissement Veume 
over te brengen, daar waar - feitelijk - een onmiddellijke overbrenging mogelijk was 
geweest; uit de stukken van het dossier, zoals overgenomen in de zittingsnota van het 
parket-generaal waarnaar het bestreden arrest verwijst, blijkt dat in de loop van het 
verhoor op 9 november 2000 omstreeks 10.35 u door een van de ondervragers tele
fonisch contact werd genomen met de onderzoeksrechter te Veurne die op dat ogen
blik zelf besliste dat eiser in cas sa tie te zijner beschikking moest blijven; meer be
paald onomstotelijk blijkt uit het proces-verbaal nr.101468 d.d. 9 november 2000-
overgenomen in de zittingsnota van het openbaar ministerie waarnaar het bestre
den arrest verwijst- dat door de onderzoeksrechter te Veurne omstreeks 10.35 u, nog 
lopende het verhoor van eiser, de volgende opdracht werd gegeven : "Opdrachten ... 
V.D.B.W. moet ter beschikking blijven van de Heer Onderzoeksrechter Allaert."; uit 
een dergelijke beslissing van de onderzoeksrechter te Veurne niets anders kan wor
den afgeleid dan dat eiser in cassatie, vanaf zijn arrestatie, inderdaad daadwerke
lijk ter beschikking van de onderzoeksrechter te Veurne was; bijgevolg de onder
zoeksrechter te Veurne geen regehnatig bevel tot medebrenging meer kon verlenen t.a.v. 
eiser in cassatie (schending van artikel 3 van de wet van 20 juli 1990) en hij, behou
dens invrijheidstelling, geen andere mogelijkheid had dan hem, binnen een termijn 
van vierentwintig uren vanaf de vrijheidsberoving, te weten ten laatste op 10 no
vember 2000 om 06.30 u, een bevel tot aanhouding te doen betekenen; 

en terwijl, tweede onderdeel, het bestreden arrest niet antwoordt op de conclusie van 
eiser in cassatie waarin deze liet gel den : "(iii) ... Tijdens de verhoren van con eluant 
neemt de rijkswacht contact op met de onderzoeksrechter. Dat gebeurt op 9 novem
ber 2000 om 10. 35 uur. Dat blijkt onomstotelijk uit het proces-verbaal nr. 101468. (iv) 
Uit dat proces-verbaal blijkt dat de onderzoeksrechter op dat ogenblik een opdracht 
geeft aan de rijkswacht: "Opdrachten V.D.B.W. moet ter beschikking blijven van de 
Hr. onderzoeksrechter Allaert. " (pv nr. 101468 dd 9 november 2000). De bewijs
kracht van dat proces-verbaal zou worden geschonden, mocht worden aangenomen dat 
de onderzoeksrechter concluant, op dat ogenblik, 10.35 uur 9 november 2000, nog niet 
reeds te zijner beschikking had. Uit dat proces-verbaal blijkt immers onomstotelijk dat 
de onderzoeksrechter concluant reeds op dat ogenblik te zijner beschikking acht, het 
woord 'blijven' bewijst dat."; de kamer van inbeschuldigingstelling weliswaar aan de 
motiveringsplicht voldoet wanneer zij de gronden van de schriftelijke vordering van 
het openbaar ministerie overneemt, zonder ze woordelijk weer te geven, doch slechts 
voor zover die gronden een regelmatige redengeving opleveren en onder meer ant
woorden op de conclusie van de inverdenkinggestelde; te dezen in de vordering van 
het parket-generaal, evenals in diens zittingsnota geen antwoord wordt verstrekt op 
deze conclusie die eiser in cassatie aan de kamer van inbeschuldigingstelling had voor
gelegd; het bestreden arrest bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding van de artikelen 23, 4° en 30 van de wet van 20 juli 1990 en van het algemeen 
rechtsbeginsel houdend het recht op tegenspraak); 
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en terwijl, derde onderdeel, het bestreden arrest, door te stellen dat eiser in cas
satie op het ogenblik van de afievering van het bevel tot medebrenging, nog niet ter 
beschikking van de onderzoeksrechter was, het stuk houdend het proces-verbaal nr. 
101468 d.d. 9 november 2000, interpreteert op een wijze die onverenigbaar is met de 
inhoud en de bewoordingen ervan; dit stuk immers inhoudt dat de onderzoeksrech
ter op 9 november 2000 om 10.35 uur aan de BOB meedeelde dat "(eiser in cassa
tie) moet ter beschikking blijven van de Heer onderzoeksrechter Allaert"; het bestre
den arrest derhalve de bewijskracht van dit proces-verbaal miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), 

en terwijl, vierde onderdeel, overeenkomstig artikel 7, eerste lid van de wet van 20 
juli 1990 het bevel tot medebrenging aan eiser in cassatie betekend diende te wor
den "op het ogenblik van de aanhouding zo hiertoe wordt overgegaan ter uitvoering 
van dat bevel of uiterlijk binnen de vierentwintig uren te rekenen van de e:ffectieve 
vrijheidsbeneming indien de afievering van het bevel is voorafgegaan door een maat
regel getroffen door de agenten van de openbare macht of door de procureur des Ko
nings"; enerzijds, de aanhouding niet is gebeurd, noch kon gebeuren ter uitvoering van 
het later uitgevaardigde bevel tot medebrenging, zodat geen geldige betekening op het 
ogenblik van de uitvoering van het bevel kon plaatsgrijpen; anderzijds, er in casu geen 
sprake is van de maatregel "door de procureur des Konings" als bedoeld in artikel2 
van de wet van 20 juli 1990; het geval waarin, overeenkomstig artikel2, 6°, van de 
wet van 20 juli 1990, de onderzoeksrechter zelf de arrestatie beveelt, niet kan wor
den gelijkgesteld met de arrestatie door de procureur des Konings zoals bedoeld in ar
tikel 7, eerste lid van dezelfde wet; immers, in geval van een arrestatie zoals be
doeld in artikel2, 6°, van de wet van 20 juli 1990, samengelezen met de aanhefvan 
datzelfde artikel 2, de van zijn vrijheid beroofde persoon, behoudens invrijheidsstel
ling vooraf, "ter beschikking van de onderzoeksrechter" moet worden gesteld, ten laat
ste binnen de vierentwintig uren vanaf de vrijheidsberoving; de titel van vrijheids
beroving gesteund op artikel 2, 6°, van de wet van 20 juli 1990 reeds op zichzelf een 
afdoende rechtsgrond verschaft om de arrestant daadwerkelijk ter beschikking van 
de onderzoeksrechter te stellen; de stelling in het bestreden arrest luidens dewelke 
"een bevel tot medebrenging essentieel was om inverdenkinggestelde te zien over
brengen van een arrondissement naar een ander", dan ook niet kan worden aange
nomen; uit de samenlezing van artikel2, 6° en 7, eerste lid van de wet van 20 juli 1990 
derhalve volgt dat in casu geen regelmatig bevel tot medebrenging meer kon wor
den afgeleverd (schending van de artikelen 2, 6° en 7, eerste lid van de wet van 20 juli 
1990); 

en terwijl, uijfde onderdeel, het bevel tot aanhouding niet binnen de wettelijke ter
mijn aan eiser in cassatie werd betekend; luidens artikel 18, § 1, eerste lid van de wet 
van 20 juli 1990 betre:ffende de voorlopige hechtenis het bevel tot aanhouding aan de 
verdachte wordt betekend binnen vierentwintig uren te rekenen vanaf de e:ffectieve 
vrijheidsbeneming of, indien het bevel tot aanhouding verleend wordt tegen een ver
dachte die op grond van een bevel tot medebrenging reeds aangehouden is, te reke
nen van de betekening van dit bevel, uit de vaststellingen van het bestreden arrest 
blijkt dat eiser in cassatie niet van zijn vrijheid werd beroofd op grond van het be
vel tot medebrenging, maar wel op grond van de in artikel2, 6°, van de wet van 20 
juli 1990 bedoelde arrestatie; dat uit het eerste onderdeel volgt dat de betekening van 
het bevel tot medebrenging onregelmatig en dus nietig is; in die omstandigheden geen 
andere termijn van betekening van het bevel tot aanhouding kan worden aangeno
men dan de periode van vierentwintig uren vanaf de effectieve vrijheidsberoving van 
eiser, te weten vanaf zijn arrestatie op bevel van de onderzoeksrechter te Veurne op 
9 november 2000 om 06.30 u; gelet op het onwettelijk karakter van het bevel tot mede
brenging (zie eerste onderdeel) eiser in cassatie bijgevolg, bij gebrek aan een rechts
geldige betekening van een bevel tot aanhouding, ten laatste op 10 november 2000 om 
06.30 u in vrijheid diende te worden gesteld (schending van de artikelen 2, aanhef en 
5°, alsook 18, § 1, eerste en vierde lid van de wet van 20 juli 1990) 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat een verdachte niet ter beschikking is van de onder
zoeksrechter in de zin van artikel 3 Wet Voorlopige Hechtenis wanneer hij 
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zich in een ander gerechtelijk arrondissement bevindt alwaar hij in op
dracht van die onderzoeksrechter wordt vastgehouden op grond van arti
kel 2, 6°, Wet Voorlopige Hechtenis; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de appelrechters met de overweging dat eiser zich te le
per bevond en derhalve niet ter beschikking kon zijn van de onderzoeks
rechter te Veurne, eisers verweer verwerpen en beantwoorden; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft: 

Overwegende dat de appelrechters niet verwijzen naar het in het onder
deel vermelde proces-verbaal bij hun oordeel dat eiser zich niet ter beschik
king van de onderzoeksrechter te Veurne bevond; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

Wat het vierde en het vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de onderdelen volledig zijn afgeleid uit de in het eer
ste onderdeel tevergeefs aangevoerde nietigheid; 

Dat de onderdelen niet tot cassatie kunnen leiden, mitsdien niet ontvan
kelijk zijn; 

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

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

12 december 2000 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Dhaeyer, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. R. Verstraeten, Brussel, en H. Rieder, Gent. 

Nr. 684 

2e KAMER - 13 december 2000 

WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGELEMENT VAN 01-12.1975- REGLEMENTSBEPALINGEN 
-ARTIKEL 67- VERKEERSBORD B19- DRAAGWIJDTE. 

De bij het verkeersbord B19 opgelegde verplichting om voorrang te verlenen, ver
biedt de voorrangschuldige niet om zijn weg te vervolgen, mits hij dat voorzichtig doet, 
maar verplicht hem wel voorrang te verlenen zodra een voorranggerechtigde be
stuurder opdaagt (1). (Artt. 5 en 67.3 Wegverkeersregelement.) 

(1) Zie Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.0982.F, nr. 648. 
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(B ... E.A. T. J ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0674.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 april 2000 in hoger be
roep op verwijzing gewezen door de Correctionele Rechtbank teN.; 

Gelet op het arrest van het Hof van 1 december 1999 (2); 

I. Op de voorziening van eiser : 

Over het eerste middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat de bij het verkeersbord B19 opgelegde verplichting om 
voorrang te verlenen, de voorrangschuldige niet verbiedt om zijn weg te ver
volgen, mits hij dat voorzichtig doet, maar hem wel verplicht voorrang te ver
lenen zodra een voorranggerechtigde bestuurder opdaagt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis die wetsbepalingen schendt, aan
gezien het, louter op grond van de in het middel weergegeven redenen, de 
aan eiser ten laste gelegde overtreding van de artikelen 5 en 67 van het Weg
verkeersreglement, namelijk de niet-inachtneming van het verkeersbord B 
19, bewezen verklaart, en hem aansprakelijk stelt voor het ongeval omdat 
hij de tunnel foutief is ingereden, zonder dat de appelrechters vastgesteld heb
ben dat eiser op dat ogenblik de komst van het door verweerster bestuurde 
voertuig had kunnen opmerken; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de ove
rige middelen, die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, ver
nietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder 
in de helft van de kosten van eisers voorziening en laat de andere helft ten 
laste van de Staat; veroordeelt verweerster in de kosten van de voorzie
ning van eiseres; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te M., 
zitting houdende in hoger beroep. 

13 december 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fischer- Andersluidende conclusie (3) van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en De Bruyn. 

(2) In de voorgaande noot aangehaald arrest. 

(3) Het O.M. had geoordeeld dat voornoemd onderdeel niet kon worden aangenomen, daar uit 
de feitelijke overwegingen van de bestreden beslissing bleek dat het voertuig van verweerster voor 
eiser zichtbaar was op het ogenblik dat hij op de door de verkeersborden B19 en B21 afgeba
kende strook stond. 
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Nr. 685 

26 KAMER - 13 december 2000 

1 o STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEER
WAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT- STRAFZAKEN- WAALS WETBOEK VAN 
RUIMTELIJKE ORDENING, STEDENBOUW EN PATRIMONIUM- GEMACHTIGDE AMBTENAAR- VOR
DERING- VRIJWILLIGE TUSSENKOMST- PARTIJ IN HET GEDING- GEVOLGEN. 

2° TUSSENKOMST- STRAFZAKEN- WAALS WETBOEK VAN RUIMTELIJKE ORDENING, 
STEDENBOUW EN PATRIMONIUM- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT- GEMACH
TIGDE AMBTENAAR- VORDERING- VRIJWILLIGE TUSSENKOMST- PARTIJ IN HET GEDING
GEVOLGEN. 

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- ALGEMEEN- EISERS EN VERWEERDERS- VRIJWILLIG 
TUSSENGEKOMEN PARTIJ- WAALS WETBOEK VAN RUIMTELIJKE ORDENING, STEDENBOUW EN 
PATRIMONIUM- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT- GEMACHTIGDE AMBTENAAR
NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD HOGER BEROEP- VOORZIENING- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° Uit art. 155, § 1, Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en 
Patrimonium blijkt dat de gemachtigde ambtenaar die het herstel van de plaats in 
de vorige staat vordert, vrijwillig voor het strafgerecht tussenkomt en partij is bij het 
geding; die ambtenaar beschikt dus over het recht om hager beroep in te stellen te
gen de beslissing over de gevorderde herstelmaatregel (1). (Art. 155, § 1, Waals Wet
hoek Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, als gewijzigd bij Deer . 

. W.Gew. 27 nov. 1997.) 

3° Het cassatieberoep van een gedelegeerd ambtenaar tegen het arrest van het hof van 
beroep, waarbij zijn hager beroep tegen een vonnis van de correctionele rechtbank niet 

(1) Wanneer de gemachtigde ambtenaar inzake stedenbouw het strafgerecht vordert om het her
stel van de plaats in de vorige staat te bevelen, valt de beslissing van de strafrechter, waarbij die 
vordering wordt toegewezen, onder de strafVordering, niettegenstaande het burgerlijk karakter 
van de maatregel, waarvan de uitspraak in een dergelijk geval door de wet wordt voorgeschre
ven als verplichte aanvulling van de strafrechtelijke veroordeling (Cass., 26 april1989, A.R. 5930, 
nr. 486, met concl. adv.-gen. Liekendael in Bull. en Pas., I, 1988-89, nr. 286; 20 jan. 1993, A.R. 9672, 
9817 en 9894, nrs. 39, 39bis en 39ter, en de noot E.L.; 19 mei 1999, A.R. P.98.1393.F, nr. 292). On
der vigeur van art. 65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw en van het oude art. 67 Waals 
Wetboek Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw kon alleen het O.M. de bij de wet bepaalde rechts
middelen instellen, aangezien de gemachtigde ambtenaar geen partij in het geding was (Cass., 27 
feb. 1996, A.R. P.95.0952.N, 22 okt. 1996, A.R. P.95.0540.N, nrs. 86 en 394; 6 okt. 1998, A.R. 
P.97.0483.N, nr. 430, redenen). Het deer. Waals Gewest 27 nov. 1997, dat het voormelde Waals wet
hoek wijzigt, heeft in het nieuwe art. 155, § 1, hieraan toegevoegd dat "de gemachtigde ambte
naar of het College van burgemeester en schepenen, op eigen initiatief of binnen de door de ge
machtigde ambtenaar opgelegde termijn, een van de in§ 2 bedoelde wijzen van herstel voor de 
correctionele rechtbank kunnen vorderen en elkaar gelijktijdig daarvan op de hoogte brengen." On
clanks het stilzwijgen van de parlementaire voorbereiding van het decreet, volgt uit die wijzi
ging dat de Waalse wetgever de bedoelde overheden aldus de mogelijkheid heeft gegeven vrij
willig voor de strafrechter tussen te komen (DELNOY, M., "Le nouveau droit wallon des infractions 
et sanctions d'urbanisme", in La reforme du droit wallon de l'amenagement du territoire et de 
l'urbanisme, Brussel, 1998, blz. 448 en 449). De vrijwillige of gedwongen tussenkomst van een derde 
voor het strafgerecht is alleen ontvankelijk, op voorwaarde dat een bijzondere wet zulks uitdruk
kelijk bepaalt of de strafrechter bij uitzondering machtigt om tegen een derde een veroordeling, 
een sanctie of een andere maatregel uit te spreken. (Cass., 3 sept. 1998, A.R. A.94.000l.F, nr. 378). 
Die oplossing moet in verband worden gebracht met de rechtspraak van het Hof m.b.t. art. 16, eer
ste lid, wet 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen (Cass., 24 okt. 1990, A.R. 8027, nr. 103). 
Ook in dit geval gaat het om een burgerlijke vordering en maakt zij deel uit van de strafVorde
ring (Cass., 24 juni 1997, A.R. P.96.013l.N, nr. 298; 10 nov. 1999, A.R. P.99.0089.F, nr. 598). Dear
resten van het Hof die beslissen dat de gedelegeerde ambtenaar een partij is in de zin van de Een
vormige Beneluxwet betreffende de dwangsom, kunnen evenwel, wegens het specifiek karakter 
van dat begrip, niet dienen als argument (Cass., 25 feb. 1997, A.R. P.96.0125.N, nr. 108; 16 nov. 
1999, A.R. P.97.1655.N, nr. 608). 
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ontvankelijk wordt verklaard, dat verzuimd heeft uitspraak te doen over de vorde· 
ring tot herstel van de plaats in de vorige staat die de ambtenaar, als vrijwillig tussen· 
gekomen partij, heeft ingesteld met toepassing van art. 155, § 1, Waals Wetboek Ruim· 
telijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, is ontvankelijk (2). (lmpliciet). 

(A ... T. D ... , GEMEENTE LA ROCHE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R P.00.0719.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 5 april2000 gewezen door 
het Hof van Beroep te L.; 

Over het (enige) middel: schending van de artikelen 149 van de gecoordineerde Grand
wet, 202 van het Wetboek van Strafvordering en 155, inzonderheid § 1, van het Waalse 
Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, als gewijzigd bij het 
decreet van de Waalse Gewestraad van 27 november 1997, en, voor zoveel nodig, van 
de artikelen 10 en 11 van de gecoordineerde Grondwet, 1050 van het Gerechtelijk Wet
hoek, en 157, inzonderheid het eerste en tweede lid, van het nieuwe Waals Wetboek 
van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, 

doordat het bestreden arrest het hager beroep van eiser op de volgende gronden niet 
ontvankelijk verklaart : ( ... ) dat het hager beroep dat de gemachtigde ambtenaar van 
het bestuur van ruimtelijke ordening van de provincie Luxemburg "ten bewarende ti
tel" heeft ingesteld, de wettelijke vorm en termijn naleeft (cf. zijn akte van hager be
roep van 25/6/1999 - blz. 24); ( ... ) dat paragraaf 1 van artikel 155 van het Waalse Wet
hoek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, zoals het bij het decreet 
van 27 november 1997 is gewijzigd, het volgende bepaalt : "De gemachtigde ambte
naar ofhet College van burgemeester en schepenen kunnen ( ... ) een van de in para
graaf 2 bedoelde wijzen van herstel voor de correctionele rechtbank vorderen ( ... )"; dat 
die paragraafbepaalt: "Naast de straf, beveelt de rechtbank op verzoek van de ge
machtigde ambtenaar ofhet College van burgemeester en schepenen: 1. ofwel het her
stel van de plaats in haar oorspronkelijke staat of de stopzetting van het onrecht
matige gebruik; 2. ofwel de uitvoering van werkzaamheden of inrichtingswerken; 3. 
ofwel de betaling van een som gelijk aan de meerwaarde die het goed ingevolge de over
treding verworven heeft ( ... )"; ( ... ) dat die teksten gegrond zijn op de wet van 29 maart 
1962 - paragraaf 1 van artikel 67, paragraaf 2 van artikel65 -, alsook op het Waalse 
Wetboek van 14 mei 1984- paragraaf 1 van artikel 69, paragraaf 2 van artikel 67 
-; dat zij in de drie opeenvolgende wetteksten in soortgelijke bewoordingen zijn op
gemaakt; ( ... ) dat voornoemd artikel155 in paragraaf 3 bepaalt : "Wat het onmiddel
lijke herstel betreft, zijn de rechten van de burgerlijke partij beperkt tot het door de 
bevoegde overheid gekozen herstel, onverminderd het recht op schadevergoeding ten 
laste van de veroordeelde"; ( ... ) dat de gemachtigde ambtenaar die het herstel van de 
plaats in de vorige staat vordert, in de uitoefening van zijn ambt een daad stelt die 
hij kan stellen, omdat de wet hem daartoe de bevoegdheid verleent; dat hij geen par
tij is bij de rechtspleging en dus geen enkele vordering instelt, maar een wettelijke op
dracht vervult, te weten de hem door de wetgever opgedragen bescherming van de ge
meenschap; ( ... ) dat de wijze van herstel gekozen wordt door de bestuurlijke overheid, 
en de strafrechter zich derhalve, krachtens de scheiding der machten, daaraan dient 
te houden; dat, evenwel, zijn beslissing om die vordering toe te wijzen onder de straf
vordering valt, niettegenstaande het burgerlijk karakter van de maatregel waar
van de uitspraak in een dergelijk geval door de wet wordt voorgeschreven als ver
plichte aanvulling van de "straf'; ( ... ) dat het strafgerecht weliswaar uitspraak moet 
doen over de vordering van de gemachtigde ambtenaar, aangezien die vordering, on
geacht de vorm ervan, deel uitmaakt van het dossier van de vervolgingen, maar het 
openbaar ministerie de vervolgende partij is die de door de gemachtigde ambtenaar 

(2) Zie noot 1. 
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gevraagde maatregel moet vorderen; dat het de taak van het openbaar ministerie is 
om de nodige rechtsmiddelen aan te wenden als de strafrechter onwettig weigert die 
vordering toe te wijzen of ze verzuimt te bevelen (over het geheel van die beschou
wingen, zie de conclusie van advocaat-generaal Liekendael, v66r Cass., volt. zitt., 26 
april1989, Pas. 1989, I, 888, inz. nrs. 21, 22, 24, 25, 28 et 29; P. Henry, opm. sub Cass., 
20 januari 1993, JLMB 1993, 631, en wat de aanwending van de rechtsmiddelen in 
het bijzonder betreft, Cass., 22 oktober 1996, Bull. arr., 1996, 1018); dat '"de wetten 
inzake stedenbouw de zorg voor het algemeen belang van de gemeenschap in een ge
west niet aan dat gewest opdragen; die taak is opgedragen aan de gemachtigde amb
tenaar en, op diens vordering, aan het openbaar ministerie, in die zin dat, als het straf
gerecht de vordering van de gemachtigde ambtenaar niet toewijst of zijn beslissing 
onwettig is, bijvoorbeeld omdat het geen uitspraak doet over de dwangsom die even
eens was gevorderd, het de taak van het openbaar ministerie is de bij de wet be
paalde beroepen in te stellen. Een beroep van de gemachtigde ambtenaar zou al even
min als zijn burgerlijke-partijstelling ontvankelijk zijn" (E. Liekendael, noot sub Cass., 
20 januari 1993, Pas., 1993, I, 70); ( ... ), dat artikel202 van het Wetboek van Straf
vordering, dat "het bosbeheer" uitdrukkelijk het recht toekent om tegen strafrech
telijke vonnissen hager beroep in te stellen, weliswaar niet beperkend is, aangezien 
dat recht in bepaalde gebieden van het recht toegekend wordt aan het belasting
bestuur en, onder vigeur van het oude artikel 32 van de wet van 26 december 1956, 
aan de Post, en dit krachtens de teksten die hen de bevoegdheid verlenen de straf
vordering wegens bepaalde misdrijven in te stellen (RPDB, Aanv. VIII, V 0

, Appel en 
matiere repressive, nrs. 92 tot 108); dat, zoals hierboven is gezegd, een dergelijke be
voegdheid dus geenszins aan de gemachtigde ambtenaar is verleend, zodat het door 
hem ingestelde hager beroep niet ontvankelijk is; dat, immers, wanneer de beslis
sing op de vordering van de gemachtigde ambtenaar tot herstel van de plaats in zijn 
vorige staat het door de ambtenaar verdedigde algemeen belang schaadt, het aan het 
openbaar ministerie staat de bij wet bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden", 

terwijl, ... 
tweede onderdeel, artikel 155, paragraaf 1, van het Waalse Wetboek van ruimte

lijke ordening, stedenbouw en patrimonium, zoals het is gewijzigd bij het decreet van 
de Waalse Gewestraad van 27 november 1997, met betrekking tot de rechtspleging voor 
de strafgerechten bepaalt dat "de gemachtigde ambtenaar ofhet College van burge
meester en schepenen op eigen initiatief of binnen de door de gemachtigde ambte
naar opgelegde termijn, een van de in paragraaf 2 bedoelde wijzen van herstel voor 
de correctionele rechtbank kunnen vorderen en elkaar daarvan gelijktijdig op de hoogte 
brengen"; die wettelijke bepaling de gemachtigde ambtenaar het recht geeft om in de 
strafrechtspleging tussen te komen teneinde een van de bij wet bepaalde wijzen van 
herstel voor de strafrechter te vorderen; de gemachtigde ambtenaar krachtens die uit
drukkelijke wettelijke bepaling partij kan worden bij de strafrechtspleging en een wer
kelijk vorderingsrecht heeft; de gemachtigde ambtenaar, als partij bij het geding, te
vens over het recht beschikt om hager beroep in te stellen tegen de beslissing over de 
gevorderde herstelmaatregel; de rechtsvordering die de gemachtigde ambtenaar in
stelt om het algemeen belang te vrijwaren, enerzijds verschilt van de burgerlijke rechts
vordering, die aileen door de benadeelde met het oog op zijn privebelangen kan wor
den ingesteld, en, anderzijds, verschilt van de strafvordering in de strikte zin, die aileen 
door het openbaar ministerie kan worden ingesteld; de omstandigheid dat de herstel
vordering van de gemachtigde ambtenaar onder de strafvordering valt en de door de 
strafrechter bevolen maatregel een aanvulling van de strafrechtelijke veroordeling 
vormt, geen afbreuk kan doen aan het recht van de gemachtigde ambtenaar om een 
rechtsvordering of een hager beroep in te stellen, welk recht is vastgelegd in een uit
drukkelijke wettelijke bepaling (artikel 155 van het Waalse Wetboek van ruimte
lijke ordening, stedenbouw en patrimonium) en beperkt blijft tot de bij wet be
paalde wijzen van herstel; en terwijl het gebruik, in voornoemd artikel 155, § 1, van 
het )Jegrip "vorderen" geen enkele twijfellaat bestaan over de aard en de draag
wijdte van het recht tot tussenkomst van de gemachtigde ambtenaar; dat begrip ove
rigens reeds voorkwam in artikel 69, eerste lid, van het Waalse Wetboek van ruim
telijke ordening, stedenbouw en patrimonium, v66r de wijziging ervan bij het decreet 
van 27 november 1997 (thans artikel157, eerste lid, van het Waalse Wetboek van ruim
telijke ordening, stedenbouw en patrimonium, als gewijzigd bij het decreet van 27 no
vember 1997); die artikelen 69 (oud) en 157 (nieuw) betreffende de rechtspleging voor 
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de burgerlijke rechtscolleges, in hun eerste lid immers bepalen dat "de gemach
tigde ambtenaar of het College van burgemeester en schepenen (. .. ) voor de burger
lijke rechtbank kan vorderen"; die rechtspleging voor de burgerlijke rechter inge
voerd werd ingeval de gemachtigde ambtenaar geen vordering kon instellen voor de 
strafgerechten wegens ontstentenis van strafvervolgingen; de gemachtigde ambte
naar, in dat geval, voor de strafrechter kan tussenkomen om de herstelmaatregel te 
bekomen die, hoewel onder het algemeen belang vallend, van burgerlijke aard is; de 
gemachtigde ambtenaar in het kader van die burgerlijke rechtspleging tevens over het 
recht beschikt om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing die zijn vordering af
wijst; die burgerlijke rechtspleging uiteraard niet meer mogelijk is na een beslis
sing van de strafrechter over de gevorderde maatregel, waartegen het openbaar mi
nisterie geen beroep instelt; het in de zin van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet 
discriminatoir zou zijn om, enerzijds, de gemachtigde ambtenaar het recht te verle
nen om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van de burgerlijke rechter die 
zijn herstelvordering afWijst (nieuw artikel 157 van het Waalse Wetboek van ruim
telijke ordening, stedenbouw en patrimonium en 1050 van het Gerechtelijk Wet
hoek), en, anderzijds, hem het recht te weigeren om hoger beroep in te stellen tegen 
de beslissing van de strafrechter over de gevorderde maatregel, ingeval het open
baar ministerie zou nalaten hoger beroep in te stellen (nieuw artikel155 van het Waalse 
Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium en artikel 202 van het 
Wetboek van Strafvordering); en terwijl erkend wordt dat de gemachtigde ambte
naar, die het herstel van de plaats in de vorige staat vordert, aangemerkt moet wor
den als een partij in de zin van artikel 1, eerste lid, van de eenvormige wet betref
fende de dwangsom, op wiens vordering de pleger van het misdrijfveroordeeld kan 
worden tot de betaling van een dwangsom; die oplossing verantwoord wordt door de 
omstandigheid dat, inzonderheid, de artikelen 155, § 4, en 157, tweede lid, van het 
nieuw Waals Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium bepa
len dat het aan de gemachtigde ambtenaar en niet aan het openbaar ministerie staat 
om het herstel van de plaats in de vorige staat te vorderen; de gemachtigde ambte
naar bijgevolg tevens moet worden aangemerkt als partij bij het proces dat v66r de 
tenuitvoerlegging van de beslissing plaatsvindt; het bestreden arrest bijgevolg niet wet
tig kon beslissen dat de gemachtigde ambtenaar geen partij was bij de rechtsple
ging voor de strafrechter, dat hij geen enkele rechtsvordering uitoefent en dat ai
leen het openbaar ministerie de bij wet bepaalde rechtsmiddelen kan aanwenden; het 
bestreden arrest, door aldus te beslissen, de artikelen 155, inzonderheid § 1, van het 
Waalse Wetboek van ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, als gewij
zigd bij het decreet van 27 november 1997 van de Waalse Gewestraad, en 202 van het 
Wetboek van Strafvordering, schendt, alsook, voor zoveel nodig, de artikelen 155, § 4, 
en 157, inzonderheid het eerste en het tweede lid, van het nieuwe Waals Wetboek van 
ruimtelijke ordening, stedenbouw en patrimonium, 1050 van het Gerechtelijk Wet
hoek en 10 en 11 van de gecoiirdineerde Grondwet schendt : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 155, § 1, van het Waalse Wetboek van Ruimte

lijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, als gewijzigd bij het decreet van 
27 november 1997, bepaalt dat de gemachtigde ambtenaar of het college van 
burgemeester en schepenen op eigen initiatief ofbinnen de door de gemach
tigde ambtenaar opgelegde terniijn, een van de in paragraaf 2 bedoelde wij
zen van herstel voor de correctionele rechtbank kunnen vorderen en dat zij 
elkaar gelijktijdig daarvan op de hoogte brengen; dat die wijzen van her
stel bestaan in ofwel het herstel van de plaats in de vorige staat of de stop
zetting van het onrechtmatige gebruik, ofwel de uitvoering van werkzaam
heden of inrichtingswerken, ofwel de betaling van een bedrag gelijk aan de 
meerwaarde die het goed ten gevolge van de overtreding verworven heeft; 

Overwegende dat uit die wettelijke bepaling volgt dat de gemachtigde amb
tenaar vrijwillig kan tussenkomen voor het strafgerecht om een van die wij
zen van herstel te vorderen; dat hij bijgevolg partij is bij het geding en dus 
over het recht beschikt om beroep in te stellen tegen de beslissing over de 
gevorderde herstelmaatregel; 
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Overwegende dat het arrest, door te beslissen dat "wanneer de beslis
sing op de vordering van de gemachtigde ambtenaar tot herstel van de plaats 
in zijn vorige staat het door de ambtenaar verdedigde algemeen belang 
schaadt, het aan het openbaar ministerie staat de bij wet bepaalde rechts
middelen aan te wenden" en dat het hoger beroep van de gemachtigde amb
tenaar niet ontvankelijk is, artikel155, § 1, het Waals Wetboek van Ruim
telijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vemietigde arrest; laat 
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar het Hof van Be
roep te B. 

13 december 2000 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Lahousse, 
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Simont en Draps. 

Nr. 686 

2e KAMER - 13 december 2000 

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- ALGEMEEN- STRAFZAKEN- BETE
KENING AAN DE PROCUREUR DES KONINGS - GELDIGHEID. 

2° DAGVAARDING- STRAFZAKEN- BETEKENING AAN DE PROCUREUR DES KONINGS- GEL

DIGHEID. 

1 o en 2° De beslissing dat de aan de procureur des Konings gedane betekening van de 
dagvaarding in strafzaken niet ongedaan is, is wettig wanneer de rechter op grand 
van feitelijke gegevens oordeelt dat de procureur des Konings wegens de eigen na
latigheid van de verdachte diens woon- ofverblijfplaats niet kende op het ogenblik 
van de betekening van de dagvaarding (1). (Art. 40 Ger.W.) 

(M ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1110.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 november 1999 in ho
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te B.; 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 

(1) Cass., 3 jan. 1995, A.R. P.93.1511.N, nr. 2, en de noot MDS. 
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Overwegende dat de dagvaarding, waarmee de zaak voor de politierecht
bank is gebracht, op 14 mei 1998 aan de procureur des Konings te B. is be
tekend, aangezien eiser "thans geen gekende woon- ofverblijfplaats heeft"; 

Overwegende dat het middel de schending van artikel 40 van het Ge
rechtelijk Wetboek aanvoert, op grond dat de appelrechters de aan de pro
cureur des Konings gedane betekening van de dagvaarding niet ongedaan 
hebben verklaard, terwijl eiser op 14 mei 1998, en dit sinds 8 mei 1998, re
gelmatig was ingeschreven in de bevolkingsregisters van A., metals woon
plaats M ... straat, 43; 

Overwegende dat de appelrechters vastgesteld hebben "dat uit het bij het 
strafdossier gevoegde inlichtingenblad blijkt (dat eiser) sinds 30 januari 1998, 
zonder gekend adres, uit het bevolkingsregister van A. is geschrapt, aan
gezien hij niet meer daadwerkelijk woonde op het S ... plein nr. 34; dat hij dus 
tussen 30 januari 1998 en 8 mei 1998 zonder gekend adres geleefd heeft; dat 
het openbaar ministerie op 5 mei 1998 een bevel tot dagvaarding van ei
ser heeft uitgevaardigd, terwijl eiser geen gekende woon- ofverblijfplaats in 
Belgie had"; 

Overwegende dat de appelrechters, door die overwegingen, op grond van 
die feitelijke gegevens beslist hebben dat de procureur des Konings, we
gens eisers nalatigheid, op het ogenblik van de betekening van de dagvaar
ding noch zijn woonplaats noch zijn verblijfPlaats kende; dat zij bijgevolg wet
tig hebben beslist de aan de procureur des Konings gedane betekening als 
regelmatig aan te merken; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

13 december 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggeuer : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat: mr. E. Rombouts, Antwerpen. 

Nr. 687 

2e KAMER - 13 december 2000 

1° DIEFSTAL EN AFPERSING- GEWELD EN BEDREIGING- VERZWARENDE OMSTAN
DIGHEDEN- CORRECTIONALISERING- GRENZEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- BESCHIKKING TOT 
VERWIJZING- NIET CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD- OMSCHRIJVING- ONDERZOEK
GEVOLG. 

3° CASSATIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF- ALGEMEEN- VOORZIENING VAN DE 
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP - VERWERPING- AMBTSHALVE REGE
LING VAN RECHTSGEBIED- VOORWAARDE. 
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4 ° REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- BEVOEGDHEID VAN 
HET HOF VAN CASSATIE- VOORZIENING VAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP- VERWERPING- AMBTSHALVE REGELING VAN RECHTSGEBIED- VOORWAARDE. 

so REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN- TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT 
EN VONNISGERECHT- AARD VAN RET MISDRIJF- NIET CORRECTIONALISEERBARE MISDAAD 
- RAADKAMER- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- HOF VAN BEROEP- ARREST VAN ONBE
VOEGDREID - GEVOLG. 

1 o De misdaad, die is omschreven als diefstal met geweld of bedreiging, gepleegd in 
de bij art. 472 Sw. bepaalde omstandigheden, han niet worden gecorrectionali
seerd, als het geweld of de bedreiging hetzij een ongeneeslijhe ziehte, hetzij het vol
ledig verlies van het gebruih van een orgaan, hetzij een zware verminhing tot ge
volg heeft gehad (1). (Art. 473, derde lid, Sw.; art. 2, vierde lid, 3°, Wet Verzachtende 
Omstandigheden.) 

2° Wanneer de correctionele rechtbanh, volgens de bewoordingen van de voorlopige om
schrijving in de beschihhing tot verwijzing, hennis moet nemen van een misdaad die 
niet han worden gecorrectionaliseerd, dient ze zich onbevoegd te verhlaren zonder de 
juiste omschrijving van de feiten te hunnen onderzoehen (2). (Artt. 1S9 en 191 Sv.) 

3° en 4° Het Hofvan Cassatie dat een cassatieberoep verwerpt, is bevoegd om het rechts
gebied ambtshalve te regelen, wanneer het de stand van de rechtspleging in aan
merhing heeft hunnen nemen (3). 

so Wanneer de raadhamer, met aanneming van verzachtende omstandigheden, een ver
dachte naar de correctionele rechtbanh heeft verwezen wegens een niet te correctio
naliseren misdaad en de daarmee samenhangende wanbedrijven, en het hof van be
roep zich onbevoegd heeft verhlaard om van de zaah hennis te nemen, regelt het Hof 
het rechtsgebied, vernietigt het de beschihhing van de raadhamer en verwijst het de 
zaah naar de hamer van inbeschuldigingstelling (4). (Art. S26 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP TE B. T. B ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1S14.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 oktober 2000 gewe
zen door het Hof van Beroep te B.; 

I. Op de voorziening 

Over het tweede middel : schending van artikel 4 73 van het Strafwetboek, en, voor 
zoveel nodig, van artikel2- 3° van de wet van 4 oktober 1867, gewijzigd bij arti
kel 4 7, 1°, van de wet van 11 juli 1994, 

doordat het bestreden arrest, op het hoger beroep van het openbaar ministerie te
gen het vonnis vanS juni 2000 van de Correctionele Rechtbank te B. die over die fei
ten uitspraak heeft gedaan, de eerste rechter en het hof van beroep onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen over die feiten en van andere feiten waarop de beschikking 

(1) Cass., 16 juni 1999, A.R. P.99.0694.F, nr. 368. 

(2) Zie Cass., 22 aug. 1995, A.R. P.95.0916.N, nr. 356; 8 sept. 1998, A.R. P.98.1078.N, nr. 394. 

(3) Cass., 20 okt. 1999, A.R. P.99.0084.F, nr. 551. 

(4) Zie Cass., 16 juni 1999, A.R. P.99.0694.F, nr. 368. 
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tot verwijzing betrekking heeft, en die met die eerste feiten door samenhang of on
splitsbaarheid verbonden zijn, op grond dat de telastlegging I in de beschikking van 
10 maart 2000, waarin beslist wordt over de verwijzing van de rechtspleging voor de 
Correctionele Rechtbank te B., "oo. niet alleen betrekking heeft op de blijvende fy
sieke ofpsychische ongeschiktheid, maar tevens op de omstandigheden van een on
geneeslijk lijkende ziekte, van het volledig verlies van het gebruik van een orgaan en 
van een zware verminking oo." en bijgevolg beslist dat "oo. de correctionalisering van 
de aldus in de telastlegging I omschreven feiten niet wettelijk mogelijk is oo.", 

terwijl de tekst van artikel473, eerste lid, van het Strafwetboek, met betrekking tot 
de verschillende verzwarende omstandigheden, als volgt is gesteld: " ... indien het ge
weld of de bedreiging hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende fy
sische of psychische ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van een orgaan oo."; de 
voegwoorden hetzij 000 hetzij 00. op een alternatief wijzen, in zoverre zij ofwel oo• of
wei betekenen, ofnog het ene ofhet andere; het hofvan beroep, gelet op eisers con
clusie en op de processtukken, bijgevolg niet kon beslissen dat de eerste twee ver
weerders op grond van de telastlegging I wegens diefstal met geweld zijn verwezen, 
met inbegrip van, met name, alle in artikel473, eerste lid, van het Strafwetboek be
grepen verzachtende omstandigheden; dat het hof van beroep zijn beslissing niet naar 
recht verantwoordt (schending van alle, in het middel weergegeven bepalingen) : 

Overwegende dat artikel2, derde lid, 3°, van de wet van 4 oktober 1867 
op de verzachtende omstandigheden, bepaalt dat de verwijzing wegens ver
zachtende omstandigheden naar de correctionele rechtbank van een mis
daad, bedoeld bij artikel 4 72 van het Strafwetboek die met toepassing van 
artikel473 van hetzelfde Wetboek met twintig tot dertig jaar opsluiting wordt 
gestraft, alleen maar kan plaatsvinden wanneer het geweld of de bedrei
ging voor het slachtoffer geen andere gevolgen heeft dan een blijvende fy
sieke of psychische ongeschiktheid; dat de correctionalisering van derge
lijke feiten bijgevolg niet wettelijk mogelijk is als het geweld of de bedreiging 
hetzij een ongeneeslijke ziekte, hetzij het volledig verlies van het gebruik van 
een orgaan, hetzij een zware verminking tot gevolg heeft gehad; 

Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
B., die de verzachtende omstandigheden aan de zijde van de verweerders O.B. 
en L.D. heeft aangenomen, hen naar de correctionele rechtbank heeft ver
wezen wegens, met name, diefstal door middel van geweld of bedreiging, ver
zwaard met de omstandigheden bedoeld in artikel 4 72 van het Strafwet
boek en met alle, in artikel 4 73, eerste lid, van dat wetboek, bedoelde 
omstandigheden, met inbegrip van die welke het geweld of de bedreigin
gen hebben veroorzaakt, hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij het vol
ledig verlies van een orgaan, hetzij een zware verminking; 

Overwegende dat de correctionele rechtbank, die, volgens de bewoordin
gen van de voorlopige omschrijving in de beschikking tot verwijzing, ken
nis moet nemen van een misdaad die niet kan worden gecorrectionali
seerd, zich onbevoegd client te verklaren zonder de juiste omschrijving van 
de feiten te kunnen onderzoeken; dat de appelrechters aldus hun beslis
sing naar recht hebben verantwoord dat de eerste rechter zich terecht on
bevoegd had verklaard om kennis te nemen van die feiten en van andere fei
ten die in de beschikking worden opgesomd en met de eerstgenoemde feiten 
door samenhang of onsplitsbaarheid verbonden zijn en dat het hofvan be
roep eveneens onbevoegd was om ervan kennis te nemen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

Overwegende dat het Hof, bij de uitspraak over de voormelde voorzie
ning, de stand van de rechtspleging in aanmerking heeft kunnen nemen; dat 
het Hof, na verwerping van de voorziening, het rechtsgebied ambtshalve kan 
regelen; 

Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
B. de verweerders O.B. en L.D. bij beschikking van 10 maart 2000 naar de 
correctionele rechtbank heeft verwezen wegens verschillende diefstallen en 
wegens een diefstal door middel van geweld of bedreiging, met de verzwa
rende omstandigheid dat de diefstal is gepleegd met twee in artikel471 van 
het Strafwetboek bedoelde omstandigheden en dat het geweld of de bedrei
ging hetzij een ongeneeslijk lijkende ziekte, hetzij een blijvende fysische of 
psychische ongeschiktheid, hetzij het volledig verlies van het gebruik van een 
orgaan, hetzij een zware verminking tot gevolg heeft gehad; dat zij tevens 
verweerster naar de correctionele rechtbank heeft verwezen wegens ver
schillende feiten van heling; 

Overwegende dat het hofvan beroep, op het hager beroep van het open
baar ministerie tegen het vonnis van onbevoegdheid van de correctionele 
rechtbank, zich onbevoegd heeft verklaard om uitspraak te doen over de te
gen de drie verweerders ingestelde en bij haar aanhangig gemaakte ver
volgingen, op grand van de in antwoord op eisers eerste middel gegeven re
denen en op grand "dat, te dezen, de misdrijven I, II A, II B, II C 1, II C 2 
(a, b, c, d, e, D, III 1 en III 2 (a, b, c, d, e, D tegelijkertijd zijn vervolgd, aan
gezien zij een dergelijk verband vertonen dat zij ten behoeve van een goede 
rechtsbedeling samen door een zelfde rechter berecht moeten worden"; 

Overwegende dat tegen de beschikking tot verwijzing vooralsnog geen voor
ziening openstaat en dat het bestreden arrest in kracht van gewijsde is ge
gaan door de hierna uit te spreken verwerping van de voorziening; dat uit 
de tegenstrijdigheid tussen beide beslissingen een geschil over rechts
macht is ontstaan dat de rechtsgang belemmert en er bijgevolg grand be
staat tot regeling van rechtsgebied; 

Overwegende dat uit de vaststellingen en overwegingen van het hof van 
beroep volgt dat de aan de verweerders verweten diefstal door middel van 
geweld of bedreiging, zoals deze bij de regeling van de rechtspleging is om
schreven, een misdaad schijnt op te leveren die niet gecorrectionaliseerd kan 
worden en dat voornoemd feit samenhang schijnt te vertonen met de an
dere, aan de verweerders en aan verweerster verweten telastleggingen; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; laat de kosten ten laste van de 
Staat; beslissende tot regeling van rechtsgebied; vernietigt de beschikking 
van 10 maart 2000 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te B.; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 
van de vernietigde beslissing; verwijst de zaak naar de kamer van inbe
schuldigingstelling van het Hof van Beroep te B. 

13 december 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 
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Nr. 688 

2• KAMER - 13 december 2000 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID- KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING- VERWIJZINGSARREST- BETWISTING VAN DE OMSCHRIJVING VAN DE FEl
TEN. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- GESCHILLEN INZAKE BEVOEGDHEID 
-BEGRIP. 

1 o en 2° Het cassatieberoep dat v66r de eindbeslissing ingesteld wordt tegen een ar
rest van de kamer van inbeschuldigingstelling, die de verdachte naar het hof van as
sisen verwijst en aan de feiten een omschrijving geeft die laatstgenoemde be
twistte, is niet ontvankelijk, aangezien dat arrest geen uitspraak doet over een geschil 
inzake bevoegdheid in de zin van de artt. 416, tweede lid, en 539 Sv. (1). (Artt. 416, 
tweede lid, en 539 Sv.) 

(A. .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1520.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 oktober 2000 gewezen 
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep teL.; 

Overwegende dat het arrest F.A. in beschuldiging stelt, hem naar het Hof 
van Assisen van de provincie L. verwijst om er, als dader of mededader, be
recht te worden uit hoofde van afpersing door middel van geweld of bedrei
ging, met de omstandigheid dat die, zonder het oogmerk om te doden, de dood 
van C.T. hebben veroorzaakt en, in samenhang hiermee, uit hoofde van het 
niet-verlenen van bijstand aan een persoon die in gevaar verkeert, en ei
sers gevangenneming beveelt; 

Overwegende dat het arrest, dat eiser voor het hofvan assisen verwijst door 
aan de feiten een omschrijving te geven die door eiser betwist wordt, geen 
uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid in de zin van de arti
kelen 416, tweede lid, en 539 van het Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende, voor het overige, dat de beslissing geen eindbeslissing is in 
de zin van artikel416 van het Wetboek van Strafvordering en noch met toe
passing van de artikelen 135 en 235bis van dat wetboek noch over het be
ginsel van aansprakelijkheid uitspraak doet; 

Dat de voorziening, die v66r de eindbeslissing is ingesteld, mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht eisers verzoekschrift, dat geen verband houdt 
met de ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

(1) Zie Cass., 26 juni 1996, A.R. P.96.0656.N, nr. 257. 
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13 december 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. C. Delait en M. Thiry, Aarlen. 

Nr. 689 

ze KAMER - 13 december 2000 

1° BETICHTING VAN VALSHEID -VALSE AKTE- HERSTEL- GRENZEN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS -BEVEL TOT AANHOUDING- BETEKENING- DIREC
TEUR VAN DE STRAFINRICHTING- VERV ANGER- WETTIGHEiiD. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT AANHOUDING- BETEKENING- BEWIJS
VERGETEN OF ONJUISTE VERMELDINGEN. 

4 ° BEWIJS - STRAFZAKEN - ALLERLEI- BEVEL TOT AANHOUDING- BETEKENING- VER
GETEN OF ONJUISTE VERMELDINGEN. 

so VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL TOT AANHOUDING - AFSCHRIFT VAN DE 
PROCESSEN-VERBAAL VAN VERHOOR VAN DE VERDACHTE-AFGIFTE AAN DE VERDACHTE- VER
ZUIM- GEVOLG. 

6° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- BEVEL TOT AANHOUDING- AFSCHRIFT 
VAN DE PROCESSEN-VERBAAL VAN VERHOOR VAN DE VERDACHTE - AFGIFTE AAN DE VER
DACHTE - VERZUIM - GEVOLG. 

7° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- AANWIJZING VAN EEN RAADSHEER-ONDERZOEKER 

1 o De rechter kan het herstel van een valse akte beperken tot de van valsheid be
tichte vermeldingen.(Art. 463 Sv.) 

zo De betekening van het aanhoudingsbevel aan de verdachte binnen vierentwintig uur, 
te rekenen van zijn effectieve vrijheidsbeneming, kan gedaan worden door een per
soon die bevoegd is om de directeur te vervangen van de strafinrichting waar de ver
dachte opgesloten werd. (Art. 18, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

3° en 4° Het aanhoudingsbevel moet, in de regel, weliswaar de vermeldingen bevat
ten aan de hand waarvan de regelmatigheid van zijn betekening kan worden na
gegaan, maar geen enkele wettelijke bepaling verbiedt de onderzoeksgerechten om, 
in geval van vergeten of onjuiste vermeldingen, het bestaan of de regelmatigheid van 
de betekening op een andere wijze te bewijzen (1). (Art. 18, § 1, Wet Voorlopige Hech
tenis.) 

so en 6° De verplichting om aan de verdachte een afschrift van de processen-verbaal 
van zijn verhoren af te geven, zodra hem een aanhoudingsbevel is betekend, is be
doeld om de verdachte toe te laten zijn verdediging beter voor te bereiden, zijn ad
vocaat in te lichten en een eventueel debat op tegenspraak v66r zijn eerste verschij
ning voor de raadkamer mogelijk te maken; dat vormvereiste is niet voorgeschreven 
op straffe van nietigheid, daar de straf op de niet-naleving eruan afhangt van de mate 

(1) Zie Cass., 7 okt. 1992, A.R. 250, nr. 654; 24 aug. 1998, A.R. P.98.1170.F, nr. 373. 
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waarin het recht van verdediging daadwerkelijk kon worden uitgeoefend (2). (Art. 
18, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis; algemeen beginsel van het recht van verdedi
ging.) 

7o Een cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het door de verdachte v66r de eind
beslissing ingesteld wordt tegen een arrest van de hamer van inbeschuldigingstel
ling die, op het hoger beroep van de verdachte tegen de beschikking van de raad
kamer tot handhaving van zijn voorlopige hechtenis, de zaak aan zich trekt, de 
onderzoeksrechter ontslaat van het onderzoek en een raadsheer van het hof van be
roep aanwijst om de dienstige onderzoeksopdrachten te verrichten. (Art. 416 Sv.) 

(M .. .) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1660.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 november 2000 gewe
zen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te B.; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die uitspraak doet 
met toepassing van artikel 30 van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voor
lopige hechtenis : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het arrest beslist dat de vermeldingen betreffende de be

tekening van het aanhoudingsbevel, die door de griffier van de onderzoeks
rechter onderaan die akte zijn aangebracht, vals zijn; dat het arrest bijge
volg beslist om aileen die vermeldingen te schrappen; 

Overwegende dat eiser in substantie betoogt dat de valsheid van een ver
melding in een authentieke akte noodzakelijkerwijs de valsheid van het vol
ledige stuk meebrengt; dat hij hieruit afleidt dat het tegen hem uitgevaar
digde aanhoudingsbevel nietig is; 

(2) Zie het Verslag uitgebracht namens de Senaatscommissie voor de Justitie door de h. Arts, 
Gedr. St. Senaat, 1988-89, nr. 658-2, blz. 74. Er werd uitdrukkelijk gevraagd hoe de schendingvan 
art. 18, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis, zou worden gestraft. Er werd geantwoord "dat wanneer die 
bepalingen zouden worden voorgeschreven op straffe van nietigheid, het risico bestaat dat de ver
dachte, bij de kleinste vergetelheid, vrijkomt. Maar bij niet-naleving van artikel 18, § 2, kun
nen evenwel de rechten van de verdediging geschonden zijn. In dat geval staat er wel een sane
tie op de niet-naleving van dit artikel". Zie Cass., 15 dec. 1998, R. W., 1998-99, blz. 1389, opm. 
Vandeplas, A Uit voornoemd verslag (blz. 72 en 73), blijkt tevens dat "die mededeling nodig is om 
de regelmatigheid van de aanhouding binnen het kader van de wettelijke termijnen vast te stel
len en dat het geen zin heeft om te verwijzen naar het inzagerecht van het dossier voor de raad
kamer, nu dat in voorkomend geval pas vijfdagen later plaatsvindt". Tevens wordt vermeld "dat 
men geopteerd heeft voor een eventueel contradictoir debat, voor de onderzoeksrechter, tussen het 
parket enerzijds en de verdachte en zijn raadsman anderzijds, tijdens de vijf dagen na het be
vel tot aanhouding, waarbij de onderzoeksrechter op grand van dit debat autonoom kan beslis
sen om het bevel op te heffen. Zulk debat is pas mogelijk als de verdediging ook kennis heeft van 
de verklaringen die zijn afgelegd voor de agenten van de openbare macht". Het voormelde ar
rest van 15 dec. 1998 beslist dat het recht van verdediging niet is miskend, daar uit de conclu
sie van de verdachte blijkt dat het volledige dossier reeds ten tijde van het eerste contact tus
sen hem en zijn raadsman ter inzage op de griffie lag. In de zaak waarover het geannoteerde arrest 
uitspraak doet, blijkt uit de conclusie van de verdachte dat deze alleen erover heeft geklaagd dat 
hij zijn verdediging voor de raadkamer niet geldig heeft kunnen voorbereiden, toen zijn advo
caat hem in de gevangenis is komen bezoeken, hoewel het volledige dossier binnen de wette
lijke termijn aan de verdediging ter inzage was gesteld, zoals de kamer van inbeschuldigingstel
ling had vastgesteld. 
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Maar overwegende dat uit de bewoordingen van artikel463 van het Wet
hoek van Strafvordering zelf blijkt dat een akte geheel of ten dele vals kan 
worden verklaard; dat die bepaling in maatregelen voorziet die het rechts
college, waarbij de strafvordering betreffende de valsheid aanhangig wordt 
gemaakt, in staat stelt ze te herstellen zonder afbreuk te doen aan het ma
terieel bestaan van het stuk dat het bevat, en zonder de bewijskracht te
niet te doen van de vermeldingen die niet van valsheid zijn beticht; 

Dat het middel, dat erop neerkomt de rechter het recht te ontzeggen het 
herstel van een valse akte te beperken tot de van valsheid betichte vermel
dingen, faalt naar recht; 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat de betekening van het aanhoudingsbevel, aan de in

verdenkinggestelde, binnen vierentwintig uur te rekenen van zijn effec
tieve vrijheidsbeneming, gedaan kan worden door de griffier van de onder
zoeksrechter, door de directeur van een gevangenis of door een agent van de 
openbare macht; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat het tegen eiser uitgevaardigde 
aanhoudingsbevel hem binnen de vereiste termijn is betekend door een per
soon die bevoegd is om de directeur te vervangen van de strafinrichting waar 
de verdachte opgesloten werd; 

Overwegende dat het middel, in zoverre het opkomt tegen het bestaan van 
die betekening, voor het onderzoek ervan een onderzoek van feitelijke ge
gevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is; 

Overwegende, voor het overige, dat geen enkele onregelmatigheid van de 
betekening van het aanhoudingsbevel kan worden afgeleid uit de omstan
digheid alleen dat een afschrift van de akte niet door de directeur maar door 
zijn vervanger is verricht; 

Dat het aanhoudingsbevel, ten slotte, in de regel weliswaar de vermel
dingen moet bevatten aan de hand waarvan de regelmatigheid van zijn be
tekening kan worden nagegaan, maar geen enkele wettelijke bepaling de 
onderzoeksgerechten verbiedt om, in geval van vergeten of onjuiste vermel
dingen, het bestaan of de regelmatigheid van de betekening op een andere 
wij ze te bewij zen; 

Dat het middel bijgevolg niet kan worden aangenomen; 
Over het derde middel : 
Overwegende dat, krachtens artikel 18, § 2, van de wet van 20 juli 1990 

betreffende de voorlopige hechtenis, aan de inverdenkinggestelde een af
schrift moet worden overhandigd van de processen-verbaal van zijn verho
ren zodra hem een bevel tot aanhouding wordt betekend; 

Overwegende dat de in de voormelde bepaling bedoelde vormvereisten niet 
zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid, maar uit de parlementaire voor
bereiding van de wet blijkt dat die vormvereisten zijn opgelegd om de in
verdenkinggestelde toe te laten zijn verdediging beter voor te bereiden, zijn 
advocaat in te lichten en een eventueel debat op tegenspraak v66r zijn eer
ste verschijning voor de raadkamer mogelijk te maken; 

Overwegende dat de straf op de niet-naleving van artikel 18, § 2, van de 
wet van 20 juli 1990, dus afhangt van de mate waarin het recht van ver
dediging daadwerkelijk kon worden uitgeoefend; 

Overwegende dat het arrest te dezen beslist dat zijn recht van verdedi
ging niet is miskend; dat de appelrechters, wat dat betreft, verwezen heb
ben naar de gronden van de beroepen beschikking; dat die beschikking ver
meldt "dat (eisers) raadsman niet machteloos stond toen hij hem van bij zijn 
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eerste verschijning voor de raadkamer diende te verdedigen, aangezien hij 
de grond van de zaak heeft aangesneden door, onder meer, te wijzen op bet 
uiterst zwakke karakter van de schuldaanwijzingen"; 

Overwegende dat eiser in conclusie niet heeft betoogd dat de niet
overhandiging van de processen-verbaal hem zou hebben belet een de bat op 
tegenspraak in te leiden teneinde de onderzoeksrechter te vorderen bet aan
houdingsbevel v66r zijn eerste verschijning voor de raadkamer op te hef
fen; 

Overwegende dat bet arrest zijn beslissing aldus wettig met redenen om
kleedt; 

Dat bet middel niet kan worden aangenomen; 

En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en dat de beslissing geen en
kele onwettelijkheid bevat die eiser nadeel kan berokkenen; 

In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die uitspraak doet 
met toepassing van artikel 235 van bet Wetboek van Strafvordering : 

Overwegende dat bet arrest de zaak aan zich trekt, de onderzoeksrech
ter teD. van de zaak outlast en een raadsheer van het Hofvan Beroep te B. 
aanwijst om de dienstige onderzoeksopdrachten te verrichten; dat een der
gelijke beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel416 van bet Wet
hoek van Strafvordering en noch over een geschil inzake bevoegdheid noch 
met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van dat wetboek uitspraak 
doet; 

Dat de voorziening voorbarig en derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht bet vierde middel, dat alleen opkomt tegen een 
voorbereidende onderzoeksbeslissing, die v66r de eindbeslissing niet aan de 
toetsing van bet Hof kan worden voorgelegd, verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

13 december 2000 - 2° kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. J.-P. Mayence, Charleroi, en G. Vanderbeck, Brussel. 

Nr. 690 

2e KAMER - 13 december 2000 

RECHTSWEIGERING- BEGRIP. 

Er is sprake van rechtsweigering, wanneer de rechter onder gelijk welk voorwendsel wei
gert recht te spreken; daarvan kan geen sprake zijn als de rechter alleen maar een 
middel terzijde laat of zelfs oordeelt hierop niet te moeten antwoorden, getuigen wei
gert te horen, of de conclusies van een deskundigenonderzoek aanneemt of ver
werpt. (Art. 5, Ger.W.; art. 258 Sw.) 
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(V. .. ) 

(A.R. P.00.1678.F) ) 

13 december 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 691 

1 e KAMER- 14 december 2000 

1 o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD - GERECHTELIJK AKKOORD- BOEDEL- UITDELING- VERSCHEIDENE SCHULDE
NAARS - SCHULDENAAR IN BONIS - GEVOLG. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- GEVOLGEN (PERSONEN, GOEDEREN, VERBINTENISSEN)- BOEDEL- UITDELING 
- VERSCHEIDENE SCHULDENAARS - SCHULDENAAR IN BONIS - GEVOLG. 

3o FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJKAK
KOORD - GERECHTELIJK AKKOORD- STOPZETTING VAN DE LOOP VAN DE RENTE - TIJD

STIP. 

1 o en 2° Art. 537 W.Kh., dat geldt in geval van gerechtelijk akkoord, bepaalt enkel de 
rechten van een schuldeiser jegens een failliete schuldenaar of jegens verscheidene 
failliete schuldenaars; een schuldenaar in bonis mag derhalve van zijn schuld de be
dragen aftrekken die de schuldeiser in het faillissement van een medeschuldenaar 
heeft ontvangen (1). (W.Kh., art. 537.) 

3° Inzake gerechtelijk akkoord, vindt de stopzetting van de loop van de rente plaats op 
het tijdstip dat de rechten van de schuldeisers worden vastgesteld door de stem
ming over de overeenkomst inzake het gerechtelijk akkoord, in zoverre het gerech
telijk akkoord door de rechtbank wordt gehomologeerd (2). 

(CERA INVESTMENT BANK N.V. T. DISTRIGAZ N.V., D ... , C ... , G ... , 
SOCIETE INDUSTRIELLE DE PRAYON N.V.) 

Conclusie van advocaat-generaal Th. Werquin: 

In de zaak A.R. nr. C.97.0461.F, faalt het derde middel naar recht. 

1. Luidens de artt. 5 en 11 van de bij Regentsbesluit van 25 sept. 1946 gecoordi
neerde wetten op het gerechtelijk akkoord, enerzijds, brengt de indiening van het ver
zoek om een gerechtelijk akkoord te verkrijgen in het voordeel van de schuldenaar van 
rechtswege voorlopige opschorting mee van alle verdere daden van tenuitvoerleg
ging en, anderzijds, kan de schuldenaar, gedurende de procedure ter verkrijging van 
het akkoord zijn goederen niet vervreemden of met hypotheek bezwaren, noch zich ver
binden zonder toestemming van de rechter-commissaris. 

(1) Zie Cass., 9 maart 1893 (Pas., I, 117) en de concl. proc.-gen. Mesdach deter Kiele. 

(2) Zie de verwijzing in concl. O.M. 
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2. Een arrest van uw Hofvan 17 okt. 1980 (3) overwoog dat uit de voomoemde wets
bepalingen blijkt dat de wet de goederen die zich in het vermogen van de schulde
naar bevinden en het gemeenschappelijke pand van zijn schuldeisers uitmaken, met 
een aldus omschreven onbeschikbaarheid treft; dat die beperkingen het bewijs ople
veren van de wil van de wetgever om aan de daden van beschikking van de schul
denaar en aan de door de afzonderlijke chirografaire schuldeisers verrichte daden van 
uitvoering elke uitwerking te onttrekken, zodat elke regeling ten voordele van een van 
hen, waardoor het aandeel van de andere zou worden verminderd, verhinderd wordt; 
dat aldus, met het oog op de gelijkmatige afdoening van het akkoord, onder de schuld
eisers een samenloop tot stand wordt gebracht op de dag zelf van het indienen van het 
verzoekschrift. 

De samenloop waardoor het vermogen van de schuldenaar daadwerkelijk wordt aan
gewend om aan de schuldeisers te betalen, is een toepassing van het beginsel van de 
gelijkheid van de schuldeisers, dat neergelegd is in de artt. 7 en 8 Hypotheekwet. 

2. Volgens een arrest van uw Hofvan 2 mei 1985 (4) is het beginsel van gelijk
heid tussen de schuldeisers, dat neergelegd is in de artt. 7 en 8 Hypotheekwet, een 
fundamentele regel inzake gedwongen tenuitvoerlegging en meer bepaald van elke pro
cedure tot gemeenschappelijke vereffening; hieruit volgt dat, vanaf de indiening van 
het verzoekschrift tot het verkrijgen van een gerechtelijk akkoord, iedere schuld
eiser een verkregen recht heeft dat een niet bevoorrechte schuldeiser geen groter be
drag zal uitbetaald krijgen dan hijzelf. 

Bijgevolg heeft uw Hof beslist dat, hoewel de modaliteiten van de uitoefening van 
dat verkregen recht worden bepaald door een meerderheid van schuldeisers, met in
achtneming van de bij de gecoordineerde wetten op het gerechtelijk akkoord voorge
schreven vormen en voorwaarden, het recht zelf echter door die meerderheid niet kan 
worden aangetast. Het heeft daarom een arrest vernietigd dat een gerechtelijk ak
koord had gehomologeerd waarin het beginsel van de gelijkheid tussen de schuld
eisers niet in acht genomen werd. 

3. De inachtneming van het beginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers im
pliceert de vaststelling van de rekeningen, met inbegrip van die van de rente, waar
door het passief op een welbepaald tijdstip wordt vastgelegd en de rechten van die 
schuldeisers op die datum definitief worden vastgesteld. 

Wat is echter dat tijdstip bij een gerechtelijk akkoord? Het wordt immers in geen 
enkele wetsbepaling vastgesteld. 

In een arrest van 4 november 1982 (5) heeft uw Hofbeslist dat geen enkele wet
telijke bepaling art. 451 W.Kh., dat in geval van faillissement de loop van de rente re
gelt, toepasselijk maakt op het gerechtelijk akkoord en dat, aangezien het door die twee 
instituten beoogde doel verschillend is, de uitbreiding van dat artikel naar analogie 
van het ene naar het andere niet verantwoord is. 

De gecoordineerde wetten op het gerechtelijk akkoord zijn bedoeld om de schulde
naar die ongelukkig en te goeder trouw is, in staat te stellen om zelf een moeilijke toe
stand opnieuw recht te trekken door het hem gemakkelijker te maken een "overeen
komst" te verkrijgen die voorlopig zijn lasten zal verlichten en hem in staat zal stellen 
de vernederingen van het faillissement te ontlopen (6). 

Dat bijzonder kenmerk van de regeling van het gerechtelijk akkoord wijst erop dat 
de stopzetting van de loop van de rente niet noodzakelijkheidwijs onmiddellijk voort
vloeit uit de samenloop, maar plaats vindt op het tijdstip, dat voor elke procedure van 
collectieve vereffening verschillend kan zijn, waarop de rechten van de schuldeisers 

(3) A.C., 1980-81, nr. 107. 

(4) A.C., nr. 526. 

(5) A.C., nr. 153. 

(6) RENAULD, "L'egalite des creanciers en cas de liquidation ou de transmission du passif', 
Ann.Dr., 1966, p. 221. 
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worden vastgesteld (7). Aangezien er vanaf de stemming over het gerechtelijk ak
koord door de chirografaire schuldeisers een nieuwe vereffeningsregeling in wer
king treedt, namelijk die waarin de overeenkomst over het gerechtelijk akkoord voor
ziet, wordt op de dag van de stemming, als er een homologatie op volgt, het passief 
in hoofdsom en in rente vastgesteld, tenzij de overeenkomst de schuldenaar ertoe ver
plicht rente te betalen. Door de uitslag van de stemming te bekrachtigen, bekrach
tigt de homologatie aldus de vaststelling van de rente, die ten gevolge van de stem
ming niet verder liep (8). 

Ik besluit tot verwerping van de voorziening. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.97.0461.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juni 1997 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik; 

Gelet op het arrest van het Hof van 13 januari 1991; 

Overwegende dat de voorzieningen die op de algemene rol zijn ingeschre
ven onder de nummers C.97.046l.F en C.98.0044.F tegen hetzelfde arrest ge
richt zijn; dat er grond bestaat tot voeging; 

I. Over de voorziening die op de algemene rol is ingeschreven onder het 
nummer C.97.0461.F: 

Over het eerste middel: schending van de artikelen 1134, 1165, 1252 van het Bur
gerlijk Wetboek, 537, 538, 539 van de wet van 18 april1851 die Boek III "Faillisse
ment, bankbreuk en uitstel van betaling" van het Wetboek van Koophandel vormt, mis
kenning van het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers in 
samenloop, dat onder meer is neergelegd in de artikelen 7, 8 van de Hypotheekwet van 
16 december 1851, 450, 451, 452, 453, 454 van de wet van 18 april1851 die Boek III 
"Faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling" van het Wetboek van Koophan
del vormt, 1, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 30 en 32 van de wetter! 
van 29 juni 1887 en 10 augustus 1946 op het gerechtelijk akkoord, gecoordineerd bij 
het Regentsbesluit van 25 september 1946 en, voor zoveel als nodig, schending van 
die artikelen, 

doordat het arrest, ofwel op eigen gronden, ofwel met verwijzing naar het beroe
pen vonnis van 19 mei 1991, eraan herinnert, enerzijds, dat eiseres aan tweede ver
weerster, de n.v. Societe Industrielle de Prayon, een krediet had toegestaan met ge
bruik van rekening-courant, ofwel per kas, ofwel door disconto van leverancierswissels, 
en dat zij in het kader van dat krediet ermee ingestemd had twee wisselbrieven te dis
conteren die door de eerste verweerster, de vennootschap Distrigaz, getrokken wa
ren op de vennootschap Industrielle de Prayon en, anderzijds, dat na de procedure ter 
verkrijging van een gerechtelijk akkoord die door laatstgenoemde was ingeleid, ei
seres de eerste verweerster gedagvaard had tot betaling van de onbetaalde wissels en 
de effectieve betaling ervan had verkregen op 25 april en 15 mei 1990 na de tenuit
voerlegging van het arrest van het Hofvan Beroep te Brussel van 25 januari 1990; 
dat het arrest het middel afwijst waarin eiseres aanvoerde dat de bankier die een wis
selbrief disconteert die getrokken is op een van zijn klanten die failliet is of aan wie 
een gerechtelijk akkoord is verleend en aan wie hij een leveranciersdiscontokrediet met 
gebruik van rekening-courant heeft toegestaan, ingevolge artikel 537 van de 
Faillissementswet van het bedrag van de door hem in het faillissement of het ge
rechtelijk akkoord ingediende schuldvorderingen niet dient de bedragen afte trek-

(7) GERARD, "La regle de l'egalite entre les creanciers d'une societe commerciale en liquida
tion", R.C.J.B., 1997, p. 646, noot 38. 

(8) CLOQUET, Novelles, Droit commercial, Les condordats et la faillitte, 1974, dl. IV, nr. 833. 
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ken van de wissels die door de leverancier-remittent volledig betaald zouden zijn, in 
zoverre hij niet opkomt voor een geheel van onderscheiden schuldvorderingen maar 
voor een enkele schuldvordering die overeenstemt met het debetsaldo van de rekening
courant van zijn klant, de betrokkene, in zijn boeken, zodat die bankier zijn aan
gifte integraal mag handhaven totdat zijn schuldvordering geheel is voldaan, op grond 
dat artikel 537 van de Faillissementswet de schuldeiser weliswaar toestaat om in het 
faillissement of in het gerechtelijk akkoord op te komen voor het totaalbedrag van zijn 
schuldvordering ondanks de voorschotten die betaald zijn na het ontstaan van de sa
menloop door een medeschuldeiser "in bonis" en dat het laatstgenoemde verboden is 
om in het faillissement of in het gerechtelijk akkoord schuldvorderingen in te die
nen, daar die boedels anders een hoger bedrag moeten dragen dan dat van de ge
hele schuldvordering, maar die regel slechts geldt tot algehele en volkomen voldoe
ning van de hoofdelijke schuldvordering; dat de trekker die remitteert slechts de 
wisselbrief die hij getrokken heeft dient te betalen en dat hij het bedrag van het de
betsaldo van de betrokkene dat als dusdanig in de bankboeken is ingeschreven, niet 
waarborgt, zodat de discontonemer dient ''het saldo van de rekening af te trekken zo
als het vastgesteld is na tegenboeking van de bedragen die betaald zijn door de on
dertekenaars van de wissels die op hun beurt in het faillissement zullen kunnen op
komen, aangezien hun betaling geen voorschot is maar de volledige betaling van de 
hoofdelijke schuldvordering" en op grond dat een andere redenering hierop zou neer
komen dat er ten voordele van de bankier een reden van voorrang zou ontstaan waarin 
de wet niet voorziet en het beginsel van de gelijkheid tussen de schuldenaars mis
kend zou worden, 

terwijl, enerzijds het saldo van de rekening-courant van de kredietnemer in de bank
boeken, na de debitering van de door de kredietnemer niet betaalde leveranciers
wissels, die op die leveranciers zijn getrokken, de schuldvordering van de bank ten aan
zien van het faillissement of van het gerechtelijk akkoord vormt (artikel1134 van het 
Burgerlijk Wetboek); het bestaan van dat gevolg van de overeenkomst inzake rekening
courant geldt voor derden, net zoals de externe gevolgen van alle overeenkomsten voor 
derden gelden (artikel1165 van het Burgerlijk Wetboek); anderzijds, artikel 537 van 
de Faillissementswet, in zijn uitlegging in het licht van artikel 539, impliceert dat de 
schuldeiser, die houder is van een hoofdelijk aangegane verbintenis, het recht be
houdt om in het faillissement van die van zijn schuldenaars welke in gebreke blijft, 
zijn aangifte integraal te handhaven, zonder dat hij de gedeeltelijke betalingen die, 
na het faillissement, verricht zijn door andere "in bonis" gebleven hoofdelijke schul
denaars, moet aftrekken; die regel, die zowel voortvloeit uit de vaststelling van de rech
ten van de schuldeiser op de dag van de samenloop (algemeen rechtsbeginsel be
doeld in de artikelen 7, 8 van de Hypotheekwet, 1, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 25, 29, 30 en 32 van de gecoordineerde wetten op het gerechtelijk akkoord, 450 tot 
454 van de Faillissementswet) als uit het in artikel 1252 van het Burgerlijk Wet
hoek neergelegde beginsel, op het gerechtelijk akkoord van toepassing is; daaruit volgt 
dat het arrest, wanneer het beslist dat eiseres het bedrag van de litigieuze wissels die 
de eerste verweerster had getrokken op de vennootschap onder gerechtelijk ak
koord diende af te trekken van het bedrag van het debetsaldo in de boeken van de 
rekening-courant van de n.v. Societe Industrielle de Prayon dat zij had aangegeven 
in het gerechtelijk akkoord van die vennootschap 1 °) de verbindende kracht van de 
overeenkomst inzake rekening-courant miskent (schending van artikel 1134 van het 
Burgerlijk Wetboek); 2°) de externe gevolgen miskent van die overeenkomst die gel
den voor derden, met name voor de eerste verweerster (schending van artikel 1165 van 
het Burgerlijk Wetboek); 3°) de artikelen 537 en 539 van de Faillissementswet schendt, 
het algemeen rechtsbeginsel en de overige bepalingen die in het middel zijn aange
wezen, met uitzondering van de artikelen 1134 en 1165 van het Burgerlijk Wet
hoek, schendt daar het eiseres niet toestaat haar aangifte in het gerechtelijk ak
koord van de n.v. Societe Industrielle de Prayon integraal te handhaven: 

Overwegende dat het middel opkomt tegen de beslissing van het arrest dat 
eiseres het bedrag van de wisselbrieven dat haar volledig werd betaald dQ,or 
de eerste verweerster in haar hoedanigheid van trekker van de wissels moest 
aftrekken van de schuldvordering die zij ingediend had in het gerechtelijk 
akkoord van de naamloze vennootschap Societe Industrielle du Prayon; 
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Dat het middel berust op de bewering dat die verweerster hoofdelijk ge
houden is met de vennootschap onder gerechtelijk akkoord tot het nog ver
schuldigd saldo van de kredietopening met gebruik van rekening-courant die 
haar door eiseres was toegestaan; 

Overwegende dat het arrest vermeldt dat "de gevolgen van de hoofdelijk
heid ( ... ) beperkt zijn tot het bedrag van de wisselbrief', dat enkel de re
mittent in rekening-courant debiteur is van het saldo ervan, aangezien de 
overige ondertekenaars niet met discontonemende bankier hebben gecon
tracteerd en niets te maken hebben met de rekening-courant en dat "zo
dra de wissel betaald is, de oorzaak van de hoofdelijkheid verdwenen is"; 

Dat het arrest vaststelt "dat zulks hier wel degelijk het geval is aange
zien (verweerster) zich m.b.t. het saldo van de door de bank toegestane 
kredietopening nooit samen heeft willen verbinden met (de vennootschap on
der gerechtelijk akkoord)"; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel : schending van de artikelen 1252 van het Burgerlijk Wet
hoek, 537, 538, 539 van de wet van 18 april1851 die Boek III "Faillissement, bank
breuk en uitstel van betaling" van het Wetboek van Koophandel vormt, miskenning 
van het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers in samen
loop, dat met name neergelegd is in de artikelen 7, 8 van de Hypotheekwet van 16 de
cember 1851, 450, 451, 452, 453, 454 van de wet van 18 april1851, die Boek III ''Fail
lissement, bankbreuk en uitstel van betaling" van het Wetboek van Koophandel vormt, 
1, 5, 11, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 29, 30 en 32 van de wetten van 29 juni 
1887 en 10 augustus 1946 op het gerechtelijk akkoord gecoiirdineerd bij het Regents
besluit van 25 september 1946 en, voor zoveel als nodig, schending van die artike
len, 

doordat het arrest, ofwel op eigen gronden, ofWel met verwijzing naar het beroe
pen vonnis van 15 (lees : 19) mei 1991, eraan herinnert, enerzijds, dat eiseres aan 
tweede verweerster, de n.v. Societe Industrielle de Prayon, een krediet had toege
staan met gebruik van rekening-courant, ofwel per kas, ofwel door disconto van 
leverancierswissels, en dat zij in het kader van dat krediet ermee ingestemd had twee 
wisselbrieven te disconteren die door de eerste verweerster, de vennootschap Distri
gaz, getrokken waren op de vennootschap Industrielle de Prayon en dat laatstge
noemde die wissels op de vervaldag niet betaald had omdat er een verzoekschrift tot 
gerechtelijk akkoord was neergelegd, en, ten slotte, dat eiseres, na de homologatie van 
dat gerechtelijk akkoord met boedelafstand, verschillende dividenden had ontvan
gen; dat het arrest vervolgens beslist dat eiseres het gedeelte van die dividenden dat 
verhoudingsgewijs overeenstemt met de twee litigieuze wissels, moest aftrekken van 
de vordering tot betaling van die wissels die zij tegen de eerste verweerster had in
gesteld, op grond dat "de in bonis gebleven hoofdelijke medeschuldenaar die door de 
schuldeiser aangesproken wordt, om zijn schuld te verminderen de bedragen mag ge
bruiken die hij in het raam van het faillissement van de hoofdschuldenaar heeft ont
vangen", aangezien dat faillissement geen weerslag heeft gehad op de verhouding tus
sen de schuldeiser en de in bonis gebleven schuldenaar; dat "artikel 537 van de 
Faillissementswet dat beoogt de schuldeiser, houder van hoofdelijk aangegane ver
bintenissen volledige betaling te verzekeren ... betrekking heeft op het recht van de 
schuldeiser om schuldvorderingen in te dienen wanneer alle medeschuldenaars of een 
enkele van hen failliet zijn, maar niet geldt voor de rechtsvordering die de bank heeft 
ingesteld tegen een, niet zelf gefailleerde, hoofdelijke medeschuldenaar van de ven
nootschap onder gerechtelijk akkoord; dat er dus geen aanleiding is om af te wijken 
van het gemeen recht volgens hetwelk een gedeeltelijke betaling de schuld tot het pas
send() beloop doet tenietgaan ... ; dat (de eerste verweerster) dus gerechtigd was om te 
eis® dat de dividenden die door de bank waren gei:nd en overeenstemden met de twee 
litigieuze wissels die de bank in portefeuille had, afgetrokken werden; dat in dat ver
band de aanrekening van die dividenden door de bank op een of ander gedeelte van 
haar schuldvordering weinig terzake doet; dat (de eerste verweerster) meer betaald 
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heeft dan zij verschuldigd was en dus het recht had om de terugbetaling te eisen van 
het aandeel van de dividenden dat overeenstemt met die wissels die zij thans in haar 
bezit heeft", 

terwijl artikel 537 van de Faillissementswet de schuldeiser die hoofdelijk een ver
bintenis heeft aangegaan, toestaat om in de boedel van het faillissement van een van 
zijn schuldenaars op te komen voor het volledige bedrag van zijn schuldvordering en 
hem tevens toestaat om m.b.t. de overige "in bonis" gebleven schuldenaars op te ko
men voor het volledige bedrag; er in dat verband geenszins rekening dient te wor
den gehouden met de van het faillissement gei:nde dividenden, aangezien de schuld
eiser met die dividenden niet voor het volledige bedrag van zijn schuldvordering is 
terugbetaald; die regel, die zowel voortvloeit uit de vaststelling van de rechten van de 
schuldenaar op de dag van de samenloop (in het middel aangewezen algemeen rechts
beginsel en artikelen 7, 8 van de Hypotheekwet, 1, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 25, 29, 30 en 32 van de gecoiirdineerde wetten op het gerechtelijk akkoord, 450 tot 
454 van de Faillissementswet) als uit het in artikel 1252 van het Burgerlijk Wet
hoek neergelegde beginsel, toepasselijk is op het gerechtelijk akkoord; daaruit volgt 
dat het arrest, door te oordelen dat eiseres de veroordeling van de eerste ver
weerster enkel ten belope van het verschil tussen het bedrag van de litigieuze wis
sel en het gedeelte van de dividenden die verhoudingsgewijs m.b.t. tot die wissels wer
den betaald, kon vorderen, het in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel heeft 
miskend en de daar aangewezen bepalingen, met name artikel 537 van de 
Faillissementswet, heeft geschonden : 

Overwegende dat artikel 537 van het Wetboek van Koophandel, dat geldt 
in geval van gerechtelijk akkoord, bepaalt dat de schuldeiser van verbin
tenissen die door de gefailleerde en insgelijks gefailleerde medeschuldenaars 
hoofdelijk aangegaan, geendosseerd of gewaarborgd zijn, in aanmerking komt 
voor de uitdelingen in elke boedel en daarin opkomt voor de nominale waarde 
van zijn schuldvordering totdat deze geheel is voldaan; 

Dat die bepaling enkel de rechten van een dergelijke schuldeiser met be
trekking tot een gefailleerde schuldenaar oftot verscheidene gefailleerde schul
denaars omschrijft; dat zij die schuldeiser toestaat om in elke boedel op te 
komen voor het totale bedrag van zijn schuldvordering op de dag van het fail
lissement, zonder aftrek van de voorschotten die hij na de opening van dat 
faillissement heeft ontvangen; 

Dat artikel 537 niets uitstaande heeft met de verhouding tussen die schuld
eiser en een in bonis gebleven schuldenaar; dat laatstgenoemde van zijn 
schuld de bedragen mag aftrekken die zijn schuldeiser in het faillisse
ment heeft ontvangen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het derde middel : schending van het algemeen rechtsbeginsel van de gelijk
heid tussen de schuldeisers in samenloop, dat onder meer is neergelegd in de arti
kelen 7, 8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851, 451 van de wet van 18 april 
1851 die Boek III "Faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling" van het Wet
hoek van Koophandel vormt, 1, 25, 29, 30 en 32 van de wetten van 29 juni 1887 en 
10 augustus 1946 op het gerechtelijk akkoord gecoiirdineerd bij het Regentsbesluit van 
25 september 1946 en, voor zover als nodig, schending van die artikelen, 

doordat het arrest beslist dat er voor de berekening van de door de tweede ver
weerster verschuldigde dividenden, ervan uitgegaan moet worden dat de rente niet 
loopt tot de homologatie van het gerechtelijk akkoord met boedelafstand, maar wel tot 
de stemming over dat akkoord als de homologatie erop volgt; dat er immers "uit de 
stemming( ... ), als het akkoord wordt gehomologeerd, een nieuwe vereffenings
regeling ontstaat ", 

terwijl, in geval van gerechtelijk akkoord met boedelafstand, de rechten van de schuld
eiser maar definitief vastgesteld worden op de datum van het vonnis betreffende de 
homologatie (artikelen 7, 8 van de Hypotheekwet, 1, 25, 29, 30, 32 van de gecoiirdi
neerde wetten op het gerechtelijk akkoord en 451 van de Faillissementswet) die het 
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gerechtelijk akkoord bindend maakt voor alle schuldeisers (artikel 29 van de gecoor
dineerde wetten op het gerechtelijk akkoord) en die de vereffenaars aanwijst (arti
kel 30 van de voomoemde gecoordineerde wetten); de vorderingen dus pas op dat tijd
stip ophouden rente op te brengen (beginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers 
in samenloop, artikelen 7, 8 van de Hypotheekwet, 1, 25, 29, 30, 32 van de gecoor
dineerde wetten op het gerechtelijk akkoord en 451 van de Faillissementswet); daar
uit volgt dat het arrest, door te beslissen dat de schuldvorderingen vanaf de stem
ming over het gerechtelijk akkoord niet langer rente opbrachten, de in het middel 
aangewezen bepalingen schendt en het daar aangewezen algemeen rechtsbeginsel mis
kent: 

Overwegende dat het middel staande houdt dat de loop van de rente ge
stopt moet worden op de dag waarop het gerechtelijk akkoord door de recht
bank wordt gehomologeerd; 

Overwegende dat, inzake gerechtelijk akkoord, waarop de gecoi:irdi
neerde wetten van 25 september 1946 van toepassing zijn, de vergadering 
van de schuldeisers de door de schuldenaar voorgestelde overeenkomst in
zake het gerechtelijk akkoord moet bespreken en erover stemmen, en het ge
rechtelijk akkoord vervolgens door de rechtbank moet worden gehomolo
geerd; 

Dat de rechtbank de voorwaarden van de overeenkomst niet mag wijzi
gen; dat, ingevolge artikel 29 van die gecodrdineerde wetten, het gerechte
lijk akkoord door homologatie bindend wordt voor alle schuldeisers; 

Overwegende dat de stopzetting van de loop van de rente plaatsvindt op 
het tijdstip dat de rechten van de schuldeisers worden vastgesteld door de 
stemming over de overeenkomst inzake het gerechtelijk akkoord, in zo
verre het gerechtelijk akkoord door de rechtbank wordt gehomologeerd; 

Dat het middel faalt naar recht; 
II. Over de voorziening die op de algemene rol is ingeschreven onder het 

nummer C.98.0044.F : 

Over het middel: schending van de artikelen 7, 8 van de wet van 16 december 1851 
betreffende voorrechten en hypotheken, Hypotheekwet genaamd, die titel XVIII van 
hoek III van het Burgerlijk Wetboek vervangt, 184, inzonderheid eerste lid, van de bij 
koninklijk besluit van 30 november 1935 gecoordineerde wetten op de handelsven
nootschappen die titel IX van hoek I van het Wetboek van Koophandel vormen, 5, 11 
van de wetten op het gerechtelijk akkoord, gecoordineerd bij het Regentsbesluit van 
25 september 1946, zoals ze bestonden v66r hun wijziging bij de wet van 21 oktober 
1997 en v66r hun opheffing bij de wet van 17 juli 1997, 6 en 23 tot 28 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep beslist dat voor de berekening van de in het gerechte
lijk akkoord bepaalde dividenden die uitgekeerd moeten worden op de schuldvorde
ring van verweerster, waarvan niet wordt aangevoerd dat zij door een zekerheid was 
gewaarborgd, de rente die tot op de dag van de stemming door de schuldeisers ver
lopen is, in aanmerking moet worden genomen, op grond dat "(verweerster) van oor
deel is dat de dividenden berekend moeten worden door de rente die tot op de dag van 
de homologatie van het gerechtelijk akkoord verlopen is, in aanmerking te nemen; dat 
die kwestie beslecht is door een arrest van 30 januari 1987 van dit hofvan (beroep) 
(. .. ) dat een beslissing bevestigt van de Rechtbank van Koophandel te Luik inzake (ei
seres) en een andere schuldenaar (. .. ); (. .. ) dat het voorts praktisch gezien moeilijk is 
om een andere datum in aanmerking te nemen en dat de oplossing die door Fre
dericq (. .. ) en Cloquet (. .. ) wordt voorgestaan, gehandhaafd moet blijven : de stem
ming zet de loop van de rente stop als de homologatie erop volgt; dat er immers door 
de stemming, als er een homologatie op volgt, een nieuwe vere:ffeningsregeling in wer
king treedt; dat die regel, op stra:ffe van miskenning van de gelijkheidsregel, toege
past moet worden op alle schuldvorderingen en dat er, indien daartoe grond be
staat, rekening mag worden gehouden met andere renten dan die welke tegen de 
wettelijke rentevoet zijn berekend" en dat "de partijen, wanneer ze hun afrekenin-
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gen opmaken, rekening zullen moeten houden met de beginselen die in deze beslis
sing vervat zijn ", 

terwijl, eerste onderdeel, uit de artikelen 7 en 8 van de wet van 16 december 1851 
volgt dat de gelijkheid tussen de schuldeisers van een schuldenaar in acht moet wor
den genomen tenzij er wettige redenen van voorrang bestaan; luidens de artikelen 5 
en 11 van de gecoordineerde wetten op het gerechtelijk akkoord, enerzijds, de indie
ning van het verzoek om een gerechtelijk akkoord te verkrijgen in het voordeel van 
de schuldenaar, degene die om een gerechtelijk akkoord verzoekt, van rechtswege voor
lopige opschorting meebrengt van alle verdere daden van tenuitvoerlegging en, an
derzijds, dat de schuldenaar gedurende de procedure ter verkrijging van het ak
koord zijn goederen niet kan vervreemden of met hypotheek bezwaren, noch zich 
verbinden, zonder toestemming van de rechter-commissaris; uit die bepalingen on
der andere volgt dat iedere regeling in het voordeel van een van de schuldenaars waar
door het aandeel van de anderen zou worden verminderd, verboden is en dat de wet 
de goederen die zich in het vermogen van de schuldenaar bevinden met een onbe
schikbaarheid treft; de neerlegging van het verzoekschrift om een gerechtelijk ak
koord te verkrijgen de rechten van de chirografaire schuldeisers definitiefvaststelt en 
de rechten van die schuldeisers vanaf die neerlegging onherroepelijk zijn vastge
legd; daaruit volgt dat, in de verhouding tussen de schuldeisers, die geen schuld
eisers zijn wier schuldvordering door een voorrecht of een zakelijk recht is gewaar
borgd, en voor de bepaling van hun wederzijdse rechten, de loop van de rente van hun 
schuldvorderingen wordt opgeschort op het tijdstip van de neerlegging van het ver
zoekschrift ter verkrijging van een gerechtelijk akkoord, wegens de samenloop die daar
door tussen de schuldeisers ontstaat en om een evenredige vereffening van het ge
rechtelijk akkoord mogelijk te maken, en dat die regels niet om overwegingen van 
praktische aard terzijde kunnen worden gelaten; daaruit volgt dat het arrest niet wet
tig kon beslissen dat voor de berekening van de in het gerechtelijk akkoord be
paalde dividenden de verlopen rente op de schuldvordering van verweerster in aan
merking moet worden genomen, waarbij die rente niet wordt vastgesteld op de dag van 
de neerlegging van het verzoekschrift ter verkrijging van een gerechtelijk akkoord, maar 
wel op de dag waarop de schuldeisers stemmen over het voorstel tot akkoord, in zo
verre die stemming door een homologatie wordt gevolgd (schending van alle in het mid
del aangewezen bepalingen met uitzondering van de artikelen 6 en 23 tot 28 van het 
Gerechtelijk Wetboek); 

tweede onderdeel, het de rechter niet toegestaan is om in de zaken die aan zijn oor
deel onderworpen zijn, uitspraak te doen bij wege van algemene en als regel gel
dende beschikking; de rechter weliswaar naar zijn eigen rechtspraak of naar de rechts
spraak van andere rechtscolleges mag verwijzen; hij evenwel de redenen moet aangeven 
waarom hij zich bij die rechtspraak aansluit, en, wanneer hij dat niet doet, aan die 
rechtspraak het karakter van een algemene en als regel geldende beschikking toe
kent; voorts ''het gezag van het rechterlijk gewijsde zich niet verder uitstrekt dan tot 
hetgeen het voorwerp van de beslissing heeft uitgemaakt" en "vereist wordt dat de ge
vorderde zaak dezelfde is; dat de vordering tussen dezelfde partijen bestaat, en door 
hen en tegen hen in dezelfde hoedanigheid gedaan is" (artikel 23 van het Gerechte
lijk Wetboek); daaruit volgt dat het arrest zijn beslissing dat voor de berekening van 
de in het gerechtelijk akkoord bepaalde dividenden de rente die tot op de (dag) van 
de stemming door de schuldeisers verlopen is, in aanmerking moet worden gena
men, grondt op een vorig arrest dat het voordien had gewezen, en door de oordelen dat, 
zonder opgave van de redenen waarom het zich bij de rechtspraak aansluit, de liti
gieuze kwestie al in dat andere arrest 'beslecht was", het hofvan beroep aan dat ar
rest het karakter van een algemene en als regel geldende beschikking toekent (scherr
ding van artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek) en, aangezien dat arrest niet gewezen 
is inzake de partijen maar inzake "(eiseres) en een andere schuldenaar", het gezag van 
het rechterlijk gewijsde van dat andere arrest miskent (schending van de artikelen 
23 tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel staande houdt dat de loop van de rente 

stopgezet moet worden op de dag dat het verzoekschrift om een gerechte
lijk akkoord te verkrijgen, wordt ingediend; 
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Overwegende dat uit het antwoord op het derde middel dat aangevoerd is 
in de zaak nr. C.97.0461.F van de algemene rol, blijkt dat de loop van de rente 
wordt stopgezet op de dag waarop de schuldeisers stemmen over de over
eenkomst inzake het gerechtelijk akkoord, in zoverre het gerechtelijk ak
koord door de rechtbank wordt gehomologeerd; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest weliswaar verwijst naar een arrest van het 
Hofvan Beroep te Luik van 30 januari 1987; dat het evenwel de redenen op
geeft waarom het zich erbij aansluit door te vermelden dat "het voorts prak
tisch gezien moeilijk is om een andere datum in aanmerking te nemen en dat 
de oplossing die door Fredericq (. .. ) en Cloquet (. .. ) wordt voorgestaan, ge
handhaafd moet blijven : de stemming zet de loop van de rente stop als de 
homologatie erop volgt; dat er immers door de stemming, als er een homo
logatie op volgt, een nieuwe vereffeningsregeling in werking treedt"; 

Dat het arrest aldus aan die rechtspraak niet het karakter van een al
gemene en als regel geldende beschikking toekent; 

Overwegende dat, voor het overige, het hof van beroep, door naar het voor
noemde arrest te verwijzen, niet gesteund heeft op het gezag van rechter
lijk gewijsde van die beslissing; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

En overwegende dat oproep tot bindendverklaring van het arrest we
gens de verwerping van de voorziening zonder belang wordt; 

Om die redenen, voegt de voorzieningen die op de algemene rol zijn in
geschreven onder de nummers C.97.0461.F en C.98.0044.F; uitspraak doende 
in de zaak nr. C.97.0461.F: verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten; uitspraak doende in de zaak nr. C.98.0044.F: verwerpt de voor
ziening en de oproep tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt de ei
sers in de kosten. 

14 december 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont, Gerard en T'Kint. 

Nr. 692 

1 e KAMER- 14 december 2000 

1 o HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL- AKTE VAN HO
GER BEROEP- UITEENZETTING VAN DE GRIEVEN- BEGRIP. 

2° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBE
GREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP. VORM. TERMIJN. ONSPLITSBAAR GESCHIL- AKTE VAN HO
GER BEROEP- UITEENZETTING VAN DE GRIEVEN- ONTSTENTENIS- GEVOLG. 
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1 o Een aaneenschakeling van algemene bewoordingen in de akte van hager beroep en 
de loutere verwijzing naar de appelconclusie voldoen niet aan het vereiste van art. 
1057, 7", Ger. W.; het arrest, volgens hetwelk de verplichting om de grieven uiteen te 
zetten in casu de verplichting inhoudt om in de akte van hager beroep nauwkeurig 
te omschrijven hoe de feiten waarop de appellant zijn aanspraken grondt een schen
ding van de wet van 14 juli 1991 opleveren, voegt aan voornoemd artikel geen voor
waarde toe die het niet bevat (1). (Art. 1057, 7°, Ger.W.) 

2° Het ontbreken van motivering in de akte van hager beroep belet het goede ver
loop van de rechtspleging en leidt bijgevolg tot nietigheid van die akte, aangezien de 
belangen van de gedaagde worden geschaad doordat de oplossing van het geschil aan
zienlijk wordt vertraagd; de omstandigheid dat er geen schade is omdat het beroe
pen vonnis bij voorraad ten uitvoer kan worden gelegd, heeft daarmee niets uit te 
staan. (Artt. 860, 861 en 1057, 7°, Ger.W.) 

(THALASSA PROMOTION N.V T. LAMY CONSTRUCTION N.Vl 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0359.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 januari 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel : schending van de artikelen 860, 861, 1050 tot 1072bis, inzonder
heid 1057, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek, en 149 van de Grondwet, 

doordat het arrest het hoger beroep van eiseres niet ontvankelijk verklaart op de 
volgende gronden: "dat (verweerster) de door haar in limine litis opgeworpen excep
tie van nietigheid eveneens grondt op het gebrek aan motivering van het verzoek
schrift in hoger beroep; dat (eiseres) in haar akte van hoger beroep de eerste rech
ter tevens verwijt 'dat hij geenszins rekening heeft gehouden met de bijzonder 
nauwkeurige argumenten' in haar conclusie, dat 'hij geen enkele van haar midde
len heeft beantwoord' en dat hij 'blijkbaar geen rekening houdt met onbetwistbare stuk
ken (uit haar dossier), dat volledig is, een inventaris bevat en bijzonder goed is op
gemaakt' (waaruit) 'duidelijk de onrechtmatige handelspraktijken van (verweerster 
blijken)'; dat (eiseres) op het einde van haar verzoekschrift ook vermeldt 'dat (zij), vanaf 
het ogenblik dat de voorzitter van de rechtbank van koophandel geenszins reke
ning heeft gehouden met (haar) argumenten, zich veroorlooft al haar argumenten die 
in (hoofd-, aanvullende en tweede aanvullende) conclusies voor het appelgerecht zijn 
uiteengezet, hier als volledig weergeven te beschouwen en uitdrukkelijk ernaar ver
wijst'; dat de aaneenschakeling van algemene bewoordingen een louter formele mo
tivering is die niet voldoet aan het vereiste van artikel 1057, 7°, van het Gerechte
lijk Wetboek; 'dat artikel1057, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek in acht wordt genomen, 
aangezien de gedaagde, toen hij kennisnam van de motivering van de akte van ho
ger beroep, wel degelijk moest weten waarom de appellant van oordeel is dat de be
slissing in haar geheel of ten dele gewijzigd moet worden, en derhalve de verdedi
ging van zijn belangen heeft kunnen regelen (. .. ); dat de bewoordingen de gedaagde 
in staat moeten stellen zijn conclusie voor te bereiden en de appelrechter in staat moe
ten stellen om de draagwijdte van de aangevoerde grieven na te gaan (. .. )'; dat de lou
tere verwijzing naar de conclusie in eerste aanleg niet volstaat; dat bovendien, om de 
akte van hoger beroep nietig te kunnen verklaren, vereist is dat het verzuim of de ge
laakte onregelmatigheid de belangen heeft geschaad van de partij die de exceptie op
werpt; dat (verweerster) in haar aanvullende conclusie in eerste aanleg (. .. ) (eise
res) al verweet 'dat deze er genoegen mee neemt een aantal feiten mee te delen 

(1) Zie Cass., 7 sept. 2000, A.R. C.99.017l.F, nr. 450; Cass., 19 maart 1999, A.R. C.96.0053.N, 
nr. 167. 
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(namelijk negen feiten die door de eerste rechter weergegeven zijn op het tweede en 
het derde blad van het vonnis) en daaruit afleidt dat ze strijdig zijn met een van de 
wetsbepalingen' en 'eiseres nergens preciseert welk artikel van de wet (op de handels
praktijken) door het gelaakte feit wordt geschonden'; dat genoemd middel in aan
merking is genomen door de eerste rechter die eraan heeft herinnerd 'dat de han
delwijze die erin bestaat te beweren dat een regel van de Handelspraktijkenwet 
geschonden is, zonder bewijs of omschrijving van de feiten in het licht van de wet, niet 
voldoet aan de vereisten van een vordering tot staking(. .. )'; dat (eiseres) weliswaar 
niet ertoe verplicht kan worden een gedetailleerde uiteenzetting van haar argumen
ten te geven (. .. ),maar zij evenwel in haar verzoekschrift in hager beroep nauwkeu
rig moest vermelden hoe de feiten waarop zij haar aanspraken grondt de wet van 14 
juli 1991 schenden, zodat (verweerster) in staat is haar verdediging op passende wijze 
te organiseren en haar conclusie voor te bereiden; dat (eiseres) tot nu toe nag geen con
clusie genomen heeft over de grand van de zaak, wat de beschikking die op 7 novem
ber 1998 op grand artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek is gewezen, noch
tans niet verbood; dat (verweerster) derhalve, indien de exceptie van nietigheid zou 
worden verworpen, niets anders zou kunnen doen dan opnieuw op algemene wijze con
clusie te nemen over de negen feiten die (eiseres) in eerste aanleg heeft aange
voerd, teneinde aan te tonen dat ze niet bewezen zijn of dat ze de wet betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument niet schen
den; dat het ontbreken van motivering in het verzoekschrift in hager beroep dus het 
goede verloop van de rechtspleging belet en (verweerster) schaadt doordat de oplos
sing van het geschil aanzienlijk wordt vertraagd", 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar verzoekschrift in hager beroep uiteen
zette "dat (zij) niet akkoord kan gaan met de beslissing van 27 maart 1998 in zo
verre deze de hoofdvorderingen niet ontvankelijk verklaart en voor het overige de tegen
vorderingen ontvankelijk en ten dele gegrond verklaart; die beslissing op 7 mei 1998 
betekend is; die beslissing gewijzigd zal moeten worden daar zij geen rekening houdt 
met de bijzonder nauwkeurig uiteengezette argumenten van (eiseres); de beroepen be
slissing preciseert dat de door (eiseres) ingestelde vorderingen niet ontvankelijk zijn 
omdat ze naar geen enkel correct en nauwkeurig uiteengezet rechtsmiddel verwij
zen; (eiseres) een dergelijke beslissing niet kan begrijpen, aangezien de aange
voerde middelen zo duidelijk omschreven en uiteengezet waren in de verschillende con
clusies die voor de rechtbank van koophandel waren neergelegd; er op dezelfde wijze 
tot staving van de vorderingen een dossier was neergelegd dat volledig is, een in
ventaris bevat en bijzonder goed is opgemaakt; dat dossier dus allesbehalve een "sa
menraapsel van stukken" was; de beslissing dienaangaande bijzonder onbegrijpe
lijk is; de voorzitter van de rechtbank van koophandel geen enkel van de door (eiseres) 
aangevoerde middelen heeft beantwoord; men zich afvraagt in hoeverre het bewijs
materiaal in het dossier van (eiseres) daadwerkelijk in aanmerking is genomen door 
de rechtbank die blijkbaar geen rekening houdt met onbetwistbare stukken waar
uit duidelijk de onrechtmatige handelspraktijken van (verweerster) blijken; de be
slissing op de tegenvordering van dezelfde aard is en om dezelfde redenen evenzeer 
onaanvaardbaar is; (eiseres), vanafhet ogenblik dat de voorzitter van de rechtbank 
van koophandel geenszins rekening heeft gehouden met (haar) argumenten, zich ver
oorlooft al haar argumenten die in conclusies voor het appelgerecht zijn uiteenge
zet, hier als volledig weergeven te beschouwen en uitdrukkelijk ernaar verwijst; dat 
die argumenten aangenomen zullen moeten worden"; in de slotsom van dat verzoek
schrift gevraagd werd om "de slotsom aan te nemen van de conclusie die voor de recht
bank van koophandel was neergelegd, welke conclusie geacht wordt in dit verzoek
schrift volledig te zijn weergeven" en om verweersters tegenvorderingen afte wijzen 
en haar in de kosten te veroordelen; onder het begrip uiteenzetting van de grieven, 
dat vervat is in artikel1057, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek verstaan wordt de op
gave door de appellant van de kritiek die hij tegen de beroepen beslissing oefent, na
melijk de redenen waarom hij wil dat die beslissing gewijzigd wordt; artikel1057, 7°, 
van het Gerechtelijk Wetboek evenmin als enige andere bepaling de appellant ertoe 
verplicht zijn middel en zijn verzoekschrift in hager beroep uiteen te zetten en nag min
der om de feiten te omschrijven waarop hij zijn aanspraak grondt en aan te tonen hoe 
ze de door die partij aangevoerde wetsbepalingen schenden; zelfs in de veronderstel
ling, quod non, dat de artikelen 95 tot 100 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de 
handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de consument, degene die 
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een staking vordert, op straffe van niet-ontvankelijkheid, ertoe verplichten de da
den te omschrijven die hij met het oog op die wet wil doen staken, het dan om een voor
waarde voor de ontvankelijkheid van de vordering tot staking zou gaan en geens
zins om een oorzaak van niet-ontvankelijkheid van het verzoekschrift in hoger beroep; 
het verzoekschrift in hoger beroep in casu de eerste rechter verweet dat hij, zowel op 
de hoofdvordering van eiseres als op de tegenvorderingen van verweerster, uit
spraak had gedaan zonder rekening te hebben gehouden met haar argumenten en zon
der een van haar middelen te hebben beantwoord en meer bepaald de hoofdvorderingen 
niet ontvankelijk te hebben verklaard omdat ze naar geen enkel correct en nauw
keurig uiteengezet rechtsmiddel verwezen en steunden op "een samenraapsel van stuk
ken"; eiseres erin vermeldde dat er integendeel een dossier was neergelegd dat vol
ledig was, een inventaris bevatte en bijzonder goed was opgemaakt en dat haar 
middelen verduidelijkt waren in de verschillende conclusies die in eerste aanleg wa
ren neergelegd en die zij, aangezien er geen rekening mee was gehouden, beschouwt 
volledig weergegeven te zijn in het verzoekschrift in hoger beroep; verweerster, ge
daagde partij, aldus door het verzoekschrift in hoger beroep in staat waste weten 
waarom eiseres, appellant, van oordeel was dat de beroepen beslissing gewijzigd moest 
worden, en in staat was haar verdediging voor te bereiden; daaruit volgt dat het ar
rest dat eerst herinnert aan de grieven die eiseres in haar verzoekschrift in hoger be
roep heeft geuit en vervolgens oordeelt "dat zij evenwel in haar verzoekschrift in ho
ger beroep nauwkeurig moest vermelden hoe de feiten waarop zij haar aanspraken 
grondt de wet van 14 juli 1991 schenden, zodat (verweerster) in staat is haar verde
diging op passende wijze te organiseren en haar conclusie voor te bereiden", aan ar
tikel1057, 7°, van het Gerechtelijk Wetboek een voorwaarde toevoegt die het niet be
vat en derhalve die bepaling schendt; 

tweede onderdeel, ingevolge de artikelen 860 en 861 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de akte van hoger beroep aileen dan, op grond van artikel1057, 7°, van dat wet
hoek, nietig verklaard kan worden indien het verzuim om de grieven uiteen te zet
ten, dat niet verward mag worden met een motiveringsverplichting, de belangen heeft 
geschaad van de partij die de exceptie opwerpt; het recht om hoger beroep in te stel
len, dat neergelegd is in de artikelen 1050 tot 1072bis van het Gerechtelijk Wet
hoek, het recht impliceert om de appelrechter opnieuw alle feiten van de zaak en de 
argumenten voor te leggen die de eerste rechter niet heeft beantwoord of die hij heeft 
afgewezen; de omstandigheid dat (verweerster) "niets anders zou kunnen doen dan op
nieuw op algemene wijze conclusie te nemen over de negen feiten die (eiseres) in eer
ste aanleg heeft aangevoerd, teneinde aan te tonen dat ze niet bewezen zijn of dat ze 
de wet betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van de 
consument niet schenden" derhalve niet als schadelijk voor de belangen van die par
tij beschouwd kan worden; het arrest dat, op die grond, oordeelt dat "dat het ont
breken van motivering in het verzoekschrift in hoger beroep dus het goede verloop van 
de rechtspleging belet en (verweerster) schaadt doordat de oplossing van het ge
schil aanzienlijk wordt vertraagd", zowel artikelen 860, 861 en 1057, 7°, van het Ge
rechtelijk Wetboek als de artikelen 1050 tot 1072bis van dat wetboek schendt; 

derde onderdeel, eiseres, om te betwisten dat de op artikel1057, 7°, van het Ge
rechtelijk Wetboek gegronde onregelmatigheid van het verzoekschrift in hoger be
roep verweerster geschaad zou hebben, aanvoerde "dat (verweerster) geenszins het be
wijs levert van de schade die zij zou lijden ( ... ); dat het beroepen vonnis bij voorraad 
ten uitvoer wordt gelegd aangezien ( ... ) het (eiseres) beveelt de vastgestelde, met de 
eerlijke handelsgebruiken strijdige daden te staken, op straffe van een dwangsom van 
250.000 frank per schending van dat bevel, met ingang van de betekening van het von
nis" en zij daaruit afleidde dat "ingeval het hof (van beroep) zou vaststellen dat de grie
ven die (eiseres in haar verzoekschrift in hoger beroep) uiteenzet (verweerster) niet 
in staat stellen om conclusie te nemen en aldus de beslechting van het geschil ver
tragen, er dan vastgesteld zou moeten worden ( ... ) dat (laatstgenoemde) geen en
kele schade lijdt aangezien zij het vonnis, althans wat de dwangsom betreft, bij voor
raad ten uitvoer kan leggen"; het arrest dat omstandig middel met geen enkele 
overweging beantwoordt; het derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel149 van de Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 



1998 HOF VAN CASSATIE Nr. 692 

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

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

Overwegende dat het arrest met name erop wijst dat eiseres in haar ver
zoekschrift in hoger beroep vermeldt "dat (zij), vanafhet ogenblik dat de voor
zitter van de rechtbank van koophandel geenszins rekening heeft gehou
den met (haar) argumenten, zich veroorlooft al haar argumenten die in( ... ) 
conclusies voor het appelgerecht zijn uiteengezet, hier als volledig weerge
ven te beschouwen en uitdrukkelijk ernaar verwijst"; 

Dat het, zonder dat het middel hiertegen opkomt, oordeelt dat "de aan
eenschakeling van algemene bewoordingen een louter formele motivering is 
die niet voldoet aan het vereiste van artikel1057, 7°, van het Gerechtelijk 
Wetboek" en dat "dat de loutere verwijzing naar de conclusie in eerste aan
leg niet volstaat "; 

Overwegende dat het arrest weliswaar eraan toevoegt dat eiseres "in haar 
verzoekschrift in hoger beroep nauwkeurig moest vermelden hoe de feiten 
waarop zij haar aanspraken grondt de wet van 14 juli 1991 schenden, zo
dat (verweerster) in staat is haar verdediging op passende wijze te organi
seren en haar conclusie voor te bereiden"; 

Dat evenwel uit de context van het arrest blijkt dat de appelrechters met 
de hierboven weergegeven reden bedoelden dat, wegens de beslissing van de 
eerste rechter om de vordering van eiseres te verwerpen omdat de feiten niet 
in het licht van de wet van 14 juli 1991 waren omschreven, de in artikel1057, 
7o, van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde verplichting om de grieven uit
een te zetten in casu de verplichting inhield om in het verzoekschrift in ho
ger beroep nauwkeurig te vermelden hoe de feiten waarop zij haar aan
spraken grondt de wet van 14 juli 1991 schenden; 

Dat het arrest, zodoende, aan het vorenaangehaalde artikel1057, 7°, geen 
voorwaarde toevoegt die het niet bevat, maar een juiste toepassing ervan 
maakt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest eerst erop wijst dat eiseres in haar verzoek

schrift in hoger beroep niet nauwkeurig had vermeld hoe de feiten waarop 
zij haar aanspraken grondt de wet van 14 juli 1991 schenden, en vervol
gens vaststelt "dat (eiseres) tot nu toe nog geen conclusie genomen heeft over 
de grond van de zaak, wat de beschikking die op 5 november 1998 op grond 
artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek is gewezen, nochtans niet ver
bood; dat (verweerster) derhalve, indien de exceptie van nietigheid zou wor
den verworpen, niets anders zou kunnen doen dan opnieuw op algemene wijze 
conclusie te nemen over de negen feiten die (eiseres) in eerste aanleg heeft 
aangevoerd, teneinde aan te tonen dat ze niet bewezen zijn of dat ze de wet 
betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en de bescherming van 
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de consument niet schenden"; dat het oordeelt "dat het ontbreken van mo
tivering in het verzoekschrift in hoger beroep dus het goede verloop van de 
rechtspleging belet en (verweerster) schaadt doordat de oplossing van het ge
schil aanzienlijk wordt vertraagd"; 

Dat het arrest aldus geen enkele van de in het middel aangewezen wets-
bepalingen schendt; 

Dat het onderdeel niet aangenomen kan worden; 
Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest door te oordelen dat ''het ontbreken van mo

tivering in het verzoekschrift in hoger beroep () het goede verloop van de 
rechtspleging belet en (verweerster) schaadt doordat de oplossing van het ge
schil aanzienlijk wordt vertraagd", de conclusie van eiseres dat verweerster 
geen enkele schade leed aangezien zij het beroepen vonnis bij voorraad ten 
uitvoer kon doen leggen, beantwoordt door ze af te wijzen; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

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

14 december 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en Gerard 

Nr. 693 

1 e KAMER- 14 december 2000 

VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN - HYPOTHEKEN - TOEKOMSTIGE SCHULDVORDE
RINGEN- HYPOTHEEK VAN ONBEPAALDE DUUR- WERKING VAN DE WET IN DE TIJD- WET TOT 
GELDIGVERKLARING VAN DE HYPOTHEEK VOOR ALLE BEDRAGEN- VOORWAARDEN. 

Als er een hypotheek wordt gevestigd tot zekerheid van toekomstige schuldvorderin
gen die over een onbepaalde duur kunnen ontstaan of tot zekerheid van schuldvor
deringen uit hoofde van een overeenkomst van onbepaalde duur, geldt art. 51bis, § 
2, W. 4 aug. 1992, dat een recht op een eenzijdige opzegging doet ontstaan, voor de 
overeenkomsten die v66r de inwerkingtreding van voornoemde wet zijn gesloten, ook 
al voorziet geen enkel beding in dat recht. (Art. 51bis, § 2, wet 4 aug. 1992; art. 10, 
tweede lid, wet 13 april 1995.) 

(D ... T. KBC BANK) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0074.F) 

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



2000 HOF VAN CASSATIE Nr. 693 

Over het middel : schending van de artikelen 544 van het Burgerlijk Wetboek, 80, 
inzonderheid eerste lid, van de Hypotheekwet van 16 december 1851, 51bis van de wet 
van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet en 149 van de Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat "(verweerster) op 6 september 1996, ten laste van 
(eiseres), een bevel en een aanmaning die beslag op onroerend goed voorafgaat, heeft 
aangezegd; die handelingen van tenuitvoerlegging plaatsvinden met het oog op de in
ning door (verweerster) van bedragen die J.G. (echtgenoot van eiseres) haar ver
schuldigd zijn als borg voor de n.v. Bati-Art; het bevel en de aanmaning respectie
velijk betekend zijn op grand van een vonnis dat op 6 maart 1996 bij verstek jegens 
J.G. is gewezen en van twee akten van hypotheekstelling die op 24 september 1986 
en 15 juli 1987 door (eiseres) en J.G. ten voordele van (verweerster) werden ver
leend"; dat de notarii:He akte van 24 september 1986 voorziet in "een kredietopening 
van 8.500.000 frank onder de voorwaarden bedoeld in de artikelen 2 tot 7 van de akte; 
dat artikel 8 van de akte ten voordele van (verweerster) voorziet in een hypotheek
stelling om de bank de betaling te waarborgen van alle bedragen die de krediet
nemers haar op grand van deze kredietopening verschuldigd zijn, en, voorts, van alle 
overige bedragen die de kredietnemers haar op welke grand oak verschuldigd zijn of 
zouden zijn (. .. )"; dat de notariele akte van 15 juli 1987 "opgemaakt is na een brief van 
5 mei 1987 (aan eiseres en haar echtgenoot) waarin (verweerster) hun een krediet van 
18.000.000 frank verleent dat gewaarborgd is door een hypothecaire inschrijving van 
eerste rang die betrekking heeft op drie onroerende goederen waarvan een toebe
hoort (aan eiseres en aan haar echtgenoot) en de overige twee aan (eiseres) eigen on
roerende goederen zijn; dat de brief waarin de kredietopening wordt toegekend uit
drukkelijk preciseert dat die waarborg 'al uw verbintenissen ten aanzien van onze bank 
(dekt), ongeacht het voorwerp of de aard ervan, zelfs als ze van na deze brief date
ren'; en dat de akte overigens een artikel 8 bevat waarvan de bewoordingen de
zelfde zijn als die van artikel 8 van de akte van 24 september 1986 dat eerder door 
het hof (van beroep) is aangehaald"; dat het arrest vervolgens vermeldt dat: "elk van 
de partijen in conclusie herinnert aan de beginselen betreffende de geldigheid van de 
zekerheid voor alle bedragen, over welke beginselen er tussen de partijen geen one
nigheid bestaat, waarbij alleen de toepassing van die beginselen op de betrokken ak
ten verschilt naar gelang van de zienswijze die elke partij verdedigt" en oordeelt "dat 
eraan herinnerd moet worden dat het bedingen van zekerheidsrechten voor alle be
dragen beantwoordt aan het vereiste van de bepaaldheid van de gewaarborgde schuld
vorderingen, aangezien dat beding in die zin uitgelegd wordt dat het de zakenrela
tie tussen de bank en de kredietnemer behelst (Dirix, Nieuwe overeenkomsten tot 
zekerheid, TPR, 1988, p. 330 en vermelde verwijzingen); dat het in dat verband niet 
terzake doet dat die relatie beperkt is tot de hoofdschuldenaar (over de geldigheid van 
dergelijke bedingen inzake persoonlijke zekerheden, zie onder meer: Cass., 28 maart 
1974,A.C. 1974, 833; F. T'Kint, Suretes et principes generaux du droit de poursuite 
des creanciers, Larcier, 1991, nrs. 191 en 368; P.A. Foriers, Les suretes traditionnel
les, Developpements recents, Ed. J.B., 1992, p. 149, nr. 8); dat de wetgever overi
gens het beginsel van de geldigheid van de hypotheek voor alle bedragen bekrach
tigd heeft door artikel 51bis inte voegen in de wet van 4 augustus 1992 op het 
hypothecair krediet; dat § 1 van dat artikelluidt als volgt : een hypotheek mag ver
leend worden tot zekerheid van toekomstige schuldvorderingen indien de gewaar
borgde schuldvorderingen bepaald zijn of bepaalbaar zijn op het ogenblik van de 
hypotheekstelling (. .. )"; dat § 2 van die bepaling bovendien een eind gemaakt heeft aan 
de discussie over de geldigheid van de hypotheek voor alle bedragen die hierop ge
grond was dat een dergelijke hypotheek het vrije verkeer van goederen kon belem
meren; dat die wetsbepaling geldt voor alle overeenkomsten die gesloten zijn v66r de 
inwerkingtreding van de wet van 13 april 1995 (zie artikel10, tweede lid, van de wet 
van 13 april 1995); dat het arrest, op grand van die overwegingen vaststelt dat : "het 
gelaakte beding in casu geldig is, aangezien de gedekte schuldvorderingen bepaal
baar waren in de zin van artikel51bis van de wet van 4 augustus 1992 gelet op de za
kenrelatie die (eiseres en haar echtgenoot), gezamenlijk of afzonderlijk met (ver
weerster) onderhielden m.b.t. hun onroerend vermogen ofm.b.t. het vermogen dat zij 
ingebracht hebben in de vennootschappen waarvan het beheer onder hun toezicht staat"; 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar verzoekschrift tot hager beroep en in haar 
regelmatig genomen appelconclusie, tot staving van haar betwisting van de geldig-
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heid van de notariele akten van 24 september 1986 en 15 juli 1987, het middel aan
voerde dat de onbeperkte duur van de hypotheken die eiseres ten voordele van ver
weerster heeft verleend als gevolg heeft dat "de hypotheek op het goed onmogelijk kan 
worden afgelost, wat de openbare orde schendt"; eiseres in dat verband aanvoerde dat 
de notariele akte van 24 september 1986 en de notariele akte van 15 juli 1987 "van 
geen enkele beperking in de tijd" gewag maakten; dat de hypotheken die aldus bij de 
litigieuze notariele akten zijn gevestigd, de onroerende goederen van (eiseres) op on
beperkte wijze bezwaren, wat strijdig is met de openbare orde, aangezien die goede
ren door die hypotheken niet langer in de handel zijn"; eiseres daaruit afleidde dat ver
weerster "niet in het bezit was van een geldige titel, zodat de bij exploot van 6 
september 1996 betekende aanmaning nietig is" en dat verweerster derhalve "niet kan 
eisen dat (eiseres) haar onroerende goederen verkoopt om de gedwongen tenuitvoer
legging te verkrijgen van het vonnis van 6 maart 1996 van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Brussel dat (de echtgenoot van eiseres) veroordeelde om (verweerster) 
het provisioneel bedrag van 10 miljoen frank te betalen"; het arrest nergens in zijn 
motivering onderzoekt welke de gevolgen zijn van de onbeperkte duur van de hypo
theken die eiseres ten voordele verweerster heeft verleend, op de geldigheid van de 
litigieuze notariele akten; het arrest derhalve niet regelmatig met redenen is om
kleed (schending van artikel149 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, luidens artikel544 van het Burgerlijk Wetboek, "eigendom het recht 
is om op de meest volstrekte wijze van een zaak genot te hebben en daarover te be
schikken, mits men er geen gebruik van maakt dat strijdig is met de wetten of met 
de verordeningen"; het aldus omschreven eigendomsrecht niet geldig kan worden be
zwaard met een eeuwige last die onbeperkt het vrije verkeer zou belemmeren; arti
kel 80, eerste lid, van de Hypotheekwet daarom, m.b.t. de last die een hypotheek vormt, 
het beginsel invoert dat "de bedongen hypotheek slechts geldig is voor zover het be
drag waarvoor zij is verleend, in de akte bepaald is" en artikel 51bis van de wet van 
4 augustus 1992 op het hypothecair krediet, in§ 1 ervan, eerst bepaalt dat "een hy
potheek mag verleend worden tot zekerheid van toekomstige schuldvorderingen in
dien de gewaarborgde schuldvorderingen bepaald zijn ofbepaalbaar zijn op het ogen
blik van de hypotheekstelling", en vervolgens vereist dat ingeval "een hypotheek wordt 
gevestigd tot zekerheid van toekomstige schuldvorderingen die over een onbe
paalde duur kunnen ontstaan of tot zekerheid van schuldvorderingen uit hoofde van 
een overeenkomst van onbepaalde duur, de persoon tegen wie de hypotheek wordt in
geschreven of de derde-bezitter van het met hypotheek bezwaarde goed, de hypo
theek steeds kan opzeggen met een opzegging van minstens drie maanden en maxi
mum zes maanden ( ... )"; uit die wetsbepalingen volgt dat een hypotheek die verleend 
wordt voor alle bedragen zonder onderscheid, maar die geen tijdsbeperking bevat en 
niet eenzijdig kan worden opgezegd, nietig is; daaruit volgt dat het arrest dat, om af
wijzend te beschikken op de vordering van eiseres, de geldigheid erkent van de liti
gieuze hypotheken, waarvan het vaststelt dat ze verleend zijn voor alle bedragen zon
der onderscheid die eiseres op welke grond en uit welken hoofde ook aan verweerster 
verschuldigd is, en waarvan niet betwist werd dat ze geen enkele tijdsbeperking be
vatten en dat ze niet eenzijdig door eiseres konden worden opgezegd, niet naar recht 
verantwoord was (schending van de artikelen 544 van het Burgerlijk Wetboek, 80, in
zonderheid eerste lid, van de Hypotheekwet van 16 december 1851 en 51bis van de 
wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat "§ 2 van (artikel51bis van de wet 
van 4 augustus op het hypothecair krediet) ( ... ) een eind gemaakt heeft aan 
de discussies over de geldigheid van de hypotheek voor alle bedragen, (dis
cussies) die hierop gegrond waren dat een dergelijke hypotheek het vrije ver
keer van goederen kon belemmeren" en beslist "dat die wetsbepaling geldt 
voor alle overeenkomsten die gesloten zijn v66r de inwerkingtreding van de 
wet van 13 april 1995 (tot wijziging van de wet van 4 augustus 1992)"; 

Dat het aldus antwoordt op de conclusie van eiseres die de geldigheid be
twist van de litigieuze notariele akten omdat de hypotheken die eiseres aan 
verweerster heeft verleend niet in de tijd beperkt zijn; 
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Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Nr. 694 

Overwegende dat artikel 51bis, § 2, van de wet van 4 augustus 1992, zo
als het in die wet is ingevoegd bij artikel 8 van de wet van 13 april 1995, be
paalt dat indien een hypotheek wordt gevestigd tot zekerheid van toekom
stige schuldvorderingen die over een onbepaalde duur kunnen ontstaan of 
tot zekerheid van schuldvorderingen uit hoofde van een overeenkomst van 
onbepaalde duur, de persoon tegen wie de hypotheek wordt ingeschreven of 
de derde-bezitter van het met hypotheek bezwaarde goed, de hypotheek steeds 
kan opzeggen met een opzegging van minstens drie maanden en maxi
mum zes maanden; 

Dat luidens artikel 10, tweede lid, van de wet van 13 april 1995, artikel 
51bis van toepassing is op de overeenkomsten gesloten v66r haar inwer
kingtreding; 

Dat het voor de toepassing van het hierboven aangehaalde artikel51bis, 
§ 2, niet vereist is dat de hypotheekovereenkomst een beding bevat dat voor
ziet in het recht op eenzijdige opzegging; 

Dat het arrest, met de in het antwoord op het eerste middel weergege
ven motivering, oordeelt dat de litigieuze hypotheken te allen tijde eenzij
dig kunnen worden opgezegd, mits een opzeggingstermijn in acht wordt ge
nomen en derhalve zijn beslissing naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

14 december 2000- 1e kamer- Voorzitter: de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : mevr. Matray- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat
generaal- Advocaten: mrs. Simont en Nelissen Grade. 

Nr. 694 

1 e KAMER - 15 december 2000 

1 o HOOFDELIJKHEID- HOOFDELIJKHEID TUSSEN SCHULDENAARS- KWIJTSCHELDING 
TEN VOORDELE VAN EEN SCHULDENAAR- TENIETGAAN VAN DE VERBINTENIS- GEVOLG VOOR 
DE OVERIGEN- AL DAN NIET KOSTELOZE KWIJTSCHELDING. 

2° VERBINTENIS - TENIETGAAN VAN DE VERBINTENIS - HOOFDELIJKE MEDE
SCHULDENAARS- KWIJTSCHELDING TEN VOORDELE VAN EEN SCHULDENAAR- GEVOLG VOOR 
DE OVERIGEN- ALDAN NIET KOSTELOZE KWIJTSCHELDING. 

1 o en 2° Tenzij de schuldeiser uitdrukkelijk zijn rechten tegen hen heeft voorbehou
den, bevrijdt kwijtschelding of ontslag bij overeenkomst ten voordele van een van de 
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hoofdelijke medeschuldenaars al de overigen; daartoe is niet vereist dat de kwijt
schelding of het ontslag van schuld ten kosteloze titel geschiedt (1). (Art. 1285 B.W.) 

(E .. , T ... T. H ... , V ... ) 

ARREST 

(A.R. C.98.0097.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 24 juni 1997 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1165, 1282, 1283, 1284 en 1285 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden vonnis van hervorming de vordering van de eisers om eer
ste verweerster q.q. en tweede verweerder solidair te veroordelen tot betaling van 
3.500.000 BEF herleidt met 1.386.810 BEF tot 2.113.190 BEF provisioneel, en tot aan
stelling van een land- en tuinbouwkundige met opdracht de definitieve schade van de 
eisers te ramen, in acht genomen de totale bedrijfsschade voor het verleden, heden, 
en de toekomstige voor het bedrijfsklaar maken van de installatie als het productie
verlies en de vermindering van de koopprijs te ramen, ongegrond verklaart op grond 
dat hangende het hoger beroep vast is komen te staan dat de verzekeringsmaat
schappij van B. aan de eisers een som van 1.386.810 BEF ten titel van schadever
goeding heeft betaald; dat de verweerders door de eerste rechter samen met B. soli
dair werden veroordeeld tot betaling van een provisie van 3.500.000 BEF meer de 
interesten; dat overeenkomstig artikel 1285 B.W. kwijtschelding of ontslag bij over
eenkomst ten voordele van een van de hoofdelijke medeschuldenaars al de overigen 
bevrijdt, tenzij de schuldeiser zich uitdrukkelijk zijn rechten tegen hen heeft voor
behouden; dat de schuldeiser in dit laatste geval zijn schuld niet kan invorderen dan 
na aftrek van het aandeel van diegene aan wie hij kwijtschelding verleend heeft; dat 
derhalve, indien een schuldeiser aan een van zijn schuldenaars de schuld kwijt
scheldt, zonder uitdrukkelijk zijn wil te kennen te hebben gegeven ten overstaan van 
de anderen, door deze afwezigheid van wilsuiting, in tegenstelling tot hetgeen voor
heen het geval was, door het Burgerlijk Wetboek wordt vermoed dat de schuld
kwijtschelding zich eveneens tot de andere schuldenaars uitstrekt; dat de eisers in be
sluiten erkennen dat voormelde uitbetaling geschiedde in het kader van een dading 
en zij in ruil voor deze betaling verzaakten aan alle vorderingen jegens de verzeke
ringsmaatschappij van B. enjegens de curator van de failliete boedel van B.; ... dat 
nu geen enkel voorbehoud blijkt geformuleerd te zijn dergelijke kwijtschelding deze 
van alle andere hoofdelijke medeschuldenaars tot gevolg heeft; inderdaad dat de for
mulering van artikel 4 van de bewuste dading als dusdanig in casu niet als het door 
artikel 1285 B.W. uitdrukkelijk te formuleren rechtsvoorbehoud gekwalificeerd ver
mag te worden; dat door aldus te handelen de eisers zich iedere aanspraak op ver
goeding ten overstaan van de verweerders ontzegden, 

terwijl kwijtschelding of ontslag bij overeenkomst ten voordele van een van de hoof
delijke medeschuldenaars, al de overigen bevrijdt tenzij de schuldeiser zich uitdruk
kelijk zijn rechten tegen hen heeft voorbehouden; dat kwijtschelding noodzakelijk ver
onderstelt dat de schuldenaar door de schuldeiser van zijn verbintenissen ontslagen 
wordt ten kosteloze titel; dat er dus geen kwijtschelding is wanneer de schuldenaar 
door de schuldeiser van zijn verbintenissen ontslagen wordt tegen betaling; dat het 
bestreden vonnis vaststelt dat de eisers verzaakten aan alle vorderingen jegens de ver
zekeringsmaatschappij van B. en jegens de curator van de failliete boedel van B. in 

(1) Zie Cass., 18 sept. 1941, Bull. en Pas., 1941, I, 343; Cass. fr. (civ.) 3 juli 1900, Recueil Si
rey, 1900, I, 441; SIMLER, PH., "Contrats et obligations", in J.Cl.Civ., Remise de dette, art. 1282 a 
1288, biz. 6; TILLEMAN, B., CLAEYS, I., CoUDRON, C., en LooNTJENS, K., "Dading", inA.P.R., E. Story
Scientia, 2000, nr. 154. 
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ruil voor de betaling van 1.386.810 BEF ten titel van schadevergoeding; dat deze schul
denaars derhalve niet van hun schulden werden kwijtgescholden vermits zij aan de 
eisers een schadevergoeding betaalden van 1.386.810 BEF hetgeen de kwijtschel
ding, die noodzakelijkerwijze kosteloos is, uitsluit; dat het bestreden vonnis der
halve ten onrechte aangenomen heeft dat dit een kwijtschelding uitmaakt (schen
ding van de artikelen 1282, 1283 en 1284 B.W.) en ten onrechte beslist heeft dat 
dergelijke kwijtschelding deze van alle andere hoofdelijke mede-schuldenaars tot ge
volg heeft en de eisers zich aldus iedere aanspraak op vergoeding ten overstaan van 
de verweerders ontzegden (schending van de artikelen 1165 en 1285 B.W.), 

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

Overwegende dat het middel niet aangeeft hoe en waardoor het hestre
den vonnis de artikelen 1165, 1282, 1283 en 1284 van het Burgerlijk Wet
hoek schendt; 

Overwegende verder dat, krachtens artikel 1285 van het Burgerlijk Wet
hoek, kwijtschelding of ontslag van overeenkomst ten voordele van een van 
de hoofdelijke medeschuldenaars, al de overigen bevrijdt tenzij de schuld
eiser uitdrukkelijk zijn rechten tegen hen heeft voorbehouden; dat, krach
tens het tweede lid van dit artikel, de schuldeiser in dit laatste geval de schuld 
niet kan invorderen dan na aftrek van het aandeel van degene aan wie hij 
kwijtschelding heeft verleend; 

Overwegende dat artikel 1285 van het Burgerlijk Wetboek niet vereist dat 
de kwijtschelding of het ontslag van schuld ten kosteloze titel geschiedt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

15 december 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggeuer : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Bres
seleers, advocaat-generaal- Aduocaat: mr. Houtekier. 
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1 e KAMER - 15 december 2000 

1° ARBITRAGE- BENOEMING VAN EEN ARBITER- BESLISSING VAN DE VOORZITTER VAN DE 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- CASSATIEBEROEP - ONTV ANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- BESLIS
SING VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- BENOEMING VAN EEN 
ARBITER 

3° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- BENOEMING VAN EEN ARBITER IN EEN 
SCHEIDSGERECHT- BESLISSING VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AAN
LEG- CASSATIEBEROEP - ONTV ANKELIJKHEID - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING- PER
KEN. 
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4 o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- BENOEMING VAN EEN ARBITER IN EEN 
SCHEIDSGERECHT - BESLISSING VAN DE VOORZITTER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AAN
LEG- CASSATIEBEROEP- ONTV ANKELIJKHEID - HOF VAN CASSATIE - VERPLICHTING
PERKEN. 

5° ARBITRAGE - BENOEMING VAN EEN ARBITER- BESLISSING VAN DE VOORZITTER VAN DE 
RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- CASSATIEBEROEP- ONTV ANKELIJKHEID -ARBITRAGE
HOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING. 

1 o en 2° Tegen de beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg tot 
benoeming van een arbiter op grand van art. 1684, eerste lid, Ger. W., staat geen 
cassatieberoep open (1). (Art. 1686, eerste lid, Ger.W.) 

3°, 4° en 5o In een rechtspleging waarin de voorzitter van de rechtbank van eerste aan
leg conservatoir gesubstitueerd wordt aan een onwillige partij om een arbiter aan te 
duiden, is geen ruimte om een prejudiciele vraag te stellen aan het Arbitragehof (2). 
(Artt. 1686, eerste lid, Ger.W., § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

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

Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers : 

Eiseres heeft cassatieberoep ingesteld tegen een beschikking die, met toepassing van 
artikel1684 van het Gerechtelijk Wetboek, op verzoek van de meest gerede partij een 
arbiter heeft aangewezen. Zij voert aan dat de beschikking de artikelen 2 en 40 van 
de Taalwet Gerechtszaken schendt en nietig is. 

Artikel 1686, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek sluit echter elke voorzie
ning tegen een dergelijke beslissing uit. Het arrest van het Hofvan 15 december 1977 
(3) en de rechtsleer (4) ondersteunen het correcte standpunt van verweerster dat het 
cassatieberoep niet ontvankelijk is. 

Als het Hof deze rechtsopvatting deelt, rijst het probleem of ter zake een vraag aan 
het Arbitragehof moet worden gesteld. Eiseres houdt namelijk voor dat het uitslui
ten van cassatieberoep tegen de litigieuze beschikking niet evenredig is met het be
oogde doel, en bijgevolg strijdig met de artikels 10 en 11 van de Grondwet. 

Artikel 26 van de Bijzondere Wet Arbitragehof laat aan het Hof van Cassatie niet 
veel ruimte om niet in te gaan op het verzoek om aan het Arbitragehof een prejudi
ciele vraag te stellen. Die stringente wettelijke verplichting kan een uitnodiging zijn 
tot procesrechtsmisbruik. 

Nu zou men kunnen uitgaan van de idee dat de wetgever, door elke voorziening uit 
te sluiten tegen de beslissing van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg tot 
aanwijzing van een arbiter, beoogt de doelmatigheid van die procedure te verzeke
ren door onder meer dilatoire manreuvres te verhinderen; hij zou aldus ipso facto de 
mogelijkheid tot het stellen van een prejudiciele vraag hebben uitgesloten. 

Dit bij uitstek pragmatische standpunt verdient geen bijval omdat het reeds het oor
deel inhoudt dat artikel1686, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre het 
cassatieberoep uitsluit, evenredig is met het beoogde doel en dus de artikels 10 en 11 

(1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie. 

(2) Zie noot 1. 

(3) A.C., 1978, 470. 

(4) DE BoURNONVILLE, PH., Rep.Not., t. XIII, hoek VI, Larcier 2000, nr. 163; DE LEVAL, G., "La de
signation et Ia mission des arbitres", Rev.D1:lnt.Comp. 1976, 174, nr. 5; FE'ITWEIS, A., Manuel de 
procedure civile, Liege 1987, nr. 1113; KEuTGEN, G., "Chronique de jurisprudence- L'arbitrage (1987 
a 1992)", J. T. 1993, 681, nr. 21; LINSMEAU, J., "L'arbitrage volontaire en droit prive beige", in R.P.D.B., 
Compl. VII, Bruylant 1990, nr. 160. 
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van de Grondwet niet schendt, wat juist het voorwerp is van de prejudiele vraag en 
waarover alleen het Arbitragehof uitspraak vermag te doen (5). 

In de voorliggende zaak is het Hofer echter niet toe gehouden de gesuggereerde vraag 
aan het Arbitragehofvoor te leggen omdat de vraag niet pertinent is. Zoals Velaers 
schrijft moet een prejudiciele vraag tot een concreet toezicht leiden, een toezicht dat 
nodig is voor de oplossing van een concreet geschil (6). 

Ook indien het Arbitragehof zou oordelen dat het uitsluiten van de mogelijkheid om 
cassatieberoep in te stellen tegen een beschikking gewezen met toepassing van ar
tikel 1684 van het Gerechtelijk Wetboek strijdig is met de Grondwet, dan nog kan het 
cassatieberoep van eiseres geen doel tre:ffen. Ret aangevoerde middel mist immers fla
grant feitelijke grondslag nu het verzoekschrift van verweerster deel uitmaakt van de 
bestreden beslissing. In strijd met wat eiseres voorhoudt, wordt in de beschikking de 
zakelijke inhoud van de Frans tekst in het Nederlands weergegeven. Het louter le
zen van de stukken volstaat om dat vast te stellen. 

De uitslag van het cassatieberoep lijkt aldus vast te staan, met of zonder tussen
komst van het Arbitragehof : het Hof van Cassatie zal de voorziening verwerpen en 
eiseres in de kosten veroordelen. Gelet op het manifest ontbreken van een feitelijke 
grondslag is de door eiseres gesuggereerde vraag niet ter zake. Het is niet de taak van 
het Arbitragehof om op abstracte vragen een antwoord te geven. 

Dit standpunt ligt in de lijn van het arrest van 28 februari 2000 (7), dat besliste dat 
aan het Arbitragehof geen prejudiciele vraag moet gesteld worden als ze gegrond is 
op een middel dat feitelijke grondslag mist. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. C.OO.Ol23.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestreden beschikking, op 4 augustus 1999 ge
wezen door de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwer
pen; 

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

Over het door verweerster opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid 
van de voorziening: overeenkomstig artikel1686, lid 1, van het Gerechte
lijk Wetboek staat tegen een beslissing van de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg tot benoeming van een arbiter op grond van artikel 1684, 
lid 1, geen cassatieberoep open: 

Overwegende dat artikel1686, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat in de gevallen bedoeld in de artikelen 1684 en 1685 van dat wet
hoek, tegen de beslissingen van de voorzitter van de rechtbank geen voor
ziening openstaat; 

Dat de wetgever hiermede beoogt de doelmatigheid van de geschillen
beslechting door arbitrage veilig te stellen, in het bijzonder door geschil
len over de procedure slechts aan de rechter te laten voorleggen nadat de ar
bitrage beeindigd is; dat die bepaling ook geldt voor een cassatieberoep; 

Dat de voorziening derhalve niet ontvankelijk is; 

(5) De cassatierechtspraak is in die zin gevestigd dat, wanneer een middel een in artikel 26, § 
1, 3°, van de Bijzondere WetArbitragehofbedoelde vraag opwerpt, het Hofvan Cassatie, in de re
gel, het Arbitragehof moet verzoeken over die vraag uitspraak te doen. Zie echter Cass., 15 juli 
1997, P.97.0939.N, nr. 315; 20 okt. 1999, P.99.1355.F, nr. 552. 

(6) VELAERS, J., Van Arbitragehoftot Grondwettelijk Hof, Maklu Uitgevers 1990, nr. 500 en 515. 

(7) F.99.0003.F, nag niet gepubliceerd. 
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Overwegende dat eiseres ondergeschikt opwerpt dat de uitsluiting van een 
buitengewoon rechtsmiddel zoals het cassatieberoep niet evenredig is met het 
beoogde doel de afwikkeling van de arbitrage niet te vertragen en aldus op
werpt dat het genoemde artikel 1686, lid 1, in strijd is met de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet; dat zij wenst dat hierover een prejudiciele vraag wordt 
gesteld aan het Arbitragehof; · 

Overwegende dat de aard zelf van de procedure bedoeld in artikel 1684, 
lid 1, verhindert dat een prejudiciele vraag wordt gesteld; 

Dat in een rechtspleging waarin de voorzitter van de rechtbank conser
vatoir gesubstitueerd wordt aan een onwillige partij om een arbiter aan te 
duiden, geen ruimte is om welk onderzoek ook te doen naar eventuele nie
tigheden van de rechtspleging en evenmin om een vraag te stellen aan het 
Arbitragehof; 

Dat de ratio legis van artikel 1686, lid 1, het stellen van een prejudi
ciele vraag in de weg staat; 

Om die redenen, ven>v:Pl1t de voorziening; veroordeelt eiseres in de kos-
ten. if/1/ · 

15 deoamba' 20-t::.." kama' c- Voo,itta '.d' h.Vamugetmta, afdaling,. 
voorz1tter- Verslaggever :-de h. D1mc- Gedeelteluk geluklwdende conclusw van de 
h. Brusseleers, advocaat-generaal-Aduocaten: mrs. Van Ommeslaghe en Kirkpa
trick. 

Nr. 696 

1 e KAMER- 15 december 2000 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - TUCHTZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN- VERZOEKSCHRIIT TOT 
ONTTREKKING- RECHTSPLEGING- VERKLARING VAN DE VOORZITTER- VORMVEREISTEN. 

2o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)- ORDE VAN ARCHI
TECTEN- RAAD VAN DE ORDE- VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING- GEWETTIGDE VER
DENKING- RECHTSPLEGING- VERKLARING VAN DE VOORZITTER- VORMVEREISTEN. 

3o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - TUCHTZAKEN
RAAD VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN- VERZOEKSCHRIFT TOT ONTTREKKING- GEWET
TIGDE VERDENKING- ONPARTIJDIGHEID- BEG RIP. 

4 o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)- RAAD VAN DE ORDE 
VAN ARCHITECTEN- VERZOEKSCHRIIT TOT ONTTREKKING- GEWETTIGDE VERDENKING- ON
PARTIJDIGHEID - BEGRIP. 
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1 o en 2° De verklaring, overeenkomstig artikel 656, tweede lid, 1", van het Ger. W, door 
het gerecht waartegen onttrekking wordt gevorderd te stellen onderaan op de uit
gifte van het arrest, is aan geen vormvereiste onderworpen. Zo doet de verklaring, on
dertekend voor de Orde van architecten door de voorzitter en de secretaris, die weer
geeft welk het oordeel is van de Raad van de Orde van Architecten, vermoeden dat 
zij overleg gepleegd hebben met de leden van de Raad (1). (Art. 656, tweede lid, 1 o, 
Ger.W.) 

3° en 4° Wanneer de op tuchtgebied vervolgde persoon door gerechtelijke procedures die 
hijzelf uitlokt de leden van de Raad van de Orde van architecten dwingt een stand
punt in te nemen over de rechtsvragen die hij eveneens opwerpt in de tuchtprocedure, 
kan de Raad op die grand geen gebrek aan onpartijdigheid worden verweten (2). (Art. 
648, 2°, Ger.W.) 

(D ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN) 

ARREST 

(A.R. C.00.0605.N) 

RET HOF; - Gelet op het arrest van 17 november 2000 waarbij het ver
zoek niet kennelijk onontvankelijk werd verklaard; 

Gelet op de verklaring afgelegd namens de Raad van de Orde van Archi-
tecten van de provincie Antwerpen; 

Gelet op de door verzoeker neergelegde conclusie; 
I. Over de verklaring gesteld onderaan het arrest : 
Overwegende dat de verklaring aan geen vormvereiste is onderworpen; 
Dat de wet inzonderheid niet vereist dat het door de wet opgelegde over-

leg op een bepaalde wijze zou worden bewezen; 
Dat de verklaring ondertekend door de voorzitter en de secretaris die weer

geven welk het oordeel is van de Raad van de Orde en voor de Orde hun ver
klaring ondertekenen, doet vermoeden dat zij overleg gepleegd hebben met 
de leden van de Raad; 

Dat er geen reden bestaat tot schorsing; 
II. Over de zaak zelf : 
Overwegende dat verzoeker in wezen aan de Raad van de Orde verwijt ge

bruik te maken, voor de tuchtvervolgingen, van persoonlijke gegevens die hem 
aanbelangen en in een gegevensbestand zijn opgenomen; dat hij op grand van 
de wet van 8 december 1992 een procedure zoals in kart geding heeft inge
leid tegen de Orde van Architecten en tegen de leden en plaatsvervan
gende leden van de Raad van de Orde van Architecten van de provincie Ant
werpen; dat hij een grond tot onttrekking afleidt uit de gevoerde procedure 
en uit de standpunten ingenomen tijdens de procedure door de gedaag
den; 

Overwegende dat de omstandigheid dat een beroepsbeoefenaar zelf een pro
cedure instelt voor een rechterlijke instantie tegen alle leden en plaatsver
vangende leden van de Raad van de Orde niet noodzakelijk tot gevolg heeft 
dat de zaak aan die Raad moet worden onttrokken; 

(1) Zie Cass., 6 januari 2000, A.R. C.99.0447.N, nr. 12. 

(2) Zie Cass., 29 oktober 1998, A.R. C.98.0392.N, nr. 465. 
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Dat wanneer de op tuchtgebied vervolgde persoon do~r gerechtelijke pro
cedures die hijzelf uitlokt de leden van de Raad van de Or-de dwingt een stand
punt in te nemen over de rechtsvragen die hij eveneens "Opwerpt in de tucht
procedure, hij dit niet kan verwijten aan de leden van de Raad; 

Dat aan de Raad die op dergelijke wijze in een pro~ edure werd betrok
ken geen gebrek aan onpartijdigheid kan worden verw-eten; 

Overwegende voor het overige dat de omstandigheid dat de Raad van de 
Orde verklaart dat hij de richtlijn volgt van de National~ Raad, evenmin een 
reden van onttrekking oplevert; 

Dat er geen organieke band bestaat tussen de Radei::l_ van de Orde en de 
Nationale Raad; dat uit niets blijkt ~at de Raad van d~ Orde op een of an
dere wijze onderworpen is aan de N atwnale Raad of dat die indruk wordt ge
wekt· dat de Raad van de Orde blijkbaar aileen een b~Ieid voert dat over
eenstemt met aanbevelingen van de Nationale Raad en g~richt is op een vorm 
van cotirdinatie of eenvormigheid; 

Overwegende ten slotte dat uit niets blijkt ~at de Ra~d onrechtmatig zou 
hebben geweigerd het verzet ingesteld door erser te beh.andelen· dat uit het 
verloop van de tot op heden gevoerde rechtspleging gee1:1. gebrek aan onpar
tijdigheid of objectiviteit blijkt dat zou nopen de zaak c:tan de Raad te ont
trekken; 

Overwegende dat het verzoek moet worden verworp~n; 

Om die redenen, verwerpt het verzoek; veroordeelt v-erzoeker in de kos
ten. 

15 december 2000 - 1 e kamer - Y_oorzitter en ver~?aggever : de h. Verougstraete, 
voorzitter- Gelijkluidende conclusw van de h. ThlJS, advocaat-generaal met op
dracht - Advocaat : mr. C. Declerck, Kortrijk. 

Nr. 697 

3e KAMER - 18 december 2000 

1 o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (OPENBARE CENTRA VOOR)- OPDRACHTEN 
-ALGEMENE OPDRACHT- MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING- VREEMDELINGEN _DE
FINITIEF BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN- TERMIJN OlVJ: HET GRONDGEBIED TE 
VERLATEN- OVERMACHT. 

2° VREEMDELINGEN- MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ~ DEFINITIEF BEVEL OM 
HET GRONDGEBIED TE VERLATEN- TERMIJN OM HET GRONDGEBIEb TE VERLATEN- OVER
MACHT. 

1 o en 2° De beperking van de maatschapp~lijke d!enstverlening tot maximum een maand 
als bepaald in art. 57, § 2, derde en vwrde hd, 0. C.M. W -wet geldt alleen voor de 
vreemdelingen die weigeren gevolg te geven aan het bevel 0"!-. het grondgebied te ver
laten, maar niet voor degenen die om redenen, onafhankeluk van hun wil, verhin
derd zijn om naar hun land van herkomst terug te keren; ~t;n. aanzien van laatst
genoemden blijft het openbaar centrum voor maatschappeluk welzijn gehouden tot 
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maatschappelijke dienstuerlening tot het ogenblik waarop zij in staat zi,jn het grond
gebied effectief te uerlaten (1). (Art. 57, § 2, derde en vierde lid, O.C.M.W.-wet.) 

(O.C.M.W. ESNEUX T. G ... ) 

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F Leclercq (vertaling) : 

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

Ik geef onmiddellijk toe dat het standpunt dat de voorgestelde oplossing gewaagd 
kan lijken. Ik geef ook onomwonden toe dat ik sta voor een echt gewetensconflict tus
sen de letter van de wettekst en een interpretatie ervan die mij redelijker toe
schijnt in het licht van het feit dat ieder persoon de gewettigde verwachting mag koes
teren een leven te kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Ik 
kan me maar moeilijk verzoenen met de gedachte dat in een geval van overmacht, zo
als te dezen, een caritatieve vereniging of de bedelarij de enige uitweg is. 

2. Het middel betoogt dat de omstandigheid dat de vreemdelijk die een definitief be
vel om het grondgebied te verlaten heeft gekregen, wegens overmacht verhinderd is 
om naar zijn land terug te keren, onder voorbehoud van dringende medische hulp, voor 
het O.C.M.W. alleen de verplichting met zich brengt om nog gedurende een maand aan 
die vreemdelijk de dienstverlening te verzekeren die strikt noodzakelijk is om het ver
laten van het land mogelijk te maken. 

Ik kan me bij dat standpunt niet aansluiten. 

3. Art. 57,§ 2, derde en vierde lid, O.C.M.W.-wet, zoals het van toepassing was na 
de wet van 30 december 1992 en voor de wijziging ervan bij de wet van 15 juli 1996, 
bepaalt dat aan de maatschappelijke dienstverlening een einde wordt gemaakt vanaf 
de datum van de uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten, maar dat 
van die regel wordt afgeweken gedurende de strikt noodzakelijke termijn, om de vreem
deling in staat te stellen het grondgebied effectief te verlaten, met dien verstande dat 
die termijn in geen geval een maand mag overschrijden. 

Overeenkomstig het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk inzake termijnen, bui
ten de uitdrukkelijk bij de wet bepaalde gevallen, de termijnen worden verlengd met 
de duur waarin de partij die de handeling moet verrichten in de volstrekte onmoge
lijkheid verkeert te handelen, wordt de termijn die de ureemdeling in staat moet stel
len het grondgebied effectiefte uerlaten,m.i. in geval van overmacht onbeperkt ver
lengd met de gehele duur van die overmacht (2). 

Zonder dienaangaande door het middel te worden bekritiseerd, wijst het bestre
den arrest erop dat ''het door (verweerder) ontvangen bevel om het grondgebied te ver
laten definitief was", dat ''het (arbeids)hof (. .. ) het voldoende bewezen acht dat (ver
weerder) vooralsnog geen stuk kan krijgen dat zijn repatriering mogelijk maakt" en 
dat "er sprake is(. .. ) van overmacht waardoor (verweerder) verhinderd is naar zijn land 
terug te keren". 

(1) Zie wetsontwerp betreffende sommige aspecten van de toestand van de vreemdelingen en 
houdende invoering van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, memorie van toelichting, Ged1: 
St., Kamer, zitting 1983-1984, nr. 756/1, p. 10; verslag namens de Commissie voor Justitie uit
gebracht door de h. De Decker, Ged1: St., Kamer, zitting 1983-1984, nr. 756/21, p. 11; antwerp van 
wet houdende sociale en diverse bepalingen (artikelen 151 tot 155), verslag namens de Commis
sie voor de Volksgezondheid en het Leefinilieu uitgebracht door de h. Brauns, Gedr St., Kamer, ge
wone zitting 1992-1993, nr. 752/6, pp. 2 en 3; wetsontwerp tot wijziging van de vreemdelingen
wet en van de O.C.M.W.-wet, memorie van toelichting, Ged1: St., Kame1; gewone zitting 1995-
1996, nr. 364/1, p. 58; Arbitragehof 29 juni 1994, nr. 51/94, B.S. van 14 juli 1994, p. 18544, inz. 
§ A.4.5.; zie ook concl. O.M. 

(2) Zie noot 3 getekend J.F.L. onder Cass., 31 oktober 1994, A.R. S.94.0035.F., nr. 462, en de hierin 
geciteerde verwijzingen over het algemeen rechtsbeginsel in de conclusies. Over het begrip de
finitiefbevel en het grondgebied te verlaten, zie Cass., 29 maart 1999, AR. 8.97.0056, nr. 186, met 
conclusies O.M. Het artikel57, § 2, van de wet van 8 juli 1976, waarin wordt gerefereerd in de con
clusies is het artikel 97, § 2, voor de wijziging ervan door art. 65 van de wet van 15 juli 1996. 
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M.i. verantwoordt het bestreden arrest door die overwegingen naar recht de be
slissing "waarbij (eiser) wordt veroordeeld om (aan verweerder) bij wijze van maat
schappelijke dienstverlening een bedrag, gelijk aan het bestaansminimum voor al
leenstaanden, te betalen met ingang (. .. )van 1 februari 1996 en zulks, zolang 
(verweerder) niet kan beschikken over de stukken die het hem mogelijk moeten rna
ken naar zijn land terug te keren". 

Conclusie : verwerping. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.98.0010.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 24 oktober 1997 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel: schending van de artikelen 1 en 57,§§ 1 en 2, van de wet van 8 
juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het artikel 57, 
§ 2, zoals het van toepassing was voor de wijziging ervan bij de wet van 15 juli 1996, 

doordat het arrest, na erop te hebben gewezen, enerzijds, dat eiser "zegt sedert ja
nuari 1996 niets meer (van verweerder) vernomen te hebben en derhalve geen hulp 
te hebben kunnen bieden voor de repatriering" en, anderzijds, dat "de raadsman (van 
ver-weerder), zonder op dat punt te worden tegengesproken, aanvoert dat hij her
haaldelijk de Yoegoslavische autoriteiten om de bevestiging heeft gevraagd van hun 
weigering om een reisdocument of een pas af te geven nodig voor de terugkeer naar 
zijn land en dat de ambassade niet schriftelijk heeft geantwoord", dat "hem even
wei telefonisch werd bevestigd dat de Yoegoslavische autoriteiten de afgifte van elk 
voor de repatriering noodzakelijk document weigerden", dat "zulks wordt bevestigd 
door een brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de procureur-generaal 
te Brussel" en dat "onder andere de O.C.M.W.'s en de algemene directie van de Dienst 
voor vreemdelingen eveneens heel goed weten dat het voor een Yoegoslaaf uit Ko
sovo, die van etnisch Albanese afkomst is, niet gemakkelijk is naar zijn land te kun
nen terugkeren", het hager beroep van verweerder gegrond verklaart, het bestre
den vonnis wijzigt en eiser veroordeelt "om (aan verweerder), bij wijze van 
maatschappelijke dienstverlening, een bedrag, gelijk aan het bestaansminimum voor 
alleenstaanden, te betalen met ingang (. .. )van 1 februari 1996, en zulks zolang (ver
weerder) niet kan beschikken over de stukken die het hem mogelijk moeten maken 
naar zijn land terug te keren", op grond dat ''het (arbeids)hofhet (. .. ) voldoende be
wezen acht dat (verweerder) vooralsnog geen stuk kan krijgen dat zijn repatriering 
mogelijk maakt", dat "de omstandigheid dat een kandidaat-politieke vluchteling die 
een definitief bevel om het grondgebied te verlaten heeft ontvangen in beginsel niet 
in aanmerking komt voor maatschappelijke dienstverlening niets verandert aan het 
feit dat (verweerder) in de huidige stand van zaken niet de mogelijkheid heeft om naar 
zijn land terug te keren en dat de Belgische Staat hem maar moeilijk gedwongen kan 
repatrieren", dat "er dus sprake is van overmacht waardoor (verweerder) verhin
derd is naar zijn land terug te keren", dat "de wetgever met de afschaffing van het recht 
op maatschappelijke dienstverlening voor de vreemdelingen zonder geldige verblijfs
vergunning de vreemdelingen op het oog had die niet naar hun land wilden terug
keren", dat ''hij die dienstverlening nooit heeft willen ontzeggen aan de vreemdelin
gen die hun land niet in mogen", dat "zulks de reden is waarom het recht op 
dienstverlening, na de ontvangst van het definitiefbevel om het grondgebied te ver
laten, enige tijd kan worden verlengd teneinde de vreemdeling, met de hulp van het 
O.C.M.W., in staat te stellen zijn terugkeer voor te bereiden", dat "die verlenging te 
dezen geen uitkomst biedt en dat de gehele regeling, die vervat is in de artikelen 57 
en volgende van de wet van 8 juli 1976, niet langer aan de huidige toestand beant
woordt en dus te dezen niet kan worden toegepast" en dat ''het (arbeids)hof zich we
gens die overmacht genoodzaakt ziet terug een beroep te doen op het algemeen be
ginsel uit artikel 1 van voormelde wet, namelijk dat elke persoon recht heeft op 
maatschappelijke dienstverlening die hem in de mogelijkheid moet stellen een le
ven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid en dat het de taak van 
de O.C.M.W.'s is voor die dienstverlening in te staan", 
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terwijl de maatschappelijke dienstverlening die, volgens artikel 1 van de wet van 
8 juli 1976 "tot doel heeft eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat 
beantwoordt aan de menselijke waardigheid" en die de openbare centra voor maat
schappelijk welzijn "tot opdracht hebben te verzekeren" die is welke wordt omschre
ven in artikel 57,§ 1, van genoemde wet naar luid waarvan het centrum "niet ai
leen lenigende of curatieve doch ook preventieve hulp verzekert", die "van materiele, 
sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard kan zijn"; ar
tikel57, § 2, van de wet, in afWijking van de in de artikelen 1 en 57,§ 1, vervatte re
gel bepaalt dat "het centrum slechts de strikt noodzakelijke dienstverlening ver
leent om het verlaten van het grondgebied mogelijk te maken" voor de vreemdeling 
die zich in een van de in die bepaling bedoelde gevallen bevindt en die een defini
tief bevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft; genoemd artikel boven
dien bepaalt dat aan die dienstverlening een einde wordt gemaakt "vanaf de datum 
van de uitvoering van het bevel om het grondgebied te verlaten, en ten laatste, vanaf 
de datum van het verstrijken van de termijn van het definitieve bevel om het grond
gebied te verlaten", maar dat van die regel wordt afgeweken, enerzijds, "gedurende 
de strikt noodzakelijke termijn, om de betrokkene in staat te stellen het grondge
bied effectiefte verlaten, met dien verstande dat die termijn in geen geval een maand 
(mag) overschrijden" en, anderzijds, zonder beperking in de tijd "ingeval van drin
gende medische hulp"; uit die bepaling volgt : 1) dat de vreemdeling die een defini
tiefbevel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft geen recht meer heeft op de 
in de artikelen 1 en 57,§ 1, van de wet bepaalde matschappelijke dienstverlening; 2) 
dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan die vreemdeling alleen 
nog "de strikt noodzakelijke dienstverlening moet verzekeren om het verlaten van het 
land mogelijk te maken"; 3) dat die wettelijke verplichting van het centrum in be
ginsel ophoudt "ten laatste vanaf de datum van het verstrijken van de termijn van het 
bevel om het grondgebied te verlaten"; 4) dat het centrum in het geval dat de vreem
deling, bij het verstrijken van die termijn, het grondgebied niet effectiefverlaten heeft, 
gehouden blijft om hem, enerzijds, gedurende een termijn die in geen geval een maand 
mag overschrijden, de in artikel57, § 2, bedoelde maatschappelijke dienstverlening 
te verzekeren en om hem, anderzijds, de dringende medische hulp te verstrekken; de 
omstandigheid dat de vreemdeling die een definitiefbevel heeft gekregen om het grond
gebied te verlaten ten gevolge van overmacht verhinderd is naar zijn land terug te ke
ren niet tot gevolg heeft dat het centrum verplicht is hem de in de artikelen 1 en 57, 
§ 1, van de wet bedoelde maatschappelijke dienstverlening te verstrekken, maar ai
leen dat het centrum hem nog gedurende een maand de dienstverlening moet ver
zekeren of blijven verzekeren die strikt noodzakelijk is om die vreemdeling in staat 
te stellen het land te verlaten en hem in ieder geval de dringende medische hulp moet 
verstrekken; het arrest bijgevolg de beslissing waarbij eiser veroordeeld wordt "om (aan 
verweerder) bij wijze van maatschappelijke dienstverlening een bedrag, gelijk aan het 
bestaansminimum voor alleenstaanden, te betalen met ingang (. .. ) van 1 februari 1996 
en zulks, zolang (verweerder) niet kan beschikken over de stukken die het hem mo
gelijk moeten maken naar zijn land terug te keren" niet naar recht verantwoordt door 
de vaststelling dat verweerder wegens overmacht verhinderd is naar zijn land te
rug te keren : 

Overwegende dat uit het arrest blijkt dat verweerder een definitief be
vel om het grondgebied te verlaten gekregen heeft maar dat hij hetland on
mogelijk kan verlaten omdat de autoriteiten van zijn land van herkomst wei
geren de voor zijn repatriering noodzakelijke stukken af te geven; 

Overwegende dat naar luid van artikel 1, eerste lid, van de wet betref
fende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976 "elke 
persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel 
eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt 
aan de menselijke waardigheid"; 

Dat, krachtens artikel 57, § 2, derde en vierde lid, van die wet, zoals het 
van toepassing was voor de wijziging ervan bij de wet van 15 juli 1996, aan 
de maatschappelijke dienstverlening die wordt verstrekt aan een vreemde-
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ling aan wie een definitief bevel om het grondgebied te verlaten is bete
kend, een einde wordt gemaakt vanaf de datum van de uitvoering van het 
bevel om het grondgebied te verlaten, en ten laatste, vanaf de datum van het 
verstrijken van de termijn van het definitieve bevel om het grondgebied te 
verlaten, maar dat van die regel wordt afgeweken, gedurende de strikt nood
zakelijke termijn, om de betrokkene in staat te stellen het grondgebied ef
fectiefte verlaten, welke termijn in geen geval een maand mag overschrij
den; 

Overwegende dat uit de opzet van de wet blijkt dat die beperking uitslui
tend geldt voor de vreemdelingen die weigeren gevolg te geven aan het be
vel om het grondgebied te verlaten, maar niet voor hen die om redenen, on
afhankelijk van hun wil, verhinderd zijn naar hun land van herkomst terug 
te keren; dat het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn ten aan
zien van laatstgenoemden gehouden blijft tot maatschappelijke dienstver
lening tot het ogenblik waarop zij in staat zijn het grondgebied effectief te 
verlaten; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

18 december 2000 - 39 kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ~r
slaggever : de h. Parmentier - Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Le
clercq, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Gerard en T'Kint. 
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3e KAMER- 18 december 2000 

1 o ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- VERGOEDING
ARBEIDSONGESCHIKTHEID- RENTE- INVORDERBAARHEID - BETWISTING IN RECHTE -IN
TERESTEN- GERECHTELIJKE INTERESTEN- INVORDERBAARHEID. 

2° INTERESTEN- GERECHTELIJKE INTERESTEN- INVORDERBAARHEID - ARBEIDSONGE
VAL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- VERGOEDING- ARBEIDSONGESCHIKT
HEID - RENTE - INVORDERBAARHEID - BETWISTING IN RECHTE. 

1 o en zo De interesten op de rente, bedoeld in art. 20bis Arbeidsongevallenwet Overheids
personeel, zijn niet invorderbaar vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt 
op de maand waarin de dagvaarding is uitgebracht; zij zijn invorderbaar vanaf de 
eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin de rente invorder
baar wordt en, in geval van betwisting in rechte, is de rente niet invorderbaar zo
lang de rechter de vordering tot betaling ervan niet heeft toegewezen bij een uitvoer
baar geworden beslissing (1). (Art. 20bis Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.) 

(1) Zie Cass., 28 nov. 1996, A.R. S.96.0036.F, nr. 463, en de noot 3, p. 1109; 2 nov. 1998, A.R. 
S.97.0164.N, nr. 468; 29 maart 1999, A.R .. S.98.0040.F, nr. 187. 
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(GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN 
P EN V VERZEKERINGEN T. D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.98.0169.F) 

Nr. 698 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 mei 1998 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel : schending van de artikelen 20bis van de wet van 3 juli 1967 be
treffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, ingevoegd bij artikel 
10 van de wet van 13 juli 1973 en gewijzigd bij artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 
280 van 30 maart 1984, 20 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betref
fende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de rijksbesturen 
en van de andere rijksdiensten en van sommige leden van het personeel van de ge
subsidieerde onderwijsinrichtingen, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 419 van 16 juli 1986 
alsook, voor zoveel nodig, 1 en 22 van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betref
fende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provin
cies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van ge
meenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, instellingen en 
verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het College van de Vlaamse 
Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de Franse Gemeenschaps
commissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsongevallen en voor ongeval
len overkomen op de weg naar en van het werk, gewijzigd bij de koninklijke beslui
ten van 1 maart 1974, 27 januari 1988 en 19 april 1993, 

doordat het bestreden arrest, met wijziging van het beroepen vonnis, de oorspron
kelijke vordering van verweerder ontvankelijk en gegrond verklaart en, na de oor
spronkelijk gevorderde compensatoire interesten opnieuw te hebben omschreven als 
moratoire gerechtelijke interesten, eiseres veroordeelt om aan verweerder het be
drag van 222.449 frank te betalen, zijnde de interesten die van rechtswege vanaf 1 juni 
1987 verschuldigd zijn op de achterstallige renten, op grand dat "de eigenlijke vraag 
is wat er dient te worden verstaan onder "invorderbare renten' in de zin van artikel 
20bis van de wet van 3 juli 1967; ( ... ) dat een invorderbare schuld, meer bepaald een 
schuld die bestaat uit achterstallige renten voor een arbeidsongeval in de overheids
sector, een schuld is waarvan de onmiddellijke betaling door de schuldeiser kan wor
den gevorderd, wat impliceert dat laatstgenoemde een uitvoerbare titel kan overleg
gen; dat, in het geval dat het bestuur zijn verplichtingen tot betaling van de renten 
die wegens blijvende arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval in de 
overheidssector verschuldigd zijn, niet nakomt, de getroffene de gedwongen beta
ling ervan kan verkrijgen, naargelang van het geval, ofwel door de in artikel 9 van het 
koninklijk besluit van 24 januari 1969 bedoelde beslissing van het bestuur over te leg
gen, ofwel, bij ontstentenis van een akkoord zoals te dezen, door de in kracht van ge
wijsde gegane rechterlijke beslissing over te leggen; ( ... ) dat men niet, zoals de par
tijen, uit het oog mag verliezen dat de uitvoerbaar geworden rechterlijke beslissing 
op grand waarvan de gedwongen tenuitvoerlegging mogelijk wordt, de schuld niet in
vorderbaar maakt op de dag waarop het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan, maar 
dat die beslissing een verbindende kracht heeft waardoor ze, nag voor de beslissing 
uitvoerbaar geworden is, deel gaat uitmaken van het recht (cf. Fettweis, Manuel de 
procedure civile, nr. 358); de declaratieve werking van het vonnis tot gevolg heeft dat 
het terugwerkt in die zin dat eiser moet worden behandeld alsof hij reeds in het ge
lijk was gesteld de dag zelf waarop de rechtsvordering werd ingesteld (cf. Fettweis, 
op. cit. 385B); dat ingevolge de declaratieve werking van het uitvoerbare vonnis, in 
samenhang met artikel 20bis van de wet van 3 juli 1967 (en zelfs als - zoals te de
zen - de moratoire gerechtelijke interesten niet zouden gevorderd zijn in de proce
dure die ertoe strekt het bestaan en/of de omvang van het litigieuze recht op de ren
ten wegens blijvende arbeidsongeschiktheid in de overheidssector te doen erkennen), 
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de moratoire gerechtelijke interesten, die in de overheidssector van rechtswege ver
schuldigd zijn op de renten wegens blijvende arbeidsongeschiktheid, beginnen te lo
pen vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin de dag
vaarding is uitgebracht, op voorwaarde dat het recht op P.e renten op die dag bestond; 
dat het Hofvan Cassatie reeds in een arrest van 25 februari 1960, Pas., I, p. 740, waar
aan de h. Bolland herinnert (aangehaalde opmerkingen, p. 1609), de beslissing die de 
interesten deed ingaan vanaf de dagvaarding, wat de vergoedingen betreft die op die 
dag ofvoordien invorderbaar waren en, vanaf de dag van de invorderbaarheid, wat 
de overige vergoedingen betreft, als wettig beschouwde; dat kortom in de prive
sector, de interesten op de renten die vervallen zijn op het ogenblik van de dagvaar
ding dus verschuldigd zijn vanaf de gedinginleidende dagvaarding en dat in de 
overheidssector die interesten op vervallen renten verschuldigd zijn vanaf de eerste 
dag van de derde maand die volgt op de maand waarin de dagvaarding is uitge
bracht; dat te dezen de dagvaarding is uitgebracht op 25 maart 1987 en dat de con
solidatie is vastgesteld op 27 maart 1987; dat bijgevolg het recht op de renten be
stond op 25 maart 1987, datum van de dagvaarding aangezien de eerste rente vervallen 
was op 1 maart 1987; dat de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand 
waarin de renten invorderbaar zijn geworden 1 juni 1987 is; dat dus de oorspronke
lijke vordering van de huidige (verweerder) moet worden toegewezen, in zoverre zij 
ertoe strekt (eiseres) te doen veroordelen tot betaling van de moratoire gerechte
lijke interesten op de achterstallige renten die verschuldigd zijn voor de periode van 
1 juni 1987 tot 4 juni 1991, dag waarop de hoofdsom van de achterstallige rente is be
taald; dat de berekeningswijze van die interesten niet wordt betwist; dat het hoger be
roep gegrond is in zoverre het de betaling van die interesten vordert", 

terwijl artikel 20bis, dat in de wet van 3 juli 1967 betreffende de arbeidsongeval
len in de overheidssector is ingevoegd bij artikel 10 van de wet van 13 juli 1973 en ge
wijzigd bij artikel6 van het koninklijk besluit van 30 maart 1984luidt als volgt: "de 
renten en kapitalen bepaald bij deze wet brengen van rechtswege interest op vanaf 
de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin zij invorderbaar wor
den"; de rente- die verschuldigd is krachtens artikel20 van het koninklijk besluit 
van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeels
leden van de rijksbesturen, voor de arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk, en/ofkrachtens artikel22 van het koninklijk besluit van 13 juli 
1970 - aldus niet invorderbaar is zolang de rechter de vordering tot betaling er
van niet heeft toegewezen bij een uitvoerbaar geworden beslissing; het arrest van het 
Arbeidshof te Brussel van 15 april 1991 (stuk nr. 2 dat bij deze voorziening is ge
voegd) te dezen de rente heeft vastgesteld bij een uitvoerbaar geworden beslissing; in
gevolge voornoemd arrest van 15 april1991, dat betekend is op 28 mei 1991, aan ver
weerder een bedrag van 1.212.920 frank is betaald op 4 juni 1991 (zie p. 3 sub 6 van 
het bestreden arrest); aangezien voornoemd arrest van 15 april1991 een in kracht van 
gewijsde gegane rechterlijke beslissing is, de declaratieve werking ervan tot gevolg heeft 
dat verweerder moet worden behandeld alsof hij reeds in het gelijk was gesteld de dag 
zelfwaarop de rechtsvordering werd ingesteld; het bestreden arrest evenwel daar
uit niet wettig kon a:fleiden dat de interesten, die in de overheidssector van rechts
wege verschuldigd zijn op de renten wegens blijvende arbeidsongeschiktheid, begin
nen te lopen vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand waarin 
de dagvaarding is uitgebracht, dat is te dezen vanaf 1 juni 1987, daar de dagvaar
ding dagtekent van 25 maart 1987; er immers een onderscheid moet worden ge
maakt tussen het bestaan van de schuld en de invorderbaarheid ervan; de dagvaar
ding tot betaling van de aangevoerde schuld aldus geen enkel gevolg kan hebben, 
wanneer die schuld niet bestaat; als de schuld wel bestaat en invorderbaar is, de dag
vaarding de interesten onmiddellijk doet ingaan; als ze bestaat, maar nog niet in
vorderbaar is, de dagvaarding de interesten doet ingaan vanaf de dag waarop de schuld 
invorderbaar wordt; de dagvaarding tot betaling in laatstgenoemd geval wel gevol
gen heeft, aangezien de verplichting bestaat, maar dat gevolg is uitgesteld; wat be
treft de schuld van eiseres - namelijk haar verplichting om aan verweerder de ren
ten wegens blijvende arbeidsongeschiktheid in de overheidssector te betalen - ingevolge 
het in kracht van gewijsde gegane arrest van 15 april1991, die schuld dus bestond 
op de dag waarop de gedinginleidende dagvaarding werd uitgebracht, namelijk 25 maart 
1987, maar nog niet invorderbaar was in de zin van artikel20bis van de wet van 3 
juli 1967 betreffende de arbeidsongevallen in de overheidssector; uit de rechtspraak 
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van het Hof van Cassatie wel degelijk blijkt dat de rente, dus de schuld van eise
res, pas invorderbaar wordt op het ogenblik waarop de rechter de vordering tot be
taling ervan heeft toegewezen bij een uitvoerbaar geworden beslissing, dat is te de
zen het arrest van 15 april1991, dat op 28 mei 1991 is betekend en een eindbeslissing 
is geworden op 28 augustus 1991; het bestreden arrest dus enkel op grond van een ver
keerde toepassing van artikel20bis van de wet van 3 juli 1967 die het gevolg was van 
het feit dat het geen onderscheid maakt tussen het bestaan en de invorderbaarheid 
van de door eiseres verschuldigde rente, meende de oorspronkelijke vordering van ver
weerder te kunnen toewijzen, in zoverre ze ertoe strekt eiseres te veroordelen tot be
taling van het bedrag van 229.449 frank "zijnde de interesten die vanaf 1 juni 1987 
van rechtswege verschuldigd zijn op de achterstallige renten" (schending van arti
kel 20bis van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeids
ongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten 
in de overheidssector, ingevoegd bij artikel 10 van de wet van 13 juli 1973, gewij
zigd bij artikel 6 van het koninklijk besluit nr. 280 van 30 maart 1984, en van arti
kel 20 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoe
ding, ten gunste van de personeelsleden van de rijksbesturen en van de andere 
rijksdiensten en van sommige leden van het personeel van de gesubsidieerde onder
wijsinrichtingen, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk, alsook - voor zoveel nodig -van de artikelen 1 en 22 van het koninklijk be
sluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige per
soneelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeen
ten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 
diensten, instellingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn, diensten van het 
College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en diensten van het College van de 
Franse Gemeenschapscommissie en openbare kassen van lening, voor arbeidsonge
vallen en voor ongevallen op de weg naar en van het werk, gewijzigd bij de konink
lijke besluiten van 1 maart 1974, 27 januari 1988 en 19 april1993); het bestreden ar
rest aldus de in het middel aangewezen bepalingen schendt : 

Overwegende dat artikel 20bis van de wet van 3 juli 1967 betreffende de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector bepaalt dat de 
renten en de kapitalen, bepaald bij deze wet, van rechtswege interest op
brengen vanaf de eerste dag van de derde maand die volgt op de maand 
waarin zij invorderbaar worden; 

Overwegende dat het door het arrest toegepaste artikel 20 van het ko
ninklijk besluit van 24 januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gun
ste van de personeelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen 
en voor ongevallen op de weg naar en van het werk bepaalt dat de renten 
verschuldigd zijn vanaf de eerste dag van de maand tijdens welke de con
solidatie of het overlijden plaatsvindt; dat die bepaling de datum preci
seert waarop het recht op de renten ontstaat, maar dat recht niet invorder
baar maakt; 

Overwegende dat uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat 
het arbeidshof, bij een arrest van 15 april 1991, het geschil heeft beslecht be
treffende het bestaan en de schadevergoeding voor het aan verweerder over
komen arbeidsongeval en dat het onderhavige geschil betrekking heeft op de 
interesten waarover het arrest van 15 april1991 geen uitspraak heeft ge
daan; 

Dat, zolang de rechter niet bij een uitvoerbaar geworden beslissing, uit
spraak had gedaan over het geschil betreffende het bestaan van het recht en 
het bedrag van de ten gevolge van het arbeidsongeval verschuldigde ren
ten, de renten niet invorderbaar waren; 

Dat het arrest, nu het eiseres veroordeelt tot betaling van de moratoire in
teresten vanaf 1 juni 1987, dus vanaf de eerste dag van de derde maand die 
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volgt op de datum van de dagvaarding die tot het arrest van 15 april1991 
heeft geleid, artikel 20bis van de wet van 3 juli 1967 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het uit
spraak doet over de ontvankelijkheid van het hoger beroep en van de oor
spronkelijke vordering; 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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen. 

18 december 2000 - 36 kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - "\kr
slaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 699 

3e KAMER - 18 december 2000 

ONSPLITSBAARHEID (GESCHIL)- BEGRIP -ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL. 
BIJZONDERE REGELS -SCHADE - ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BLIJVENDE ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID- BETWISTING- INTERCOMMUNALE - VERZEKERAAR- GETROFFENE - GE
NEESKUNDIGE DIENST. 

Het geschil m.b.t. de vaststelling van het percentage blijvende arbeidsongeschiktheid 
is niet onsplitsbaar tussen de intercommunale die de getroffene van het arbeidson
geval tewerkstelt, haar verzekeraar, voornoemde getroffene en de geneeskundige dienst 
(1). (Art. 31 Ger.W.) 

(GEMEENSCHAPPELIJKE VERZEKERINGSKAS TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN 
PEN V VERZEKERINGEN T. A ... E.A.) 

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling) : 
1. Ik ben van mening dat de onderdelen van het eerste middel gegrond zijn. 
2. Gelet op de motivering van het bestreden arrest (bladzijde 3/7, Ontvankelijk

heid, § l.A.2) die zowel betrekking heeft op de vereiste hoedanigheid als op het be
lang van eiseres om hager beroep in te stellen tegen de eerste verweerster, ben ik van 
mening dat er eerst dient te worden geantwoord op het eerste en het tweede onder
dee! van het eerste middel. 

Ik ben geneigd te denken dat het eerste en het tweede onderdeel gegrond zijn om 
de daarin uiteengezette redenen. 

3. N adien moet worden geantwoord op het derde onderdeel van het eerste middel, 
dat door eiseres wordt voorgedragen ter verantwoording van de ontvankelijkheid van 
het hager beroep van eiseres tegen de tweede verweerster en verweerder. 

Ook wat dit betreft ben ik geneigd te denken dat het derde onderdeel van het eer
ste middel gegrond is. 

(1) Zie cone!. O.M. 
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Ik ben immers van mening dat de beslissing volgens welke het hoger beroep van ei
seres niet ontvankelijk is, niet naar recht is verantwoord. 

Ik ben van oordeel dat het geschil betreffende de vaststelling van het percentage blij
vende arbeidongeschiktheid onsplitsbaar is tussen de intercommunale die de getrof
fene van het arbeidsongeval tewerkstelt, haar verzekeraar, genoemde getroffene en de 
geneeskundige dienst (2) (Art. 31 Ger.W.) 

De uitleg voor die oplossing is m.i. te vinden in de artikelen 4, § 1, en 16, tweede 
lid, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsonge
vallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de 
overheidssector en vooral in de artikelen 11, 13, § 1, en 27 van het K.B. van 13 juli 
1970 betreffende de schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van 
verenigingen van gemeenten, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen overko
men op de weg naar en van het werk (3). 

De artikelen 11 en 13, § 1, van het K.B. van 13 juli 1970 kennen aan de overheid 
en de uitkeringsgerechtigde getroffene het recht toe om een aanvraag tot herzie
ning van de oorspronkelijke besissing in te dienen in het kader van een administra
tieve procedure waarin de overheid, de getroffene en de met de erkenning van de ar
beidsongeschiktheid belaste medische dienst gezamenlijk optreden. Hoe zou herziening 
van de renten mogelijk zijn, als die renten tussen die partijen eerst op een verschil
lende wijze zijn vastgesteld? 

Artikel 27 van voormeld K.B. van 13 juli 1970 bepaalt dat de verenigingen van ge
meenten, ten einde door hen te dragen lasten geheel of gedeeltelijk te dekken, 
verzekeringscontracten kunnen afsluiten, hetzij met een erkende verzekeringsmaat
schappij met vaste premies, hetzij met een gemeenschappelijke verzekeringskas die 
erkend is overeenkomstig de arbeidsongevallenwet van 10 april1971. Hoe zou de ver
zekeraar de door de vereniging van gemeenten te dragen last kunnen dekken, als die 
last niet dezelfde is als die welke tussen de verenigingen van gemeenten en de ge
troffene is vastgesteld? 

Uit de combinatie van die bepalingen kan dus m.i. worden afgeleid dat voor
noemd geschil onsplitstbaar is en dat de bekritiseerde beslissing derhalve niet naar 
recht verantwoord is. 

4. Het komt me voor dat het bestreden arrest moet worden vernietigd, in zoverre 
dat arrest het hoger beroep van eiseres niet ontvankelijk verklaart, het bestreden von
nis bevestigt en uitspraak doet over de kosten ten aanzien van eiseres. 

5. Het onderzoek van het tweede en het derde middel heeft m.i. geen belang, daar 
ze niet tot ruimere cassatie kunnen leiden. 

6. Ik ben ten slotte geneigd te denken dat de uitspraak over de kosten van het 
cassatiegeding moet worden aangehouden voor uitspraak door de bodemrechter. 

Conclusie : gedeeltelijke vernietiging. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0003.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 mei 1998 gewezen door 
het Arbeidshof te Luik, afdeling N eufchateau; 

Over het eerste middel, luidend als volgt: schending van de artikelen 17, 18, 31, 1053 
van het Gerechtelijk Wetboek en 16 van de wet van 3 juli 1976 (lees: 1967) betref
fende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en 
van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, v66r de wijziging ervan bij 
de wet van 20 december 1995, 

(2) Vgl. evenwel Cass., 13 okt. 1997, A.R. S.95.0096.F- S.96.0048.F, nr. 399, en noot 1, p. 958. 

(3) Sedert de wet van 19 okt. 1998 is art. 4 van de wet van 3 juli 1967 in een andere vorm ge
goten. 
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doordat het arrest het hager beroep van eiseres niet ontvankelijk verklaart, en met 
bevestiging van het beroepen vonnis, de deskundigenverslagen van dokter Mons delle 
Roche bekrachtigt, de gevolgen van het aan de eerste verweerster overkomen ar
beidsongeval vaststelt door de graden van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid vast te 
stellen, de consolidatiedatum vast te leggen op 15 december 1989 en de graad van de 
blijvende arbeidsongeschiktheid te bepalen op 32 pet., voor recht zegt dat de vergoe
dingen moeten worden berekend op basis van een loon van 529.507 frank, en eise
res veroordeelt in de kosten van de derde verweerder, op grand dat, wat het hoofd
beroep van eiseres tegen de eerste verweerster betreft, de door eiseres tegen de eerste 
verweerster ingestelde hoofdvordering, bij het eerste vonnis van 22 februari 1994, niet 
ontvankelijk is verklaard, en, aangezien dat vonnis niet is bestreden, de beslissing over 
de ontvankelijkheid van die rechtsvordering een einduitspraak is. Aangezien eise
res en de eerste verweerster, op de door de tweede verweerster ingestelde rechtsvor
dering tot tussenkomst, heiden verweersters en geen tegenstanders zijn, eiseres niet 
doet blijken van de voor het instellen van hager beroep vereiste hoedanigheid, en, nu 
zij tegen het voorgelegde vonnis geen bezwaren aanvoert, zij evenmin van een be
lang doet blijken. Het hoofdberoep is daarom niet ontvankelijk, 

terwijl, eerste onderdeel, de omstandigheid dat eiseres, op de door de tweede ver
weerster ingestelde rechtsvordering tot tussenkomst, samen met de eerste ver
weerster als verweerster optrad, niet tot gevolg heeft dat eiseres geen hoedanigheid 
heeft om het hager beroep tegen het bestreden vonnis te richten tegen de eerste ver
weerster; dat vonnis immers de graden vaststelt van de arbeidsongeschiktheid die de 
eerste verweerster opgelopen heeft ten gevolge van het arbeidsongeval waardoor ze 
getroffen werd, terwijl zij in dienst was van de tweede verweerster van wie eiseres ver
zekeraar is van die ongevallen; eiseres, die in het geding is ingevolge de tussen
komst van de tweede verweerster, die ertoe strekt de graden van arbeidsongeschikt
heid van de eerste verweerster te doen vaststellen, altijd staande heeft gehouden dat 
ze de verzekeraar van de tweede verweerster was en gehouden was haar dekking te 
verlenen voor de aan de eerste verweerster te betalen schadeloosstelling en voor de 
betaling van de uitkeringen waarop laatstgenoemde recht heeft; eiseres dus de hoe
danigheid heeft die vereist is om tegen het litigieuze vonnis in hager beroep te ko
men tegen de eerste verweerster (schending van de artikelen 17 van het Gerechte
lijk Wetboek en 16 van de wet van 3 juli 1967); 

tweede onderdeel, eiseres in haar appelconclusie betoogde dat de door de gerech
telijk deskundige op 32 pet. vastgestelde graad van arbeidsongeschiktheid van de eer
ste verweerster kennelijk onjuist en buitensporig was; de dokters Pierard en Baudry 
een arbeidsongeschiktheidsgraad van 15 pet. hadden aangenomen; de gerechtelijk des
kundige de metingen van de plooibaarheid van de knie had uitgevoerd op een ex
treem gespannen patiente, wat de strekking van de rechterknie van de eerste ver
weerster aanzienlijk hinderde; eiseres in die omstandigheden tot de slotsom kwam dat, 
voor elk onderzoek ten grande, een college van deskundigen moest worden aangewe
zen, dat onder meer de deficienties bij het plooien en strekken van de rechterknie zou 
moeten meten rekening houdend met de eventuele gespannen toestand van de ge
troffene; eiseres, als arbeidsongevallenverzekeraar van de werkgever van de eerste ver
weerster, kennelijk een belang had om dat bezwaar aan te voeren tegen de eerste ver
weerster en in dat verweer in het ongelijk is gesteld; eiseres dus deed blijken van het 
belang, dat vereist was om hager beroep in te stellen tegen het vonnis van 14 ja
nuari 1997; haar hager beroep dus ontvankelijk was (schending van de artikelen 17, 
18 van het Gerechtelijk Wetboek en 16 van de wet van 3 juli 1967); 

derde onderdeel, het geschil, dat tussen de vier gedingvoerende partijen bestaat, ons
plitsbaar is; het immers betrekking heeft op het door de eerste verweerster op 25 fe
bruari 1995 overkomen arbeidsongeval en op de vaststelling van de gevolgen ervan, 
meer bepaald de graad van de blijvende arbeidsongeschiktheid; de tweede ver
weerster de werkgever en eiseres haar verzekeraar terzake is; de derde verweerder 
is tussengekomen om de gevolgen van het ongeval te ramen; de tenuitvoerlegging van 
onderscheiden en verschillende beslissingen in die zaak materieel onmogelijk zou zijn; 
het hager beroep van eiseres bijgevolg moet worden gericht tegen alle partijen wier 
belang tegengesteld is aan het hare en de beslissing aan alle gedingvoerende par
tijen kan worden tegengeworpen; het hager beroep van eiseres, dat rechtsgeldig te
gen de eerste verweerster was gericht, dus oak tegen de andere gedingvoerende par
tijen moest worden gericht en het te hunnen aanzien ontvankelijk is (schending van 
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de artikelen 31, 1053 van het Gerechtelijk Wetboek en 16 van de wet van 3 juli 1967); 
het arrest aldus de in het middel aangewezen bepalingen schendt : 

Wat het derde onderdeel hetreft : 
Overwegende dat naar luid van artikel 31 van het Gerechtelijk Wet

hoek, het geschil enkel onsplitshaar is in de zin van artikel 1053 van dat wet
hoek, wanneer de gezamenlijke tenuitvoerlegging van de onderscheiden he
slissingen waartoe het aanleiding geeft, materieel onmogelijk zou zijn; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres hij de arheidsrecht
hank tegen de eerste verweerster een vordering heeft ingesteld, die hij het 
niet hestreden vonnis van 22 fehruari 1994 niet ontvankelijk is verklaard; 
dat die vordering ertoe strekte "de schadevergoeding van (die verweerster) 
voor de gevolgen (van het) arheidsongeval van 25 fehruari 1985 te doen vast
stellen"; dat de tweede verweerster, die vrijwillig was tussengekomen, de
zelfde vordering aanhangig gemaakt heeft hij de rechthank, die, hij voor
noemd vonnis, de vordering ontvankelijk heeft verklaard tegen eiseres en de 
eerste verweerster; dat de tweede verweerster hovendien verweerder opge
roepen heeft tot vrijwaring en dat die vordering, hij dezelfde heslissing, ont
vankelijk verklaard is; 

Dat het hestreden vonnis, na het door de arheidsrechthank hevolen des
kundigenonderzoek, de hevindingen van de deskundige, hetreffende onder 
meer de graad van de gedeeltelijke hlijvende arheidsongeschiktheid van de 
eerste verweerster, heeft hekrachtigd, het jaarloon op grond waarvan de aan 
laatstgenoemde verschuldigde vergoedingen moesten worden herekend, heeft 
vastgesteld, uitspraak gedaan heeft over de interesten, verweerder huiten 
het geding heeft gesteld en de tweede verweerster heeft veroordeeld in de kos
ten van de eerste verweerster en in die van verweerder; 

Overwegende dat de gezamenlijke tenuitvoerlegging van twee onderschei
den heslissingen waarhij, enerzijds, tussen de eerste verweerster, getrof
fene van het litigieuze arheidsongeval, en de tweede verweerster, haar werk
gever, anderzijds, tussen laatstgenoemde en eiseres, haar verzekeraar, de aan 
de eerste verweerster wegens dat ongeval verschuldigde schadevergoeding 
wordt vastgesteld, niet materieel onmogelijk is; 

Overwegende dat de tenuitvoerlegging van dergelijke heslissingen trou
wens niet wordt gehinderd door de omstandigheid dat de heslissing over de 
gegrondheid van de door de tweede verweerster tegen verweerder inge
stelde vordering tot vrijwaring wordt gehandhaafd; 

Overwegende dat het geschil dus niet onsplitshaar is tussen de vier par-
tijen; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het eerste onderdeel hetreft : 
Overwegende dat het door een verweerder tegen een andere verweerder 

ingestelde hoger heroep niet ontvankelijk moet worden verklaard, wan
neer tussen hen voor de eerste rechter geen geding is aangegaan en het ge
schil niet onsplitshaar is; 

Overwegende dat, enerzijds, uit de gegevens waarop het onderdeel is ge
grond, niet hlijkt dat er tussen eiseres en de eerste verweerster een ge
ding is aangegaan voor de arheidsrechthank; 

Dat, anderzijds, uit het antwoord op het derde onderdeel van het mid
del volgt dat het geschil niet onsplitshaar is tussen eiseres en de ver
weersters; 
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Overwegende dat het arrest, nu het vaststelt dat, "(eiseres) en (de eer
ste verweerster), op de door (de tweede verweerster) ingestelde rechtsvor
dering tot tussenkomst, heiden verweersters en geen tegenstanders zijn", de 
beslissing waarbij het hoger beroep van eiseres tegen de eerste verweerster 
niet ontvankelijk wordt verklaard, naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, nu het arrest naar recht verantwoord is door de in het 

eerste onderdeel vruchteloos bekritiseerde overwegingen, het onderdeel niet 
tot cassatie kan leiden, derhalve geen belang heeft en dus niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het eer
ste onderdeel van het tweede middel en het derde middel, die niet tot rui
mere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre dat 
arrest het hoger beroep van eiseres tegen de tweede verweerster niet ont
vankelijk verklaart, het bestreden vonnis tussen die partijen bevestigt en uit
spraak doet over hun kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; (. .. ) 
beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in de helft van haar ei
gen kosten, alsook in de kosten van de eerste verweerster en verweerder; 
houdt de kosten voor het overige aan en laat de uitspraak daaromtrent aan 
de bodemrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeids
hof te Brussel. 

18 december 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Storck- Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eer
ste advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Houtekier en Gerard. 

Nr. 700 

3e KAMER - 18 december 2000 

CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - MIDDEL VAN 
NIET-ONTVANKELIJKHEID- VERVANGING VAN GRONDEN- RECHTSGROND- FEITELIJK GE
GEVEN- BESTREDEN BESLISSING- NIET-VASTSTELLING- STRIJDIG FEITELIJK GEGEVEN DAT 
NIET IS BEKRITISEERD - GEVOLG. 

Het tegen de cassatiemiddelen aangevoerde middel van niet-ontvankelijkheid val
gens hetwelk het Hof de bekritiseerde gronden door een rechtsgrond kan vervan
gen, kan niet worden aangenomen wanneer die rechtsgrond gebaseerd is op een fei
telijk gegeven dat de bestreden beslissing niet vaststelt, maar dat zij tegenspreekt, en 
geen van de bovengenoemde middelen kritiek oefent op die tegenstrijdige vermel
ding van de bestreden beslissing (1). 

(1) Zie Cass., 9 juni 1988, A.R .. 8012, nr. 618. 
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(BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN LANDSVERDEDIGING T. L ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0049.F) 

Nr. 700 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1998 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik, afdeling N eufchiiteau; 

Over het door verweerster tegen de twee cassatiemiddelen aangevoerde mid
del van niet-ontvankelijkheid volgens hetwelk die middelen zonder belang 
zijn, daar het Hof de bekritiseerde gronden kon vervangen door een rechts
grond, die hieruit is afgeleid dat het hoger beroep, dat door de Belgische Staat 
in eigen naam is ingesteld, niet ontvankelijk is, aangezien het is inge
steld door een persoon die daartoe geen hoedanigheid had, daar die per
soon niet in het geding was in eerste aanleg : 

Overwegende dat het middel van niet-ontvankelijkheid hierop is ge
grond dat met name het beroepen vonnis van 12 december 1994 is gewe
zen tussen verweerster en eiser, handelend in de hoedanigheid van last
hebber van de Nato Shape Support Group; 

Overwegende evenwel dat het arrest vaststelt dat voornoemd vonnis is ge
wezen tussen verweerster en eiser, handelend in eigen naam; 

Overwegende dat het Hof die vaststelling waartegen geen van de midde
len opkomt, niet door een andere kan vervangen zonder zijn bevoegdheid te 
buiten te gaan; 

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

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het exploot van betekening van 5 maart 1997 blijkt 

dat het vonnis, dat op 12 december 1994 is gewezen door de derde kamer van 
de Arbeidsrechtbank te Neufchateau en het arrest, dat op 27 november 1996 
is gewezen door het Arbeidshof te Luik, zijn betekend aan eiser, "hande
lend in naam en voor rekening van de Nato Shape Support Group, Shape 
Building, 318, Bus 13 te 7010 Shape"; 

Overwegende dat het arrest, nu het vermeldt "dat uit het exploot van be
tekening ontegensprekelijk (. .. ) blijkt dat de betekening van het vonnis van 
12 december 1994 is gedaan (aan eiser) in persoon, terwijl het arrest van 27 
november 1996 is betekend (aan eiser) qualitate qua", aan het exploot van 
5 maart 1997, in zoverre het akte neemt van de betekening van het von
nis van 12 december 1994, een uitlegging geeft die onverenigbaar is met de 
bewoordingen ervan en de bewijskracht van dat exploot miskent; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
En overwegende dat de vernietiging van de beslissing betreffende de ont

vankelijkheid van het tegen het vonnis van 12 december 1994 ingestelde ho
ger beroep zich uitstrekt tot de beslissing betreffende de ontvankelijkheid van 
het tegen het vonnis van 2 december 1991 ingestelde hoger beroep, die er het 
gevolg van 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 
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de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter over; 
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

18 december 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - "\kr
slaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. T'Kint en Draps. 

Nr. 701 

38 KAMER - 18 december 2000 

1° SOCIALE ZEKERHEID- WERKNEMERS- WERKGEVER- BIJDRAGE- WIJZIGINGS
BERICHT- UITDRUKKELIJKE MOTIVERING- BESTUURSHANDELING. 

2° MACHTEN- UITVOERENDE MACHT- BESTUURSHANDELING- BEGRIP- SOCIALE ZE
KERHEID - WERKNEMERS - WERKGEVER- BIJDRAGE - WIJZIGINGSBERICHT. 

1 o en 2° Een bericht tot wijziging van de sociale-zekerheidsbijdrage, waarvan aan de 
werkgever kennis is gegeven, is geen bestuurshandeling in de zin van de wet van 29 
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen. (Art. 
22 Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; art. 1 wet 29 juli 1991.) 

(RS.Z. T. ENTRAIDE ET PREVOYANCE V.Z.W) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0095.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 september 1998 ge
wezen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel : schending van de artikelen 159 van de Grondwet (coordinatie van 
1994), 1 tot 7 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van 
de bestuurshandelingen, inzonderheid 1, 2 en 3 van die wet, alsook 21, 22, 23 en 40 
van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 43bis van het koninklijk be
sluit van 28 november 1969 tot uitvoering van bovengenoemde wet van 27 juni 1969 
en 14 van de gecoordineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State, 

doordat het arrest beslist dat het door eiser te dezen opgemaakte wijzigings
bericht diende gemotiveerd te zijn overeenkomstig de wet van 29 juli 1991 betref
fende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, en dat, nu zulks niet 
het geval is, dat bericht nietig is en de rechtsvordering van eiser niet gegrond is, op 
de volgende gronden: "(verweerster) betoogt ( ... ) dat het wijzigingsbericht van de R.S.Z. 
van 29 maart 1995 geenszins gemotiveerd is, ( ... ). ( ... ) Aangezien (eiser) het recht heeft 
van de werkgevers en de werknemers sociale zekerheidsbijdragen te vorderen, valt hij 
onder het begrip bestuur in de zin van artikel1 van de wet van 29 juli 1991 en is hij 
dus gehouden zijn beslissing te motiveren (. .. ). Daar het te dezen een eenzijdige rechts
handeling met individuele strekking betreft, die bedoeld is om een rechtstoestand te 
wijzigen, diende die handeling een bijzondere en persoonlijke motivering te bevat
ten. ( ... ) Te dezen blijkt uit geen enkel gegeven van het dossier dat (eiser) aan (ver
weerster) een schriftelijke en gemotiveerde beslissing heeft gezonden waarin de ver
betering van de aangegeven bijdragen wordt verantwoord en de betrokken werknemer, 
zijn hoedanigheid van loontrekkende, en/ofhet verbeterde loon worden gepreci
seerd. (Verweerster) voert dus terecht de nietigheid van die bestuurshandeling aan", 
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terwijl ... 

tweede onderdeel, de litigieuze akte in geen geval een "bestuurshandeling" was in 
de zin van de wet van 29 juli 1991; artikel1 van de wet van 29 juli 1991 bepaalt dat 
de bestuurshandeling "de eenzijdige rechtshandeling met individuele strekking is die 
uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor een of meer be
stuurden ofvoor een ander bestuur"; er blijkens de parlementaire voorbereiding van 
de wet van 29 juli 1991 vier criteria zijn aan de hand waarvan kan worden bepaald 
wat als een bestuurshandeling moet worden beschouwd : a) het moet een rechtshan
deling zijn; b) de rechtshandeling moet uitgaan van een bestuur; c) de rechtshande
ling moet eenzijdig zijn; d) de rechtshandeling moet uitvoerbaar zijn; (cfr. het ver
slag namens de Commissie voor Binnenlandse Zaken uitgebracht door de h. Flagothier, 
in Pasin., 1991, p. 3560 e.vlg., inzonderheid p. 3561, 1e kolom); het wijzigings
bericht, in strijd met wat het arrest zegt, geen uitvoerbare rechtshandeling is, daar 
het geen onmiddellijke rechtsgevolgen heeft, bij ontstentenis van een uitdrukke
lijke toestemming vanwege de werkgever; artikel 22 van de wet van 27 juni 1969 luidt 
als volgt : "wanneer geen dan wel een onvolledige of onjuiste aangifte is gedaan, be
paalt ae Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid ambtshalve het bedrag van de 
verschuldigde bijdragen aan de hand van alle reeds voorhanden gegevens, ofna alle 
daartoe nuttig geachte inlichtingen te hebben ingewonnen bij de werkgever, die ver
plicht is ze te verstrekken. Van het bedrag van de aldus vast-gestelde schuldvorde
ring wordt de werkgever bij aangetekende brief kennis gegeven"; artikel 40 preci
seert dat "onverminderd zijn recht om voor de rechter te dagvaarden, de Rijksdienst 
voor maatschappelijke zekerheid de bedragen die hem verschuldigd zijn eveneens bij 
wijze van dwangbevel kan invorderen. De Koning regelt de voorwaarden en de wijze 
van vervolging bij wijze van dwangbevel, evenals de eraan verbonden vervolgings
kosten en de tenlastelegging ervan"; artikel 43bis van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 dienaangaande bepaalt dat "de bijdragen, bijdrageopslagen, verwijl
intresten, de forfaitaire vergoedingen met inbegrip van de bijslagen en sommen be
doeld in artikelen 30bis en 30ter van de wet, in de categorieen van gevallen te be
palen door de Rijksdienst voor sociale zekerheid, kunnen ingevorderd worden door 
middel van dwangbevel vanafhet ogenblik dat het kwartaalkohier ofhet bijzonder ko
hier, waarin zij zijn opgenomen, uitvoerbaar is verklaard. Een uitvoerbaar ver
klaard kohier geldt als uitvoerbare titel met het oog op de invordering. De kohieren 
worden uitvoerbaar verklaard door de administrateur-generaal, de adjunct
administrateur-generaal of een personeelslid dat daartoe aangewezen is door het 
beheerscomite". Uit die bepalingen volgt 1 o dat aileen de akten op grond waarvan on
middellijke tenuitvoerlegging door de R.S.Z. mogelijk is, moeten gemotiveerd zijn; 2° 
dat de oorzaak van de schuldvordering van de R.S.Z. niet de berekening van de R.S.Z. 
is, maar de wet (artikel23 van de wet van 27 juni 1969); 3° het aan de werkgever ter 
kennis gebrachte wijzigingsbericht, als bedoeld in artikel 22 van de wet van 27 juni 
1969, geen onmiddellijke rechtsgevolgen heeft, in zoverre het niet uitvoerbaar is; de 
R.S,Z., als hij de in zijn wijzigingsbericht aangegeven bijdragen wil invorderen, ver
plicht is, zoals te dezen, een dagvaarding uit te brengen of anders een bijzonder ko
hier op te maken dat uitvoerbaar verklaard wordt door de administrateur-generaal; 
het litigieuze wijzigingsbericht dus als zodanig geen rechtsgevolgen of uitvoerbare kracht 
had; het derhalve niet als een bestuurshandeling in de zin van artikel1 van de wet 
van 29 juli 1991 kon worden omschreven; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat het 
op 29 maart 1995 aan verweerster ter kennis gebrachte wijzigingsbericht een bestuurs
handeling was in de zin van artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 en dat het bijge
volg gemotiveerd moest zijn overeenkomstig het bepaalde in die wet, zowel de arti
kelen 1 tot 7 van voornoemde wet van 29 juli 1991, meer bepaald de artikelen 1 tot 
3, als de artikelen 22, 23, 40 van de wet van 27 juni 1969 en 43bis van het konink
lijk besluit van 28 november 1969 schendt : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, naar luid van artikel 1 van de wet van 29 juli 1991 be
treffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, onder 
bestuurshandeling moet worden verstaan de eenzijdige rechtshandeling met 
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individuele strekking die uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsge
volgen te hebben voor een ofmeer bestuurden ofvoor een ander bestuur; dat, 
krachtens artikel 2 van die wet, de bestuurshandeling bedoeld in de zin van 
het bovenaangehaalde artikel 1 uitdrukkelijk moet gemotiveerd zijn; 

Overwegende dat, krachtens artikel 22 van de wet van 27 juni 1969 tot her
ziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschap
pelijke zekerheid der arbeiders, wanneer geen dan wel een onvolledige of on
juiste aangifte is gedaan, de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid 
ambtshalve het bedrag van de verschuldigde bijdragen bepaalt aan de hand 
van alle reeds voorhanden gegevens, ofna alle daartoe nuttig geachte in
lichtingen te hebben ingewonnen bij de werkgever, die verplicht is ze te ver
strekken, en de werkgever van het bedrag van de aldus vastgestelde schuld
vordering bij aangetekende brief kennis wordt gegeven; 

Dat, naar luid van artikel 40, eerste lid, van voornoemde wet, de Rijks
dienst voor Maatschappelijke Zekerheid, onverminderd zijn recht om voor de 
rechter te dagvaarden, de bedragen die hem verschuldigd zijn eveneens bij 
wijze van dwangbevel kan invorderen; 

Overwegende dat de litigieuze handeling te dezen bestaat in een met toe
passing van voornoemd artikel 26 opgemaakt bericht tot wijziging van bij
drage, waarvan op 29 maart 1995 aan verweerster kennis is gegeven; 

Dat een dergelijk bericht geen onmiddellijke rechtsgevolgen heeft en der
halve niet uitvoerbaar is, aangezien eiser de hem verschuldigde bedragen of
wei moet invorderen bij wijze van dwangbevel ofwel de bijdragen moet in
vorderen door te dagvaarden voor het arbeidsgerecht; 

Dat het wijzigingsbericht geen bestuurshandeling is in de zin van arti
kel 1 van de wet van 29 juli 1991; 

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 bodemrechter over; 
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

18 december 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - VEr
slaggever : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter - Gedeeltelijk eensluidende conclu
sie (1) van de h. Leclercq, advocaat-generaal- Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 702 

3e KAMER- 18 december 2000 

ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN VAN HET WERK (BEG RIP. BESTAAN. BEWIJS)- BE
GRIP - NORMAAL TRAJECT- OMWEG. 

(1) Het O.M. concludeerde tot vernietiging op grand van het tweede onderdeel van het eerste 
middel, dat niet is gepubliceerd. 
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Het traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te bege
ven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd, blijft het normale traject, in de zin 
van art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet, wanneer de door de werknemer ge
maakte omweg onbelangrijk is, niet lang is en om een wettige reden gemaakt wordt, 
of als de omweg lang is maar aan overmacht te wijten is (1). (Art. 8, § 1, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet.) 

(ZURICH NV. T. L ... ) 

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F Leclercq (vertaling) : 

1. Het enige middel betoogt met name dat het bestreden arrest niet zonder het wet
telijk begrip normaal traject te miskennen, uit de in het middel weergegeven over
wegingen kan afleiden dat de omweg niet lang was geweest. 

Ik ben van mening dat het enige middel gegrond is. 

2. In mijn conclusie voor het arrest van het Hofvan 17 januari 1994 en in mijn noot 
in A C., onder het arrest van het Hof van 13 november 1995 heb ik gepoogd de drie 
grondregels uiteen te zetten die m.i. in globo volgen uit de leer van Uw arresten. Ze 
kunnen als volgt kort worden samengevat waarbij ik ze aanpas aan het begrip om
weg. Ze moeten m.i. andermaal als leidraad dienen voor het antwoord dat het Hof moet 
geven op het in deze zaak tot staving van de voorziening aangevoerde middel (2). 

1 o Eerste regel. De begrippen belangrijkheid van de omweg, dat is de beoordeling van 
de lengte van de omweg, en het begrip reden van de omweg zijn aparte begrippen. Dat 
is de reden waarom de gewone regel op dat punt duidelijk in twee stappen wordt ge
formuleerd : het traject dat door de werkenemer wordt afgelegd om zich van zijn ver
blijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd, blijkt het nor
male trajct in de zin van artikel8, § 1, tweede lid, van het Arbeidsongevallenweg, als 
de door de werknemer gemaakte omweg onbelangrijk is, niet lang is en door een wet
tige reden verantwoord is of als de omweg belangrijk is maar te wijten is aan over
macht (3). (Art. 8, § 1, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.) 

2° 'Ilveede regel. De belangrijkheid van de omweg wordt niet absoluut beoordeeld, 
ook al moet uiteraard elke verwarring worden vermeden en moet de rechten reke
ning houden met de objectieve mathematische lengte van de omweg (4). 

Die regel volgens welke de grootte van de omweg relatiefwordt beoordeeld -la
ten we wat dat betreft het begrip risico, of, juister, het begrip beoordeling van de risico
verzwaring niet uit het oog verliezen -is interessant want hij betekent dat de bodem
rechter niet aileen de mathematische lengte van de omweg moet nagaan en de grootte 
van die omweg moet beoordelen aan de hand van dat ene criterium, maar dat hij ook 
de eventuele omstandigheden, eigen aan de zaak, moet nagaan die de lengte van de 
omweg rechtstreeks hebben bei:nvloed, daarmee rekening moet houden en vervol
gens het geheel moet evalueren, namelijk mathematische lengte van de omweg en even
tuele omstandigheden die een rechtstreeks invloed hebben gehad op de lengte van de 
omweg. Die eventuele omstandigheden die een rechtstreekse invloed hebben gehad op 
de lengte van de omweg zijn alle concrete en objectieve omstandigheden die het waarom 
van de lengte van de omweg verklaren in tegenstelling tot het waarom, met andere 
woorden de reden, van de omweg als zodanig (in laatstgenoemd geval rijst de vraag 

(1) Zie concl. O.M. 

(2) Concl. O.M., Cass., 17 jan. 1994, A.R. S.93.0059.F, nr. 24, inz. Bull. en Pas., 1994, I, pp. 55 
en 56; noot getekend J.F.L. onder Cass., 13 nov. 1995, A.R. S.94.0107.F, nr. 490, inz. A. C., 1995, 
1000-1002. 

(3) Cass., 13 april 1992, A.R. 7791, nr. 433, met coni. de h. Lenaerts, procureur-generaal, ge
publiceerd inA. C., inz. pp. 780 en 781, nrs. 13 en 16; 13 nov. 1995, A.R. S.95.0030.F, nr. 492; 31 
mei 1999, A.R. S.98.0141.N, nr. 320. 

(4) Vgl. Cass., 4 okt. 1999, A.R. S.98.0155.F, nr. 502. 
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welke de reden van de omweg als zodanig is : gezondheidsredenen, familiale rede
nen, vermaak enz.). Ik herinner tevens eraan dat de rechter in de bovengenoemde be
oordeling ook rekening kan houden met de lengte, vooral als ze belangrijk is, van het 
gewone traject dat de werknemer afiegt wanneer hij geen omweg maakt. 

3° Derde regel. De eerste stap van de bodemrechter bestaat erin de mathema
tische lengte van de omweg na te gaan alsook dagene wat eventueel een recht
streekse, concrete en objectieve invloed heeft gehad op die lengte van de omweg, en 
het geheel te evalueren; de tweede stap bestaat in het nagaan van het waarom van 
de omweg als zodanig en het beoordelen van het antwoord op die vraag: wordt de wei
nig belangrijke omweg verantwoord door een wettige reden en is de belangrijke om
weg door overmacht verantwoord? 

3. In haar verzoekschrift in hoge beroep betoogde eiseres tegelijkertijd dat de lengte 
van de omweg belangrijk was en dat die omweg niet door een wettige reden verant
woord was. De twee betwistingen werden afzonderlijk naar voren gebracht. I.v.m. de 
eerste voerde eiseres zelf aan dat de omweg "zeer belangrijk was". 

Het arbeidshof heeft de eerste stap van het onderzoek dat het had moeten uitvoe
ren, overgeslagen, in die zin dat het weliswaar de beide, door de bodemrechter te be
antwoorden en door mij reeds uiteengezette vragen met elkaar vermengd heeft, maar 
dat het geen enkele wettelijk verantwoorde conclusie heeft getrokken uit zijn te be
knopte weergave van de eerste vraag. Ik verklaar mij nader in mijn poging om zo dui
delijk mogelijk te zijn. Het arbeidshofheeft bijvoorbeeld niet vermeld dat de omweg 
maar weinig of betrekkelijk weinig kilometers bedroeg in vergelijking met de lengte 
van het gewone traject dat de werknemer afiegde als hij geen omweg maakte, dat die 
omweg, gelet op het verkeer, niet leidde tot een risicoverzwaring, dat de weg die de 
werknemer nam om zich naar het ziekenhuis te begeven of er vandaan te rijden de 
kortste was of de enige was die, wegens werken elders, kon worden gevolgd en dat het 
door de werknemer gekozen ziekenhuis het dichtst bij .de verblijfplaats van de ge
troffene lag of het gemakkelijkst vanuit die verblijfi>laats te bereiken was. Het heeft 
dit alles niet vermeld om daaruit afte leiden dat de door de getroffene gemaakte om
weg weinig belangrijk was. 

Te dezen beslist het bestreden arrest op grond van de in het middel weergegeven 
vermeldingen dat "er voldoende redenen zijn om de omweg als wettig te beschou
wen". Het bestreden arrest stelt evenwel vooraf niet vast dat die omweg weinig be
langrijk was. Derhalve schendt het bestreden arrest artikel8, § 1, tweede lid, van de 
wet van 10 april 1971. 

4. Eiseres zal in de kosten worden veroordeeld (art. 68 Arbeidsongevallenwet). 

Conclusie : vernietiging. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0139.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 2 december 1998 gewe
zen door het Arbeidshof te Bergen; 

Over het middel : schending van artikel 8, § 1, van de arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971 en artikel 149 van de Grondwet, 

doordat het arrest vaststelt dat "(verweerster) op 28 december 1993 omstreeks 7 uur 
30 het slachtoffer werd van een verkeersongeval tussen Ronse en Lessen, terwijl zij 
in dienst was van haar werkgever de v.z.w. Providence des Malades te Lessen", dat 
"zij blijkens de aangifte van het ongeval op weg was naar het ziekenhuis Santa
Maria te Ronse teneinde aldaar op voorschrift van haar gynecoloog een bloed
afname te laten verrichten, toen zij de controle over haar voertuig verloor op een ijzel
plek", dat "zij een hevige schok kreeg en een breuk aan wervelschijf D12 van de 
ruggengraat opliep", dat "zij op de dag van het ongeval een omweg van 22 kilome
ter had gemaakt", terwijl "Flobecq, verblijfplaats van gei:ntimeerde, op 12 kilometer 
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ligt van de plaats waar zij werkt"; dat het arrest vervolgens beslist dat het ongeval 
gebeurd is op de weg naar en van het werk in de zin van artikel 8, § 1, van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april1971, op grond dat "'de omweg' in de zin van de wet 
van 10 april 1971 ook een traject kan zijn in de richting tegenovergesteld aan de weg 
naar en van het werk", dat "een traject onder meer als normaal wordt beschouwd, wan
neer een onderbreking of een omweg een wettige oorzaak heeft, die kan worden om
schreven als een niet aan de werknemer te wijten gebeurtenis, die zich aan hem voor
doet met een zekere noodzaak, zonder dat die noodzaak van dien aard is dat hij ze niet 
had kunnen voorzien ofvoorkomen", dat "de wettige oorzaak tussenin overmacht en 
persoonlijke redenen" ligt, dat "de behoeften van het dagelijks leven tot de wettige oor
zaken dienen gerekend te worden( ... )"; dat "de werknemer zich immers in het da
gelijks leven genoodzaakt kan zien om omwegen te maken die onafhankelijk zijn van 
zijn wil wegens de noodzaak waarin hij verkeert om ze te nemen", dat "de recht
spraak aanneemt dat de lengte van een omweg 'in concreto' moet worden beoor
deeld, niet op grond van de wiskundige verhouding tussen het gevolgde traject en het 
kortste traject, maar ook met inachtneming van alle feitelijke omstandigheden die op 
de dag van het ongeval bestaan en die een invloed kunnen hebben op de duur van de 
omweg, alsook op de omvang van het risico en de mate waarin dit, gelet op de wer
kelijke oorzaken die het hebben gewettigd, verantwoord is", dat "(verweerster) blij
kens een attest van de gynecoloog, alvorens naar haar werk te rijden, naar Ronse moest 
naar het ziekenhuis waar die dokter werkte om er bloedproeven te laten uitvoeren op 
basis van een voorschrift", dat "de omweg dus niet werd gemaakt om persoonlijke re
denen", dat "ter zitting is gepreciseerd dat die testen waren voorgeschreven in het ka
der van een specifieke behandeling, wat door de tegenpartij niet is betwist", dat "(ver
weerster) klaarblijkelijk een belangrijker ingreep diende te ondergaan dan een loutere 
bloedafname", dat "bovendien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ver
weerster, zoals de eerste rechters hebben opgeworpen, een kennelijk belang had om 
de ingreep te doen uitvoeren in het ziekenhuis waar haar gynecoloog werkt, ten
einde vertragingen en manipulaties te voorkomen, te meer daar het bloedonder
zoek onmiddellijk ter plaatse kon gebeuren in het aan het ziekenhuis verbonden la
boratorium", dat ''het ten slotte niet bewezen is dat er te Lessen een instelling bestond 
waarin de vereiste ingreep onder dezelfde voorwaarden kon worden uitgevoerd", "dat 
anderzijds vaststaat dat de op de dag van het ongeval gemaakte omweg 22 kilome
ter (2 x 11) bedraagt", dat "Ronse op 19,5 kilometer van Lessen ligt en dat Flobecq, 
verblijfplaats van (verweerster), op 12 kilometer van haar werk te Lessen" ligt, dat 
"de andere dichtstbijzijnde kliniek te Ath (op 13 kilometer) ligt, dat, gelet op de bo
venstaande overwegingen, er voldoende redenen zijn om de omweg als gewettigd te 
beschouwen", 

terwijl het traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats 
te begeven naar de plaats waar hij werkt en omgekeerd als normaal in de zin van ar
tikel 8, § 1, tweede lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 kan worden 
beschouwd, wanneer de kleine omweg gemaakt wordt om een wettige reden; het tra
ject ophoudt normaal te zijn wanneer de omweg lang is en niet door overmacht ver
antwoord is; het weliswaar aan de feitenrechter staat de grootte van de omweg in tijd 
en afstand te beoordelen, maar het de taak van het Hof van Cassatie is na te gaan of 
de feitenrechter uit de door hem vastgestelde feiten wettig heeft kunnen afleiden dat 
de werknemer een normaal traject had afgelegd; het arrest te dezen niet zonder het 
wettelijk begrip normaal traject te miskennen uit de in het middel weergegeven over
wegingen heeft kunnen afleiden dat de omweg niet groot was geweest; er immers uit 
geen van de omstandigheden, die vermeld staan in die overwegingen - welke over
wegingen alle uitsluitend betrekking hebben op de vraag of er voor de omweg een wet
tige reden bestond en derhalve geen verband houden met de feitelijke omstandighe
den die een invloed kunnen hebben op de omvang van het door de omweg ontstane risico 
en de lengte van die omweg - redelijkerwijs kan worden afgeleid dat de omweg van 
22 kilometer die verweerster had gemaakt alvorens zich te begeven naar haar werk 
op 12 kilometer van haar woonplaats, niet groot was : 

Overwegende dat volgens artikel 8, § 1, tweede lid, van de Arbeidsonge
vallenwet van 10 april 1971 onder de weg naar en van het werk wordt ver
staan het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn 
verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd; 
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Dat het traject normaal blijft in de zin van dit artikel, als de omweg on
belangrijk is, niet lang is en om een wettige reden gemaakt wordt, of als hij 
lang is maar aan overmacht te wijten is; 

Overwegende dat daaruit volgt dat de wijze waarop de omweg moet wor
den verantwoord afhangt van de grootte ervan; 

Overwegende dat het arrest weliswaar vaststelt dat "(verweerster) op de 
dag van het ongeval een omweg van 22 kilometer had gemaakt (. .. ); dat Ronse 
op 19,5 kilometer van Lessen ligt en dat Flobecq, verblijfplaats van (ver
weerster), op 12 kilometer van haar werk te Lessen ligt"; 

Dat evenwel uit geen enkele overweging van het arrest kan worden af
geleid dat die omweg onbelangrijk was; 

Dat, derhalve, het arrest niet wettig heeft kunnen beslissen dat ver
weerster die omweg om een wettige reden gemaakt had, zodat het ongeval 
gebeurd was op de weg naar en van het werk; 

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; ge
let op artikel68 van de wet van 10 april1971, veroordeelt eiseres in de kos
ten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 

18 december 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Gerard. 
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3e KAMER - 18 december 2000 

ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE -ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING- PARTIJ- VER
PLICHTINGEN- TEKORTKOMING- GEVOLG. 

Zo de partij die eenzijdig, al is het tijdelijk, een van de wezenlijke bestanddelen van 
de arbeidsovereenkomst wijzigt, onmiddellijk en onrechtmatig een einde aan die over
eenkomst maakt en, zo de rechter, wanneer hij beslist dat een der partijen de ar
beidsovereenkomst heeft beeindigd door eenzijdig een wezenlijk bestanddeel ervan te 
wijzigen, niet verplicht is vast te stellen dat zij de bedoeling had de overeenkomst te 
beeindigen (1), maakt daarentegen de tekortkoming van een der partijen aan haar 
verplichtingen op zich geen einde aan de arbeidsovereenkomst (2). (Artt. 1134, 1142, 
1184 en 1234 B.W.; artt. 32 en 35 Arbeidsovereenkomstenwet; art. 2, §§ 1 en 2, en 
art. 5, § 3, derde lid, wet 19 maart 1991.) 

(1) Cass., 10 feb. 1992, A.R. 9257, nr. 299; 23 juni 1997, A.R. S.96.0047.F, nr. 294; J.T.T. 1997, 
p. 333, en de opmerkingen van C. Wentiez "Modification unilaterale et importante d'un element 
essentiel du contrat"; 30 nov. 1998, A.R. S.97.0146.N, nr. 496. 

(2) Cass., 4 feb. 1991, A.R.. 7322, nr. 297; zie Cass., 7 maart 1994, A.R .. 8.93.0127 .N, nr. 110. 
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(BRANTANO N.V T. W ... E.A.) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. S.00.0103.F) 

Nr. 703 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 maart 2000 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel, rechtdoende op verwijzing; 

Gelet op het arrest van het Hof van 29 maart 1999 (3); 

Over het middel: schending van de artikelen 607, 1110 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 2, §§ 1 en 2, 5, § 3, derde lid, 11 van de wet van 19 maart 1991 houdende bij
zondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsra
den en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, 
alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 20, 1 o, 32, 35 van de wet van 
4 (lees : 3) juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1134, 1135, 1142, 1184, 1234, 
1319 en 1320 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arbeidshofhet hoger beroep van eiseres ontvankelijk verklaart, maar 
voor recht zegt dat de oorspronkelijke rechtsvordering van eiseres die ertoe strekte de 
dringende redenen waarom eiseres overwoog de eerste verweerster, die tot persone
elsafgevaardigde was verkozen, te ontslaan, door het arbeidsgerecht te doen aanne
men, geen bestaansreden meer had, en eiseres in de kosten van het hoger beroep ver
oordeelt, op de volgende gronden: "(de eerste verweerster werpt op) dat de vordering 
(van eiseres die ertoe strekt de dringende redenen op grond waarvan zij de eerste ver
weerster wil ontslaan, door het arbeidsgerecht te doen erkennen) geen bestaans
reden meer heeft; verweerster baseert zich daartoe op de volgende redenering : door 
het niet-bestaan van dringende redenen te bevestigen, had het Arbeidshofte Ber
gen een einde gemaakt aan de schorsing van de overeenkomst en had het haar al
dus toegestaan het werk te hervatten. Op grond van dat arrest vroeg zij het werk te 
mogen hervatten. Daartegen wierp (eiseres) een middel van niet-ontvankelijkheid op 
ter bevestiging waarvan zij haar het C4-formulier toezond, bedoeld voor haar in
schrijving als werkzoekende; daardoor heeft (eiseres) de arbeidsovereenkomst defi
nitief beeindigd en heeft deze procedure geen reden van bestaan meer. (Eiseres) weer
legt die redenering en beklemtoont dat de weigering om (de eerste verweerster) opnieuw 
te werk te stellen gerechtvaardigd was, op grond dat het Hofvan Cassatie, door het 
arrest van het Arbeidshof te Bergen te vernietigen, de partijen teruggebracht had in 
de toestand waarin zij verkeerden voor het (bestreden) arrest, namelijk de schor
sing van de overeenkomst, zoals de Arbeidrechtbank te Charleroi had beslist; onder 
die voorwaarden was zij geenszins verplicht de betrokken werknemer opnieuw te werk 
te stellen. Voor elke uitspraak over de vraag of het hierboven uiteengezette argu
ment doel treft, lijkt het aangewezen in het kort de chronologie van de feiten in her
innering te brengen. Op 4 maart 1998 heeft de Arbeidsrechtbank te Charleroi het be
staan van dringende redenen verworpen en bijgevolg het ontslag van (de eerste 
verweerster) geweigerd. Het arrest van 19 mei 1998 van hetArbeidshofte Bergen heeft 
alle beschikkingen van dat vonnis bevestigd en reeds op 2 juni deelde (de eerste ver
weerster), bij aangetekende brief, haar werkgever mede dat zij zich ter beschikking 
hield om het werk dat ze voor de schorsing van haar overeenkomst verrichtte, te her
vatten. Toen zij van het bedrijf geen klaar en duidelijk antwoord ontving, gaf zij op 
22 juni andermaal te kennen het werk te willen hervatten. Op 26 juni zond (eise
res), bij aangetekende brief haar hierna vermelde beslissing toe aan (de eerste ver
weerster): 'Aangezien Uw advocaat en Uw vakbond niet hebben gereageerd op onze 
minnelijke voorstellen, delen wij U bij deze brief officieel mede dat wij niet wensen in 
te gaan op uw verzoek om het werk te hervatten'. Op 1 juli schreef (de eerste ver
weerster) een nieuwe aangetekende brief aan (eiseres) om haar een laatste maal te 
vragen het werk te mogen hervatten, hierin werd ze gevolgd door haar vakbond die 
een brief schreef op 7 juli. Op 7 juli antwoordde (eiseres) in de volgende bewoordin
gen: 'Wij hebben Uw brief van 1 juli 1998 in goede orde ontvangen. Wij handhaven 

(3) A.R. 8.98.0105.F, nr. 189. 
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ons standpunt'. Kort nadien vroeg en verkreeg (de eerste verweerster) (op 23 juli) het 
C4-formulier dat de volgende vermeldingen bevat : 'Geen enkele vergoeding wegens 
beeindiging is betaald en de overeenkomst is op 26 juni 1998 beeindigd onder voor
behoud. Precieze reden van de werkloosheid: C4-formulier afgegeven op verzoek van 
de bediende en onder voorbehoud van het hangende cassatiegeding'. Op 27 juli 1998 
deed (eiseres) aan (de eerste) en aan (de tweede verweerster) een cassatieberoep be
tekenen. Staaft die chronologie het hierboven uiteengezette standpunt van (eise
res)? Het standpunt dat zij op grond van het cassatieberoep en de beslissing van het 
Hofhet recht had de wedertewerkstelling van de eerste (verweerster) te weigeren stuit 
op twee bezwaren. Vooreerst dient eraan te worden herinnerd dat het cassatie
beroep aileen schorsende werking heeft in de bij de wet opgesomde gevallen (arti
kel 1118 van het Gerechtelijk Wetboek); de te dezen toepasselijke wet van 19 maart 
1991 bepaalt daaromtrent evenwel niets, zodat het algemeen beginsel van toepas
sing is. De Arbeidsrechtbank te Luik heeft kennis genomen van een zaak waarin on
der meer een probleem dat veel gelijkenis vertoont met het probleem in onderhavig 
geschil, werd opgeworpen en beslecht (Arb. rechtb. Luik, 12 maart 1996, J.T.T., 1996, 
441). De gedachtegang van de rechtbank kan als volgt worden samengevat : 'Het ju
ridisch gegeven, dat het ontslag en de weigering tot wedertewerkstelling vormen, ont
neemt door de loutere toepassing van de artikelen 14 en 17 van de wet elke bestaans
reden aan de procedure tot erkenning van de economische of technische redenen die 
het ontslag rechtvaardigen, in zoverre daardoor de bescherming van de ontslagen werk
nemer had kunnen worden opgeheven. Aangezien de werkgever een daad heeft ver
richt, waardoor, met toepassing van de wet van openbare orde (wet van 19 maart 1991), 
elke noodzaak vervalt om zich tot de arbeidsrechtbank te wenden teneinde het recht 
van de beschermde werknemer en de overeenkomstige verplichtingen van de werk
gever te doen vaststellen, heeft de procedure voor de rechtbank geen reden van be
staan meer'. De artikelen 14 en 17 van de wet van 19 maart 1991 zijn, ongeacht of er 
economische oftechnische dan wel dringende redenen zijn, in beide gevallen van toe
passing, zodat de oordeelkundige gedachtegang van de Arbeidsrechtbank te Luik door 
het arbeidshof in zijn geheel kan worden overgenomen ( ... ) in het onderhavige ge
val. Vervolgens is het niet zonder belang te beklemtonen dat er op het ogenblik van 
de weigering tot wedertewerkstelling, geen enkel cassatieberoep was ingesteld, ten hoog
ste werd zulks overwogen. De wet van 19 maart 1991legt evenwel, op straffe van een 
sanctie, een maximumtermijn op zowel voor het verzoek van de werknemer om het werk 
te hervatten, als voor het antwoord van de werkgever. Het is bijgevolg uitgesloten dat 
de stelling zou worden aanvaard dat, zolang cassatieberoep mogelijk is, de hierbo
ven bedoelde termijnen niet zouden lopen, nu zij opgenomen zijn in een wet van open
bare orde. (Eiseres) heeft dus de arbeidsovereenkomst van de eerste (verweerster) beein
digd door op ondubbelzinnige wijze haar wedertewerkstelling te weigeren. De 
onderhavige procedure heeft geen reden van bestaan meer", 

terwijl, ( ... ) 
tweede onderdeel, uit de bovenstaande overwegingen van het (bestreden ) arrest blijkt 

dat het arbeidshof heeft beslist dat eiseres de arbeidsovereenkomst beeindigd heeft 
door op ondubbelzinnige wijze tekort te komen aan haar verplichting om de werk
nemer onder de overeengekomen voorwaarden te doen werken; de omstandigheid dat 
een partij tekortkomt aan haar, zelfs essentiele, verplichtingen niet op zich een einde 
maakt aan de arbeidsovereenkomst; de tekortkoming van een partij aan haar ver
plichtingen een bewijs kan zijn van de wil van die partij om de overeenkomst een
zijdig te wijzigen en, zo het een aanzienlijke wijziging van een wezenlijk hestand
dee! is, de overeenkomst op die wijze te beeindigen; het arbeidshof nergens heeft 
vastgesteld dat eiseres de arbeidsovereenkomst wilde beeindigen of een wezenlijk be
standdeel ervan eenzijdig wilde wijzigen; de door het arbeidshofvastgestelde fei
ten, namelijk de ondubbelzinnige weigering om de (eerste) verweerster opnieuw te werk 
te stellen, die eventueel als een ernstige tekortkoming van eiseres aan haar verplich
tingen zouden kunnen worden beschouwd, op zich geen wijziging van een wezenlijk 
bestanddeel van de overeenkomst opleveren en niet doen blijken van de zekere wil van 
eiseres om de arbeidsovereenkomst te beeindigen; het (bestreden) arrest bijgevolg, nu 
het beslist dat eiseres de arbeidsovereenkomst van de eerste verweerster beeindigd 
heeft door haar ondubbelzinnige weigering om haar opnieuw te werk te stellen en dat 
bijgevolg de door eiseres ingestelde procedure, die ertoe strekte de door eiseres voor 
het ontslag van de eerste verweerster aangevoerde dringende redenen vooraf door het 
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arbeidsgerecht te doen aannemen, geen bestaansreden meer heeft, niet naar recht ver
antwoord is (schending van de artikelen 20, 1°, 32, 35 van de wet van 4 (lees : 3) juli 
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1134, 1135, 1142, 1184, 1234 van het Bur
gerlijk Wetboek, 2, §§ 1 en 2, 5, § 3, derde lid, en 11 van de wet houdende bijzon
dere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en 
in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen als
mede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden): 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, overeenkomstig de wet van 19 maart 1991 houdende bij

zondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de onderne
mingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen, de vordering van eiseres strekt tot erkenning van een drin
gende reden die het ontslag van de eerste verweerster rechtvaardigde; 

Dat het bestreden arrest beslist dat die vordering geen reden van be
staan meer heeft, op grand dat "(eiseres) (. .. )de arbeidsovereenkomst van de 
eerste (verweerster) heeft beeindigd door haar ondubbelzinnige weigering om 
haar opnieuw te werk te stellen"; 

Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat de eerste verweerster, 
nadat het Arbeidshof te Be'rgen zijn arrest van 19 mei 1998 had gewezen 
waarin de door eiseres aangevoerde dringende reden werd verworpen, op 2 
juni 1998 "(laatstgenoemde) liet weten dat zij zich ter beschikking hield om 
het werk dat zij voor de schorsing (van)() de overeenkomst verrichtte te her
vatten" en op 22 juni 1998 "haar wil om het werk te hervatten" heeft be
vestigd, dat eiseres op 26 juni 1998 de eerste verweerster mededeelde "dat 
(zij) niet wenste in te gaan op haar verzoek om het werk te hervatten", dat 
eiseres "}mar standpunt heeft gehandhaafd", nadat de eerste verweerster, bij 
schrijven van 1 juli 1998 een nieuw verzoek tot werkhervatting had ge
daan, en haar "kart nadien (. .. ) op 23 juli" een werkloosheidsattest heeft ge
geven met de vermeldingen dat "de overeenkomst op 26 juni 1998 beein
digd was onder voorbehoud" en dat voornoemd attest "op verzoek van (de 
eerste verweerster) was afgegeven onder voorbehoud van het hangende 
cassatiegeding", waaromtrent het bestreden arrest opmerkt dat het nog niet 
was ingesteld op het ogenblik van "de weigering tot wedertewerkstelling"; 

Overwegende dat uit geen van de vermeldingen van het bestreden ar
rest volgt dat eiseres, door haar weigering om de eerste verweerster op
nieuw te werk te stellen, zelfs als die weigering zou moeten worden be
schouwd als een tekortkoming aan een voor haar uit de arbeidsovereenkomst 
voortvloeiende verplichting, een wezenlijk bestanddeel van die overeen
komst eenzijdig heeft gewijzigd of de bedoeling heeft gehad de overeen
komst te beeindigen; 

Dat, derhalve, het bestreden arrest de beslissing dat eiseres, in de om
standigheden die het vaststelt, de overeenkomst beeindigd heeft, niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

18 december 2000 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. van Eeckhoutte. 
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Nr. 704 

2• KAMER- 19 december 2000 

1 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- DUUR- WEGVER
KEER- WEGVERKEERSWET- ART. 68. 

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN- ARTIKEL 30- ARTIKEL 30, 
§ 2, 1 o - STRAFVORDERING- VERJARING- 'IERMIJNEN - DUUR. 

3° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 68- STRAFVOR
DERING- VERJARING- TERMIJNEN- DUUR 

1 o, 2° en 3° De strafuordering die het gevolg is van feiten, welke strafbaar gesteld wor
den door artikel 30, § 2, 1 °, Wegverkeerswet, verjaart met toepassing van artikel 68 
van dezelfde wet, bij ontstentenis van een grand tot schorsing van de verjaring, door 
verloop van een jaar vanaf de laatste daad van onderzoek of van vervolging ver
richt binnen een jaar te rekenen van de dag waarop het misdrijf werd gepleegd (1). 
(Artt. 21 en 22 V.T.Sv.; 30, § 2, 1°, en 68 Wegverkeerswet.) 

(E ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0152.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 december 1998 in ho
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent; 

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

A In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij eiser we
gens de telastlegging A tot straf wordt veroordeeld : 

Over het middel : 
Overwegende dat het vonnis met de in het middel weergegeven redenen 

eisers het verweer verwerpt en beantwoordt; 
Dat het middel feitelijke grondslag mist; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

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

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

Over het ambtshalve aangevoerde middel : 

schending van artikel 68 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coordi
natie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer : 

Overwegende dat het bestreden vonnis het beroepen vonnis bevestigt waar
bij eiser veroordeeld wordt wegens, te Deinze, op 29 oktober 1996, bij in-

(1) Zie Cass., 1 maart 1989, A.R. 7025, nr. 368; 15 okt 1997, A.R. P.97.0395.F, nr. 405; 4 maart 
1998, A.R. P.97.1515.F, nr. 118. 
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breuk op artikel 5, II, 2°, van het koninklijk besluit van 6 mei 1988 betref
fende de indeling van de voertuigen in categorien, het rijbewijs, de rechter
lijke beslissingen houdende vervallenverklaring van het recht tot sturen en 
de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van mo
torvoertuigen, bestraft overeenkomstig artikel 30, § 2, 1 o, van de wet be
treffende de politie over het wegverkeer (koninklijk besluit tot coi:irdinatie 
van 16 maart 1968), op de openbare weg een voertuig met het oog op scho
ling te hebben bestuurd onder dekking van een voorlopig rijbewijs, welke an
dere personen vervoerde dan deze bedoeld in artikel 7, § 8, van dit konink
lijk besluit (telastlegging D); 

Overwegende dat de strafvordering die het gevolg is van deze feiten, welke 
strafbaar gesteld worden door artikel 30, § 2, P, Wegverkeerswet, bij ont
stentenis van een grond tot schorsing van de verjaring, met toepassing van 
artikel68 van dezelfde wet verjaart door verloop van eenjaar vanaf de laat
ste daad van onderzoek of van vervolging verricht binnen een jaar te reke
nen van de dag waarop het misdrijf werd gepleegd; 

Overwegende dat het bestreden vonnis dat gewezen is op een ogenblik dat 
de verjaring van de strafvordering was ingetreden, de vermelde wetsbepa
ling schendt; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de telastlegging D; zegt dater geen grond is tot verwij
zing; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt eiser in de helft 
van de kosten en laat de overige kosten ten laste van de Staat; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde vonnis. 

19 december 2000 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- W?r
slaggever : de h. Maffei- Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. M. Van Poucke en D. Vanoutrive, Gent. 

Nr. 705 

2e KAMER -19 december 2000 

VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- STUITING- DAAD VAN ONDERZOEK OF 
VAN VERVOLGING- INTERNE TOEBEDELING VAN HET DOSSIER- TOEPASSING. 

De toebedeling van het dossier aan een hamer van het hof van beroep door de eerste voor
zitter vormt geen daad van onderzoek of van vervolging waardoor de verjaring van 
de strafvordering regelmatig wordt gestuit (1). (Art. 21 en 22 V.T.Sv.) 

(1) Zie Cass., 23 dec. 1998, A.R. A.94.0001.F, nr. 534; DECLERCQ, R., Beginselen van Straf
rechtspleging, zo Editie 1999, nr. 181; VERSTRAETEN, R., Handboek Strafvordering, nr. 147. 
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(J ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0159.N) 

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

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

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de toebedeling van het dossier aan een kamer van het 

hof van beroep door de eerste voorzitter geen daad van onderzoek of ver
volging vormt waardoor de ve:rjaring van de strafvordering regelmatig wordt 
gestuit; 

Overwegende dat het arrest, dat anders beslist, de artikelen 21 en 22 Voor
afgaande Titel Wetboek van Strafvordering schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond is; 
Overwegende dat, wegens de vernietiging van de beslissing op de straf

vordering tegen eiser, de beslissing waarbij de N.V. J. in haar hoedanig
heid van civielrechtelijk aansprakelijke partij wordt veroordeeld, geen 
bestaansreden meer heeft; 

Overwegende dat de overige grieven niet tot cassatie zonder verwijzing kun
nen leiden; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; zegt dat de beslissing waar
bij de n.v. J. als civielrechtelijk aansprakelijke partij wordt veroordeeld, geen 
bestaansreden meer heeft; beveelt dat van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen. 

19 december 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - "Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat : mr. L. Gheysens, Kortrijk. 

Nr. 706 

2e KAMER- 19 december 2000 

1 o MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN 
OPZET- EENHEID VAN OPZET- VERSCHEIDENE FElTEN- OPEENVOLGENDE EN VOORTGE
ZETTE UITVOERING VAN EEN ZELFDE MISDADIG OPZET- GESCHEIDEN BERECHTING- VER
OORDELING WEGENS EERDERE FElTEN- NIEUWE FElTEN GEPLEEGD NA DE PERIODE WAAROP 
DE VEROORDELING BETREKKING HAD EN VOOR HET IN KRACHT VAN GEWIJSDE GAAN ERVAN 
- STRAFBAARHEID. 

2° STRAF- SAMENLOOP- GESCHEIDEN BERECHTING- VEROORDELING WE GENS EER
DERE FElTEN- NIEUWE FElTEN GEPLEEGD NA DE PERIODE WAAROP DE VEROORDELING BE
TREKKING HAD EN VOOR HET IN KRACHT VAN GEWIJSDE GAAN ERVAN- OPEENVOLGENDE EN 
VOORTGEZETTE UITVOERING VAN EEN ZELFDE MISDRIJF- STRAFBAARHEID. 
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3° RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- VERSCHEI· 
DENE FElTEN- OPEENVOLGENDE EN VOORTGEZETTE UITVOERING VAN EEN ZELFDE MISDA
DIG OPZET- GESCHEIDEN BERECHTING- VEROORDELING WEGENS EERDERE FElTEN- NIEUWE 
FElTEN GEPLEEGD NA DE PERIODE WAAROP DE VEROORDELING BETREKKING HAD EN VOOR HET 
IN KRACHT VAN GEWIJSDE GAAN ERVAN- STRAFBAARHEID. 

1", 2° en 3° De omstandigheid dat het veroordelend vonnis wegens verscheidene in een 
bepaalde periode gepleegde misdrijven, die door de strafrechter als een feit worden 
beschouwd, slechts op een latere datum in kracht van gewijsde gaat, heeft niet tot ge
volg dat de nieuwe misdrijven die worden gepleegd na de periode waarover het von
nis heeft geoordeeld en v66r de datum van in kracht van gewijsde gaan ervan, be
grepen zijn onder de misdrijven waarop de veroordeling betrekking heeft; de dader 
van nieuwe misdrijven die samen met de reeds beoordeelde misdrijven de opeen
volgende en voortgezette uitvoering kunnen zijn van een zelfde misdadig opzet, is straf 
baar volgens de regeling van artikel65, tweede lid, Strafwetboek.(Art. 65, tweede lid, 
Sw.) 

(D ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0194.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 januari 1999 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

het arrest schendt artikel 2 en artikel 65, tweede lid, van het Strafwetboek, als ge
wijzigd door artikel45 van de wet van 11 juli 1994, en het beginsel "non his in idem". 
Eiseres in cassatie werd voor niet-afgifte van de kinderen veroordeeld door het Hof van 
Beroep van Gent bij arrest van 28 mei 1996. Dit arrest verwierf kracht van ge
wijsde op 2 december 1997, datum waarop (het) arrest (van het Hof) de voorziening 
in cassatie afwees (P.96.0938.N). Het arrest van 28 mei 1996 had aangenomen dat de 
verschillende ten laste gelegde feiten een collectief misdrijf uitmaakten. Inderdaad, 
net als het misdrijfvan verlating van familie, is ook het misdrijfbestaande in het niet
afgeven van de kinderen aan de bezoekgerechtigde ouder een uit opeenvolgende han
delingen bestaand misdrijf dat gekenmerkt is door materiele eenheid (Cass., 13 de
cember 1977, A. C., 1978, 446 met conclusie van advocaat-generaal Krings). Voor de 
toepassing van de wet wordt zulk misdrijf, al bestaat het uit opeenvolgende hande
lingen, nochtans fictief geacht slechts een feit, een misdrijf, op te leveren. Van de op
eenvolging van de feiten wordt abstractie gemaakt. Krachtens zijn aard en zijn na
tuur houdt zulk misdrijf slechts op wanneer het veroordelend vonnis of arrest kracht 
van gewijsde heeft bekomen, te dezen op 2 december 1997. Daaruit volgt dat eise
res in cassatie voor het recht moet geacht worden in gans de periode v66r 2 decem
ber 1997 slechts een misdrijf, een strafbaar feit, te hebben begaan, en namelijk dit be
teugeld bij arrest van het Hof van Beroep te Gent dd. 28 mei 1996, in kracht van 
gewijsde getreden op 2 december 1997. Derhalve kon het bestreden arrest eiseres niet 
nog eens voor datzelfde feit veroordelen, ook niet op grond van artikel 65, (tweede), 
lid, van het Strafwetboek. Deze wetsbepaling is immers maar van toepassing wan
neer bij de rechter andere feiten worden aanhangig gemaakt dan deze die reeds het 
voorwerp waren van een in kracht van gewijsde begane beslissing. In zulk geval, en 
wanneer de rechter van oordeel is dat de vroegere straf als een juiste bestraffing "van 
al de misdrijven" kan aan(ge)zien worden, moet hij zich beperken tot de enkele schul
digverklaring. Deze wetsbepaling kan echter niet toegepast worden op feiten die door 
hun gelijkaardigheid een materiele eenheid opleveren en voor het recht geacht wor
den slechts een misdrijf of een feit op te leveren. In zulk geval heeft de latere pro
cedure immers geen betrekking op "andere" feiten, maar op hetzelfde, reeds beteu
gelde feit. Door er anders over te beslissen heeft het arrest de aangewezen bepalingen 
en de non his in idem regel geschonden : 
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Overwegende dat de omstandigheid dat het veroordelend vonnis wegens 
verscheidene in een bepaalde periode gepleegde misdrijven die door de straf
rechter als een feit werden beschouwd, slechts op een latere datum in kracht 
van gewijsde gaat, niet tot gevolg heeft dat de nieuwe misdrijven die wor
den gepleegd na de periode waarover het vonnis heeft geoordeeld en v66r de 
datum van in kracht van gewijsde gaan ervan, begrepen zijn onder deze mis
drijven waarop de veroordeling betrekking heeft; dat integendeel de dader 
van nieuwe misdrijven die samen met de reeds beoordeelde misdrijven de op
eenvolgende en voortgezette uitvoering kunnen zijn van een zelfde misda
dig opzet, strafbaar is volgens de regeling van artikel 65, tweede lid, Strafwet
boek; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

19 december 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat : mr. A. Lust, Brugge. 

Nr. 707 

2e KAMER -19 december 2000 

WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 59 -ADEMTEST -ADEM
ANALYSE- VOORWAARDEN. 

De artikelen 59, § 1, 2°, en 59, § 2, Wegverkeerswet, die bepalen dat aan ieder die op 
een openbare plaats een voertuig of een rijdier bestuurt of en bestuurder begeleidt met 
het oog op de scholing, een ademtest en een ademanalyse kan worden opgelegd, be
palen geen tijdsruimte binnen dewelke deze tests moeten worden opgelegd en stel
len de toepassing van deze maatregelen evenmin afhankelijk van de omstandig
heid dat de bevoegde agenten persoonlijk de betrokkene hebben zien sturen (1). 

(P ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0099.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 7 januari 1999 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven; 

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

Over het eerste en het tweede middel : 

(1) Cass., 17 aug. 1978, A. C. 1978, 1292. 



2038 HOF VAN CASSATIE Nr. 708 

Overwegende dat de artikelen 59,§ 1, 2°, en 59,§ 2, Wegverkeerswet be
palen dat aan ieder die op een openbare plaats een voertuig of een rijdier be
stuurt of een bestuurder begeleidt met het oog op de scholing, een adem
test en een ademanalyse kan worden opgelegd; 

Dat deze wetsbepaling geen tijdruimte bepaalt binnen dewelke de tests moe
ten worden opgelegd en de toepassing van de maatregelen evenmin afhan
kelijk stelt van de omstandigheid dat de bevoegde agenten persoonlijk de be

. trokkene hebben zien sturen; 
Dat de middelen falen naar recht; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

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

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

19 december 2000 - ze kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - 1kr
slaggever: de h. Duinslaeger- Geli}kluidende conclusie van de h. Duinslaeger, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. G. Fissette, Hasselt. 

Nr. 708 

ze KAMER- 19 december 2000 

1 o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- MEMORIE- TERMIJN- VERGE
TELHEID- OVERMACHT- TOEPASSING. 

zo CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN 
STUKKEN- TERMIJN VOOR NEERLEGGING VAN DE MEMORIE- VERGETELHEID- OVER
MACHT- TOEPASSING. 

1 o en zo De laattijdige neerlegging van een memorie wegens vergetelheid door de last
hebber van de raadsman van een beklaagde maakt geen geval van overmacht uit (1). 
(Artt. 420bis en 420ter Sv.) 

(N ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.1439.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 september 2000 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

Gelet op het stuk, 'kennisgeving' genoemd, ter griffie van het Hof ont
vangen op 11 december 2000; 

(1) Zie Cass., 1 juni 1988, A.R. 6585, nr. 605, voor wat het begrip "overmacht" betreft. 
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Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie die ter griffie is 
ontvangen op 11 december 2000, dit is buiten de bij artikel420bis, eerste lid, 
Wetboek van Strafvordering bepaalde termijn; 

Overwegende dat de laattijdige neerlegging van een memorie wegens ver
getelheid van een lasthebber, geen overmacht uitmaakt; 

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

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

19 december 2000 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Thr
slaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal. 

Nr. 709 

2• KAMER -19 december 2000 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ON
DERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE- ZUIVERING VAN DE PROCEDURE
NIETIGVERKLAARDE STUKKEN - VERWIJDERING UIT HET DOSSIER- - GEVOLG. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- INZAGE VAN HET DOSSIER- HANDHAVING VAN DE VOOR
LOPIGE HECHTENIS - KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- INGEVOLGE EEN EER
DERE ZUIVERING VAN DE PROCEDURE UIT HET DOSSIER VERWIJDERDE NIETVERKLAARDE STUK
KEN- GEVOLG. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- INZAGE VAN HET DOSSIER- HANDHAVING VAN DE VOOR
LOPIGE HECHTENIS- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- INGEVOLGE EEN EER
DERE ZUIVERING VAN DE PROCEDURE UIT HET DOSSIER VERWIJDERDE NIETVERKLAARDE STUK
KEN- GEEN INZAGE- RECHTEN VAN DE MENS- VERZOENBAARHEID. 

4° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 5 -ARTI
KEL 5.4- RECHT OP VRIJHEID EN VEILIGHEID- RECHT OP VOORZIENING BIJ DE RECHTER
VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- INZAGE VAN HET DOSSIER- INGEVOLGE EEN EER
DERE ZUIVERING VAN DE PROCEDURE UIT HET DOSSIER VERWIJDERDE NIETVERKLAARDE STUK
KEN - DRAAGWIJDTE. 

5° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.3 -RECHT OP EEN EERLIJK PROCES- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHA VING- IN
ZAGE VAN HET DOSSIER- INGEVOLGE EEN EERDERE ZUIVERING VAN DE PROCEDURE UIT HET 
DOSSIER VERWIJDERDE NIETVERKLAARDE STUKKEN - DRAAGWIJDTE 

6° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN vAN DE MENS - ARTIKEL 13 -RECHT 
OP EEN DAADWERKELIJK RECHTSMIDDEL- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHA VING- IN
ZAGE VAN HET DOSSIER- INGEVOLGE EEN EERDERE ZUIVERING VAN DE PROCEDURE UIT HET 
DOSSIER VERWIJDERDE NIETVERKLAARDE STUKKEN- DRAAGWIJDTE 

7° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ON
DERZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE- ZUIVERING VAN DE PROCEDURE-
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NIETIGVERKLAARDE STUKKEN- VERWIJDERING UIT HET DOSSIER- VERBINDEND KARAK
TER- GRONDSLAG. 

go RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- STRAFVORDE
RING- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ONDER
ZOEK VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE - ZUIVERING VAN DE PROCEDURE
NIETIGVERKLAARDE STUKKEN- VERWIJDERING UIT HET DOSSIER- VERBINDEND KARAK
TER- GRONDSLAG. 

1 o Afgezien van de regeling van artikel 235bis, § 5, Wetboek van Strafvordering be
treffende de gevolgen van een zogenaamde zuivering ten aanzien van de feiten
rechter, heeft artikel 235bis, §§ 5 en 6, Wetboek van Strafuordering tot gevolg dat de 
stukken, die werden nietig verklaard vooraleer de rechtspleging wordt geregeld en 
als gevolg daarvan uit het dossier werden verwijderd, geen deel meer uitmaken van 
het gerechtelijk onderzoek (1). (Art. 235bis, §§ 5 en 6, Sv.) 

2° De stukken die met toepassing van artikel 30, § 2, vierde lid, Wet Voorlopige Hech
tenis aan de kamer van inbeschuldigingstelling moeten worden overgemaakt, kun
nen niet de stukken zijn, welke ingevolge en vroeger arrest van de kamer van inbe
schuldigingstelling in dezelfde zaak, met toepassing van artikel 235bis, § 6, Wetboek 
van Strafuordering werden nietig verklaard en als gevolg daarvan uit het dossier wer
den verwijderd (2). (Art. 235bis, § 6, Sv.; 30, § 2, vierde lid, Wet Voorlopige Hech
tenis.) 

3°, 4°,5° en 6° De artikelen 5, vierde lid, 6 en 13 E.V.R.M. houden niet in dat de rech
ter die kennis neemt van de voorziening van iemand die door arrestatie of gevan
genhouding van zijn vrijheid is beroofd, aan deze, krachtens een internrechtelijke be
paling, geen inzage kan ontzeggen van nietigverklaarde stukken die tegen hem niet 
zullen worden gebruikt (3). (Artt. 5, vierde lid, 6 en 13 E.V.R.M.; 30, § 2, vierde lid, 
Wet Voorlopige Hechtenis.) 

7° en go Het verbindend karakter van de door de kamer van inbeschuldigingstelling 
verrichte zuivering vloeit voort uit het artikel 235bis Wetboek van Strafuordering, dat 
een wettelijke regeling invoert die niets uitstaande heeft met het algemeen rechts
beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken of met de artikelen 6, 11 en 23 Ge
rechtelijk Wetboek (4). (Artt. 6, 11 en 23 Ger.W.; Art. 235bis Sv.; Algemeen rechts
beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken.) 

(V .. ) 

ARREST 

CAR. P.00.1691.N) 

RET HOF; ~ Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 2000 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

(1) Zie Cass., 28 maart 2000, A.R. P.00.0464.N, nr. 208. 

(2) Zie noot 1 en Cass., 30 dec. 1997, A.R. P.97.1650.F, nr. 581. 

(3) Zie noot 1. 

( 4) Zie noot 1. 



Nr. 709 HOF VAN CASSATIE 2041 

Schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht op tegenspraak in straf
zaken, het algemeen beginsel van het gezag van gewijsde in strafzaken, het alge
meen rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het recht van verdediging voorschrijft, 
de artikelen 5, § 4, 6 en 13 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 novem
ber 1950 en goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955, de artikelen 16, § 5 tweede lid, 21, 
§ 5, 22, zesde lid, 23, 4° en 30, § 4 van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de Voor
lopige Hechtenis, de artikelen 211 en 235bis van het Wetboek van Strafvordering, de 
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 6, 11 en 23 
van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat de Kamer van lnbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Antwer
pen, rechtdoend op het hoger beroep dat door eiser was aangetekend tegen de be
schikking van de Raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout ge
wezen op 21 november 2000 en waarbij de voorlopige hechtenis van eiser werd 
gehandhaafd, oordeelt dat lastens eiser ernstige schuldaanwijzingen aanwezig zijn die 
een grond vormen tot handhaving van de voorlopige hechtenis; de appelrechters oor
delen dat eiser de toegang dient ontzegd te worden tot inzage van de bij arrest van 
30 september 1999 nietig verklaarde stukken om reden dat enerzijds het zuiverings
arrest bindend blijft ten aanzien van de kamer van inbeschuldigingstelling zelf en an
derzijds deze nietigheid ook geldt ten aanzien van hen die bij de procedure van zui
vering niet werden betrokken en de betrokken nietig verklaarde stukken niet meer 
tegen een medeverdachte kunnen worden gebruikt, ook niet om zijn geloofwaardig
heid te beoordelen; de appelrechters het hoger beroep van eiser ongegrond verkla
ren met de volgende motieven : "(. .. ) dat de omstandigheid dat raadsheren die deel uit
maken van de kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt over een hoger beroep 
van een verdachte tegen een beslissing van de raadkamer betreffende diens voorlo
pige hechtenis, zitting hadden in de kamer van inbeschuldigingstelling die in de
zelfde zaak voordien heeft beslist over de handhaving van de voorlopige hechtenis van 
andere verdachten, geen redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent hun onpartijdig
heid om te oordelen over de regelmatigheid van de ernstige schuldaanwijzingen; (. .. ) 
dat desbetreffend kan verwezen worden naar de redengeving van het arrest van de 
kamer van inbeschuldigingstelling van 14 maart 2000 en het daarop volgende ar
rest van het Hofvan Cassatie van 28 maart 2000; (. .. ) dat het arrest van de kamer van 
inbeschuldigingstelling van 30 september 1999 waarbij de procedure werd gezui
verd bind end blijft ten aanzien van de kamer van inbeschuldigingstelling zelf; (. .. ) dat 
bij voormeld arrest van 30 september 1999 werd beslist dat de onder eed afgelegde ver
klaringen van medeverdachte C.D.S. alsook alle daaruit voortvloeiende onderzoeks
verrichtingen nietig zijn en uit het dossier worden verwijderd overeenkomstig arti
kel 235bis Wetboek van Strafvordering; (. .. ) dat deze nietigheid ook geldt ten aanzien 
van hen die bij de procedure van zuivering niet werden betrokken; (. .. ) dat de aldus 
nietig verklaarde stukken niet meer tegen medeverdachte C.D.S. kunnen worden ge
bruikt, ook niet om zijn geloofwaardigheid te beoordelen; (. .. ) dat de zuivering van de 
procedure, zoals die is doorgevoerd bij het arrest van 30 september 1999, niet de on
ontvankelijkheid van de strafvordering impliceert; (. .. ) dat het vermoeden van on
schuld niet verhindert dat de voorlopige hechtenis kan worden gehandhaafd op grond 
van ernstige aanwijzingen van schuld zoals geexpliciteerd in de arresten van dit hof 
(van beroep) van 14 maart 2000, 2 mei 2000, 23 juni 2000, 17 augustus 2000, 29 sep
tember 2000 en 6 november 2000; ( ... ) dat het recht op een eerlijk proces en de rech
ten van verdediging niet zijn geschonden omdat de ernstige aanwijzingen van schuld 
enkel zijn gestoeld op gegevens die op een rechtmatige wijze werden bekomen en thans 
nog steeds actueel zijn; (. .. ) dat voormelde ernstige schuldaanwijzingen nog worden 
versterkt door de recent bijgevoegde stukken waaruit blijkt dat verdachte in de pe
riode van de feiten zijn vee liet slachten in Frankrijk teneinde de controles van het 
slachto:ffer te vermijden" (bestreden arrest, blz. 2 in fine en 3), 

terwijl, eerste onderdeel, een onder aanhoudingsmandaat geplaatste inverdenking
gestelde, zoals eiser, ter gelegenheid van de controle door de onderzoeksgerechten op 
de handhaving van de voorlopige hechtenis recht heeft op een tegensprekelijk de
bat onder meer nopens de beweerde ernstige schuldaanwijzingen die een handha
ving van de voorlopige hechtenis overeenkomstig artikel16 van de Voorlopige Hechtenis
wet zouden kunnen wettigen; eiser derhalve voor de appelrechters de gelegenheid diende 
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te krijgen om alle aanwijzingen van schuld wegens het hem ten laste gelegde feit te 
bediscussieren en te weerleggen; de omstandigheid dat eiser recht heeft op een vol
ledig tegensprekelijk debat overigens blijkt uit de omstandigheid dat de onderzoeks
gerechten dienen te antwoorden op de conclusies van de partijen en dat, indien de par
tijen in hun conclusies het bestaan van ernstige aanwijzingen van schuld onder 
vermelding van feitelijke gegevens betwisten de onderzoeksgerechten dienen te pre
ciseren welke gegevens dergelijke aanwijzingen van schuld uitmaken; eveneens in
dien het bestaan van aanwijzingen betwist wordt wegens onregelmatigheid van be
paalde procedurehandelingen, de onderzoeksgerechten zich in het kader van het debat 
over de handhaving van de voorlopige hechtenis over de wettigheid van voormelde 
procedurehandelingen dienen uit te spreken; de raadkamer en de kamer van inbe
schuldigingstelling, zoals de appEdrechters in casu, gehouden zijn in beginsel uit
spraak te doen op basis van het volledige dossier; eiser in zijn regelmatig voor de appel
rechters ingediende conclusie had laten gelden dat het hem diende te worden toegestaan 
in het debat over het bestaan van de aanwijzingen van schuld alle elementen uit het 
gerechtelijk onderzoek over het feit dat hem wordt ten laste gelegd te betrekken, in
clusief de door medeverdachte D.S. afgelegde verklaringen onder eed (appelconclusie 
eiser, blz. 3 onder punt 5); deze vraag door eiser was gesteld aangezien het tot de ver
dediging behoort alle verklaringen van D.S. met betrekking tot de opdrachtgevers van 
de moord te kennen teneinde uit de analyse van deze verschillende verklaringen de 
tegenstrijdigheden en de leugenachtigheden naar voor te kunnen brengen; het ver
weer van eiser er niet toe strekt de zuivering van de nietigheden op zich te betwis
ten en eiser evenmin de appelrechters verzocht te beslissen dat de in het arrest van 
30 september 1999 bedoelde stukken regelmatig zijn doch enkel de appelrechters ver
zocht deze stukken te mogen consulteren teneinde het bestaan van ernstige schuld
aanwijzingen in het kader van de toepassing van de voorlopige hechteniswet te be
twisten; eiser geconfronteerd werd met de onvolledigheid van het dossier en de 
appelrechters de toegang voor eiser tot de betrokken stukken ontzeggen om reden, eens
deels dat het zuiveringsarrest van 30 september 1999 bindend is voor de kamer van 
inbeschuldigingstelling en anderzijds de nietigheid ook geldt ten aanzien van hen die 
niet bij de zuiveringsprocedure betrokken zijn; de bedoeling van artikel 235bis van het 
Wetboek van Strafvordering eruit bestaat te vermijden dat de vonnisrechter bij de vor
ming van zijn overtuiging ongewild bei:nvloed wordt door zijn feitelijke kennis van de 
inhoud van de nietige stukken en het onderzoeksgerecht toe te laten nog op een nut
tig tijdstip nietige onderzoeksdaden op regelmatige wijze over te doen ofte herstel
len; noch de tekst noch de ratio legis van artikel 235bis, § 5, van het Wetboek van Straf
vordering evenwel toelaten dat eiser in de loop van het vooronderzoek en ter gelegenheid 
van de debatten over de handhaving van de voorlopige hechtenis het recht zou ont
zegd worden deze stukken te consulteren in het kader van zijn verdediging in rechte; 
artikel 235bis, § 5, van het Wetboek van Strafvordering immers het principieel ver
bod inhoudt om onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden opnieuw op te wer
pen voor de feitenrechter eens hierover door de kamer van inbeschuldigingstelling is 
gestatueerd; artikel 235bis, § 5, van het Wetboek van Strafvordering uitsluitend het 
rechtsstatuut viseert van zuiveringsbeslissingen genomen hetzij door de kamer van 
inbeschuldigingstelling hetzij door de raadkamer, met betrekking tot verwijzings
beschikkingen, dit wil zeggen bij het regelen van de rechtspleging; uit artikel 235bis, 
§ 5, van het Wetboek van Strafvordering derhalve tekstueel volgt dat de wet op geen 
enkele wijze in een of andere regeling van tegenstelbaarheid heeft voorzien ten aan
zien van zuiveringsbeslissingen genomen in de loop van een gerechtelijk onderzoek op 
grond van artikel235bis, § 2, van het Wetboek van Strafvordering; daarenboven door 
artikel 235bis, § 5, van het Wetboek van Strafvordering enkel een tegenstelbaar
heidsregeling wordt uitgewerkt uitsluitend ten aanzien van de feitenrechter; arti
kel235bis, § 5, van het Wetboek van Strafvordering enkel een verbod inhoudt ten aan
zien van eventuele excepties in de fase van de procedure voor de vonnisgerechten doch 
geen betrekking heeft op na de zuivering gevoerde procedures in het kader van het 
gerechtelijk vooronderzoek; artikel 235bis, § 5, van het Wetboek van Strafvordering 
in fine weliswaar bepaalt dat de zuiveringsbeslissingen van de kamer van inbeschul
digingstelling met betrekking tot onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden ook 
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bindend zijn voor andere partijen doch deze bepaling slechts betrekking heeft op par
tijen die na de verwijzing naar het vonnisgerecht in de rechtspleging betrokken wor
den, wat niet de situatie van eiser is; artikel 235bis, § 5, van het Wetboek van Straf
vordering derhalve geen enkele rechtsgrond verleent om eiser de toegang te ontzeggen 
tot de stukken die bij arrest van 30 september 1999 uit het dossier werden verwij
derd, de appelrechters derhalve, door te beslissen dat eiser van de nietig ver
klaarde stukken geen gebruik meer mag maken in het kader van de betwisting van 
de beweerde schuldaanwijzingen overeenkomstig de voorlopige hechteniswet hun be
slissing niet naar recht verantwoorden (schending van het algemeen beginsel van de 
tegenspraak in strafzaken, het algemeen beginsel dat de eerbied voor het recht van 
verdediging voorschrijft, artikel235bis, § 2 en § 5 van het Wetboek van Strafvorde
ring en de artikelen 16, § 5, 21, § 5, 22, 23 4° en 30, § 4 van de Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis); 

en terwijl, tweede onderdeel, zelfs indien artikel 235bis van het Wetboek van Straf
vordering de appelrechters zou toelaten eiser de inzage in de nietig verklaarde stuk
ken te ontzeggen, deze wetsbepaling dient te wijken voor het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging alsmede de artikelen 5, § 4, 6 en 13 van het Europees Ver
drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden; 
het recht van verdediging wordt miskend indien aan een beklaagde of inverdenking
gestelde het recht wordt ontzegd gebruik te maken van de inhoud van stukken die wer
den voorgebracht in de loop van een onderzoek en die nadien wegens een gebrek in 
de procedure werden vernietigd; het recht van verdediging vereist dat een inverden
kinggestelde deze stukken dient te kunnen aanwenden en derhalve primeert op elke 
bepaling van intern Belgisch recht, die desgevallend zou toelaten eiser het recht op 
toegang tot deze stukken te ontzeggen; overeenkomstig artikel 5, § 4, EVRM eiser het 
recht heeft voorziening te vragen bij de rechter opdat deze op korte termijn beslist over 
de wettigheid van zijn gevangenhouding en zulks impliceert dat bij deze gelegen
heid een volledig tegensprekelijk debat dient plaats te grijpen; artikel 235bis van het 
Wetboek van Strafvordering in zoverre op grond van dit artikel aan eiser de toe
gang tot bepaalde stukken zou kunnen worden ontzegd, dient te wijken voor de su
pranationale bepaling van artikel 5, § 4, EVRM, dat een rechtstreekse werking heeft 
in de Belgische rechtsorde, de appelrechters derhalve, door eiser het recht te ontzeg
gen kennis te nemen van de bij arrest van 30 september 1999 nietig verklaarde stuk
ken hun beslissing niet naar recht verantwoorden (schending van het algemeen be
ginsel van het recht van verdediging en de artikelen 5, § 4, 6 en 13 van het Europees 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele Vrijhe
den); 

en terwijl, derde onderdeel, eiser in zijn regelmatig voor de appelrechters inge
diende conclusie op grond van artikel235bis van het Wetboek van Strafvordering de 
appelrechters had verzocht uitspraak te doen over de door eiser aangevoerde excep
tie van niet-toelaatbaarheid van de strafvordering, minstens onontvankelijkheid van 
de strafvordering met betrekking tot de verklaringen die onder eed door D.S. wer
den afgelegd en de gevolgen ervan; eiser in zijn regelmatig voor de appelrechters in
gediende conclusie immers had aangevoerd enerzijds dat de strafvordening steunt op 
onder eed afgelegde verklaringen van D.S. en anderzijds dat de navolgende verkla
ringen van D.S. eveneens het gevolg zijn van de verklaringen onder eed (appel
conclusie eiser, blz. 1 in fine); eiser vervolgens had laten gelden dat het geheel van het 
strafdossier aangelegd lastens hem rechtstreeks, minstens onrechtstreeks het ge
volg is van de door D.S. onder eed afgelegde verklaringen en dat zulks onder meer het 
geval is voor de met de hand geschreven verklaring van D. S. (appelconclusie eiser, 
blz. 2); op grond van deze feitelijke vaststelling eiser overeenkomstig artikel 235bis, 
§ 2, van het Wetboek van Strafvordering de appelrechters had verzocht over deze ex
ceptie uitspraak te doen (appelconclusie eiser, blz. 2 onder punt 3); de appelrechters 
enkel vaststellen dat de zuivering van de procedure, zoals die is doorgevoerd bij het 
arrest van 30 september 1999, niet de onontvankelijkheid van de strafvordering im
pliceert; de appelrechters hierdoor evenwel niet overgaan, in tegenstelling tot wat door 
eiser was gevraagd, tot een uitspraak over de aangevoerde exceptie van niet
toelaatbaarheid van de strafvordering; artikel 235bis, § 2, van het Wetboek van Straf
vordering nochtans inhoudt dat de kamer van inbeschuldigingstelling ook in alle ge
vallen waarin zij kennisneemt van de zaak, waaronder de voorlopige 
hechtenisprocedure, op verzoek van een van de partijen de regelmatigheid van de haar 
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voorgelegde procedure dient te onderzoeken; eiser de appEdrechters had gevraagd de 
regelmatigheid van de procedure te onderzoeken in het licht van de door eiser aan
gevoerde grond van niet-toelaatbaarheid van de strafVordering en de appelrechters de 
door eiser gevraagde controle van de regelmatigheid van de haar voorgelegde procec 
dure niet doorvoeren en de kamer van inbeschuldigingstelling verplicht is de con
trole van de regelmatigheid van de procedure door te voeren vanaf het ogenblik dat 
zulks door een van de partijen wordt gevraagd, de appelrechters derhalve, door niet 
over te gaan tot de controle van de regelmatigheid van de procedure, en meer in het 
bijzonder een onderzoek van de door eiser aangevoerde grond van niet toelaatbaar
heid van de strafvordering, hun beslissing niet naar recht verantwoorden (scherr
ding van artikel 235bis, § 1 en 2, van het Wetboek van Strafvordering); 

en terwijl, vierde onderdeel, de appelrechters de door eiser gevraagde controle van 
de regelmatigheid van de procedure weigeren om reden dat "het arrest van de ka
mer van inbeschuldigingstelling van 30 september 1999 waarbij de procedure werd 
gezuiverd bindend blijft ten aanzien van de kamer van inbeschuldingstelling zelf' (be
streden arrest, blz. 3); de appelrechters zodoende zichzelf het recht ontzeggen uit
spraak te doen over het verzoek van eiser kennis te krijgen van de uit het straf
dossier gezuiverde verklaringen van D.S. op grond van een eerder genomen rechterlijke 
beslissing en niet op grond van een wettelijke bepaling; de appelrechters zodoende aan 
de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling van 30 september 1999 tot zui
vering van het strafdossier een gezag van gewijsde toekennen dat in geen enkele wet
telijke bepaling steun vindt; gezag van gewijsde immers in beginsel niet toekomt aan 
enige beslissing van een onderzoeksgerecht behoudens indien het onderzoeks
gerecht uitspraak doet als vonnisgerecht of indien enige wettelijke bepaling derge
lijk gezag van gewijsde aan deze beslissing zou toekennen; het zuiveringsarrest van 
30 september 1999 niet werd gewezen door een onderzoeksgerecht dat uitspraak deed 
als vonnisgerecht en uit het derde onderdeel van het middel blijkt dat geen enkele wet
telijke bepaling, ook niet artikel 235bis van het Wetboek van Strafvordering toelaat 
aan het zuiveringsarrest van 30 september 1999 (lees : september) in de huidige stand 
van de procedure enig gezag van gewijsde toe te kennen; de appelrechters, door op grond 
van het zuiveringsarrest van 30 mei 1999 de door eiser gevraagde controle van de re
gelmatigheid van de rechtspleging te weigeren eveneens uitspraak doen bij wege van 
algemene en als regel geldende beschikking en hun rechtsmacht overdragen, de appel
rechters derhalve, door niet over te gaan tot de controle van de regelmatigheid van 
de procedure om reden dat het zuiveringsarrest van 30 september 1999 bindend blijft 
ten aanzien van de kamer van inbeschuldigingstelling zelf, hun beslissing niet naar 
r.echt verantwoorden (schending van het algemeen beginsel van het gezag van ge
wijsde in strafzaken en de artikelen 6, 11 en 23 van het Gerechtelijk Wetboek); 

en terwijl, vijfde onderdeel, eiser in zijn regelmatig voor de appelrechters inge
diende conclusie had laten gelden dat voor de appelrechters geen tegensprekelijk de
bat over de aangevoerde onregelmatigheid conform artikel 235bis van het Wetboek van 
Strafvordering kan worden gevoerd onder meer omdat de kamer van inbeschuldi
gingstelling ten overstaan van deze, door eiser ingeroepen onregelmatigheid reeds heeft 
gestatueerd ten overstaan van andere inverdenkinggestelden en aldus niet onpartij
dig zou kunnen oordelen; eiser terzake als volgt had geconcludeerd : ''Dat voor het hof 
(van beroep) geen tegensprekelijk debat over hoger opgeworpen onregelmatigheid con
form artikel235bis Sv. kan worden gevoerd omdat : - (eiser) noch (het) hof (van be
roep) over de stukken beschikken, oorzaak van de onregelmatigheid van de proce
dure- (het) hof(van beroep) ten overstaan van deze, thans door (eiser) ingeroepen 
onregelmatigheid reeds heeft gestatueerd ten overstaan van andere inverdenking
gestelden en aldus niet onpartijdig zou kunnen oordelen" (appelconclusie eiser, blz. 2 
in fine en 3 onder punt 4); de appelrechters oordelen dat de omstandigheid dat raads
heren die deel uitmaken van de kamer van inbeschuldigingstelling die oordeelt over 
een hoger beroep van een verdachte tegen een beslissing van de raadkamer betref
fende diens voorlopige hechtenis zitting hadden in de kamer van inbeschuldiging
stelling die in dezelfde zaak voordien heeft beslist over de handhaving van de voor
lopige hechtenis, van andere verdachten, geen redelijke twijfel kan doen rijzen omtrent 
hun onpartijdigheid om te oordelen over de regelmatigheid van de ernstige schuld
aanwijzingen; deze overweging van de appelrechters evenwel geen antwoord in
houdt op het door eiser gevoerde verweer aangezien eiser in zijn appelconclusie geen 
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verweer voerde om trent de situatie dat de kamer van inbeschuldigingstelling in de
zelfde samenstelling reeds had geoordeeld over de handhaving van de voorlopige hech
tenis van andere verdachten doch wel dat dezelfde kamer van inbeschuldigingstel
ling de door eiser aangevoerde onregelmatigheid niet kon beoordelen omdat de kamer 
van inbeschuldigingstelling reeds uitspraak had gedaan over deze onregelmatig
heid ten overstaan van andere inverdenkinggestelden; ook de verwijzing door de appel
rechters naar het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling van 14 maart 2000 
en het arrest van (het) Hof van 28 maart 2000 geen antwoord inhoudt op het ver
weer van eiser aangezien in deze arresten gehandeld werd over de situatie van de ka
mer van inbeschuldigingstelling die de voorlopige hechtenis van een inverdenking
gestelde handhaaft na voorheen beslist te hebben tot verwijdering van een aantal 
stukken uit het gerechtelijk dossier; de appelrechters zodoende deze door eiser aan
gevoerde exceptie, afgeleid uit de samenstelling van de kamer van inbeschuldiging
stelling, niet beantwoorden; de appelrechters tevens de bewijskracht van het arrest 
van (het) Hof gewezen op 28 maart 2000 schenden nu (het) Hof in voormeld arrest (A.R. 
P.00.0464.N, blz. 5) (oordeelt) over de situatie waarbij raadsheren die dienen te oor
delen over een hoger beroep van een verdachte tegen een beslissing van de raadka
mer betreffende diens voorlopige hechtenis voorheen zitting hadden in de kamer van 
inbeschuldigingstelling die in dezelfde zaak de verwijdering van een aantal stuk
ken heeft bevolen (arrest van (het) Hofvan 28 maart 2000, blz. 5) en deze situatie geen 
betrekking heeft op de exceptie die nu door eiser was aangevoerd, de appelrechters der
halve van het arrest van (het) Hof van 28 maart 2000 dan ook een uitlegging geven 
die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan, mitsdien de bewijskracht van het 
arrest van (het) Hof van 28 maart 2000 schenden en het verweer van eiser niet be
antwoorden (schending van artikel 23.4 van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de 
voorlopige hechtenis en de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, enerzijds, de stukken die met toepassing van artikel 30, 

§ 2, vierde lid, Wet Voorlopige Hechtenis aan de kamer van inbeschuldi
gingstelling moeten worden overgemaakt, niet de stukken kunnen zijn welke 
ingevolge een vroeger arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling in de
zelfde zaak, met toepassing van artikel 235bis, § 6, Wetboek van Strafvor
dering, werden nietig verklaard en als gevolg daarvan uit het dossier wer
den verwijderd; 

Overwegende dat, afgezien van de regeling van artikel 235bis, § 5, Wet
hoek van Strafvordering betreffende de gevolgen van een zogenaamde zui
vering ten aanzien van de feitenrechter, artikel 235bis, §§ 5 en 6, Wetboek 
van Strafvordering tot gevolg heeft dat stukken die werden nietig ver
klaard vooraleer de rechtspleging wordt geregeld en als gevolg daarvan uit 
het dossier werden verwijderd, geen deel meer uitmaken van het gerech
telijk onderzoek; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de artikelen 5, lid 4, 6 en 13 E.V.R.M. niet inhouden dat 

de rechter die kennisneemt van de voorziening van iemand die door arres
tatie of gevangenhouding van zijn vrijheid is beroofd, aan deze, krachtens 
een internrechtelijke bepaling, geen inzage kan ontzeggen van nietig ver
klaarde stukken die tegen hem niet zullen worden gebruikt; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel dat niet uitlegt wat het verschil is tus

sen de niet-toelaatbaarheid en niet-ontvankelijkheid van de strafvorde
ring, bij gebrek aan nauwkeurigheid niet ontvankelijk is; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
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Overwegende dat het verbindend karakter van de door de kamer van in
beschuldigingstelling verrichte zuivering voortvloeit uit artikel 235bis Wet
hoek van Strafvordering welk een wettelijke regeling invoert die niets uit
staande heeft met het algemeen beginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken of met de artikelen 6, 11 en 23 Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest met de in het middel weergegeven redenen en 

zonder miskenning van de bewijskracht van het arrest van het Hof van 28 
maart 2000, eisers verweer verwerpen en beantwoorden; 

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

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

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

19 december 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- ~r
slaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaten: mrs. Verbist; B. De Geest, Brussel. 

Nr. 710 

2e KAMER- 20 december 2000 

VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERING- MODELOVEREENKOMST- OMVANG VAN DE DEK
KING- VERVANGINGSVOERTUIG- VOERTUIG DAT AAN EEN DERDE TOEBEHOORT- BEGRIP 
"DERDE"- UITSLUITING VAN BEPAALDE PERSONEN- VERSCHILLENDE BEHANDELING- GE
VOLG. 

Het verschil in behandeling tussen de bestuurders van een vervangingsvoertuig dat toe
behoort aan een van de in art. 4, 1°, b, in fine, K.B. 14 dec. 1992, bedoelde perso
nen, en de bestuurders van een vervangingsvoertuig dat aan een derde toebehoort, 
en dat erin bestaat dat de laatstgenoemden onmiddellijk dekking genieten zonder dat 
een aangifte bij de verzekeringsonderneming vereist is, terwijl de eerstgenoemden de 
verzekeraar op de hoogte moeten brengen van de wijziging van het verzekerd risico 
teneinde de burgerrechtelijke aansprakelijkheid te dekken waartoe het gebruik van 
het vervangingsvoertuig aanleiding kan geven, is niet discriminatoir. (Art. 4, 1 o, KB. 
14 dec. 1992.) 

(A. G. 1824 - TRANS FORTIS A. G. N.V. T. S ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.0606.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 16 maart 2000 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te V.; 
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I. Op de voorziening van de naamloze vennootschap A. G. 1824: 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de bur

gerlijke rechtsvorderingen die tegen eiseres zijn ingesteld door G.F. en P.S., 
handelend in de hoedanigheid van wettelijk beheerder van hun zoon K.F., 
en tegen de beslissing die, op de door verweerster P.S., handelend in eigen 
naam, ingestelde burgerlijke rechtsvordering, zegt dat "(verweerster M.A.) 
de dekking zal genieten" : 

Over het middel : schending van de artikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet, van 
artikel4, 1°, a) van de modelovereenkomst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 
december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen, en van de artikelen 26, § 1, en 28 van de Bij
zondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, 

doordat het bestreden vonnis, hoewel het erkende dat de (vijfde) verweerster op het 
ogenblik van het litigieuze ongeval met een vervangingsvoertuig van haar echtge
noot reed en dat de uitbreiding van de dekking, bedoeld in artikel 4, 1°, a) van de bij 
het koninklijk besluit van 14 december 1992 gevoegde modelovereenkomst, alleen van 
toepassing is in geval van een motorrijtuig "dat aan een derde toebehoort", beslist heeft 
dat de dekking van de met eiseres gesloten overeenkomst zich uitstrekte tot de (vijfde) 
verweerster en eiseres, in solidum met laatstgenoemde, veroordeeld heeft om de schade 
van de eerste, tweede en derde verweerders te vergoeden, en de vierde verweerder bui
ten het geding heeft gesteld, op grond: "dat artikel4, P, a) van de bij het konink
lijk besluit van 14 december 1992 gevoegde modelovereenkomst voor de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de dekking gedurende een periode 
van maximum 30 dagen uitbreidt tot het aan een derde toebehorende motorrijtuig, in
dien het motorrijtuig het omschreven, tijdelijk onbruikbare motorrijtuig vervangt; dat 
de eerste rechter hieruit besluit dat voornoemd artikel 4 te dezen niet van toepas
sing is, op grond dat het door de (vijfde verweerster) bestuurde voertuig niet aan een 
derde toebehoorde in de zin van artikel 4 van de algemene voorwaarden; (. .. ) dat de 
ratio legis van dat artikel evenwel erin bestaat bedrog uit te sluiten, te weten de ge
wone mededeling dat het verzekerde voertuig onbruikbaar is, teneinde met twee of meer 
voertuigen te rijden onder de dekking van een zelfde nummerplaat en dus van een 
zelfde polis; (. .. ) dat het Arbitragehof, krachtens dezelfde ratio legis (arrest van 7. 7.98 
- Belgisch Staatsblad 28.8.98) geoordeeld heeft dat artikel 4, § 1 van de wet van 
21.11.1989 (opgenomen in artikel 7, § 2 van de modelovereenkomst) de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet schendt, 'doordat het de personen die van het voordeel van de 
verplichte verzekering mogen worden uitgesloten, in geen enkel geval toestaat het ver
moeden van heimelijke verstandhouding waarop het is gegrond, te weerleggen'; ( ... ) 
dat de uitsluiting van de in artikel 4, 1 o, van de modelovereenkomst bedoelde der
den gelijkstaat met de uitsluiting van de in artikel 7, b, bedoelde derden en op de
zelfde grond berust (uitsluiting van heimelijke verstandhouding), zodat met toepas
sing van artikel 4, 1 o, moet worden geredeneerd naar analogie met de toepassing van 
artikel 7, b; dat zulks des te meer het geval is, daar de modelovereenkomst is opge
legd bij het koninklijk besluit en artikel 159 van de Grondwet bepaalt dat 'de ho
ven en rechtbanken de algemene, provinciale en plaatselijke besluiten en verorde
ningen alleen toepassen, in zover zij met de wetten en grondwet overeenstemmen'; dat 
de personen die - wegens een vermoeden van bedrog- van de dekking van arti
kel 4b worden uitgesloten, bijgevolg de mogelijkheid moeten krijgen om te bewijzen 
dat zij geen bedrog hebben gepleegd, wanneer zij dit verzoeken; dat een andere re
denering erop zou neerkomen de draagwijdte van het arrest van het Arbitragehof te 
miskennen, dat toestaat het opgelegde vermoeden te weerleggen, en de schending van 
de artikelen 10 et 11 van de Grondwet te bekrachtigen; (. .. ) dat te dezen (. .. ) bewe
zen is dat elk motorrijtuig in dit geval wel degelijk gedekt was door zijn eigen ver
zekeringspolis; dat er geen sprake kan zijn van bedrog, aangezien het betrokken 
vervangingsvoertuig gedekt was door zijn eigen verzekeringspolis; (. .. ) dat aldus be
wezen is dat er geen bedrog is gepleegd, zodat beslist moet worden dat de (vijfde ver
weerster) de dekking moet genieten"; 

terwijl, eerste onderdeel, artikel4, 1°, a) van de bij het koninklijk besluit van 14 de
cember 1992 gevoegde modelovereenkomst, zoals het vonnis eraan herinnert, be
paalt dat: "de dekking van (de) overeenkomst zich uitstrekt zonder dat hiervoor een 
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mededeling vereist is, tot de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekering
nemer alsmede diens echtgenoot en kinderen, indien deze bij hem inwonen en de wet
telijke leeftijd om een rijtuig te besturen bereikt hebben, in hun hoedanigheid van be
stuurder of van burgerrechtelijk aansprakelijke voor de bestuurder : a) van een 
motorrijtuig, dat aan een derde toebehoort en tot hetzelfde gebruik bestemd is als het 
omschreven rijtuig, indien het motorrijtuig gedurende een periode van maximum 30 
dagen het omschreven rijtuig, dat om welke reden ook tijdelijk onbruikbaar zou zijn, 
vervangt, waarbij de voomoemde periode ingaat op de dag waarop het omschreven rij
tuig onbruikbaar wordt; b) van een aan derden toebehorend motorrijtuig, dat zij toe
vailig zouden besturen, enz."; die bepaling de uitbreiding van de waarborg dus on
derwerpt aan de voonyaarde dat het vervangingsvoertuig aan een derde moet 
toebehoren; die bepaling geen enkele uitzondering op die regel maakt; het arrest, dat 
beslist dat eiseres de aansprakelijkheid van de (vijfde) verweerster moet dekken, hoe
wellaatstgenoemde op het ogenblik van de feiten een motorrijtuig bestuurde dat niet 
in de verzekeringspolis omschreven stond en niet aan een derde toebehoorde, voor
noemd artikel 4, 1 o, a) schendt; het vonnis zijn beslissing niet naar recht verant
woordt, in zoverre het beslist dat die bepaling niet verenigbaar is met de artikelen 10 
en 11 van de Grondwet; immers, het feit dat artikel 4, 1 o, van de modelovereenkomst 
de daarin vermelde personen niet toelaat het vermoeden van bedrog te weerleggen 
waarop het is gegrond, noch het in artikel 10 van de Grondwet vastgelegde begin
sel van gelijkheid voor de wet noch het in artikel 11 bedoelde beginsel van niet
discriminatie in het genot van de rechten en vrijheden miskent; geen enkele reden van 
het vonnis, in elke stand van het geding, aangeeft in hoeverre de bepaling, volgens welke 
het vervangingsvoertuig aan een derde moet toebehoren teneinde de aansprakelijk
heid te dekken waartoe het aanleiding kan geven, een ongelijkheid of een discrimi
natie zou veroorzaken; de rechter daarenboven de besluiten en de verordeningen in 
de regel moet toepassen; de rechter geen koninklijk besluit kan toepassen dat niet in 
overeenstemming is met een "wet" (artikel 159 van de Grondwet), maar evenmin kan 
beslissen dat een dergelijke bepaling van een koninklijk besluit (artikel 4, 1 o, van de 
modelovereenkomst, gevoegd bij het koninklijk besluit van 14 december 1992) niet in 
verhouding staat tot de door de auteurs beoogde doelsteiling; de rechter, door aldus 
te beslissen, niet de overeenstemming van die bepaling met de Grondwet maar wel 
de noodzaak ervan beoordeelt; het vonnis, dat beslist geen rekening te houden met het 
feit dat de dekking van eiseres beperkt was tot het aan een derde toebehorende 
vervangingsvoertuig, aldus niet aileen voornoemd artikel4, 1°, a), maar ook dear
tikelen 10, 11 en 159 van de Grondwet schendt; 

terwijl, tweede onderdeel, het vonnis, dat beslist dat het Arbitragehof in zijn ar
rest van 7 juli 1998 geoordeeld heeft dat artikel 4, § 1, van de wet van 21 november 
1989- een soortgelijke doch niet dezelfde bepaling als artikel4, 1°, a) van de model
overeenkomst - de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, zodat het door dat 
arrest gebonden is, zijn beslissing evenmin naar recht verantwoordt; het antwoord dat 
het Arbitragehof op een prejudiciele vraag geeft, immers aileen bindend is voor het 
rechtscoilege dat de vraag heeft gesteld of elk ander rechtscoilege dat in dezelfde zaak 
uitspraak doet (artikel28 van de wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof); het ar
rest van het Arbitragehof van 7 juli 1998 te dezen antwoordde op een vraag van 24 
november 1997 van de Politierechtbank te V. met betrekking tot artikel 7 van de model
overeenkomst (artikel 4, § 1, van de wet van 21 november 1989) en niet, zoals te de
zen, met betrekking tot artikel 4, 1 o, a) van die overeenkomst (koninklijk besluit van 
14 december 1992); het Arbitragehof daarenboven weliswaar bevoegd is om bij pre
judiciele beslissing uitspraak te doen over een vraag betreffende de schending van de 
artikelen 10 et 11 van de Grondwet door een wet, een decreet of een ordonnantie, maar 
niet om de overeenstemming van een koninklijk besluit met die grondwetsbepalingen 
nate gaan (artikel26, § 1, 3°, van de wet van 6 januari 1989); aileen de rechter be
voegd is om die toetsing uit te voeren (artikel 159 van de Grondwet); het vonnis, bij
gevolg, dat te dezen verwijst naar de beslissing van het arrest van het Arbitragehof 
van 7 juli 1998 om tot de ongrondwettelijkheid te besluiten van artikel4, 1°, a) van 
de in het koninklijk besluit van 14 december 1992 gevoegde modelovereenkomst, zo
wel de artikelen 26 en 28 van de voormelde wet van 6 januari 1989 als artikel159 van 
de Grondwet schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
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Overwegende dat de appelrechters de bij artikel 4, 1 o, a), van de model
overeenkomst opgelegde regel strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grand
wet hebben verklaard, in zoverre het een discriminatie zou creeren tus
sen, enerzijds, de bestuurders van een vervangingsvoertuig dat toebehoort 
aan een van de in artikel 4, 1 o, b), in fine, bedoelde personen, en, ander
zijds, de bestuurders van een vervangingsvoertuig dat aan een derde toe
behoort; 

Overwegende dat de appelrechters beslist hebben dat de discriminatie erin 
bestaat dat de bestuurders van de eerste categorie het vermoeden van be
drag niet kunnen weerleggen waarop de uitsluiting steunt die ingericht is 
door de regel die de correctionele rechtbank niet heeft willen toepassen; 

Overwegende dat voornoemd artikel weliswaar een verschil in behande
ling instelt tussen de twee, hierboven beschreven categorieen van perso
nen; dat dit verschil erin bestaat dat de enen onmiddellijk dekking genie
ten zonder dat een mededeling aan de verzekeringsonderneming vereist is, 
terwijl de anderen de verzekeraar op de hoogte moeten brengen van de wij
ziging van het verzekerde risico teneinde de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid te dekken waartoe het gebruik van het vervangingsvoertuig aan
leiding kan geven; 

Overwegende dat het vonnis niet vermeldt dat dit verschil in behande
ling, als dusdanig, buiten verhouding staat tot de doelstelling van de re
gel, die, volgens de appelrechters, erin bestaat het gebruik van twee of meer
dere voertuigen onder de dekking van een enkele verzekeringspolis te beletten; 

Dat de Koning heeft kunnen zeggen dat een verband, zoals dat tussen echt
genoten, de kans op een dergelijk bedrog kon verhogen en, bijgevolg, ho
gere eisen heeft gesteld met betrekking tot de voorwaarden waaraan het be
sluit de onmiddellijke uitbreiding van de waarborg tot het vervangingsvoertuig 
heeft onderworpen; 

Dat, bijgevolg, de appelrechters hun beslissing om artikel 4, 1 o, a), van de 
bij het koninklijk besluit van 14 december 1992 gevoegde modelovereenkomst 
voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen niet 
toe te passen, niet naar recht hebben verantwoord; 

Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is; 
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die, op de door 

P.S., handelend in eigen naam, tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechts
vordering, uitspraak doet over de omvang van de schade : 

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

ting, de vernietiging van de beslissing die, op die rechtsvordering, uit
spraak doet over het beginsel van de aansprakelijkheid, zich uitstrekt tot de 
beslissing welke uitspraak doet over de omvang van de schade, en die voort
vloeit uit de eerstgenoemde beslissing; 

C. In zoverre de voorziening gericht is tegen M.A.: 
Overwegende dat er tussen eiseres en verweerster geen geding voor de 

bodemrechter is aangegaan en dat het vonnis geen enkele veroordeling je
gens eiseres uitspreekt die verweerster ten goede komt; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
Overwegende, evenwel, dat eiseres haar voorziening aan verweerster heeft 

doen betekenen, wat geldt als een oproeping tot bindendverklaring van het 
arrest; 
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Dat die vordering wegens de hierna uit te spreken vemietiging moet wor
den aangenomen; 

D. In zoverre de voorziening gericht is tegen het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds : 

Overwegende dater tussen eiseres en verweerder geen geding voor de 
bodemrechter is aangegaan en dat het vonnis geen enkele veroordeling je
gens eiseres uitspreekt die verweerder ten goede komt; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
Overwegende, evenwel, dat de hiema, op de voorziening van eiseres uit te 

spreken vernietiging van de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderin
gen die tegen haar zijn ingesteld door verweerster P.S., handelend in ei
gen naam, en door G.F. eri P.S., handelend qualitate qua, uitgebreid moet wor
den tot de beslissing op de door hen tegen het Gemeenschappelijk 
Motorwaarborgfonds ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, d.i. een dic
tum waartegen geen van de partijen in het geding een ontvankelijk cassatie
beroep kon instellen en dat vanuit het oogpunt van de vemietiging bijge
volg geen afzonderlijke beslissing vormt; 

II. Op de voorzieningen van P.S., handelend in eigen naam, en van G. F. 
en P.S., handelend qualitate qua: 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorzieningen van de eisers, burgerlijke partijen, aan de par
tijen zijn betekend waartegen ze zijn gericht; 

Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de tegen eiseres, de naamloze vennootschap A. G. 1824, in
gestelde burgerlijke rechtsvorderingen, en in zoverre het het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds buiten het geding stelt; verwerpt de voorzieningen 
van P.S. et G.F.; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; verklaart het arrest bin
dend voor de verweerster M.A.; veroordeelt P.S., G.F. en het Gemeenschap
pelijk Motorwaarborgfonds, elk, in een derde van de kosten van de voorzie
ning van de naamloze vennootschap A. G. 1824; veroordeelt P.S., handelend 
in eigen naam, in de kosten van haar voorziening; veroordeelt P.S. en G.F., 
handelend qualitate qua, in de kosten van hun voorziening; verwijst deal
dus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank teL., zitting hou
dende in hoger beroep. 

20 december 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. De Bruyn en Gerard. 

Nr. 711 

29 KAMER - 20 december 2000 

1 o BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING- ALCOHOLINTOXICATIE - BLOEDPROEF -

WIJZE VAN UITVOERING- ANALYSE - UITSLAG- BEWIJSWAARDE - VOORWAARDE. 
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2° BLOEDPROEF- WIJZE VAN UITVOERING -ANALYSE- UITSLAG- BEWIJSWAARDE
VOORWAARDE. 

1 o en 2° Wanneer de op vordering van een gerechtelijke overheid met het oog op het be
palen van het alcoholgehalte verrichte bloedafname niet is geschied op de in de vi
gerende reglementsbepalingen bepaalde wijze, heeft de analyse van het aldus afge
nomen bloedgeen wettelijke bewijswaarde (1). (Art. 34, § 2, 1°, Wegverkeerswet; art. 
3. K.B. 10 juni 1959.) 

(A. .. T. R ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.OO.l161.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 juni 2000 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te B.; 

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de straf
vordering, te weten: 

A. die welke de strafvordering, met betrekking tot de telastlegging C (over
treding van het Wegverkeersreglement), door verjaring vervallen ver
klaart: 

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

B. die welke eiser veroordeelt wegens de telastlegging A (overtreding van 
de artikelen 34, § 2, 1 o, en 38, § 1, 1 o, van de gecoordineerde wetten betref
fende de politie van het wegverkeer): 

Over het eerste middel : schending van de artikelen 44 his, § 4, van het Wetboek van 
Strafvordering (als gewijzigd bij de wet van 15 april1958), 34, § 2, 1°, 63, § 1, 64 van 
de wetten betreffende de politie van het wegverkeer, gecoordineerd bij het konink
lijk besluit van 16 maart 1968 (als gewijzigd bij de wet van 18 juli 1990), 3, 4, 6, 7, 
9, 10 van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende de bloedproef met het 
oog op het bepalen van het alcoholgehalte, 1 en 2 van het ministerieel besluit van 30 
oktober 1981 tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1959 tot uit
voering van het koninklijk besluit van 10 juni 1959, 

doordat het vonnis vaststelt dat eiser op 13 maart 1996 betrokken is geraakt in een 
wegverkeersongeval waarin hij ernstig werd gewond; "dat, gelet op de kritieke toe
stand van de betrokkene, noch kon worden vastgesteld of (eiser) in staat van dron
kenschap verkeerde noch een ademtest of -analyse kon worden verricht"; dat eiser naar 
het ziekenhuis is gebracht waar hij onder meer is verpleegd door middel van infu
sen met fysiologische oplossing; dat het openbaar ministerie een geneesheer gevor
derd he eft een bloedproef te verrichten; dat de opgevorderde geneesheer de bloed
proefheeft verricht door het bloed afte nemen aan de kraan van het infuus; dat de 
venule met het bloed de dag zelfvan de feiten is neergelegd op het laboratorium; dat 
het openbaar ministerie dokter D. op 22 mei 1996 gevorderd heeft het bloed te ont
leden; dat die geneesheer de vordering op 31 mei 1996 heeft ontvangen en zijn ver
slag heeft neergelegd op 7 juni 1996; dat hij geconcludeerd heeft dat de alcohol
concentratie in het bloed op het ogenblik van de feiten 1,29 g/liter bedroeg; dat het 
bestreden vonnis, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, de telast
legging A (een voertuig in een openbare plaats te hebben bestuurd ... , terwijl de adem
analyse een alcoholconcentratie per liter bloed van ten minste 0,35 mg/liter uitge
ademde lucht mat of de bloedanalyse een alcoholconcentratie van ten minste 0,8 gr 

(1) Zie Cass., 10 mei 1965 (Bull. en Pas., I, 952); 12 mei 1969 (A. C., 1969, 836); 23 jan. 1990, 
A.R. 3195, nr. 320; 18 nov. 1992, A.R. 90, nr. 739; 26 jan. 1994, A.R. P.93.0988.F, nr. 51. 
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per liter bloed aangaf) bijgevolg bewezen verklaart en eiser, op de strafvordering, uit 
dien hoofde strafrechtelijk veroordeelt (een geldboete van 200 BEF gebracht op 40.000 
BEF of twee maanden aanvullende gevangenisstraf en een verval van het recht om 
gedurende een maand enig motorrijtuig te besturen), op grond "dat dokter D.( ... ) uit
eenzet dat de rijkswacht de venule in zijn laboratorium heeft neergelegd op 13 maart 
1996, d.i. de dag zelfvan de feiten, en dat hij ze bewaard heeft door zein een koel
kast met gecontroleerde temperatuur te plaatsen; dat hij beklemtoont dat die bewaar
methode de geldigheid en de controle van de doseringen tot zelfs meer dan een jaar 
na de feiten waarborgt; dat het bloedstaal dus wel degelijk onmiddellijk en langs de 
vlugste weg naar een erkend laboratorium is gezonden; dat de deskundige uiteen
zet dat de termijn van negen weken tussen de neerlegging en de vordering de be
wijskracht van de uitslag niet kon bei:nvloeden, aangezien het staal volgens de re
gels is bewaard; dat moet worden beklemtoond dat de wet geen enkele termijn bepaalt 
waarbinnen de vordering moet worden opgemaakt; dat (eisers) betwistingen hierom
trent niet kunnen worden aangenomen, aangezien de wetenschappelijke analyse te 
dezen alle wetenschappelijke waarborgen vertoont en geen enkele teloorgang van de 
bewijzen te vrezen is, zodat zowel zijn wettelijke als wetenschappelijke bewijs
waarde aangenomen kan worden; dat niet bewezen is dat het openbaar ministerie, ge
let op de omstandigheden, niet, zoals de wet dit vereist, met zoveel mogelijk spoed heeft 
gehandeld; dat de deskundige erop wijst dat hij de vordering tot analyse op 31 mei 1996 
heeft ontvangen en dat het verslag is neergelegd op 7 juni 1996, dus binnen de door 
(eiser) aangevoerde termijn van 7 dagen; dat eisers kritiek hieromtrent dus zinloos is; 
dat de deskundige D. opmerkt dat de infusen met fysiologische oplossing die aan (ei
ser) op het ogenblik van de bloedafuame toegediend werden, het alcoholgehalte in het 
bloed geenszins konden verstoren; dat uit het dossier niet blijkt dat er andere pro
ducten zijn toegediend aan (eiser), die hieromtrent geen enkele toelichting ver
schaft; dat zijn betwisting, wat dat betreft, doelloos is; dat (eiser) met beide armen aan 
een infuus lag toen de geneesheer de bloedafuame verrichte; dat het feit dat een punc
tie van het bloed werd verricht door middel van de kraan van het infuus en daaren
boven een eerste afuame van 10 cc werd verricht om de verdunning van het bloed door 
de fysiologische oplossing tegen te gaan, de uitslag niet kan invalideren; dat het wel 
degelijk (eisers) bloed was dat, zonder enige kans op vergissing, op die wijze is af
genomen; dat de bijzondere omstandigheden van de zaak die werkwijze rechtvaar
digden, aangezien het onmogelijk was rechtstreeks in de ader te prikken; dat uit die 
werkwijze geen enkel argument kan worden afgeleid om de bewijskracht van het op 
grond van die afname vastgestelde alcoholgehalte te betwisten", 

terwijl, eerste onderdeel, het koninklijk besluit van 10 juni 1959 betreffende de bloed
proef, genomen ter uitvoering van artikel 44bis van het Wetboek van Strafvorde
ring, inzake dronkenschap de modaliteiten van die afname en van de daaropvol
gende analyses regelt; artikel 3 van dat koninklijk besluit bepaalt : "Het bloed wordt 
rechtstreeks aan de ader afgenomen. De opvorderende overheid overhandigt daar
toe aan de geneesheer een venule, waarbij een ontsmettingsmiddel in een waterach
tige oplossing is gevoegd. De geneesheer gaat te werk met al de gebruikelijke aseptie
voorzorgen. ( ... ) De Minister van Volksgezondheid en van het Gezin bepaalt de andere 
voorwaarden, waaraan de venule en de ontsmettingsstofmoeten voldoen"; artikel1 
van het ministerieel besluit van 30 oktober 1981 bepaalt dat die apparatuur uit een 
afnamebuis en een naald bestaat; artikel 2 van dat ministerieel besluit bepaalt dat 
de volgende gebruiksaanwijzing bij de apparatuur wordt gevoegd : "1 o eerst rond de 
arm het knevelverband aanbrengen, daarna met behulp van de ( ... ) ontsmettings
vloeistof doordrenkte tampon de huid zorgvuldig ontsmetten en vervolgens een punc
tie uitvoeren met de naald; 2° de aanzuiging laten verlopen totdat de gewenste hoe
veelheid bloed is verkregen (ten minste 5 ml)"; de voorwaarden die door de wet, de 
koninklijke besluiten en ministeriele besluiten met betrekking tot de bloedproef zijn 
opgelegd met het oog op het bepalen van de alcoholconcentratie per liter bloed, er
toe strekken de bloedafname en -analyse met de meest volledige wetenschappelijke 
waarborgen te omringen teneinde aan de uitslag van de analyse krediet te kunnen ver
lenen; de bloedanalyse dus slechts een wettig bewijs voor de alcoholconcentratie per 
liter bloed kan opleveren in de zin van artikel 34, § 2, van de gecoiirdineerde wet
ten van de politie van het wegverkeer, als zij verricht wordt op bloed dat afgeno
men werd op de wijze die beschreven staat in de voormelde bepalingen van het ko
ninklijk besluit van 10 juni 1959 en van het ministerieel besluit van 30 oktober 1981; 
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het hestreden vonnis te dezen vaststelt dat de punctie van het hloed verricht werd door 
middel van de kraan van het infuus met fysiologische oplossing; het hloed hijgevolg 
niet rechtstreeks in de ader is afgenomen door middel van de naald die geleverd wordt 
hij de aan de opgevorderde geneesheer overhandigde apparatuur en deze niet de me
thode heeft gevolgd die voorgeschreven is hij de gehruiksaanwijzing van die appara
tuur; de analyse van het aldus afgenomen hloed geen wettelijke hewijswaarde heeft; 
het hestreden vonnis hijgevolg de telastlegging, hedoeld in artikel 34, § 2, van de ge
coiirdineerde wetten op de politie van het wegverkeer, niet wettig hewezen kon ver
klaren (schending van de laatstgenoemde hepaling en van de artikelen 44 his, § 4, laat
ste lid, van het Wethoek van Strafvordering, 63, § 1, 64 van de gecoi:irdineerde wetten 
van 16 maart 1968, 3 van het koninklijk hesluit van 10 juni 1959, 1 en 2 van het mi
nisterieel hesluit van 30 oktoher 1981); 

terwijl, tweede onderdeel, het koninklijk hesluit van 10 juni 1959, met name in ar
tikel 7, eerste lid, niet uitdrukkelijk de termijn bepaalt waarhinnen de rechterlijke over
heid de analyse van het afgenomen hloed vordert; de analyse die de rechterlijke over
heid meerdere maanden na de afname vordert, evenwel niet meer voldoende 
wetenschappelijke waarhorgen hiedt in de zin van dat koninklijk hesluit en geen wet
tig hewijs kan opleveren van het in artikel 34, § 2, van de gecoi:irdineerde wetten van 
16 maart 1968 hedoelde misdrijf; de wetgever de modaliteiten van de analyses van de 
hloedafname immers zo heeft willen inrichten dat zij zoveel mogelijk wetenschappe
lijke waarhorgen hieden om de uitslag ervan een wettig hewijs te doen opleveren; on
der die waarhorgen zich ook de snelheid hevindt waarmee de analyse van het afge
nomen hloed moet worden verricht teneinde de teloorgang van de hewijzen te 
voorkomen; de rechterlijke overheid die de afname heeft gevorderd, het afgenomen hloed 
krachtens dat koninklijk hesluit "onmiddellijk langs de vlugste weg naar het er
kend lahoratorium" zendt (art. 6); de deskundige die door de rechterlijke overheid op
gevorderd werd om de analyse te verrichten (art. 7, eerste lid) "(die analyse) zo spoe
dig mogelijk verricht als de omstandigheden het mogelijk maken en zijn verslag overlegt 
hinnen zeven dagen na het ontvangen van de vordering" (art.7, tweede lid); de rech
terlijke overheid de uitslagen van de analyse "zo vlug mogelijk en uiterlijk hinnen der
tig dagen, te rekenen van het verstrijken van de termijn van zeven dagen, hepaald in 
artikel 7, tweede lid" kennis geeft aan de persoon van wie het hloed werd afgeno
men (art. 9, eerste lid); wanneer die persoon meent een tweede analyse te moeten la
ten verrichten, hij van dat recht gehruik moet maken hinnen vijftien dagen, te re
kenen van de dag van de kennisgeving (art. 9, derde lid); uit de voormelde hewoordingen 
van het koninklijk hesluit hlijkt dat de rechterlijke overheid die de hloedafname heeft 
gevorderd, de analyse van het afgenomen hloed onverwijld moet vorderen; de rech
terlijke overheid de analyse van het afgenomen hloed, verschillende maanden na de 
afname, niet wettig kan vorderen, terwijl de persoon van wie het hloed is afgeno
men, na de kennisgeving van de uitslagen slechts over vijftien dagen heeft heschikt 
om een tweede analyse te doen verrichten; uit het hestreden vonnis te dezen hlijkt dat 
er negen weken zijn verstreken tussen de afname van eisers hloed en de vordering tot 
analyse van het afgenomen hloed; het hestreden vonnis heslist dat de analyse die hin
nen zeven dagen na ontvangst van de vordering door de deskundige verricht wordt, 
het hewijs levert van het alcoholgehalte in eisers hloed op de dag van de feiten, op grand 
"dat de wet geen enkele termijn hepaalt waarhinnen de vordering moet worden op
gemaakt", dat het afgenomen hloed onmiddellijk op het lahoratorium is neergelegd en, 
volgens de deskundige, is hewaard in omstandigheden die toelaten de geldigheid van 
de doseringen en van hun controle, eenjaar na de feiten, te waarhorgen "en dat niet 
hewezen is dat het openhaar ministerie, gelet op de omstandigheden, niet (. .. ) met zo
veel mogelijk spoed heeft gehandeld"; de rechthank geen enkele omstandigheid op
geeft die de voornoemde termijn van negen weken kan rechtvaardigen; het hestre
den vonnis zijn heslissing om eiser te veroordelen wegens de in artikel 34, § 2, van de 
gecoi:irdineerde wetten van 16 maart 1968 hedoelde telastlegging, hijgevolg niet naar 
recht verantwoordt (schending van de voornoemde wetshepaling en van de artike
len 44 his,§ 4, laatste lid, van het Wethoek van Strafvordering, 63, § 1, 64, van de ge
coi:irdineerde wetten van 16 maart 1968, 6, 7 en 9 van het koninklijk hesluit van 10 
juni 1959): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
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Overwegende dat artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 juni 1959 be
treffende de bloedproef met het oog op het bepalen van het alcoholgehalte, 
zoals het te dezen van toepassing is, dit wil zeggen v66r de inwerkingtre
ding van het het koninklijk besluit van 23 december 1996, inzonderheid be
paalt dat het bloed rechtstreeks aan de ader wordt afgenomen, dat de over
heid daartoe een apparaat aan de geneesheer overhandigt waarbij een 
ontsmettingsmiddel in een waterachtige oplossing is gevoegd, en dat de Mi
nister van Volksgezondheid en van het Gezin de voorwaarden bepaalt waar
aan het apparaat en het ontsmettingsmiddel moeten voldoen; dat artikel 1 
van het ministerieel besluit van 30 oktober 1981 tot wijziging van het mi
nisterieel besluit van 22 augustus 1959 ter uitvoering van het koninklijk be
sluit van 10 juni 1959 bepaalt dat het apparaat uit een afnamebuis en een 
naald bestaat en dat artikel 2 van dat ministerieel besluit de gebruiksaan
wijzing van de apparatuur regelt, zoals het in dat onderdeel vermeldt wordt; 
dat een bloedanalyse dus slechts een wettig bewijs voor de alcoholconcentratie 
per liter bloed kan opleveren in de zin van artikel 34, § 2, 1 o, van de ge
cotirdineerde wetten van de politie van het wegverkeer, als zij verricht wordt 
op bloed dat afgenomen werd op de wijze die beschreven staat in die ver
ordenende bepalingen; 

Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat de geneesheer een 
bloedafname heeft verricht door gebruik te maken van de kraan van een in
fuus met fysiologische oplossing dat in eisers armen was aangebracht; 

Overwegende dat het bloed niet rechtstreeks aan de ader is afgenomen door 
middel van de naald waarmee de aan de opgevorderde geneesheer overhan
digde reglementaire apparatuur is uitgerust, en dat deze de bij die appa
ratuur gevoegde gebruiksaanwijzing niet heeft gevolgd, zodat de analyse van 
het aldus afgenomen bloed geen wettelijke bewijswaarde heeft; dat de appel
rechters de voormelde telastlegging bijgevolg niet naar recht bewezen kun
nen verklaren; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
C. die waarbij eiser veroordeeld wordt wegens de telastlegging B (onop

zettelijk doden) : 

Over het tweede middel : schending van artikel 149 van de Grondwet, 
doordat het bestreden vonnis, na te hebben beslist dat eiser, naar aanleiding van 

een wegverkeersongeval dat aan hemzelfte wijten was, onopzettelijk de dood van C. 
R. heeft veroorzaakt (telastlegging B), met bevestiging van de beslissing van de eer
ste rechter, eiser uit dien hoofde veroordeelt tot een hoofdgevangenisstrafvan drie 
maanden, tot een geldboete van 200 fr., gebracht op 40.000 fr., of een vervangende ge
vangenisstraf van twee maanden, en tot het verval van het recht om gedurende vijf
tien maanden enig motorrijtuig te besturen, op grond "dat de straffen die de eerste rech
ter wegens (de telastlegging B) heeft uitgesproken, wettig en niet buitensporig zijn, 
en de gepleegde feiten pass end straffen; dat de eerste rechter terecht het verval van 
het recht tot (. .. ) sturen uit hoof de van de telastlegging B he eft opgelegd en de duur 
van dat verval juist heeft beoordeeld door de oordeelkundige gronden die de recht
bank overneemt; dat de vordering van ( eiser) om de hem opgelegde straffen, met name 
die van het verval, te verminderen, niet kan worden toegewezen wegens de zwaar
wichtigheid van de feiten en van hun gevolgen", en op grond van de redenen van de 
eerste rechter, volgens wie "de tragische gevolgen van het ongeval dat door (eisers) 
schuldig gedrag is veroorzaakt, het verval, voor een duur van vijftien maanden, van 
het recht tot (. .. ) sturen rechtvaardigt uit hoofde van de telastlegging B", 

terwijl eiser in zijn hoofdconclusie voor de correctionele rechtbank een "redelijk
ere toepassing van de strafwet dan in eerste aanleg" vorderde (conclusie, blz. 11), "met 
name wat de hoofdgevangenisstrafbetreft" (conclusie, blz. 10), op de volgende gran
den, in substantie : eiser werd zwaar gewond in het ongeval; hij heeft juffrouw C. ten 
laste, een dame van 22 jaar die voor meer dan 66 pet. gehandicapt is verklaard en in 
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een dagverblijf voor mentaal gehandicapten is geplaatst; hij moet die dame elke dag 
naar dat verblijfbrengen; hij krijgt een uitkering van het ziekenfonds en moet het hoofd 
bieden aan die plaatsingskosten en aan de betaling van een uitkering aan zijn zes
tienjarige zoon (conclusie, blz. 10); het bestreden vonnis door geen van de voor
melde gronden eisers conclusie beantwoordt, in zoverre zij verzachtende omstandig
heden aanvoerden voor de persoonlijke toestand (zijn verwondingen ten gevolge van 
het ongeval) en zijn gezinstoestand die, volgens eiser, een vermindering verantwoord
den van de door de eerste rechter uitgesproken straf, met name wat de hoofd
gevangenisstrafbetreft; dat het bestreden vonnis bijgevolg niet regelmatig metre
denen is omkleed : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, dat de strafrechtelijke beschik
kingen van het beroepen vonnis bevestigt, in antwoord op de conclusie waarin 
eiser, wegens persoonlijke en familiale omstandigheden, "een redelijkere toe
passing van de strafwet dan in eerste aanleg" vorderde, "met name wat de 
hoofdgevangenisstrafbetreft", stelt "dat de straffen die de eerste rechter we
gens (de telastlegging B) heeft uitgesproken, wettig en niet buitensporig zijn, 
en de gepleegde feiten passend straffen; ( ... ) dat de vordering van (eiser) om 
de hem opgelegde straffen ( ... ) te verminderen, niet kan worden toegewe
zen wegens de zwaarwichtigheid van de feiten en van hun gevolgen"; dat de 
appelrechters, die hun beslissing aldus op andere of ermee strijdige argu
menten gronden en eisers argumenten bijgevolg als niet doorslaggevend aan
merken, die conclusie beantwoorden en hun beslissing regelmatig met re
denen omkleden; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 

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

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de bur
gerlijke rechtsvorderingen, met name : 

A. die waarbij uitspraak wordt gedaan over de burgerlijke rechtsvorde
ringen van de verweerders M.R. en L.R., handelend in eigen naam, die waar
bij, op de burgerlijke rechtsvorderingen van V.B., handelend in eigen naam, 
en van M.R., L.R. en V.B., handelend in de hoedanigheid van erfgenamen van 
C.R., uitspraak wordt gedaan over het beginsel van de aansprakelijkheid, en 
die waarbij uitspraak wordt gedaan ten aanzien van de naamloze vennoot
schap Assurances Groupe Josi; 

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert; 

B. die waarbij, op de burgerlijke rechtsvorderingen van V.B., handelend in 
eigen naam, en van M.R., L.R. en V.B., handelend in de hoedanigheid van 
erfgenamen van C.R., uitspraak wordt gedaan over de omvang van de schade : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroe
pen vonnis, schadevergoedingen toekent aan de verweerders en de uit
spraak over hun overige vorderingen, de interesten en de kosten aan
houdt, en de zaak, wat dat betreft, sine die verdaagt, en, door een eigen 
beslissing, zegt dat de burgerrechtelijke gevolgen door de eerste rechter zul
len worden bepaald; 

Overwegende dat die beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin van 
artikel416 van het Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doen over 
een geschil inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening voorbarig en mitsdien niet ontvankelijk is; 
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Om die redenen, zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van het tweede 
onderdeel van het eerste middel, dat niet kan leiden tot ruimere cassatie of 
tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het 
uitspraak doet over de telastlegging A en over de kosten; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt ei
ser in vijf zesde van de kosten van de voorziening en laat het overige zesde 
ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te C., zitting houdende in hager beroep. 

20 december 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal. 

Nr. 712 

2e KAMER - 20 december 2000 

BEWIJS - STRAFZAKEN- VERMOEDENS- FEITELIJRE VERMOEDENS- ONAANTASTBARE BE
OORDELING- GRENZEN- TOEZICHT DOOR HET HOF. 

Hoewel de rechter het bestaan van de feiten waarop hij zijn beslissing grondt, op on
aantastbare wijze vaststelt en hoewel de gevolgen die hi} als vermoeden daaruit af
leidt, door de wet aan het oordeel en aan het beleid van de rechter overgelaten wor
den, gaat het Hofniettemin na of hij het rechtsbegrip "feitelijk vermoeden" niet heeft 
miskend of verdraaid, en of hi}, m.n., aan de aldus vastgestelde feiten geen gevol
gen heeft verbonden die daarmee in geen enkel verband staan of die op grand daar
van onmogelijk kunnen worden verantwoord; dat begrip wordt miskend door het von
nis dat uit de vaststelling alleen dat de verzekeringspolis door een bepaald persoon 
is ondertekend, afleidt dat het verzekerde voertuig aan zijn zoon toebehoorde (1). (Artt. 
1349 en 1353 B.W.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1307.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 juli 2000 in hager be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank teN.; 

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

Overwegende dat het vonnis vaststelt dat die rechtsvordering verjaard is; 
Dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is; 
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burger

lijke rechtsvordering : 

(1) Zie Cass., 26 okt. 1983, A.R. 2941, nr. 117. 
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Over het derde middel : 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, hoewel de rechter het bestaan van de feiten waarop hij 

zijn beslissing grondt, op onaantastbare wijze vaststelt en de gevolgen die 
hij als vermoeden daaruit afieidt, door de wet aan het oordeel en aan het be
leid van die rechter overgelaten worden, hij het rechtsbegrip feitelijk ver
moeden, waarvan de eerbiediging aan de toetsing van het Hof onderwor
pen wordt, niet mag miskennen ofverdraaien; dat hij, met name, aan de door 
hem vastgestelde feiten geen gevolgen kan verbinden die daarmee in geen 
enkel verband staan of die op grond daarvan onmogelijk kunnen worden ver
antwoord; 

Overwegende dat eiser geconcludeerd heeft tot de niet-ontvankelijkheid van 
de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering, op grond dat het in de 
telastlegging bedoelde beschadigde voertuig niet aan verweerder, burger
lijke partij, maar aan diens moeder toebehoorde; 

Overwegende dat het vonnis die conclusie terzijde laat door de enige ver
melding "dat niet kan worden betwist dat (verweerder) eigenaar van dat voer
tuig is, aangezien zijn moeder, mevrouw N.C., de verzekeringnemer is"; 

Overwegende dat het vonnis, uit de vaststelling aileen dat de verzeke
ringspolis door N.C. was ondertekend, niet zonder het begrip vermoeden te 
miskennen heeft kunnen afieiden dat het verzekerde voertuig aan haar zoon 
toebehoorde; 

Dat, in zoverre, het tweede onderdeel van het derde middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering; ver
werpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; ver
oordeelt eiser in de helft van de kosten van zijn voorziening en verweer
der in de andere helft; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te B., zitting houdende in hoger beroep. 

20 december 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 713 

2e KAMER - 20 december 2000 

1 o WOONPLAATS - ONSCHENDBAARHEID - GRONDWET - BEGRIP. 

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 CART. 1 TOT 99) -ARTIKEL 15- WONING- BEGRIP. 

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- OPSPORING OF HUISZOEKING- WONING- BE

GRIP. 

4 ° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- OPSPORING OF lilliSZOEKING- TIJDSVOORWAARDE. 

5° BEWIJS - STRAFZAKEN - ALGEMEEN -DRUGS - BEWIJSMIDDEL. 
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6° BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- BEOORDELINGS
VRIJHEID - GEEN BIJZONDER BEWIJSMIDDEL- GEVOLG. 

7o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAFVORDE
RING- VEROORDELING- TE VERMELDEN WETSBEPALINGEN. 

1 o, 2° en 3° Onder het begrip "waning" in de zin van de artt. 15 Gw. en 87 Sv. moet 
de plaats worden verstaan die een persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn wer
kelijke verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft op eerbie
diging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het algemeen zijn priVI!
leven (1). (Art. 15 gecoord. Gw. [1994]; art. 87 Sv.) 

4 o Wanneer een opsporing of huiszoeking regelmatig is verricht in een voor het pu
bliek niet toegankelijke plaats na vijf uur 's morgens en u66r 9 uur 's avonds, hoeft 
er niet te worden nagegaan of de voorwaarden voor een opsporing ten huize of een 
huiszoeking buiten die uren vervuld waren. (Art. 1 wet 7 juni 1969.) 

5° De wet betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdo
vende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica schrijft geen bijzonder bewijs
middel voor om het bestaan van de daarin of in de uitvoeringsbesluiten van die wet 
omschreven misdrijven vast te stellen.(Art. 7 wet 24 feb. 1921.) 

6° Wanneer, in strafzaken, de wet geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoor
deelt de bodemrechter op onaantastbare wijze in feite de bewijswaarde van de hem 
regelmatig overgelegde gegevens waarop hij zijn overtuiging grondt et waarover de 
partijen uri} tegenspraak hebben kunnen voeren (2). (Artt. 312 en 342 Sv.) 

7° Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet een veroordeling op de strafvor
dering, ofwel in de eigen redengeving, ofwel door verwijzing naar de beroepen be
slissing, m. n. opgave doen van de wetsbepalingen waarin de bestanddelen van het 
aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf zijn omschreven en van die welke een straf 
opleggen (3). (Art. 149 gecoord. Gw. [1994]). 

(G ... ) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. P.00.1384.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 september 2000 ge
wezen door het Hof van Beroep te L.; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat onder het begrip "waning'' in de zin van de artikelen 15 

van de Grondwet en 87 van het Wetboek van StrafVordering, de plaats moet 
worden verstaan die een persoon bewoont om er zijn verblijf of zijn werke
lijke verblijfplaats te vestigen en waar hij uit dien hoofde recht heeft op eer
biediging van zijn persoonlijke levenssfeer, zijn rust en meer in het alge
meen zijn prive-leven; 

Overwegende dat het arrest vermeldt dat "(eiser) sinds vier jaar in Bel
gie woont, dat hij kennisgemaakt heeft met C. G., bij wie hij een kind heeft 

(1) Cass., 23 juni 1993, A.R. P.93.0374.F, nr. 303; 21 april1998, A.R. P.96.1470.N, nr. 204. 

(2) Cass., 5 sept. 1995, A.R. P.94.0294.N, nr. 365; 21 april 1999, A.R. P.98.1589.F, nr. 231. 

(3) Cass., 16 sept. 1992, A.R. 150, nr. 618. 
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verwekt, dat hij verklaart: 'ik heb steeds bij haar gewoond', en dat hij voor 
de eerste rechter verklaart : 'ik woon bij mijn vriendin ... ik heb verschil
lende nachten in een hotel doorgebracht. Ik wou niet naar mijn schoonmoe
der gaan"'; 

Overwegende dat de appelrechters, uit die vaststellingen, wettig hebben 
afgeleid dat de doorzochte kamer niet diende als eisers werkelijke verblijf
plaats en, bijgevolg, geen enkel huiszoekingsbevel vereist was om het te door
zoeken; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat, krachtens artikel 1 van de wet van 7 juni 1969 tot vast
stelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize of huiszoe
king mag worden verricht, geen opsporing ofhuiszoeking in een voor het pu
bliek niet toegankelijke plaats mag worden verricht v66r vijf uur 's morgens 
en na negen uur 's avonds; 

Overwegende dat het arrest niet vaststelt dat de huiszoeking van de door 
eiser gehuurde kamer buiten die uren zou zijn verricht; dat eiser in zijn me
morie daarentegen vermeldt dat de huiszoeking om 18.25 uur is verricht, dus 
v66r het verstrijken van de vastgestelde tijd; dat, hoewel artikel 7, § 3, derde 
lid, van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van ver
dovende middelen, van artikel 1 van de wet van 7 juni 1969 afwijkt door de 
huiszoeking op elk uur toe te staan, uit de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan, evenwel niet blijkt dat de verbalisanten gebruik heb
ben gemaakt van de hup aldus toegekende uitzonderlijke bevoegdheden; 

Overwegende dat het bijgevolg zonder belang was na te gaan of de voor
waarden voor de toepassing van die afwijking te dezen vervuld waren; dat 
de overwegingen van het arrest met betrekking tot voornoemd artikel 7, 
§ 3, bijgevolg ten overvloede zijn gegeven, zodat het middel dat ertegen op
komt niet ontvankelijk is; 

Over het derde middel : 

Overwegende dat artikel 7, § 4, van de voormelde wet van 24 februari 1921, 
weliswaar bepaalt dat de Koning nadere regels stelt voor de monsterne
ming alsmede voor de organisatie en de werkwijze van de voor de analyse 
ervan erkende laboratoria, maar geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft om 
het bestaan van de daarin of in de uitvoeringsbesluiten van die wet om
schreven misdrijven vast te stellen; 

Dat het middel, dat het tegenovergestelde beweert, faalt naar recht; 

Overwegende dat, wanneer, in strafzaken, de wet geen bijzonder bewijs
middel voorschrijft, de bodemrechter op onaantastbare wijze in feite de bewijs
waarde beoordeelt van de hem regelmatig overgelegde gegevens waarop hij 
zijn overtuiging laat steunen en waarover de partijen vrij tegenspraak heb
ben kunnen voeren; dat hij eveneens, mits hij het recht van verdediging eer
biedigt, in feite oordeelt ofhij aldan niet aanvullende onderzoeksmaatregelen 
moet bevelen om tot zijn overtuiging te komen; 

Dat het middel, in zoverre het opkomt tegen die onaantastbare beoorde
ling van de appelrechters of het onderzoek ervan een onderzoek van feite
~ijke gegevens vereist, waarvoor het Hof niet bevoegd is, niet ontvankelijk 
1s; 



2060 HOF VAN CASSATIE Nr. 714 

Overwegende, voor het overige, dat het arrest, door te beslissen dat "geen 
enkel gegeven van het dossier toelaat de vaststellingen van de verbalisan
ten te betwisten, volgens wie de in beslag genomen substantie bruine he
roi:ne is", geen enkel bewijs aan eiser oplegt maar aileen de bewijswaarde be
oordeelt van de gegevens waarover de appelrechters beschikken; 

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

Wat het vierde middel betreft : 

Overwegende dat, in strafzaken, de veroordelende beslissing, om naar recht 
met redenen omkleed te zijn, opgave moet doen van de wetsbepalingen waarin 
de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf zijn om
schreven en van die welke een straf opleggen; 

Overwegende dat het arrest verwijst naar de in het beroepen vonnis ver
melde wettelijke bepalingen, waaronder, met name, de artikelen 1, 2bis en 
6 van de voormelde wet van 24 februari 1921, maar ook de artikelen 1, 1bis, 
2, 3, 11 en 28 van het koninklijk besluit van 31 december 1930 omtrent de 
handel in slaap- en verdovende middelen; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 

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

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

20 december 2000 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat: mr. P. Delbouille, Luik. 

Nr. 714 

1 e KAMER- 21 december 2000 

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN CHANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGRE
PEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN - BELANG. 

Om hager beroep in te stellen is niet vereist dat de appellant ten aanzien van de gei'n
timeerde door de eerste rechter zou zijn veroordeeld of dat tussen die partijen een vor
dering werd ingesteld (1). (Artt. 17, 1042 en 1050 Ger.W.) 

(1) Zie Cass., 15 september 1997, A.R. S.96.0103.F, nr. 352. 
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(HET GEMEENSCHAPPELIJKMOTORWAARBORGFONDS T. S ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. C.96.0113.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 19 oktober 1995 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 149 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde bepa

lingen van de Grondwet, 17, 18, 1042, 1050 van het Gerechtelijk Wetboek en 1384, in
zonderheid het eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing het beroepen vonnis beves
tigt en oordeelt dat uitsluitend eiser tot de vergoeding van de schadelijke gevolgen van 
het ongeval gehouden is op grond van de volgende overwegingen : 

"( ... ) dat het hof (van beroep) in zake A.R. 2882/92 (eiser) ter zitting erop heeft ge
wezen dat het door haar ingesteld hoger beroep tegen (derde verweerster) onontvan
kelijk was bij gebreke van belang, nu tussen deze partijen in eerste aanleg geen vor
deringen werden gesteld en het geding niet onsplitsbaar is in de zin van artikel31 van 
het Gerechtelijk Wetboek; dat (eiser) hierover niet nader wenste te concluderen" (voor
laatste alinea van het vijfde blad van het aangevochten arrest); 

En voorts: 
"( ... ) dat zich op 11 oktober 1989, omstreeks 9.25 uur, een verkeersongeval voor

deed te Leopoldsburg, waarbij het voertuig bestuurd door (tweede verweerster) en ei
gendom van (eerste verweerder) in de Dorpsstraat, ter hoogte van de bocht, die aan
sluiting geeft op de Leopoldsburgsesteenweg, zou geslipt zijn ingevolge aanwezigheid 
van een olieachtige vloeistof op de rijbaan, om tot stilstand te komen tegen de gevel 
van de waning nr. 2 op de Leopoldsburgsesteenweg, eigendom van R.W.; 

dat (tweede verweerster) ten gevolge van het ongeval werd verwond" (zesde blad van 
het aangevochten arrest); 

En voorts: 
"dat uit de elementen van het zonder gevolg gerangschikt strafdossier afdoende blijkt 

dat (tweede verweerster) is geslipt op een olieachtige vlek; 
(. .. ) dat de aanwezigheid van mazout op de rijbaan voor (tweede verweerster) een 

omstandigheid was die voor haar overmacht uitmaakte; 
dat de herkomst van de mazout niet kon worden achterhaald; 
(. .. ) dat het niet bewezen is dat (derde verweerster) tekort is geschoten aan de op 

haar rustende veiligheidsverplichting voor haar wegennet en/of aan haar normale waak
zaamheid, noch dat zij enige andere fout in oorzakelijk verband met het ongeval zou 
hebben begaan; dat uit niets blijkt dat de mazoutvlekken op de rijbaan reeds een ze
kere tijd aanwezig waren en dat de gemeente op de hoogte was of op de hoogte diende 
te zijn op het ogenblik van het ongeval van de aanwezigheid van mazout op de rij
baan en de passende maatregelen had kunnen treffen; dat, zodra zij hiervan in ken
nis werd gesteld, haar brandweerdienst onmiddellijk het nodige heeft gedaan om de 
mazout van de rijbaan te verwijderen, 

dat het dienvolgens niet bewezen is dat (derde verweerster) een fout heeft be
gaan in de zin van de artikelen 1382-1383 van het Burgerlijk Wetboek en/oftekort is 
geschoten aan haar verplichtingen opgelegd door de revolutionaire decreten; 

dat het niet in betwisting is dat (derde verweerster) kwestieuze weg onder haar be
waking had; 

( ... ) dat ingevolge de aanwezigheid van mazout op de rijbaan de gesteldheid van de 
rijbaan abnormaal was en niet meer voldeed aan de eisen die eraan mochten wor
den gesteld; 

dat, waar een gebrek van een weg niet noodzakelijk moet voortvloeien uit de wijze 
waarop hij is aangelegd of onderhouden wordt, de mazoutlaag ten tijde van het on
geval deel uitmaakte van de rijbaan; dat de rijbaan daardoor een abnormaal ken
merk vertoonde dat de structuur ervan aantastte en schade kon veroorzaken; dat het 
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gebrek van de zaak niet op een andere wijze moet zijn toe te schrijven aan of ver
bonden zijn met enige fout van de bewaarder van de zaak; dat terzake de rijbaan der
halve was behept met een gebrek en het kwestieuze ongeval, waarvoor geen andere 
oorzaak aan te wijzen is, zonder dit gebrek niet zou zijn veroorzaakt; 

( ... ) dat nu (tweede verweerster) aantoont dat de schade door een gebrek van de door 
(derde verweerster) bewaarde zaak (nl. de rijbaan waarop het ongeval gebeurde) werd 
veroorzaakt, in principe de aansprakelijkheid van de gemeente vaststaat en zij, over
eenkomstig artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk Wetboek verplicht is de schade te 
vergoeden die door het kwestieuze ongeval werd veroorzaakt; 

( ... ) dat nochtans wanneer de aangesproken bewaarder de rechter kan overtuigen 
dat de schade, waarvan de vergoeding wordt gevorderd, aan een vreemde oorzaak is 
te wijten, bij wijze van feitelijk en derhalve weerlegbaar vermoeden, wordt aange
nomen dat hetzij geen gebrek, hetzij geen causaal verband tussen het gebrek en de 
schade bestaat; 

dat het bewijs van een vreemde oorzaak er dus toe strekt aan te tonen dat een of 
meerdere toepassingsvoorwaarden van artikel 1384, lid 1, van het Burgerlijk Wet
hoek ontbreken, zodat tot geen aansprakelijkheid van de bewaarder is te besluiten; 

( ... ) dat in casu de gevaarlijke toestand ongetwijfeld werd veroorzaakt door een on
voorspelbare en onoverkomelijke gebeurtenis, waarvan de herkomst niet kon wor
den achterhaald, onafhankelijk van de wil van de gemeente en vreemd aan het ge
brek; 

( ... ) dat bijgevolg een van de toepassingsvoorwaarden van artikel 1384, lid 1, van 
het Burgerlijk Wetboek ontbreekt- nu enkel een vreemde oorzaak de schade heeft 
veroorzaakt en het causaal verband tussen het gebrek van de zaak en de schade ont
breekt- zodat tot geen aansprakelijkheid van de bewaarder (derde verweerster) is 
te besluiten; 

( ... ) dat de vordering in zoverre gericht tegen (derde verweerster) dan ook als on
gegrond dient te worden afgewezen" (achtste tot en met het elfde blad van het aan
gevochten arrest), 

terwijl, eerste onderdeel, eiser overeenkomstig artikel50, § 2, van de wet var. 9 juli 
1975 betreffende de controle der verzekeringsondememingen, zoals van toepassing v66r 
de hemummering bij artikel 30 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 tot 
wijziging van de genoemde wet, in de rechten van de benadeelden tegen de aansprake
lijken wordt gesubrogeerd en er derhalve belang bij heeft dat de eventuele aanspra
kelijkheid van derden - te dezen van derde verweerster - niet ten onrechte door een 
rechterlijke beslissing waarbij hij partij is, wordt uitgesloten; 

De appelrechter bijgevolg ten onrechte stelt dat eisers hoger beroep, in zoverre dit 
tegen derde verweerster werd ingesteld, onontvankelijk is bij gebrek aan belang, nu 
- aldus het hofvan beroep- tussen eiser en derde verweerster in eerste aanleg "geen 
vorderingen werden gesteld"; 

Het voor het instellen van hoger beroep vereiste belang immers niet noodzakelijk 
impliceert dat de appellant t.a.v. de gei:ntimeerde door de eerste rechter zou zijn ver
oordeeld; 

Het door eiser tegen derde verweerster aangetekende hoger beroep ontvankelijk was, 
nu eiser als partij in het geding door de vaststelling van de a:furezigheid van aan
sprakelijkheid vanwege derde verweerster, rechtstreeks in zijn belangen werd - en 
wordt- geraakt; eiser dan ook uitgebreid concludeerde nopens de aansprakelijk
heid van derde verweerster; 

De (niet-)ontvankelijkheid van het hoger beroep bovendien de openbare orde raakt 
en voor het eerst voor het Hof kan worden aangevoerd, 

zodat de appelrechter het door eiser tegen derde verweerster ingestelde hoger be
roep ten onrechte bij gebrek aan belang onontvankelijk verklaart (schending van de 
artikelen 17, 18, 1042 en 1050 van het Gerechtelijk Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, 

blijkt dat eiser en de verweerster sub 3 partijen waren in eerste aanleg en 
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tegen elkaar hebben geconcludeerd en aldus elkaars tegenstrever zijn ge
worden met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verweerster sub 3 
voor het ongeval; 

Dat voor het vereiste belang om een hager beroep in te stellen niet is ver
eist dat de eiser in hager beroep door de eerste rechter veroordeeld werd ten 
aanzien van de verweerster sub 3 of dat tussen die partijen een vordering 
werd gesteld; 

Overwegende dat het arrest dat vaststelt dat eiser en de verweerster sub 
3 partijen waren voor de eerste rechter, het hager beroep van eiser niet ont
vankelijk verklaart omdat tussen die partijen in eerste aanleg geen vorde
ringen werden gesteld en het geding niet onsplitsbaar is in de zin van ar
tikel 31 van het Gerechtelijk Wetboek; 

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

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

21 december 2000- 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters- Gelijkluidende conclusie van de h. De Rie
maecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Hutzler, De Gryse en Houtekier. 

Nr. 715 

1 e KAMER- 21 december 2000 

1 o VERZEKERING- ALGEMEEN- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- VER
ZEKERDE - BEWIJS VAN HERS TELLING VAN DE SCHADE- VERBINTENIS VAN DE VERZEKE
RAAR 

2° OVEREENKOMST- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PAR
TIJEN- VERZEKERINGSOVEREENKOMST- VERZEKERDE- BEWIJS VAN HERSTELLING VAN DE 
SCHADE- VERBINTENIS VAN DE VERZEKERAAR. 

1 o en 2° De aan de verzekerde opgelegde verplichting het bewijs van de herstelling van 
de schade te leveren vooraleer recht te hebben op schadevergoeding holt de verbin
tenis van de verzekeraar, zijn verzekerde te vergoeden, niet uit. (Artt. 1101, 1108, 1126 
en 1134 B.W.) 

(G ... T. OCEAN MARINE MUTAL INSURANCE ASSOCIATION (EUROPE) 

ARREST 

(A.R. C.98.0367.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 februari 1998 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwerpen; 
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Over het middel, gesteld als uolgt : 
schending van de artikelen 1101, 1108, 1126, 1134, 1319, 1320, 1322 van het Bur

gerlijk Wetboek, 1, 20 van de wet van 11 juni 1874 vormende titel X van Boek I van 
het Wetboek van Koophandel, 201, 210 in het bijzonder lid 2, 211, 272, 276 en 277 van 
de wet van 21 augustus 1879 vormende Boek II van het Wetboek van Koophandel ge
naamd "Zeevaart en Binnenvaart", en 149 van de gecoordineerde Grondwet, 

doordat het bestreden arrest de oorspronkelijke vordering van eiseres ertoe strek
kende de vergoeding te bekomen van de schade geleden aan het haar toebehorende 
binnenschip ms R. B. naar aanleiding van een storm, na afWijzing van verweersters 
middelen waarbij zij dekking voor het schadegeval weigerde slechts gegrond ver
klaart "tegen voorlegging van de herstellingsfactuur i.v.m. de schade door het ms 
R. B. opgelopen op 13 januari 1993, tot het bedrag voorkomend op deze herstellings
factuur evenwel met een maximum van 386.040 BEF," om redenen : 

"dat de bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis tussen partijen geldend 
uitdrukkelijk stellen : in tegenstrijd met de hier aangehechte algemene bepalingen van 
de Nederlandse Beurscascopolis voor de binnenvaart 1966, gelden de volgende bij
zondere bepalingen welke in elk geval voorrang zullen hebben op de hierboven ver
melde gedrukte bepalingen in zover zij hiervan afWijken of deze aanvullen; 

dat artikel14 van voornoemde bijzondere voorwaarden bepaalt dat het bedrag van 
het expertiseverslag, verminderd met de eventuele vrijstelling, slechts betaalbaar is 
na volledige uitvoering der herstellingen en tegen voorlegging van de herstellings
factuur; wanneer echter om gelijk welke reden de schade zou hersteld worden voor een 
lager bedrag dan voorzien was in het expertiseverslag zal slechts de factuur der wer
kelijk uitgevoerde herstellingen als basis dienen tot regeling van de schadevergoe
ding; 

dat voornoemde clausule partijen bindt; 
(. .. ) dat (eiseres) tevergeefs aanvoert dat artikel14 der bijzondere polisvoorwaar

den elke inhoud onttrekt aan de verzekeringspolis, vermits zij bij gebrek aan fond
sen niet tot herstelling kan laten overgaan en dus ook niet in het bezit kan komen van 
een factuur; dat de polis immers uitdrukkelijk voorziet dat wanneer een werf om een 
voorschot zou verzoeken de verzekeraar dit voorschot zal betalen ten bedrage van maxi
mum 50 pet. van zijn verplichtingen", 

terwijl, eerste onderdeel, uit de samenlezing van de in de aanhef van het middel ge
citeerde bepalingen van het Wetboek van Koophandel voortspruit dat de verzeke
ring - ook van binnenvaartschepen - wezenlijk in hoofde van de verzekeraar de plicht 
doet rijzen de verzekerde schadeloos te stellen wanneer het verzekerd risico zich voor
doet; in de regel, de verzekerde vrij beschikt over de vergoeding uitbetaald door de ver
zekeraar; partijen hiervan mogen afWijken zonder dat dergelijke afwijking als ge
volg kan hebben dat de verbintenis van de verzekeraar volledig zou uitgehold worden 
wat strijdig zou zijn met de wezenlijke verplichtingen van de verzekeraar en, bijge
volg, met de geldigheidsvereisten van de overeenkomst zoals vastgelegd in de arti
kelen 1101, 1108 meer bepaald vierde lid, 1126 en 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek; 

Waar het bestreden arrest stelt dat de clausule die bepaalt dat de vergoeding slechts 
betaalbaar is na volledige uitvoering der herstellingen en tegen voorlegging van de 
herstellingsfactuur niet elke inhoud onttrekt aan de verzekeringspolis omdat de po
lis ook bepaalt dat de verzekeraar· gehouden is tot betaling van een voorschot ten be
drage van maximum 50 pet. van zijn verplichtingen, wanneer een werf om een voor
schot zou verzoeken, deze clausule echter dergelijke regeling slechts inhoudt, zoals blijkt 
uit de bewoordingen ervan door het arrest zelf aangehaald, voor zover de dekking van 
het schadegeval met zekerheid deel uitmaakt van de verplichtingen tot schadever
goeding van de verzekeraar; wanneer de verzekeraar zijn verplichtingen desbetref
fende betwist, zoals terzake, de clausule tot verplichte uitbetaling van een voor
schot door de verzekeraar uiteraard niet van toepassing kan zijn en de verzekerde die 
financieel niet kan overgaan tot herstel, of een werf met herstel kan belasten, dus even
min een voorschot kan vragen en bekomen, zodat deze verplichting tot herstel en 
voorlegging van een herstelfactuur, ertoe leidt, in deze hypothese, de verzekeraar van 
de verplichting zijn verzekerde te vergoeden wanneer het risico zich voordoet, valle
dig te onthe:ffen en de inhoud zelf van de verzekeringsovereenkomst vernietigt, 



Nr. 716 HOF VAN CASSATIE 2065 

zodat het bestreden arrest dat op deze gronden aanvaardt dat de verplichting tot 
herstel en tot voorlegging van een herstelfactuur geldig is, in strijd met de in de aan
hefvan het middel vermelde wetsbepalingen met uitzondering van de artikelen 149 
van de Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, aanneemt dat de 
partijen een beding kunnen inlassen waarbij de inhoud zelfvan de verzekering
overeenkomst wordt uitgehold; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet uit

sluiten dat recht van de verzekerde op schadevergoeding afhankelijk wordt 
gemaakt van het bewijs van de herstelling van de schade; 

Dat een dergelijke aan de verzekerde opgelegde verplichting de verbin
tenis van de verzekeraar niet uitholt, noch aan de verzekeringsovereenkomst 
iedere betekenis ontneemt; dat hierdoor de verzekeraar immers niet wordt 
ontheven van zijn verplichting om de verzekerde te vergoeden; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

21 december 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelings
voorzitter - Verslaggever : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. De Rie
maecker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en Simont. 

Nr. 716 

1 e KAMER- 21 december 2000 

1° RADIO- EN TELEVISIEOMROEP- FRANSE GEMEENSCHAP - OPENBARE RADIO- EN 
TELEVISIEOMPROEPINSTELLINGEN- RECLAME - RECLAME TIJDENS TELEVISIESERIES - VOOR
WAARDEN. 

2° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- ALGEMEEN- WET- BE
GRIP- BEHEERSCONTRACT TUSSEN DE FRANSE GEMEENSCHAP EN DE R.T.B.F.- GOEDKEU
RING BIJ BESLUIT VAN DE REGERING VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP -AARD. 

3° RADIO- EN TELEVISIEOMROEP- FRANSE GEMEENSCHAP- WET- BEGRIP
BEHEERSCONTRACT TUSSEN DE FRANSE GEMEENSCHAP EN DE R.T.B.F.- GOEDKEURING BIJ BE
SLUIT VAN DE REGERING VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP- AARD. 

4° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- MID
DEL DAT MISKENNING AANVOERT VAN HET BEHEERSCONTRACT TUSSEN DE FRANSE GEMEEN
SCHAP EN DE R.T.B.F.- MIDDEL DAT SCHENDING AANVOERT VAN EEN BESLUIT VAN DE FRANSE 
GEMEENSCHAP TOT GOEDKEURING VAN HET BEHEERSCONTRACT MET DE R.T.B.F. 

1 o Onder sequentie van een programma dat voor de openbare radio- en televisieomroep
instelling niet door reclame mag worden onderbroken, wordt verstaan een reeks shots 
die zodanig gemonteerd zijn dat ze een geheel vormen; een serie die door de maker 
ervan zo is opgezet dat tv-zenders er reclame kunnen invoegen, kan in haar geheel 
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niet beschouwd worden als een onderdeel van een programma dat niet door re
clame zou mogen worden onderbroken. (Art. 27quinquies, § 3, derde lid, 17 juli 1987.) 

2° en 3° Het beheerscontract dat ingevolge de artt. 8 en 9 Deer. Fr. Gem. 14 juli 1997 hou
dende het statuut van de "Radio-Television belge de la Communaute francaise" op 
14 oktober 1997 tussen de Franse Gemeenschap en de R.T.B.F gesloten is alsook het 
besluit van 14 oktober 1997 van de Regering van de Franse Gemeenschap hou
dende goedkeuring van dat, beheerscontract zijn geen wet in de zin van art. 608 Ger. W 
(1). (Artt. 8 en 9, Decr.Fr.Gem. 14 juli 1997; art. 1 besluit van de Regering van de 
Fr.Gem. van 14 okt. 1997; art. 608 Ger.W.) 

4 o Een cassatiemiddel dat de miskenning aanvoert van, enerzijds, het beheers
contract van 14 okt.1997 tussen de Franse Gemeenschap en de R.T.B.F, en ander
zijds, de schending van het besluit van 14 okt. 1997 van de Regering van de Franse 
Gemeenschap houdende goedkeuring van dat beheerscontract is niet ontvankelijk, aan
gezien die teksten geen wet zijn in de zin van art. 608 Ger. W (2). (Artt. 608 en 1080 
Ger.W.) 

(T.VI. N.V T. R.T.B.F.) 

Conclusie van de advocaat-generaal Werquin : 

De grond van niet-ontvankelijkheid die verweerster opwerpt en hieruit is afge
leid dat het eerste middel, in zoverre het de schending aanvoert van art. 11 Richt
lijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betreffende de coiirdinatie van be
paalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening 
van televisieomroepactiviteiten, niet ontvankelijk is omdat niet wordt vermeld hoe het 
arrest die bepaling schendt, is gegrond. 

Voor het overige kan het eerste middel niet worden aangenomen. 

I. Inleiding 

1. Het antwerp van decreet tot wijziging van onder meer Decr.Fr.Gem. 17 juli 1987 
over de audiovisuele sector, dat op 13 mei 1991 in de Raad van de Franse Gemeen
schap is ingediend, houdt met name verband met de inwerkingtreding van de richt
lijn van de Europese Gemeenschappen betreffende de coiirdinatie van bepaalde wet
telijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake de uitoefening van 
televisieomroepactiviteiten (3). 

Inzonderheid neemt art. 27quinquies, dat regelt hoe reclame in de programma's wordt 
ingevoegd, art. 11 van de Europese richtlijn letterlijk over, met uitzondering van art. 
27quinquies, § 3, derde lid, dat voortvloeit uit een amendement dat door de voor
noemde Raad is aanvaard; in dat artikel wordt bepaald onder welke voorwaarden uit
zendingen door reclame mogen worden onderbroken. 

2. Tijdens de bespreking van het antwerp van decreet reageerde de minister op op
merkingen van een lid die het noodzakelijk vond om m.b.t. tot reclame op de R.T.B.F., 
in het decreet voor de R.T.B.F. striktere regels vast te leggen over de onderbreking van 
films; voordien had de minister al eraan herinnerd dat de Executieve, bij de invoe
ring van reclame op de R.T.B.F., op 21 nov. 1989 een besluit had uitgevaardigd tot vast
stelling van de bijzondere regels voor de opneming van de commerciele reclame en be
vestigd dat hij er geen bezwaar tegen had om gegevens uit dat besluit in het decreet 
op te nemen en dat hij bereid was een amendement aan te nemen dat bij decreet be
vestigt dat films op de R.T.B.F. niet door reclame mogen worden onderbroken (4). 

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

(2) Zie verwijzingen in concl. O.M. 

(3) Raad Fr. Gem. Zitting 1990-1991, 196, nr. 1, Memorie van toelichting, p. 2. 

(4) Raad Fr. Gem., zitting 1990-1991, 196, Verslag namens de "Commission de la radio
television et du cinema" ingediend door de h. Harmegnies, p. 36. 
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3. Luidens art. 17, eerste lid, Besl.Ex. 21 nov. 1989 tot vaststelling van de bijzon
dere regels voor de bestemming van sommige inkomsten en de opneming van de com
merciele reclame in de televisieprogramma's van de R.T.B.F. (5) mag de reclame de 
programma's, inzonderheid de films, of de verschillende sequenties van een zelfde pro
gramma niet onderbreken. 

4. Nadat betreffende art. 27quinquies Decr.Fr.Gem. 17 juli 1987 over de audiovi
suele sector een amendement was ingediend teneinde bepaalde fundamentele bepa
lingen van het voornoemde besluit van de Executieve van 21 nov. 1989 in dat arti
kel in te voegen, stemde de minister ermee in om, gelet op het belang hiervan met name 
voor filmregisseurs, het verbod om films op de R.T.B.F. door reclame te onderbre
ken opnieuw in dat decreet in te schrijven (6). 

5. Wanneer een in commissie goedgekeurd amendement dat ertoe strekt in art. 
27quinquies, § 3 een derde lid toe te voegen dat luidt als volgt : "Toutefois, pour les 
organismes publics de radiodiffusion de la Communaute francaise, la publicite ne peut 
interrompre une a:mvre cinematographique ou une sequence d'un programme" wordt 
neergelegd, verantwoordde een van de auteurs het door het feit dat die bepaling al voor
kwam in het besluit van 21 nov. 1989 en toen een lid meende dat het amendement min
der ver ging dan dat besluit, antwoordde een van de auteurs dat het voomoemde amen
dement de bewoordingen ovemam van het Besluit van de Executieve van 21 nov. 1989 
(7). 

6. In voltallige zitting herinnerde de minister er eerst aan dat, betreffende de re
gels voor reclame, de bepalingen die in het decreet zijn ingeschreven, de R.T.B.F. ver
bieden om een film of een werk waarvan de auteur de integriteit wil behouden, of een 
onderdeel van een programma door reclame te onderbreken, en bevestigde vervol
gens dat die bepalingen in feite al voorkwamen in het besluit van de Executieve van 
21 nov. 1989 (8). 

7. Uit de vergelijking van de bewoordingen van art. 27 quinquies, § 3, derde lid, Deer. 
Fr.Gem. en die van art. 17, eerste lid, Besl.Ex. 21 nov. 1989 blijkt dat de eerste tekst 
niet de exacte bewoordingen van de tweede tekst overneemt. Overigens blijkt uit de 
voorbereiding van het decreet niet dat men zich bij het invoegen van het amende
ment bekommerd heeft om de coherentie met het gehele art. 27 quinquies van het voor
noemde decreet. 

II. Ten gronde 
1. Verbiedt art. 27quinquies, § 3, derde lid, Decr.Fr.Gem. 17 juli 1987 aan ver

weerster om reclame in de litigieuze tv-reeksen in te voegen? 
2. Noch in art. 11 van de voornoemde richtlijn noch in art. 27quinquies 

Decr.Fr.Gem. 17 juli 1987 komt een definitie voor van de termen die daarin worden 
gebruikt. 

3. Een serie is een opeenvolging van uitzendingen met hetzelfde onderwerp en de
zelfde personages, waarbij iedere uitzending een geheel vormt (9). 

In een serie vormt iedere aflevering een geheel, terwijl, in een feuilleton, het ver
haal in stukken is verdeeld (10). 

Film is de drager waarmee een audiovisueel werk wordt overgebracht. 
Iedere aflevering van een serie wordt overgebracht in de vorm van een televisie

film. 
Iedere aflevering of film kan bestaan uit een of meer sequenties. 

(5) Belgisch Staatsblad 6 feb. 1990, p. 1956. 

(6) Zie noot 2, p. 102. 

(7) Zie noot 2, p. 103. 

(8) Raad Fr. Gem., 9 juli 1991, Algemene bespreking, p. 39. 

(9) Zie "Le Nouveau Petit Robert", uitg. juni 1996. 

(10) Zie noot 2, p. 104. 
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Een sequentie van een afievering of van een film is een reeks beelden of scenes die 
een geheel vormen, ook al spelen ze niet in hetzelfde decor (11), of een reeks shots die 
een scene, een narratieve of esthetische eenheid vormen (12). 

Onder uitzending verstaat men wat via de ether wordt uitgezonden; zo spreekt men 
van een televisie-uitzending (13), die de uitzending kan zijn van de afievering van een 
serie. 

4. Ret begrip programma in art. 27quinquies, § 3, derde lid, moet uitgelegd wor
den in het licht van art. 17, eerste lid, BesLEx. 21 nov. 1989, aangezien degenen die 
het amendement om aan art. 27quinquies, § 3, een derde lid toe te voegen, wilden dat 
de regel die vervat was in art. 17, eerste lid, van het voornoemd besluit en voorzag in 
het verbod om films op de R.T.B.F. te onderbreken, werd overgeschreven in Deer. 17 
juli 1987 (14). 

Aangezien in voornoemd art. 17, eerste lid, Besl.Ex. "de reclame de programma's, 
inzonderheid de films, niet mag onderbreken", slaat het begrip programma met name 
op een film, of nog op een televisie-uitzending, of nog op iedere afievering van een se
rie, die wordt uitgezonden in de vorm van een televisiefilm. 

Daaruit volgt dat, aangezien voornoemd art. 17, eerste lid, Besl.Ex. verder zegt dat 
"de reclame ... de verschillende sequenties van een zelfde programma niet mag on
derbreken", het daarmee bedoelt dat de verschillende reeksen of scenes die een ge
heel vormen in een zelfde film, of in een tv-uitzending, of in iedere afievering van een 
serie, die wordt uitgezonden in de vorm van een televisiefilm, niet door reclame mo
gen worden onderbroken; met die bewoordingen van voornoemd art. 17, eerste lid, 
Besl.Ex. wordt het nagestreefde doel bereikt, nl. het verbod om op de R.T.B.F. films 
door reclame te onderbreken. 

De tekst van art. 27quinquies, § 3, derde lid, Decr.Fr.Gem. 17 juli 1987 is even
wei geen weergave van de tekst van voornoemd art. 17, eerste lid, Besl.Ex., aange
zien hij vermeldt dat "de reclame noch ... noch een onderdeel van een programma (mag) 
onderbreken", d.w.z. een reeks beelden of scenes die een geheel vormen in een film die 
noch een bioscoopfilm (15) is, noch een werk waarvan de auteur de integriteit wil be
houden, of nog in iedere afievering van een serie die wordt uitgezonden in de vorm van 
een televisiefilm, zodat de door het amendement nagestreefde doelstelling, nl. het ver
bod om op de R.T.B.F. films door reclame te onderbreken, niet bereikt is, aangezien 
in een film die noch een bioscoopfilm, noch een werk waarvan de auteur de integri
teit wil behouden, of in een afievering van een serie die wordt uitgezonden in de vorm 
van een televisiefilm, verscheidene reeksen beelden of scenes voorkomen die een ge
heel vormen. 

5. Besluit 
Ret arrest stelt vast : 
- dat "( ... ) de serie 'Beverly Hills' van meet af aan opgezet is in delen of sequen

ties, die iedere keer van elkaar gescheiden zijn door een zwart sluiere:ffect (fading) waar 
reclame kan worden ingevoegd zonder de beelden te onderbreken; dat de actie beein
digd is zodra het zwart sluiereffect verschijnt; dat zij voortgezet wordt na de re
clame; 

- dat de verdeling in sequenties nog duidelijker is in de serie 'Les rues de San Fran
cisco' aangezien zij in verscheidene 'bedrijven' is onderverdeeld; 

(11) Definitie uit de "Petit Larousse" die door het arrest in aanmerking wordt genomen. (Noot 
van de vertaler: in de vertaling van art. 27quinquies, § 3, derde lid, Deer. 17 juli 1987 is er sprake 
van een 'onderdeel van een programma'. In art. 17 Besl.Ex. 21 nov. 1989 is er sprake van 'se
quenties van een zelfde programma'.) 

(12) Zie noot 9. 

(13) Zie noot 9. 

(14) Zie noot 6, p. 30. 

(15) Noot van de vertaler: de term "oouvre cinematographique" is vertaald door "film". Aan
gezienje moeilijk kunt schrijven "een film die noch een film is, noch ... ", werd hier gekozen voor 
de term "bioscoopfilm". 
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- dat er op de videocassette van 'Beverly Hills' die uit de Verenigde Staten komt, 
zelfs een speciaal scherm is ingevoegd na de laatste beelden van de sequentie zodat 
de verschillende tv-producers precies kunnen bepalen waar reclame kan worden in
gevoegd; ( ... ) 

- dat de onderbreking van een werk door reclame weliswaar een uitzondering moet 
blijven maar zulks niet belet dat die onderbreking toegestaan is na iedere sequen
tie; (. .. ) 

- dat ieder deel door de makers van die series opgezet is als een kleiner geheel dat 
ingepast moet worden in het ruimere geheel, namelijk de volledige afievering van de 
serie; (. .. );" 

en beslist vervolgens wettig dat de eerste rechter derhalve terecht heeft beslist dat 
de aan verweerster verweten onderbrekingen door reclame niet strijdig waren met het 
bepaalde in het decreet over de audiovisuele sector, aangezien ze gebeurden tussen de 
sequenties die in de serie door hun maker zelf zo gepland waren, waarbij onder het 
begrip "serie" hetzelfde moet worden verstaan als in het bestreden arrest, zoals ei
seres erop wijst, namelijk "afievering". 

6. Het klopt, zoals eiseres erop wijst, dat een dergelijke uitlegging van de bewoor
dingen "een onderdeel van een programma", zoals ze voorkomen in art. 27quin
quies, § 3, derde lid, Decr.Fr.Gem. 17 juli 1987, een bevestiging kan zijn van de be
woordingen van§ 2 van dat artikel m.b.t. audiovisuele producties die noch een 
bioscoopfilm zijn noch een werk waarvan de auteur de integriteit wil behouden, dat 
bepaalt dat er bij uit zelfstandige onderdelen samengestelde uitzendingen aileen tus
sen die onderdelen reclame mag worden ingevoegd. 

Bij de algemene bespreking van art. 27quinquies, § 2, Decr.Fr.Gem. 17 juli 1987, wilde 
een lid de macht van reclame onderstrepen en hij verklaarde dat de creativiteit van 
de programmamakers hierin zal bestaan dat zij een uitzending maken met een struc
tuur die pauzes bevat en met een scenario dat in zelfstandige onderdelen is ver
deeld (16). 

Indien art. 27quinquies, § 3, derde lid, Decr.Fr.Gem. 17 juli 1987 evenwel art. 17, 
eerste lid, Besl.Ex. 21 nov. 1989 had overgeschreven door de bewoordingen "de se
quenties van een zelfde programma" weer te geven, dan zou het onderscheid tussen 
de regeling inzake reclame bij de uitzending van om het even welke audiovisuele pro
ducties, die, enerzijds, geldt voor de openbare instellingen en, anderzijds, voor prive
televisieomroepinstellingen, in overeenstemming zijn met de bedoelingen van de decreet
gever. 

Het eerste onderdeel van het tweede middel is niet ontvankelijk. 
1. Voor de toepassing van art. 608 Ger.W. dat de algemene bevoegdheid van uw Hof 

regelt, moet het woord "wet" verstaan worden in een materiele betekenis; de wet is 
de handeling van de overheid die een inhoud van wetgevende aard heeft, d.w.z. die al
gemene en bindende rechtsregels stelt, ongeacht de overheid van wie de handeling uit
gaat. 

Daaruit volgt, enerzijds, dat uw Hof zijn toetsing uitoefent jegens alle algemene en 
onpersoonlijke normatieve bepalingen die door gelijke welke overheid zijn opgelegd, 
en, anderzijds, dat het die toetsing slechts jegens die bepalingen uitoefent, met uit
sluiting van de louter formele wetsbepalingen (17). 

Een beslissing, ook al is ze door de wetgevende macht genomen, die slechts een gei
soleerde toestand of een enkel individu behelst, of die zich ertoe beperkt iets toe te staan, 
een beslissing goed te keuren of een contract te bekrachtigen, is geen wet in de ma
teriele betekenis" (18). 

(16) Zie noot 6, p. 15. 

(17) Concl. adv.-gen. Velu voor Cass., 14 mei 1987, A. C., 1986-87, nr. 538; zie Cass., 23 maart 
1995, A.R. C.94.0204.F, nr. 163. 

(18) Concl. eerste adv.-gen. Dumon voor Cass., 30 jan. 1976, A. C. 1976, 637; zie Cass., 26 okt. 
1995, A.R. C.94.0168.N, nr. 455; Cass., 5 sept. 1994, A.R. C.93.0413.F, nr. 357; Cass., 4 mei 1992, 
A.R. 7801, nr. 458. 
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2. Volgens het Decr.Fr.Gem. 14 juli 1997 houdende het statuut van de "Radio
Television belge de la Communaute fran~aise" heeft het autonoom overheidsbedrijfvan 
culturele aard van de Franse Gemeenschap, verweerster, als maatschappelijk doel de 
exploitatie, inzonderheid door het produceren en het uitzenden van radio- en 
televisieprogramma's, van diensten voor ldank- en televisieomroep (art. 1); het be
drijf neemt de open bare dienst voor radio en televisie van de Franse Gemeenschap van 
Belgie waar (art. 2). 

Luidens art. 8, § 1, van dat decreet bepaalt een beheerscontract dat gesloten is tus
sen de Franse Gemeenschap en het bedrijf de algemene en nadere regels volgens welke 
het bedrijf zijn opdracht als openbare dienst vervult. Bij wijze van tegenprestatie kent 
de Franse Gemeenschap aan het bedrijf een voldoende jaarlijkse toelage toe en stelt 
de nodige hertzfrequenties ter beschikking van het bedrijf. 

In het beheerscontract worden de algemene beginselen nader bepaald die als grond
slag dienen bij de vervulling van de verschillende opdrachten die door het bedrijf waar
genomen worden met het oog op het uitvoeren van zijn opdracht van openbare dienst 
(art. 8, § 2). 

Het beheerscontract omvat eveneens de vaststelling, de berekening en de nadere re
gels voor de uitbetaling van eventuele toelagen ten laste van de algemene uitgaven
begroting van de Gemeenschap, alsook de maximaal toegestane reclame inkom
sten. Het bepaalt ook de sancties in geval van niet-naleving door een partij van de 
verbintenissen die voortvloeien uit het beheerscontract. 

Luidens art. 8, § 4, wordt elke uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde in het beheers
contract voor niet geschreven gehouden, is art. 1184 B.W. niet van toepassing op het 
beheerscontract en mag de partij tegenover wie een verplichting van het beheers
contract niet wordt uitgevoerd, enkel de uitvoering van de verplichting eisen, en in voor
komend geval, een schadevergoeding vragen, onverminderd de toepassing van elke bij
zondere sanctie bepaald in het beheerscontract. 

Art. 9, § 3, bepaalt dat het beheerscontract, dat gesloten wordt voor een periode van 
minstens drie jaar en van hoogstens zes jaar, enkel in werking zal treden na zijn goed
keuring bij een besluit van de Regering en op de datum die door die Regering is be
paald; het wordt in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt. 

3. Volgens de memorie van toelichting heeft het decreet de wet van 21 maart 1991 
betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven als refe
rentie, als leidraad, gehanteerd. Die wet komt tegemoet aan bepaalde streefdoelen van 
de Regering. 

Het autonoom overheidsbedrijfvalt immers, naar gelang van zijn activiteiten, on
der verschillende juridische regelingen. Het geniet, op grond van dat onderscheid, een 
beheersautonomie voor activiteiten die geen verband houden met het begrip open
bare dienst, terwijl het, uitsluitend voor de opdracht van openbare dienst, onder een 
nieuw juridisch instrument valt, namelijk het beheerscontract, dat precies bepaalt hoe 
de verplichtingen van het bedrijf als openbare dienst concreet worden vervuld. 

Het behelst enkel de vaststelling van de rechten en verplichtingen van elk der par
tijen. Het beheerscontract preciseert, in onderlinge overeenstemming, op welke wijze 
die opdracht van openbare dienst wordt vervuld (19). 

Het beheerscontract, hoeksteen van het nieuwe statuut van het bedrijf, moet een 
daadwerkelijk akkoord tussen de partijen zijn waarin wordt gepreciseerd en vastge
legd hoe de opdracht van openbare dienst wordt vervuld. 

Voor het bedrijf is de raad van bestuur bevoegd om dat contract te sluiten; de 
administrateur-generaal is bevoegd om over het contract te onderhandelen in over
leg met de voorzitter van de raad van bestuur; het paritair comite geeft advies voor
aleer het contract wordt gesloten. 

Voor de Gemeenschap is de minister onder wie het overheidsbedrijfressorteert, be
voegd om over het contract te onderhandelen en om het contract te sluiten dat bij be
sluit wordt goedgekeurd. 

(19) Franse Gemeenschapsraad, zitting 1995-1996, 104, nr. 1, Memorie van toelichting, p. 4. 
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Vanwege zijn bijzondere aard, aangezien het het instrument is om het decreet uit 
te voeren, moet het beheerscontract voortdurend blijven bestaan. Het valt dus met name 
niet onder de regeling van de gerechtelijke ontbinding (20). 

De grote kracht van het beheerscontract ligt in het feit dat het een wederkerige, d.w.z. 
een wederzijds bindende overeenkomst is. Als een van de partijen, bijvoorbeeld de re
gering, eenzijdig zijn verbintenissen wijzigt, dan is de andere, de R.T.B.F., niet lan
ger verplicht de hare na te komen. 

Wanneer een van de contracterende partijen evenwel haar aandeel van de verbin
tenissen niet nakomt, dan kan de andere partij de inachtneming ervan voor de recht
banken vorderen (21). 

4. De wet van 21 maart 1991 betre:ffende de hervorming van sommige economi
sche overheidsbedrijven heeft voor de openbare instellingen uit de vervoer- en de 
communicatiesector een nieuwe juridische regeling ingevoerd. 

Voor die instellingen is de snelle ontwikkeling van de concurrentie met de prive
sector een wezenlijke uitdaging; ze moeten zich aanpassen aan een toenemende 
concurrentieslag met nationale of internationale bedrijven, of anders, genoegen ne
men met een steeds verdergaande feitelijke privatisering van hun traditionele wer
kingssfeer. 

In die context komt het erop aan een billijk evenwicht te vinden tussen, ener
zijds, de verplichtingen van controle op het overheidsbedrijf, meer bepaald op de ver
wezenlijking van zijn opdracht van openbare dienst, en, anderzijds, de graad van 
beheersautonomie die het nodig heeft om zijn maatschappelijk doel zo goed moge
lijk te verwezenlijken. 

Het fundamentele begrip in de wet is dat van het beheerscontract : de opdrach
ten van het autonoom overheidsbedrijf worden in de wet omschreven, maar de voor
waarden waaronder die opdrachten worden vervuld, zullen worden vastgelegd in een 
overeenkomst, 'beheerscontract" genaamd, die gesloten wordt tussen de Staat en het 
bedrijf. 

Dat beheerscontract komt voor als een instrument om de autonomie van het be
trokken overheidsbedrijft.o.v. zijn toezichthoudende overheid te regelen en om de we
derzijdse verbintenissen van de partijen in een contract vorm te geven. 

Het beheerscontract is een protocol voor meerjarig beheer, waarin de specifieke be
perkingen van de openbare dienst worden gepreciseerd en de rechten en verplich
tingen van de partijen worden vastgesteld, met name, de beginselen inzake de ta
rieven, de houding jegens de gebruikers, de evaluatie van de toelagen ten laste van 
de overheidsbegroting en de eventuele door het overheidsbedrijf te betalen vergoe
dingen. 

Naast hetgeen in het beheerscontract is bedongen, staat het de overheidsbedrij
ven vrij zelf een keuze te maken betre:ffende dienstverlening, tarifering, distributie en 
promotie. 

De opdrachten van openbare dienst zullen onderworpen blijven aan de voorwaar
den m.b.t. de totstandkoming waarin meer bepaald drie grondbeginselen in acht zul
len moeten worden genomen : de verspreiding, d.w.z. dat de dienst op voet van ge
lijkheid ter beschikking moet worden gesteld van alle gebruikers die in identieke of 
vergelijkbare situaties verkeren, de continu'iteit, d.w.z. dat iedere onderbreking van 
de dienst moet worden vermeden en de voortdurende aanpassing aan de behoeften van 
de gebruikers (22). 

(20) Raad Fr. Gem., zitting 1995-1996, 104, nr. 1, Artikelsgewijze bespreking, p. 9-10. 

(21) Raad Fr. Gem., zitting 1995-1996, nr. 92, Verslag namens de "Commission de la culture, de 
l'audiovisuel, de I' aide il. la presse et du cinema" uitgebracht door de hh. Dehu, Draps, Istasse en 
Tahay, p. 63-64. 

(22) QUERTAINMONT, "Les entreprises autonomes. Un bilan de l'application de la loi du 21 mars 
1991", T.B.H., 1996, p. 501; zie NucHELMANS en PAGANO, "Les entreprises publiques autonomes", 
C.R.I.S.P., nr. 1321-1322/1991. 
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Het opportuniteitstoezicht wordt opgeheven. De regeringscommissaris zal voortaan 
uitsluitend waken over de naleving van de wet, het statuut en het beheerscontract. 

Net zoals in overeenkomsten van gemeen recht, kan het bedrijf, in voorkomend ge
val, overmacht aanvoeren om te verantwoorden dat een opdracht van openbare dienst 
niet is vervuld. 

De wet van de continu!teit in de vervulling van de opdrachten van openbare dienst 
belet dat de volledige regeling m.b.t. sancties, zoals ze geldt in gemeen recht, wordt 
toegepast. 

Daarom is art. 1184 B.W. dat voorziet in de stilzwijgende ontbindende voor
waarde niet van toepassing. Daarom ook wordt expliciet in het antwerp bepaald dat 
elke uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde in het beheerscontract voor niet geschre
ven wordt gehouden. 

Nochtans kan de partij jegens wie een verbintenis niet wordt nagekomen, schade
vergoeding vorderen. Boven de eventuele sancties die in het beheerscontract zijn op
genomen. 

In § 5 wordt de juridische aard van het beheerscontract omschreven. Hoewel het gaat 
om een overeenkomst tussen openbare personen m.b.t. de uitoefening van opdrach
ten van openbare dienst, wil het antwerp dat contract onder het stelsel van het ge
meen recht doen vallen, zulks binnen de hierboven omschreven grenzen en, der
halve de uitoefening van overdreven prerogatieven van de openbare macht, die met 
administratieve contracten gepaard gaan, vermijden (23). 

Het beheerscontract heeft een bijzondere juridische waarde. De wetgever wilde ken
nelijk de louter contractuele aard van die akte beklemtonen, en aldus de verhou
ding tussen het autonoom overheidsbedrijf en de Staat in de toepassingssfeer van het 
gemeen recht brengen. Die wil komt met name zeer duidelijk tot uiting in art. 3, § 3 
en 5 (24). 

Art. 3, § 5, wet 21 maart 1991luidens hetwelk het beheerscontract geen akte ofre
glement is bedoeld in art. 14 Wet Raad van State, preciseert aldus dat het geen een
zijdige administratieve handeling is die wordt omschreven als de rechtshandeling "die 
uitgaat van een bestuur en die beoogt rechtsgevolgen te hebben voor een of meer be
stuurden ofvoor een ander bestuur" (wet 29 juli 1991 betre:ffende de uitdrukkelijke 
motivering van de bestuurshandelingen), hetzij door de juridische regelgeving te wij
zigen, hetzij door daarop in te grijpen (zoals bij de weigering die inhoudt dat de be
stuurde wordt verhinderd een activiteit uit te voeren). De bestuurshandeling, of ze nu 
verordenend is of een individuele strekking heeft, heeft rechtsgevolgen die de be
trokkenen, of althans sommigen onder hen, onmiddellijk kunnen benadelen (25). 

In dat verband was in het voorontwerp van decreet houdende het statuut van de 
R.T.B.F. dat aan de Raad van State was voorgelegd de bepaling overgenomen lui
dens welke het beheerscontract geen akte ofreglement is bedoeld in art. 14 Wet Raad 
van State. Die bepaling werd ingetrokken omdat de Raad van State oordeelde dat de 
decreetgever niet vermag de bevoegdheid van de Raad van State te beperken; art. 160 
Gw. kent die bevoegdheid immers uitsluitend toe aan de federale wetgever en het blijkt 
niet dat die bepaling van het voorontwerp noodzakelijk is voor de uitoefening van de 
bevoegdheden van de decreetgever, noch dat laatstgenoemde dus de toepassing van 
art. 10 wet 8 aug. 1980 tot hervorming der instellingen kan eisen (26). 

Overigens worden ingevolge art. 3, § 5, wet 21 maart 1991 alle clausules van het 
beheerscontract geacht contractueel te zijn; het gaat dus om een contract dat onder 
het gemeen recht valt (27). 

(23) Ged1:St. Kamer, 1287/1-98/90, Memorie van toelichting, pp. 4, 13 en 14. 

(24) DiioM, "Les contraintes de droit public qui pesent sur les entreprises publiques autono
mes", in Les entreprises publiques autonomes, 1992, p. 120. 

(25) SALMON, Le conseil d'Etat, 1994, p. 264. 

(26) Raad Fr.Gem., zitting 1995-1996, nr. 1, Voorontwerp van decreet, pp. 28 en 38. 

(27) QUERTAINMONT, op.cit., p. 501. 
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4. Beheerscontracten zijn evenmin "contracten" die als dusdanig door de wetge
ver zijn omschreven, aangezien ze uit onderhandelingen zijn ontstaan, hoewel ze de 
rechtsgevolgen van reglementen teweegbrengen jegens categorieen personen waar
van sommige niet hebben ingestemd met de totstandkoming ervan noch eraan heb
ben meegewerkt. Het gaat wel degelijk om overeenkomsten die wettig tot stand ge
komen zijn in de zin van art. 1134 B.W. (28). 

Het beheerscontract bevat immers een reeks bepalingen die het overheidsbedrijf een 
aantal welomschreven verplichtingen opleggen m.b.t. het vervullen van zijn op
dracht van openbare dienst. De meeste artikelen beginnen immers met de formule ''het 
Bedrijft zendt ... uit, het Bedrijf produceert, het Bedrijf verbindt zich ertoe, het Be
drijf zorgt voor" en andere bepalingen die gedetailleerde verplichtingen omvatten m.b.t. 
de toelage die de Franse Gemeenschap aan het bedrijf is verschuldigd als tegenpres
tatie voor de verwezenlijking van zijn opdracht van openbare dienst. Daarbij over
schrijdt de draagwijdte van die clausules niet hetgeen door de partijen is gecontrac
teerd. 

Zo bepaalt art. 25, 3, betreffende de uitzendingen van commerciele aard, dat het be
drijf, onverminderd de bepalingen van het decreet van 17 juli 1987 over de audiovi
suele sector inzake reclame-uitzendingen de volgende bijzondere regels in acht moet 
nemen : de reclame mag de programma's, inzonderheid de films, of de verschillende 
sequenties van een zelfde programma, niet onderbreken; zowel op radio als op tele
visie mag de commerciele reclame noch de informatie-uitzendingen, noch de uitzen
dingen voor toneelkunst of lyrische kunst onderbreken, behalve gedurende de na
tuurlijke onderbrekingsperioden. 

Bijgevolg kan het beheerscontract dat verweerster heeft gesloten, niet beschouwd 
worden als een materiele wet die een of meer algemene en onpersoonlijke regels be
vat die, op abstracte wijze, een onbepaald aantal gevallen beogen. 

5. Ingevolge art. 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 
14 okt. 1997 houdende goedkeuring van het beheerscontract van de R.T.B.F., wordt 
het bij dat besluit gevoegde beheerscontract goedgekeurd. 

Het gaat hier om de uitoefening van een bijzonder toezicht en niet om een "wet" in 
de zin van art. 608 Ger.W. (29). 

De handeling die bij de wet of het decreet aan het vormvereiste van de goedkeu
ring wordt onderworpen, is rechtsgeldig, maar de uitvoering ervan is afhankelijk van 
de opschortende voorwaarde van de goedkeuring. 

Het tweede onderdeel van het tweede middel, in zoverre het de schending aan
voert van art. 24 van het beheerscontract, is niet ontvankelijk aangezien dat con
tract geen wet is in de zin van art. 608 Ger.W. 

Voor het overige is het onderdeel, dat aanvoert dat verweerster verplicht is art. 
27quinquies, § 1 tot 3, Decr.Fr.Gem. in acht te nemen, niet ontvankelijk aangezien het 
geen grief aanvoert die onderscheiden is van die welke tot staving van het eerste mid
del wordt aangevoerd. 

Het derde onderdeel van het tweede middel faalt naar recht. 
Enkel een uitlegging van een akte die onverenigbaar is met de inhoud, de zin en de 

draagwijdte ervan, kortom, de uitlegging die niet mogelijk is, waarvan de aanne
ming noodzakelijk de akte "doet liegen", miskent de bewijskracht van de akte (30). 

Als het bestreden arrest de term "sequenties" in art. 25.3 van het beheerscontract 
R.T.B.F. anders uitlegt dan eiseres dat doet, in die zin dat de series programma's zijn 
die zo opgezet zijn dat ze uit verschillende sequenties bestaan, verbiedt het beheers
contract verweerster niet om reclame tijdens die tv-series uit te zenden, voor zover die 

(28) Zie HAUBERT, "La competence du Conseil d'Etat en matiere de 'conventions paritaires de 
droit public"', Adm.publ.trim., 1989, p. 200. 

(29) Zie Cass., 21 april1902 (Bull. en Pas., I, 208). 

(30) De motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de akten, Plechtige 
openingsrede van eerste adv.-gen. Duman, 1 sept. 1978, p. 77. 
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reclameonderbreking gebeurt op het einde van een van de sequenties die door de ma
kers van de serie zijn gecreeerd, heeft het hof van beroep niet beweerd dat de over
eenkomst iets inhoudt dat zij niet inhoudt, of dat zij iets niet inhoudt dat er wel in voor
komt (31). 

Ik besluit tot verwerping van de voorziening. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0096.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 september 1998 gewe
zen door het hof van Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel: schending van de artikelen 27quinquies, § 1 tot 3, inzon
derheid 27quinquies, § 3, derde lid, van het decreet van de Franse Gemeenschaps
raad van 17 juli 1987 over de audiovisuele sector, zoals gewijzigd bij artikel 33 van het 
decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 19 juli 1991, en 11, § 1 tot 3, inzon
derheid 11, § 3, van de richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 betref
fende de coiirdinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de 
Lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten, 

doordat het arrest de oorspronkelijke vordering eiseres niet gegrond verklaart en 
ze verwerpt op grond dat: "( ... ) het enkel erop aankomt te weten ofhet derde lid van 
die bepaling (namelijk artikel27quinquies, § 3, van het decreet van 17 juli 1987 over 
de audiovisuele sector) de openbare omroepinstelling van de Franse Gemeenschap ver
biedt in tv-series reclamespots in te voegen; dat men zich wel kan afvragen of dat lid 
kan slaan op tv-series terwijl het eerste lid van artikel27quinquies, § 3, uitdrukke
lijk bepaalt dat ze niet tot het toepassingsgebied ervan behoren; dat alleszins niet re
delijkerwijs staande kan worden gehouden dat een serie een film is in de zin van het 
derde lid, aangezien een dergelijke film niet voor het witte doek bestemd is en 27quin
quies, § 3, eerste lid, een onderscheid maakt tussen 'bioscoop'films en televisiefilms; 
dat een serie evenmin een werk is waarvan de auteur de integriteit wil behouden wan
neer zij, zoals hier, door de maker ervan zo opgezet is dat de tv-zenders er reclame kun
nen invoegen; dat een dergelijke serie evenmin in haar geheel kan beschouwd wor
den als een enkele sequentie van een programma die niet mag worden onderbroken; 
dat het begrip 'sequentie van een programma' in geen enkele tekst wordt omschre
ven; dat het dus in zijn gangbare betekenis moet worden verstaan; dat, in filmtaal, 
een sequentie 'een reeks beelden of scenes is die een geheel vormen, ook al spelen ze 
niet in hetzelfde decor' (Petit Larousse); dat uit de door de RTBF overgelegde video
cassette blijkt dat de serie 'Beverly Hills' van meet af aan opgezet is in delen of se
quenties, die telkens van elkaar gescheiden zijn door een zwart sluiereffect (fading) 
waar reclame kan worden ingevoegd zonder de beelden te onderbreken; dat de actie 
beeindigd is zodra het zwart sluiereffect verschijnt; dat zij voortgezet wordt na de re
clame; dat de verdeling in sequenties nog duidelijker is in de serie 'Les rues de San 
Francisco' aangezien zij in verscheidene 'bedrijven' is onderverdeeld; dat er op de video
cassette van 'Beverly Hills' die uit de Verenigde Staten komt, zelfs een speciaal scherm 
is ingevoegd na de laatste beelden van de sequentie zodat de verschillende tv
producers precies kunnen bepalen waar reclame kan worden ingevoegd; dat in strijd 
met wat TVI staande houdt, die technische mogelijkheid die de producent biedt, geen 
voorwendsel mag zijn om een schending van de wet toe te laten door die serie te on
derbreken, aangezien die wet bepaalt wat, elk geval afzonderlijk, moet beschouwd wor
den als een sequentie van de serie waarna een onderbreking wettelijk is toege
staan; dat het feit dat de makers van de serie, door de plaatsen aan te duiden waar 
reclame kan worden ingevoegd eventueel ook de integriteit van hun werk willen be
houden, niet impliceert dat ieder deel van het werk geen sequentie is; dat de onder
breking van een werk door reclame weliswaar een uitzondering moet blijven maar zulks 
niet belet dat die onderbreking toegestaan is na iedere sequentie; dat de maker maar 

(31) Zie Cass., 5 juni 1998, A.R. C.97.0186.F, nr. 290; Cass., 7 mei 1998, A.R. C.95.0325.N, nr. 
227; Cass. 23 nov. 1995, A.R. C.94.0303.N, nr. 504. 
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het aantal sequenties hoeft te beperken als hij minder onderbrekingen wil; dat ie
der deel door de makers van die series opgezet is als een kleiner geheel dat inge
past moet worden in het ruimere geheel, namelijk de volledige afievering van de se
rie; dat de serie dus 'een programma' is in de zin van artikel27quinquies, derde lid 
(lees : artikel27quinquies, § 3, derde lid), waarbij ieder deel van die serie, dat door 
de maker ervan als een geheel is opgezet, een 'sequentie' van dat programma is; dat 
TVl aanvoert dat een serie de weerspiegeling is van een narratieve eenheid die de tv
kijker van begin tot eind in spanning houdt en, daarom, niet onder broken mag wor
den; dat de narratieve eenheid rechtmatig door reclame mag worden onderbroken; dat 
zulks met name geldt voor feuilletons; dat TVI niet betwist dat de RTBF, als zij dat 
wil, reclame mag uitzenden tussen twee afieveringen van hetzelfde feuilleton en zulks 
ondanks de narratieve eenheid die deze afieveringen met elkaar verbindt; dat de ver
schillende sequenties van een serie een narratieve eenheid hebben die vergelijk
baar is met de afievering van een feuilleton; dat de eerste rechter dus terecht be
slist heeft dat de (aan verweerster) verweten onderbrekingen door reclame niet strijdig 
waren met het decreet over de audiovisuele sector, aangezien ze gebeurden tussen de 
sequenties die in de serie zelf zo waren opgezet", 

terwijl artikel 27 quinquies, § 1, van het in het middel aangewezen decreet, net als 
artikel 11 van de daar aangewezen richtlijn, als beginsel stellen dat reclame tussen de 
uitzendingen moet worden ingevoegd; er op die regel evenwel uitzonderingen zijn vol
gens welke er tijdens de uitzendingen reclame mag worden ingevoegd, zulks onder de 
voorwaarden die zowel door het decreet als door de richtlijn worden vastgesteld, in
zonderheid in de paragrafen 2 tot 5 van het decreet; ingevolge artikel 27quinquies, 
§ 2, van het decreet en artikel 11 van de richtlijn met name toegestaan is dat uit de
len samengestelde uitzendingen door reclame worden onderbroken, voor zover zulks 
gebeurt tussen zelfstandige onderdelen; artikel27quinquies, § 3, van het decreet en 
artikel 11, § 3, van de richtlijn bepalen onder welke voorwaarden reclame mag wor
den ingevoegd tijdens de uitzending van onder meer "televisiefilms"; "series" even
wei, ook al zijn ze "televisiefilms", niet onder dat gedeelte van die regeling vallen, zo
dat ze in beginsel maar onderbroken mogen onder de voorwaarden bedoeld in § 1 en 
2, namelijk als ze bestaan uit onderdelen waartussen reclame mag worden inge
voegd; § 3, derde lid, van het in het middel bedoelde decreet, ten aanzien van open
bare omroepinstellingen van de Franse Gemeenschap, waaronder verweerster, bijko
mende beperkingen toevoegt aan het recht om de uitzendingen door reclame te 
onderbreken; het hun met name verboden is "een sequentie van een programma" te 
onderbreken; daaruit volgt dat het begrip "sequentie" van een programma derhalve niet 
dezelfde betekenis kan hebben als "onderdeel" van een programma, anders zou het derde 
lid geen betekenis hebben, aangezien de overige bepalingen van artikel27quinquies 
dan alle mogelijke gevallen zouden dekken; "sequentie" noodzakelijkerwijs in een rui
mere betekenis moet worden verstaan dan "onderdeel" en in voorkomend geval uit ver
scheidene "onderdelen" moet kunnen bestaan; dat onder tv-"serie" een televisiefilm moet 
worden verstaan die in verscheidene opeenvolgende uitzendingen wordt uitgezon
den, waarin dezelfde personages in dezelfde omgeving optreden en die het kenmerk 
vertoont dat iedere uitzending een enkele verhaaleenheid omvat die van begin tot einde 
wordt verteld; daaruit volgt dat het geheel van de beelden die een afievering van een 
serie vormen, een geheel is, gekenmerkt door een afgeronde narratieve eenheid die op 
zichzelf staat, en een "sequentie" is in de wettelijke betekenis van de term, ook al kan 
zij, naar gelang van de omstandigheden, uit verschillende "onderdelen" bestaan; het 
arrest bijgevolg, aangezien het beslist dat de verscheidene "onderdelen" van de uit
zending van een zelfde afievering van de litigieuze series "sequenties" zijn en dat op 
het einde daarvan reclame mocht worden ingevoegd, de wettelijke begrippen "se
rie", "onderdeel van een uitzending" en "sequentie van een programma" miskent en 
de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt : 

In zoverre het middel de schending aanvoert van artikelll, § 1 tot 3, in
zonderheid van § 3, richtlijn 89/552/EEG van de Raad van 3 oktober 1989 
betreffende de coordinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke be
palingen in de lidstaten inzake de uitoefening van televisieomroepactiviteiten : 

Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : 
het middel is vaag; 
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Overwegende dat het middel niet preciseert hoe het arrest de voor-
noemde bepalingen schendt; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen; 

Over het middel voor het overige : 
Overwegende dat het geschil betrekking heeft of de vraag ofverweerster 

al dan niet reclame mag invoegen in tv-series; 
Overwegende dat artikel 27quinquies van het decreet van de Franse 

Gemeenschapsraad van 17 juli 1987, enerzijds, als regel stelt dat, op tele
visie, reclame tussen de uitzendingen moet worden ingevoegd en, ander
zijds, de voorwaarden vaststelt waaronder uitzonderingen zijn toegestaan; 

Dat de uitzonderingen waarop de twee partijen zich kunnen beroepen met 
name geregeld worden : 

1. door artikel 27quinquies, § 1, volgens hetwelk reclame tijdens de uit
zendingen mag worden ingevoegd, op zodanige wijze dat de integriteit en de 
waarde van uitzendingen niet worden geschaad en rekening houdende met 
de natuurlijke pauzes in het programma alsook met de duur en de aard er
van, en er geen afbreuk wordt gedaan aan de rechten van de rechthebben
den, 

2. door artikel27quinquies, § 2, wanneer het gaat om uit zelfstandige on
derdelen samengestelde uitzendingen of om sportuitzendingen of op soort
gelijke wijze gestructureerde evenementen en opvoeringen met pauzes, op 
voorwaarde dater aileen tussen de zelfstandige onderdelen oftijdens de pau
zes reclame wordt ingevoegd, 

3. door artikel27quinquies, § 3, eerste en tweede lid, wanneer het gaat om 
audiovisuele producties, met uitzondering van series, feuilletons, amusements
programma's en documentaires, op voorwaarde dat de geprogrammeerde duur 
van die producties meer dan 45 minuten bedraagt en dat ze maar een keer 
per volledig tijdvak van 45 minuten worden onderbroken en indien de ge
programmeerde duur ervan ten minste 20 minuten meer bedraagt dan twee 
of meer volledige tijdvakken van 45 minuten, dan mag er nog een keer wor
den onderbroken; 

Dat artikel27quinquies, § 3, derde lid, verweerster, die een openbare om~ 
roep van de Franse Gemeenschap is, bijkomende regels oplegt : dat zij noch 
een film noch een werk waarvan de auteur de integriteit wil bewaren, noch 
een sequentie van een programma mag onderbreken; 

Overwegende dat sequenties van een audiovisueel programma niet ver
ward mogen worden met zelfstandige onderdelen van een uitzending; dat die 
zelfstandige onderdelen, volgens artikel27quinquies, § 2, vanwege hun ei
gen structuur, natuurlijke pauzes omvatten; dat een sequentie daarente
gen een uiting is van de maker van het werk is om verschillende shots sa
men te voegen en aldus een geheel te vormen : 

Dat een sequentie van een programma die ,niet door reclame mag wor
den onderbroken, in de zin van artikel27quinquies, § 3, derde lid, een reeks 
shots is die zodanig gemonteerd zijn dat ze een geheel vormen; 

Overwegende dat het arrest vermeldt, zonder dat het daaromtrent wordt 
bekritiseerd, "dat een serie geen werk (. .. )is waarvan de auteur de integri
teit wil bewaren wanneer zij, zoals in casu, door de maker ervan zodanig is 
opgezet dat de tv-zenders er reclame kunnen invoegen; dat een dergelijke se
rie evenmin in haar geheel kan beschouwd worden als een enkele sequen
tie van een programma die niet door reclame mag worden onderbroken"; 
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Dat het arrest oordeelt dat het begrip sequentie in zijn gangbare beteke
nis moet worden verstaan, namelijk als "een reeks beelden of scenes is die 
een geheel vormen, ook al spelen ze niet in hetzelfde decor"; dat het erop wijst 
dat "uit de door de RTBF overgelegde videocassette blijkt dat de serie 'Be
verly Hills' van meet af aan opgezet is in delen of sequenties, die iedere keer 
van elkaar gescheiden zijn door een zwart sluiereffect (fading) waar re
clame kan worden ingevoegd zonder de beelden te onderbreken; dat de ac
tie beeindigd is zodra het zwart sluiereffect verschijnt; dat zij voortgezet wordt 
na de reclame; dat de verdeling in sequenties nog duidelijker is in de serie 
'Les rues de San Francisco' aangezien zij in verscheidene 'bedrijven' is on
derverdeeld; dat er op de videocassette van 'Beverly Hills' die uit de Ver
enigde Staten komt, zelfs een speciaal scherm is ingevoegd na de laatste heel
den van de sequentie zodat de verschillende tv-producers precies kunnen 
bepalen waar reclame kan worden ingevoegd"; 

Overwegende dat het arrest, door te beslissen dat "de (aan verweerster) 
verweten onderbrekingen door reclame niet strijdig waren met het decreet 
over de audiovisuele sector, aangezien ze gebeurden tussen de sequenties die 
in de serie door de maker zelf waren opgezet", de in het middel aangewe
zen bepalingen wettelijk toepast; 

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

Over het tweede middel : schending van de artikelen 24, 25.3 van het beheers
contract van 14 oktober 1997, dat gesloten is tussen de Franse Gemeenschap en de 
RTBF ingevolge artikel 8, § 1, van het decreet van de Franse Gemeenschap van 14 juli 
1997 houdende het statuut van de "Radio-Television beige de la Communaute fran
c;aise", goedgekeurd bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 
oktober 1997, voor zoveel als nodig, 1 van het besluit van de Regering van de Franse 
Gemeenschap van 14 oktober 1997 houdende goedkeuring van het beheerscontract van 
de "Radio-Television belge de la Communaute franc;aise (RTBF), 8, § 1 en 2, van het 
decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 14 juli 1997 houdende het statuut van 
de ''Radio-Television belge de la Communaute franc;aise" (RTBF), 27quinquies, § 1 tot 
3, inzonderheid § 3, derde lid, van het decreet van de Franse Gemeenschapsraad over 
de audiovisuele sector van 17 juli 1987, zoals gewijzigd bij artikel33 van het de
creet van de Franse Gemeenschapsraad van 19 juli 1991, 1134, inzonderheid 1134, eer
ste lid, 1135, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest de oorspronkelijke vordering van eiseres niet gegrond ver
klaart en ze afWijst nadat het eerst erop gewezen had "dat artikel24 van het bij be
sluit van 14 oktober 1997 goedgekeurde beheerscontract, bepaalt dat 'het bedrijf er
toe wordt gemachtigd elk programma van reclame- en commerciele aard uit te zenden, 
zowel op radio als op televisie, met inachtneming van de geldende wets-, decreet- en 
verordeningsbpalingen en van dit beheerscontract'; dat het bedrijf met name de vol
gende bijzondere regel in acht moet nemen: 'de reclame mag de programma's, in
zonderheid de films, of de verschillende sequenties van een zelfde programma, niet on
derbreken (artikel 25.3); dat de laatstgenoemde regel bijzonder onduidelijk is; dat het 
immers zinloos is uitdrukkelijk te verbieden dat verschillende sequenties van een zelfde 
programma worden onderbroken, nadat eerder geze~· is dat de programma's niet mo
gen worden onderbroken; dat men die tekst moet interpreteren, wil men er een be
tekenis aan geven; dat die bepaling geen algeheel verbod bevat om gelijk welk pro
gramma te onderbreken, aangezien punt 3, tweede lid, van dat artikel bepaalt dat 
uitzendingen voor toneelkunst oflyrische kunst mogen worden onderbroken gedu
rende de natuurlijke onderbrekingsperiodes; dat het eerste lid dus enkel in die zin kan 
worden uitgelegd dat reclame geen programma dat als een geheel is opgevat of een 
gedeelte van programma dat bestaat uit verschillende sequenties, mag onderbre
ken; dat het onderbreken van een serie door reclame bijgevolg niet uitgesloten is, ai
leen doordat zij op zichzelf een programma vormt", 

en doordat het arrest, tot staving van zijn beslissing, verder als volgt is gesteld : "( ... ) 
dat voornoemd artikel25.3, wanneer het bepaalt dat reclame 'de programma's, in
zonderheid de films niet (mag) onderbreken', films niet onder een andere regeling doet 
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vallen dan de overige programma's; de term 'inzonderheid' betekent 'in het bijzon
der, onder meer, met name' (. .. ); dat films dus programma's zijn net als de andere; dat 
het dus niet belangrijk is te weten of de term 'films' al dan niet op tv-series slaat; een 
gefilmde productie dus niet door reclame mag worden onderbroken als zij als een ge
heel is opgezet, terwijl zij wel mag worden onderbroken als zij in verschillende on
derdelen is opgezet; dat een bioscoopfilm, aangezien hij als een geheel is opgezet, niet 
door reclame mag worden onderbroken; dat die uitlegging van artikel25.3 beves
tigd wordt door bepaalde verklaringen tijdens de parlementaire voorbereiding van het 
decreet van 19 juli 1991; dat de minister, i.v.m. een amendement van de heer Mon
fils, ermee instemde om, 'gelet op het belang hiervan met name voor filmregisseurs, 
het verbod om films op de R.T.B.F. door reclame te onderbreken opnieuw in dat de
creet in te schrijven' maar 'zulks niet betekende dat hij zover wilde gaan als de in
diener van het amendement en alle reclame te verbieden tussen de natuurlijke on
derbreking van programma's, zoals de rust in voetbalwedstrijden of de natuurlijke 
onderbrekingen in sportuitzendingen', (Verslag van de "Commission de la radio
television et du cinema" - Antwoord van de minister-president, p. 102); dat een van 
de indieners van het amendement ten gevolge waarvan het huidige derde lid van ar
tikel27quinquies, § 3 in het decreet van 17 juli 1987 werd ingevoegd, dat amende
ment verantwoordde door het feit dat het een transcriptie was van het besluit van no
vember 1989 - waarvan het beheerscontract de bewoordingen heeft overgenomen 
(ibid. p. 103); dat, m.a.w., artikel25.3. van het beheerscontract zou moeten worden 
gelezen zoals artikel 27quinquies, § 3, derde lid, van het decreet van 17 juli 1987 en 
dat het verbod op reclameonderbreking enkel betrekking zou hebben op films, wer
ken waarvan de auteur de integriteit wil behouden en sequenties van een pro
gramma; dat de minister-president in zijn laatste interventie toegaf dat de bepalin
gen van artikel 27quinquies, § 3, reeds voorkwamen in een bestaand besluit 
(noodzakelijkerwijs dat van november 1989) (Gedr.St. p. 39 en 40); dat het in arti
kel 25.3 van het beheerscontract bedoelde verbod in hoofdzaak het algemeen be
lang lijkt te beogen, namelijk de bescherming van de consument en van de maker van 
het programma, overeenkomstig de opdracht van openbare dienst van de RTBF; dat 
het immers deel uitmaakt van een hoofdstuk waarin regels vervat zijn die de ge
zondheid en de openbare veiligheid willen vrijwaren (verbod van reclame voor wa
pens, enz.); dat die bepaling geenszins de financiering van de activiteiten van de RTBF 
betreft; dat het voordeel van de toelage die de Franse Gemeenschap aan de open
bare televisieomroep verleent, niet gecompenseerd wordt door het verbod om bin
nen bepaalde programma's reclame in te voegen, maar wel door de inkomsten uit re
clame te beperken tot 25 pet. van de totale inkomsten van RTBF (artikel27, § 2, van 
het decreet van 14 juli 1997); dat artikel 25.3. van het beheerscontract dus uitge
legd moet worden zonder inaanmerkingneming van de respectievelijke financiele toe
standen van de RTBF en van TVI", 

terwijl eerste onderdeel, artikel 25.3. van het beheerscontract van de RTBF, goed
gekeurd bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 1997, 
een verordenende draagwijdte heeft en niet aileen gevolg heeft tussen de contracte
rende partijen maar oak jegens derden en het publiek in het algemeen, wat met name 
blijkt uit artikel 8; § 1 en 2, van het decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 
14 juli 1997 houdende het statuut van de "Radio-Television belge de la Communaute 
fran~aise" (RTBF); de schending ervan dus grand tot cassatie kan opleveren; de tekst 
van dat artikel duidelijk is in zoverre, wat de specifieke toepassing ervan op de RTBF 
betreft, het die omroep verbdden is "de verschillende sequenties van een pro
gramma" te onderbreken"; hij dus geen uitlegging behoeft; een "sequentie" per defi
nitie een reeks beelden of scenes is die een geheel vormen, oak al spelen ze niet in het
zelfde decor; een sequentie aldus als een geheel is opgezet, oak al kunnen ze uit 
verscheidene onderdelen bestaan; in de uitlegging van artikel 25.3 door het arrest, als 
zouden een sequentie en een onderdeel van een programma identieke begrippen zijn, 
zou het bepaalde in die tekst geen enkel belang en geen enkele draagwijdte heb
ben, aangezien geen enkele omroep in de regel een onderdeel van een programma mag 
onderbreken (artikel27quinquies, § 1 tot 3, met uitzondering van het derde lid van 
§ 3 van het decreet van 17 juli 1987 over de audiovisuele sector); anderzijds, de uit
zending van de ailevering van een serie een sequentie is, zoals bleek uit het eerste mid
del; het hofvan beroep derhalve, aangezien het die uitlegging in aanmerking neemt, 
het wettelijk begrip sequentie, zoals het voortvloeit zowel uit artikel 27quinquies, 
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§ 3, derde lid, van het decreet van 17 juli 1987 als uit artikel 25.3 zelf, miskent, zo
dat het arrest niet naar recht verantwoord is (schending van de in het middel aan
gewezen bepalingen, met uitzondering van die van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, artikel 24 van het in het middel bedoelde beheerscontract ver
weerster ertoe verplicht om voor iedere uitzending van reclame- en commerciele aard 
de geldende wets-, decreet- en verordeningsbepalingen alsook die van het beheers
contract zelf in acht te nemen; zoals uit het eerste middel bleek, de geldende bepa
lingen en meer bepaald artikel27quinquies, § 1 tot 3, en met name het derde lid van 
§ 3 van het decreet van 17 juli 1987 van de Franse Gemeenschapsraad, gewijzigd bij 
decreet van 19 juli 1991, verweerster verbieden om de uitzending van een afleve
ring van een serie die een enkele sequentie vormt, te onderbreken; het arrest bijge
volg, aangezien het beslist dat het verbod om tijdens de uitzending van een zelfde af
levering van een serie, die een enkele sequentie vormt, reclame in te voegen, niet voor 
verweerster geldt, de verbindende kracht van artikel 24 van het beheerscontract mis
kent, doordat die bepaling een verordenende waarde heeft en ook de artikelen 1134, 
inzonderheid artikel 1134, eerste lid, en 1135 van het Burgerlijk Wetboek schendt, in 
zoverre die bepaling een contractuele waarde heeft, en tevens artikel 1 van het be
sluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 1997, en artikel 
27quinquies, § 1 tot 3, van het decreet van de Franse Gemeenschapsraad over de au
diovisuele sector van 17 juli 1987, gewijzigd bij artikel33 van het decreet van de Franse 
Gemeenschapsraad van 19 juli 1991 schendt; 

derde onderdeel, in zoverre het beheerscontract, in de contractuele draagwijdte er
van, in aanmerking moet worden genomen, moet, zoals het arrest erop wijst, het be
grip sequentie in het beheerscontract dezelfde betekenis hebben als in artikel 27quin
quies, § 3, derde lid, van het decreet van de Franse Gemeenschapsraad van 17 juli 1987, 
gewijzigd bij artikel 33 van het decreet van 19 juli 1991, dat dezelfde oorsprong heeft; 
zulks de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen was; het hofvan beroep der
halve, aangezien het het begrip sequentie in die zin heeft uitgelegd dat het gewoon 
een deel van een programma zou zijn, een uitlegging heeft gegeven die onverenig
baar is met het wettelijk begrip sequentie, zoals het voorkomt in het beheers
contract (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel berust op de veronderstelling dat het 

beheerscontract tussen de Franse Gemeenschap en de RTBF van verorde
nende aard is en een wet is in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Overwegende dat artikel 8, § 1, van het decreet du 14 juli 1997 hou
dende het statuut van de "Radio-Television beige de la Communaute fran
s;aise" bepaalt dater tussen de Franse Gemeenschap en de R.T.B.F. een 
beheerscontract gesloten wordt teneinde de algemene en nadere regels te be
palen volgens welke het bedrijf zijn opdracht als openbare dienst vervult; 

Overwegende dat het begrip overheidscontract refereert aan de wet van 
21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische over
heidsbedrijven; een dergelijk contract geen handeling of verordening van een 
bestuursoverheid is; 

Dat derhalve, zoals verweerster staande houdt, het beheerscontract geen 
wet is in de zin van artikel 608 van het Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat het besluit van de Regering van de Franse Gemeen
schap van 14 oktober 1997 waarbij dat beheerscontract wordt goedge
keurd, een handeling van een hogere toeziende overheid is en geen wet in 
de zin van artikel 608; 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
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In zoverre het middel de schending aanvoert van artikel 24 van het beheers
contract: 

Overwegende dat het beheerscontract geen wet is in de zin van artikel 608 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat, voor het overige, het onderdeel berust op de bewering 
dat verweerster verplicht is artikel 27quinquies, § 1 tot 3, van het decreet 
van 17 juli 1987 na te leven zodat de grief die het aanvoert, niet onder
scheiden is van die welke tot staving van het eerste middel wordt aange
voerd; 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het middel het arrest alleen maar verwijt dat het be
grip sequentie uitlegt op een wijze die eiseres tegenstrijdig acht met de uit
legging die zij voorstelt; dat die grief geen miskenning van de bewijs
kracht van de akten oplevert; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

21 december 2000- 1e kamer- Voorzitter: de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe en Draps. 

Nr. 717 

1 e KAMER- 21 december 2000 

1 o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED- GRONDEN- GELIJK

LOPENDHEID - GEVOLG. 

2o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN TAFEL EN BED- GRONDEN- FEITE
LIJKE SCHEID lNG MEER DAN 5 JAAR- SCHEID lNG VAN TAFEL EN BED TEN LASTE VAN DEVER
WERENDE ECHTGENOOT- VOORWAARDEN. 

1 o In de gevallen waar de echtgenoten echtscheiding op grand van bepaalde feiten kun
nen vorderen, staat het hun eveneens uri} een vordering tot scheiding van tafel en bed 
in te stellen. (Art. 1305, eerste lid, Ger.W.) 

2° Het vermoeden dat de echtgenoot die de scheiding van tafel en bed vordert op grand 
van een feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar, geacht wordt de echtgenoot te zijn 
tegen wie de echtscheiding wordt uitgesproken, wordt niet weerlegd indien de aan 
de eisende echtgenoot aangerekende fouten en tekortkomingen, waaraan de schei
ding te wijten is, tevens ertoe bijgedragen hebben die scheiding te doen voortduren 
(1). (Art. 306 B.W.) 

(1) Zie Cass., 13 dec. 1990, A.R. 8855, nr. 198; 10 maart 2000, A.R. C.98.0299.F, nr. 168. 
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(G ... T.S ... ) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. C.99.0309.F) 

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

Over het middel : schending van de artikelen 306, 308, 1315, 1349, 1353 van het 
Burgerlijk Wetboek, 870, 1305 van het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de Grand
wet, 

doordat het arrest, op grand van al zijn redenen die hier als volledig weergege
ven worden beschouwd, ten voordele van verweerster het vermoeden weerlegt dat de 
scheiding aan haar te wijten is omdat zij de vordering tot scheiding van tafel en bed 
heeft ingesteld; 

terwijl, krachtens artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek, de echtgenoot die de echt
scheiding verkrijgt op grand van artikel 232, eerste lid, van dat wetboek, geacht wordt 
de echtgenoot te zijn tegen wie de echtscheiding is uitgesproken; de bodemrechter daar
over slechts anders mag beslissen indien de eisende echtgenoot het dubbele bewijs le
vert dat noch de scheiding, noch het voortduren ervan, aan hem te wijten zijn; in
geval hij er ten dele niet in slaagt dat dubbele bewijs te leveren, de echtscheiding in 
zijn nadeel moet worden uitgesproken, ook al moet ze tevens worden uitgesproken in 
het nadeel van de andere echtgenoot als hij eiser is en evenmin het volledige bewijs 
levert dat hem is opgelegd; het parallellisme dat door artikel 1305 van het Gerech
telijk Wetboek is ingevoerd tussen de gronden tot scheiding van tafel en bed en de gran
den tot echtscheiding, waardoor scheiding van tafel en bed mogelijk is wegens feite
lijke scheiding van meer dan vijf jaar, impliceren dat de voorwaarden waaronder het 
bij artikel 306 van het Burgerlijk Wetboek ingevoerde vermoeden kan worden weer
legd, gelden om te bepalen of de eisende echtgenoot de scheiding van tafel en bed heeft 
"verkregen" en dus ingevolge artikel 308 van dat wetboek kan eisen dat de echtge
noot tegen wie die scheiding is uitgesproken zijn hulpverplichting moet blijven na
komen; eiser in zijn aanvullende appelconclusie staande hield dat hij, nadat ver
weerster het initiatief had genomen om een afzonderlijke verblijfplaats te vorderen, 
die haar door de Vrederechter te Borgworm in de rue des Quatre Sentiers 33 te Ans 
was toegewezen, "nog steeds hoopte dat de toestand van de partijen zou verbeteren, 
wat evenwel niet gebeurde, en zulks te meer daar (verweerster), in strijd met de voor
noemde beslissing van de Vrederechter te Borgworm, zonder voorafgaande rechter
lijke toelating elders was gaan wonen en zich definitief in Moeskroen had gevestigd 
( ... ); (eiser) derhalve genoodzaakt was een nieuwe vordering bij de vrederechter in te 
dienen, waarbij hij ditmaal ronduit de afschaffing van de uitkering tot levensonder
houd eiste, en zulks bij verzoekschrift van 5 december 1986; (. .. ) de Vrederechter van 
het kanton Borgworm in een vonnis van 3 juli 1997 een perfect met redenen om
klede beslissing nam die het probleem dat (verweerster) zelfhad veroorzaakt, op per
tinente wijze afbakende; (. .. ) de vrederechter, die uitspraak deed over de verdienste 
van het voornoemde verzoekschrift van (eiser), op 5 december 1986 een volstrekt per
tinente motivatie van de toestand gaf, aangezien het weliswaar zijn taak niet was, om 
met voorbijgaan aan de gewetens- ofvrijheidsbeslissing van de partijen, een beslis
sing te treffen "aangaande hun onmiddellijke toekomst", maar hij evenwel niet bij voor
raad uitspraak kon doen zonder daardoor een blijvende feitelijke scheiding van de echt
genoten te bewerkstelligen; ( ... ) de rechter bepaalde ( ... ) dat blijkbaar het voortduren 
van die scheiding ( ... ) bovendien in hoofdzaak (aan eiseres) te wijten is en dat zij zelf 
het initiatief genomen had om in de streek van Moeskroen te gaan wonen (ondanks 
een rechterlijke beslissing die haar een verblijfplaats in Luik had aangewezen), waar
door zij zichzelf in een dergelijke toestand bracht dat zij vrij ver wegging van de streek 
waar haar man en haar kinderen woonden en aldus te kennen gaf dat zij met hem wilde 
breken"; het arrest, in zijn uitspraak over het weerleggen van het vermoeden dat de 
scheiding aan verweerster te wijten is omdat zij de vordering tot scheiding van ta
fel en bed heeft ingesteld, zich ertoe beperkt die gegevens in aanmerking te nemen 
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waarvan het oordeelt dat ze rechtvaardigen dat die partij "psychologisch gezien ver
plicht was de echtelijke woning te verlaten"; het arrest in zijn motivering betref
fende het weerleggen van het vermoeden dat de scheiding aan eiser te wijten is om
dat hij de vordering tot echtscheiding heeft ingesteld, maar die ook kan worden 
uitgelegd als een staving van zijn beslissing dat verweerster het op haar rustende be
wijs heeft geleverd, uiteenzet om welke redenen de scheiding van de echtgenoten uit
sluitend aan eiser te wijten was zodat verweerster niet kan verweten worden dat zij 
het initiatiefheeft genomen om die scheiding te "uit te lokken", en in verband met het 
vermoeden aan wie het voortduren van de scheiding te wijten is, enkel in aanmer
king neemt dat "de beslissingen die gewezen zijn (. .. )in het kader van de voorlopige 
maatregelen, bedoeld in de artikelen 221 en 223 van het Burgerlijk Wetboek, louter 
gegevens ter beoordeling zijn" en dat ze geen gezag van gewijsde hebben, en enkel be
vestigt dat het voortduren van de scheiding aan eiser te wijten is; het arrest niet re
gelmatig met redenen omkleed is, daar het niet vermeldt waarom het feit dat ver
weerster zich niet gedraagt naar de beslissingen in het kader van de voorlopige 
maatregelen - dat luidens eiser was vastgesteld door de Vrederechter te Borg
worm - en, meer bepaald waarom de beslissing die haar een afzonderlijke verblijf
plaats toewees, waaruit eiser het bewijs afleidde dat zij definitief met hem wilde bre
ken, niet aantoonde dat hij verantwoordelijk was voor het voortduren van de scheiding 
(schending van artikel 149 van de Grondwet); het arrest althans, door zijn beslis
sing te motiveren met de overweging "dat uit de bovenstaande gegevens blijkt, zon
der dat enige 'puur menselijke reden' meespeelt, dat het begin en het voortduren van 
de scheiding (aan eiser) te wijten zijn", terwijl de enige feitelijke omstandigheden die 
het in aanmerking neemt, betrekking hebben op de vraag aan wie het begin van de 
scheiding te wijten is, uit de feiten die het vaststelt gevolgtrekkingen maakt die wat 
hun grond betreft, niet verantwoord zijn en, bijgevolg, het wettelijk begrip vermoe
den miskent (schending van de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wet
hoek); het in elk geval de artikelen 306, 308 van het Burgerlijk Wetboek en 1305 van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt, ingevolge welke, als zein hun onderling verband 
worden gezien, de echtgenoot die de scheiding van tafel en bed vordert en die het uit 
die vordering voortvloeiende vermoeden dat de scheiding aan hem te wijten is, wil weer
leggen, het bewijs moet leveren dat niet alleen de scheiding maar ook het voortdu
ren ervan niet aan hem te wijten zijn; het arrest tevens de artikelen 1315 van het Bur- , 
gerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek en schendt, aangezien het 
verweerster ten onrechte ontslaat van de op haar rustende bewijslast : 

Overwegende dat luidens artikel 1305, eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, in de gevallen waar de echtgenoten echtscheiding op grond van be
paalde feiten kunnen vorderen, het hun eveneens vrij staat een vordering tot 
scheiding van tafel en bed in te stellen; 

Overwegende dat uit het door de wetgever gewilde parallellisme tussen de 
echtscheiding en de scheiding van tafel en bed voortvloeit dat, tenzij de wet 
het anders bepaalt, de scheiding van tafel en bed aan dezelfde regels on
derworpen is als de op dezelfde oorzaak gegronde echtscheiding; 

Overwegende dat artikel 306 van bet Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de 
echtgenoot die de echtscheiding verkrijgt op grond van een feitelijke schei
ding van meer dan vijfjaar, geacht wordt de echtgenoot te zijn tegen wie de 
echtscheiding is uitgesproken maar dat de rechtbank er anders over kan 
beslissen indien de eisende echtgenoot het bewijs levert dat de feitelijke 
scheiding te wijten is aan de fouten en tekortkomingen van de andere echt
genoot; 

Overwegende dat de eisende echtgenoot het bewijs moet leveren dat de fou
ten en tekortkomingen van de andere echtgenoot de scheiding hebben ver
oorzaakt en tevens ertoe bijgedragen hebben die scheiding meer dan vijfjaar 
te doen voortduren; 

Overwegende dat het arrest aan de in het middel weergegeven overwe
gingen toevoegt, in verband met de weerlegging van het vermoeden dat de 
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scheiding aan verweerster te wijten is omdat zij de vordering tot schei
ding van tafel en bed heeft ingesteld, "dat de gegevens die tijdens de het on
derzoek verzameld werden voldoende aantonen dat (eiser) zich jegens zijn 
gezinsleden autoritair en gewelddadig gedroeg, zowel in zijn bewoordin
gen als soms zelfs in daden, wanneer hij de beslissingen die hij eenzijdig nam, 
probeerde op te dringen aan de hand van bekrompen en tergende maatre
gelen, zodat na een bepaalde tijd (. .. ) de sfeer in het gezin zo ondraaglijk werd 
dat (verweerster) psychologisch gezien verplicht was de echtelijke woning te 
verlaten"; dat het arrest, na de redenen te hebben uiteengezet waarom de 
scheiding uitsluitend aan eiser te wijten is, beslist dat uit de vastgestelde ge
gevens blijkt "dat het begin en het voortduren van de scheiding (aan ei
ser) te wijten zijn"; 

Overwegende dat het arrest aldus oordeelt dat de fouten en tekortkomin
gen waaraan de scheiding te wijten is tevens ertoe hebben bijgedragen die 
scheiding meer dan vijf jaar te doen voortduren; 

Overwegende dat het hof van beroep zijn beslissing regelmatig met re
denen omkleedt en zijn beslissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

21 december 2000- 1e kamer- Voorzitter: de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Draps. 

Nr. 718 

1 e KAMER- 21 december 2000 

HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR- EINDE (OPZEGGING. HUURHERNIEUWING. ENZ.) 
- GEWEIGERDE HERNIEUWING- VOORNEMEN OM HET PAND OPNIEUW OP TE BOUWEN- VER
GOEDING WEGENS illTZETTING- ONTSTAAN VAN HET RECHT- TIJDSTIP- FORFAITAIRE VER
GOEDING -AFWIJKENDE OVEREENKOMST- GELDIGHEID- VOORWAARDE. 

Wanneer de weigering om een handelshuur te hernieuwen gemotiveerd is door het voor
nemen om het pand opnieuw op te bouwen, ontstaat het recht op de uitzettings
vergoeding op het tijdstip dat de verhuurder dat voornemen niet ten uitvoer brengt 
binnen zes maanden na de uitzetting zonder van een gewichtige reden te doen blij
ken; derhalve is het akkoord van de partijen dat afwijkt van de wettelijke regeling 
betreffende de forfaitaire vergoeding niet geldig wanneer het gesloten is vooraleer het 
recht op de uitzettingsvergoeding is ontstaan (1). (Art. 25, eerste lid, .3°, Handels
huurwet.) 

(1) Zie Cass., 17 dec. 1982, A.R. 3566, nr. 235. 



2084 HOF VAN CASSATIE Nr. 718 

(CERCLE J. NAESSENS V.Z.W. T. RESIDENCE DU GESU-RESIDENTIE DE GESU V.Z.W.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0433.F) 

HET HOF; - Gelet op bestreden vonnis op 15 april 1999 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het middel : schending van de artikelen 1157 van het Burgerlijk Wetboek, 
25, eerste lid, 3°, en 28 van de Handelshuurwet van 30 april1951, die afdeling 
Ilbis van Hoofdstuk II van titel VIII van hoek III van het Burgerlijk Wetboek 
vormt, en miskenning van het algemeen rechtsbeginselluidens hetwelk de af
stand van een recht niet wordt vermoed, strikt moet worden ge!nterpreteerd en 
slechts uit feiten of handelingen die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn, kan 
worden afgeleid, 

doordat het bestreden vonnis, met overneming van de bewoordingen waarin de 
eerste rechter de gegevens van de zaak he eft vermeld, vaststelt dat 1 °) ver
weerster op 4 juli 1990 de huurhernieuwing weigerde en daarbij aanvoerde dat zij 
van plan was het pand opnieuw op te bouwen omdat het in vervallen staat was, 
2°) de huur op 31 augustus 1991 zou afiopen, 3°) op 26 september 1991 een ak
koord tot stand kwam tussen verweerster en mevrouw B. luidens hetwelk de huur
der het goed tot 29 februari 1992 mocht blijven bewonen en dat hij bij zijn ver
trek geen enkele vergoeding, op welke grond oak, zou eisen, 4 °) het goed eind februari 
1992 werd ontruimd en, aangezien vaststaat en niet betwist wordt dat ver
weerster binnen zes maanden nadat de huurder het goed had ontruimd, geen wer
ken voor afbraak ofwederopbouw van het goed heeft uitgevoerd, het bestreden von
nis vervolgens het beroepen vonnis bevestigt en de op artikel25, eerste lid, 3°, van 
de Handelshuurwet van 30 april 1951 gegronde vordering van eiseres tot beta
ling van een vergoeding verwerpt op de volgende gronden: "dat de eerste rech
ter terecht heeft geoordeeld dat 'de huurder die ermee had ingestemd om geen en
kele vergoeding, op welke grond oak, te eisen, ervan afzag de uitzettingsvergoeding 
te eisen waarop hij recht had wegens niet-uitvoering van de reden die verweer
der had aangevoerd om de weigering van de hernieuwing te verantwoorden'; dat 
erop moet worden gewezen dat de Handelshuurwet dwingende teksten invoert die 
de mogelijkheid openlaten voor akkoorden inzake uitzettingsvergoedingen; het de 
partijen dus vrij staat om te bedingen dat er eventueel uitzettingsvergoedingen wor
den betaald die verschillen van die waarin de wet voorziet. De huurder kan zelfs 
afstand doen van dat recht. Het akkoord kan evenwel geen effect sorteren als het 
niet gesloten is na het ingaan van het recht op vergoeding ( ... ); het immers erop aan
kwam te beletten dat de partijen, bij het sluiten van de huurovereenkomst, door 
verbintenissen die soms worden opgedrongen, de wettelijke bepalingen omzeilen 
waardoor het recht van de huurders op forfaitaire vergoedingen fictiefwordt; ( ... ); 
dat het ingaan van het recht van de huurder op de hernieuwing van een handels
huur, dat, in beginsel, bepaald is op het tijdstip wanneer vaststaat dat de her
nieuwing is geweigerd, niet verward mag worden met het feit waarop de vorde
ring tot betaling van de uitzettingsvergoeding in de zin van artikel 28 van de 
Handelshuurwet gegrond is ( ... ); dat voornoemd feit hierin bestaat dat het door de 
verhuurder aangevoerde voornemen, op grond waarvan hij het verzoek tot huur
hernieuwing afwijst, niet ten uitvoer wordt gebracht binnen de termijn en onder 
de voorwaarden die de wet oplegt; dat het in wezen onderscheiden is van het in
gaan van het recht zelf van de huurder op huurhernieuwing ( ... ); dat de partijen 
in casu ingestemd hebben met een klaar en duidelijke minnelijke schikking val
gens welke mevrouw B. afstand deed van elke vergoeding, ongeacht de aard er
van, terwijl het recht op hernieuwing al was ingegaan; dat, in casu, dat akkoord 
niet aileen tot stand was gekomen na het verzoek tot huurhernieuwing, maar oak 
nadat de huur normaal gezien had moeten afiopen; dat genoemd akkoord dus de
finitief is geworden en niet meer herroepen kan worden, aangezien het bekrach
tigd was door een vonnis dat tussen de partijen gezag van gewijsde heeft (vonnis 
van 2 oktober 1991 van de vrederechter van het kanton Sint-Joost-ten-Node); dat 
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(eiseres) tevergeefs tracht aan te voeren dat de afstand van mevrouw B. geen be
trekking zou hebben op de vergoeding die de verhuurder verschuldigd is wan
neer hij de wettelijke reden die hij aanvoert om de huurder uit te zetten, niet ten 
uitvoer brengt; dat het moeilijk te begrijpen valt van welke andere vergoeding de 
verhuurder afstand had kunnen doen, aangezien hij op dat tijdstip geen enkele an
dere vergoeding verschuldigd was behalve die welke hij had moeten betalen in
dien hij de in casu aangevoerde wettelijke reden niet ten uitvoer had gebracht; de 
bewoordingen 'geen enkele uitkering, op welke grand ook', zoals de eerste rech
ter al heeft onderstreept, geen enkele uitlegging behoeven, aangezien ze vol
strekt duidelijk zijn en noodzakelijkerwijs betrekking hebben op alle uitzettings
vergoedingen waarop (eiseres) op grand van de wet van 30 april 1951 aanspraak 
had kunnen maken (. .. ); dat (eiseres) eveneens aanvoert dat het akkoord bedrieg
lijk is en dat er wel degelijk grand bestaat om, ten overvloede, de regel 'Fraus om
nia corrumpit' toe te passen; dat (eiseres) (haar) beweringen geenszins bewijst; dat 
daarentegen uit het door de partijen overgelegde dossier blijkt dat : het pand inver
vallen staat was; - dat Mevrouw B. daarvan kennis had; - dat er op vraag zelf 
van mevrouw B. een minnelijke schikking is getroffen (verzoek om de huur te ver
lengen); - dat Mevrouw B., bij de bekrachtiging van het akkoord bijgestaan en ver
tegenwoordigd werd door stafhouder J., terwijl (verweerster) in persoon ver
scheen; dat daaruit dus geen enkele vorm van arglist ofbedrog kan worden afgeleid; 
dat de overige middelen m.b.t. de verschuldigde vergoedingen en de grand van vrij
stelling van betaling van die vergoedingen dus overbodig zijn; dat er dus geen grand 
bestaat om ze te onderzoeken", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 25, eerste lid, van de Handelshuurwet van 30 april 
1951 waarin, in de gevallen het bepaalt, het recht op een uitzettingsvergoeding is neer
gelegd, ten gunste van de huurder aan wie het recht op huurhernieuwing is ont
zegd, de partijen toestaat over die uitzettingsvergoeding een akkoord te sluiten, in zo
verre dat akkoord tot stand komt "na het ingaan van dat recht"; "dat recht", waarvan 
sprake is in voornoemde bepaling, het recht op de uitzettingsvergoeding en niet het 
recht op huurhernieuwing is; het recht op de uitzettingsvergoeding in beginsel be
staat aan de zijde van de huurder, zodra hij ervan op de hoogte gebracht is dat de her
nieuwing hem geweigerd is; de vergoeding evenwel in de regel pas geeist kan wor
den nadat de huur is verlopen, d.w.z. wanneer het feit (de uitzetting) plaatsvindt op 
grand waarvan die vergoeding verschuldigd is; wanneer echter een uitzettings
vergoeding verschuldigd is op grand van feiten die zich voordoen na afloop van de huur, 
en zulks is met name het geval voor de in artikel25, eerste lid, 3°, van de Handels
huurwet bedoelde vergoeding wanneer de verhuurder de reden waarom hij de huur
hernieuwing geweigerd heeft niet ten uitvoer brengt binnen zes maanden vanaf het 
tijdstip dat de huurder daadwerkelijk het verhuurde goed niet meer bewoont, ont
staat het recht op de uitzettingsvergoeding pas na de uitzetting en meer bepaald in 
het hierboven bedoelde geval van artikel25, eerste lid, 3°, na verloop van de voor
noemde termijn van zes maanden wanneer blijkt dat de reden niet ten uitvoer is ge
bracht of althans wanneer de huurder er zeker van is dat de verhuurder het voor
nemen op grand waarvan de hernieuwing is geweigerd, niet ten uitvoer zal brengen; 
eveneens in die veronderstelling, de eisbaarheid van de uitzettingsvergoeding zal sa
menvallen met het ingaan van het recht op die uitkering; uit het beroepen vonnis waar
naar het bestreden vonnis verwijst, blijkt dat eiseres eind februari 1992 het pand op
nieuw ter beschikking van verweerster had gesteld; overigens vaststond en niet betwist 
werd dat er bij het verstrijken van de termijn van zes maanden die began te lopen op 
het ogenblik dat eiseres het pand had ontruimd, geen afbraak- of wederopbouw
werken waren aangevat; het bestreden vonnis derhalve niet wettig heeft kunnen be
slissen dat eiseres, in het akkoord dat op 26 september 1991 tussen de partijen tot stand 
was gekomen- en zoals het bekrachtigd is bij vonnis van 2 oktober 1991 - , dus voor
aleer de huurder het goed had verlaten en bijgevolg v66r het tijdstip waarop het op 
artikel25, eerste lid, 3°, van de wet van 30 april1951 gegronde recht op de uitzettings
vergoeding is ontstaan, ervan afgezien had om de op dat artikel25, eerste lid, 3°, van 
de wet van 30 april1951 gegronde uitzettingsvergoeding te eisen; het bestreden von
nis derhalve niet wettig op dat akkoord en op het vonnis tot bekrachtiging ervan kan 
steunen om afwijzend te beschikken op de vordering van eiseres tot betaling van die 
vergoedingen (schending van de artikelen 25, eerste lid, 3°, en 28 van de Handels
huurwet van 30 april 1951); 
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tweede onderdeel, de afstand van een recht niet wordt vermoed, strikt moet wor
den gei:nterpreteerd en slechts met feiten of handelingen die voor geen andere uit
legging vatbaar zijn, kan worden afgeleid (in de aanhefvan het middel aangewezen 
algemeen rechtsbeginsel); op het tijdstip waarop het litigieuze akkoord werd geslo
ten, namelijk op 26 september 1991, en dat van het vonnis waarbij het werd bekrach
tigd, namelijk 2 oktober 1991, het op artikel 25, eerste lid, 3°, van de Handels
huurwet van 30 april1951 gegronde recht van eiseres op de uitzettingsvergoeding, nog 
niet ingegaan was, aangezien het pas ontstaat na de uitzetting van de huurder en met 
name na afloop van de termijn van zes maanden te rekenen van die uitzetting wan
neer blijkt dat de reden op grond waarvan de huurhernieuwing is geweigerd, door de 
verhuurder niet ten uitvoer is gebracht, dus in casu na 30 augustus 1992; overi
gens uit de vaststellingen van het bestreden vonnis niet blijkt dat de huurder, ten tijde 
van de ondertekening van dat akkoord en de bekrachtiging ervan bij vonnis van 2 ok
tober 1991, kon voorzien dat verweerster het voornemen op grond waarvan zij de huur
hernieuwing had geweigerd, niet ten uitvoer zou brengen; afstand strikt moet wor
den gei:nterpreteerd, zodat het bestreden vonnis, wanneer het dat akkoord en het vonnis 
waarbij het werd bekrachtigd, uitlegt als een afstand van eiseres van haar, op arti
kel25, eerste lid, 3°, van de wet van 30 april1951 gegronde recht op de uitzettings
vergoeding dat, ten tijde van de afstand nog niet was ontstaan, het algemeen rechts
beginsel miskent luidens hetwelk de afstand van een recht niet wordt vermoed, strikt 
moet worden gei:nterpreteerd en slechts met feiten ofhandelingen die voor geen an
dere uitlegging vatbaar zijn, kan worden afgeleid (miskenning van voornoemd, in de 
aanhefvan het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel, en op zijn minst scherr
ding van· de artikelen 25, eerste lid, 3°, en 28 van de Handelshuurwet van 30 april 
1951); 

derde onderdeel, wanneer een beding voor tweeerlei zin vatbaar is, men het veel
eer moet opvatten in de zin waarin het enig gevolg kan hebben, dan in die waarin het 
geen gevolg kan teweegbrengen (artikel1157 van het Burgerlijk Wetboek); daaruit volgt 
dat, wanneer een dergelijk beding voor tweeerlei zin vatbaar is en dat genoemd be
ding, in een van die opvattingen onwettig zou zijn en derhalve geen gevolg kan te
weegbrengen, artikel 1157 van het Burgerlijk Wetboek in beginsel verplicht de an
dere, met de wet conforme, uitlegging in aanmerking te nemen; daaruit volgt dat, in 
zoverre het bestreden vonnis het akkoord van 26 september 1991 en het vonnis waar
bij dat akkoord is bekrachtigd, uitgelegd heeft als een afstand van elke uitzettings
vergoeding, van welke aard ook, die verschuldigd is op grond van de artikelen 25 en 
28 van de Handelshuurwet, ofschoon die afstand geen betrekking kon hebben op de 
in artikel25, eerste lid, 3°, van die wet bedoelde vergoeding, aangezien het recht op 
de vergoeding nog niet was ingegaan omdat het pas ontstaat na verloop van de ter
mijn van zes maanden te rekenen van de uitzetting, wanneer blijkt dat de verhuur
der de reden op grond waarvan hij de weigering van de huurhernieuwing verant
woordt, niet ten uitvoer heeft gebracht, het 1 o artikel1157 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt doordat het die onwettige uitlegging verkiest veeleer dan die meer be
perkte uitlegging die als enige wettelijk gevolg kan teweegbrengen en volgens welke 
de afstand enkel betrekking kon hebben op de uitzettingsvergoedingen waarvoor het 
recht was ontstaan (schending van artikel 1157 van het Burgerlijk Wetboek) en 2° op 
zijn minst de artikelen 25, eerste lid, 3°, en 28 van de Handelshuurwet van 30 april 
1951 schendt: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat 

verweerster een verzoek tot hernieuwing van een handelshuur heeft gewei
gerd en daarvoor aanvoerde dat zij van plan was het pand opnieuw op te bou
wen, dat de huur afiiep op 31 augustus 1991 en dat de contracterende par
tijen op 26 september 1991 een akkoord hebben gesloten waarin met name 
was bepaald dat de huurder uitzonderlijk het goed mocht blijven bewonen 
tot 29 februari 1992 en dat hij bij zijn vertrek afstand deed van elke ver
goeding, op welke grond ook; dat het bestreden vonnis tevens vaststelt, met 
overneming van de redenen van de eerste rechter, dat verweerster haar voor
nemen op grond waarvan zij de huurder had uitgezet, niet ten uitvoer heeft 
gebracht; 



Nr. 719 HOF VAN CASSATIE 2087 

Overwegende dat artikel 25, eerste lid, van de Handelshurnwet van 30 april 
1951, waarin, in de gevallen die het bepaalt, het recht op een uitzettings
vergoeding is neergelegd, ten gunste van de huurder aan wie het recht op 
huurhernieuwing is ontzegd en dat het bedrag van die vergoedingen for
faitair bepaalt, uitdrukkelijk aan de partijen de mogelijkheid voorbehoudt 
om dat punt volgens hun bijzondere overeenkomsten te regelen, voor zo
ver hun akkoord tot stand komt na het ingaan van dat recht; 

Dat uit de bewoordingen "na het ingaan van dat recht" blijkt dat het recht 
op een uitzettingsvergoeding, in het geval waarin artikel 25, eerste lid, 3°, 
van de wet van 30 april1951 voorziet, ontstaat op het tijdstip dat de ver
huurder, zonder van een gewichtige reden te doen blijken, het voornemen op 
grond waarvan hij de huurder uit het goed heeft kunnen zetten, niet ten uit
voer brengt binnen zes maanden; 

Dat hieruit volgt dat het in voornoemd artikel 25, eerste lid, bedoelde ak
koord pas vanaf dat tijdstip kan worden gesloten; 

Overwegende dat het bestreden vonnjs, dat oordeelt dat de huurder in het 
akkoord van 26 september 1991 rechtsgeldig afstand heeft gedaan van elke 
vergoeding, van welke aard ook, dus voordat het recht op de uitzettings
vergoeding was ontstaan, de in het middel aangewezen wetsbepalingen 
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 uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting hou
dende in hoger beroep; 

21 december 2000 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Parmentier- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Verbist. 

Nr. 719 

1 e KAMER- 21 december 2000 

WRAKING- BURGERLIJKE ZAKEN- VORMVEREISTEN- NEERLEGGING OP DE GRIFFIE- NIET 
DOOR DE PARTIJ ONDERTEKENDE AKTE TOT WRAKING- BIJZONDERE VOLMACHT NIET BIJ DE 
AKTE GEVOEGD- GEVOLG. 

De ter griffie neergelegde akte tot wraking die niet door eiser is ondertekend en waar
bij de bij de wet opgelegde bijzondere volmacht niet is gevoegd, is niet ontvanke
lijk. (Art. 835 Ger.W.) 
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(G ... ) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. C.00.0659.F) 

Nr. 720 

RET HOF; - Gelet op de met redenen omklede en ondertekende akte die 
op 13 september 2000 neergelegd is ter griffie van het Hof van Beroep te Brus
sel, en waarin eiser de wraking voordraagt van de heer J.-P. C., mevrouw 
M.R. en mevrouw C.S., raadsheren in het Hofvan Beroep te Brussel die be
horen tot de zetel van de negende kamer van dat hof van beroep, en die moe
ten kennisnemen van een zaak met nummer 1999-AR/580 van de alge
mene rol; 

Gelet op de verklaringen die de betrokken magistraten op 15 september 
2000 hebben afgelegd en betrekking hebben op hun met redenen omklede wei
gering om zich van de zaak te onthouden; 

Overwegende dat artikel 835 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de 
wraking wordt voorgedragen bij een ter griffie neergelegde akte, die de mid-· 
delen bevat en ondertekend wordt door de partij of door haar bijzonder ge
machtigde, wiens volmacht bij de akte wordt gevoegd; 

Overwegende dat de akte tot wraking niet door eiser ondertekend is en dat 
de bij die wetsbepaling opgelegde bijzondere volmacht niet bij die akte is ge
voegd; 

Dat het verzoek niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de wraking; stelt gerechtsdeurwaarder Claude 
Piret, wiens kantoor gevestigd is in Nijvel, rue des Arts 22, en gerechts
deurwaarder Bernadette Van Kerckhoven, wier kantoor gevestigd is in Brus
sel, Tweekerkenstraat 22, aan om het arrest binnen vierentwintig uren aan 
de partijen te betekenen; veroordeelt eiser in de kosten. 

21 december 2000 -1e kamer- Voorzitter: de. h. Verheyden, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. P. Blesin en D. Dejehet, Nijvel. 

Nr. 720 

1 e KAMER - 22 december 2000 

1 o GRONDWET- ALGEMEEN- GRONDWET 1994 (ARTIKEL 100 TOT EINDE)- ARTIKEL 144-
RECHTERLIJKE MACHT- BEVOEGDHEID. 

2° GRONDWET -ALGEMEEN- GRONDWET 1994 (ARTIKEL 100 TOT EINDE) -ARTIKEL 145-
RECHTERLIJKE MACHT- BEVOEGDHEID. 

3° BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN- RECHTERLIJKE MACHT- BE
VOEGDHEID- GRONDWET (1994) -ARTIKEL 144. 

4 o BURGERLIJKE RECHTEN. POLITIEKE RECHTEN- RECHTERLIJKE MACHT- BE
VOEGDHEID - GRONDWET (1994) - ARTIKEL 145. 
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So MACHTEN- RECIITERLIJKE MACHT- BEVOEGDHEID- GRONDWET (1994) -ARTIKEL 144. 

6° MACHTEN- RECIITERLIJKE MACHT- BEVOEGDHEID- GRONDWET (1994) -ARTIKEL 145. 

7° WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- ALLERLEI- MINISTE
RIELE OMZENDBRIEF- HET HOUDEN VAN BEVOLKINGS- EN VREEMDELINGENREGISTERS- PU
BLICATIE IN STAATSBLAD - AARD - SCHENDING- GEVOLG. 

1 o, 2°, 3°, 4 o, so en 6° De hoven en rechtbanken nemen kennis van de door een partij 
ingestelde vorderingen, die gegrond zijn op een precieze juridische verplichting welke 
door een regel van objectief recht rechtstreeks aan een derde wordt opgelegd en bij 
wier uitvoering de eiser belang heeft (1). (Artt. 144 en 14S S.Wb. 1994.) 

7° De in het Staatsblad bekendgemaakte omzendbrief van 7 oktober 1992, betref
fende het houden van de bevolkingsregisters en vreemdelingenregister, bevat ab
stracte regels die het karakter van algemeenheid vertonen dat kenmerkend is voor een 
wet (2). (Artt. 608 en 1080 Ger.W.; art. 1S, sub a en d, ministeriiHe omzendbrief 7 
okt. 1992, B.S. 1S okt. 1992.) 

(STAD BERINGEN T. E. .. ) 

ARREST 

(A.R. C.99.0164.N) 

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

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 144 en 14S van de op 17 februari 1994 gecoordineerde 

bepalingen van de Grondwet, 
doordat de appelrechters in de bestreden beslissing, door de bevestiging van het be

roepen vonnis, eiseres veroordelen tot verlenging van de identiteitskaart van (ver
weerster) voor een periode van vijf jaar, op over legging van een pasfoto met hoofd
doek, en onder verbeurte van een dwangsom van S.OOO BEF per dag vertraging, en 
eiseres voorts veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding aan ver
weerster, op grond van o.m. de volgende overwegingen : 

"(. .. ) dat (verweerster) de veroordeling van (eiseres) vordert tot verlenging voor vijf 
jaar overeenkomstig artikel18 Vreemdelingenwet van haar identiteitskaart, waar
van de geldigheidsduur verstreek op 10 maart 199S en waarop zij door middel van een 
pasfoto is afgebeeld met een hoofddoek, alsook tot de betaling van een schadever
goeding op grond van aquiliaanse aansprakelijkheid; 

( ... ) dat (eiseres) aanvoert dat het geschil betrekking heeft op een recht waarvan het 
bestaan en de toekenning louter afhangt van een beslissing die zij als administra
tieve overheid met gebruik van haar discretionair appreciatierecht heeft genomen en 
derhalve niet als een subjectief recht kan gelden zodat het enkel de administra
tieve rechtbanken, inzonderheid de Raad van State, zou behoren hierover recht te doen; 

Dat (verweerster) de rechtsmacht van de justitiele rechter voorhoudt; 

(1) Cass., 25 april 1996, A.R. C.94.0013.N, nr. 137, met conclusie adv.-gen. Dubrulle. 

(2) Over het begrip "wet", zie "Propos sur le texte de la loi et les principes generaux du droit", 
redevoering uitgesproken door procureur-generaal M.W.J. Ganshofvan der Meersch, op de plech
tige openingszitting van het Hofvan Cassatie op 3 sept. 1970 (A. C., 1980, 1 e.v.); Cass., 3 maart 
1977, 720, en conclusie adv.-gen. Velu in Bull. en Pas., 1977, I, 712; zie ook F. DUMON, "La mis
sion attribuee il. la Cour de cassation par I' article 95 de la Constitution. La notion de 'loi' dont la 
violation donne ouverture il. un pourvoi devant la Cour", in Melanges offerts a Jacques Velu, t. II, 
pp. 885 e.v.; Ph. GERARD en M. GREGOIRE, "Introduction il. la methode de la Cour de cassation", 
Rev.D1:ULB- 20, 1999, p. 140, noten 162 tot 164. 
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Dat de eerste rechter het artikel 6, § 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de 
bevolkingsregisters en de identiteitskaarten heeft aangenomen als een objectieve rechts
regel die aan verweerster een subjectief recht zou verlenen tot het verkrijgen van de 
identiteitskaart in kwestie; dat deze tevens heeft vastgesteld dat in dit verband geen 
wet bestaat die de administratieve rechter de bevoegdheid terzake heeft toegewe
zen; dat in het beroepen vonnis werd beslist dat de justitiele rechter de rechts
macht bezit om te dezen te oordelen; dat het hof de oordeelkundige redengeving van 
de eerste rechter en zijn beslissing bijtreedt; dat ten aanzien van de desbetreffende 
grieven van (eiseres) het volgende wordt geantwoord; 

(. .. ) dat de geschillen over subjectieve rechten krachtens de artikelen 144 en 145 G.W. 
in de regel behoren tot de bevoegdheidssfeer van de justitiele rechter; dat de admi
nistratieve rechtscolleges wat betreft sommige subjectieve rechten, met name be
perkt tot geschillen met een politiek recht tot voorwerp, slechts een toegewezen be
voegdheid hebben; 

Dat een subjectief recht terzake van de rechtsbetrekking tussen de burger en de over
heid bestaat wanneer de burger, steunend op een persoonlijk belang, gerechtigd is op 
grond van een rechtsregel rechtstreeks van de overheid een welbepaald gedrag te 
eisen; 

Dat een dergelijke juridische verplichting wat de overheid betreft bestaat wan
neer deze optreedt met een gebonden bevoegdheid; dat er dan immers geen ruimte voor 
beleid is gelaten en de overheid, van zodra de gestelde voorwaarden vervuld zijn, die 
beslissing moet nemen die de objectieve rechtsregel oplegt; dat hieraan niet in de weg 
wordt gestaan door de eventuele interpretatie die de overheid nog moet doen om de 
rechtsregel toe te passen; dat immers maar een juiste, d.i. wettelijke, uitlegging van 
de betrokken rechtsregel mogelijk is en de overheid niet anders kan (mag) dan te han
delen conform de juiste uitlegging van de rechtsregel; 

(. .. ) dat artikel 6, § 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregis
ters en de identiteitskaarten de juridische verplichting wat de gemeente betreft heeft 
doen onstaan om aan de Belgen en de vreemdelingen, die toegelaten of gemachtigd zijn 
om zich in het Rijk te vestigen een identiteitskaart te geven die geldt als bewijs van 
inschrijving in de bevolkingsregisters; dat de gemeente hierdoor gehouden is aan het 
rechtsubject, dat zich in de gestelde voorwaarden bevindt, een identiteitskaart uit te 
reiken; dat de bevoegdheid van de gemeente terzake gebonden is; dat zij mogelijker
wijze bij de toepassing van deze objectieve rechtsregel aan uitlegging moet doen o.m. 
wat betreft de pasfoto's die in aanmerking kunnen genomen worden voor het aan
maken van de identiteitskaart; dat dergelijke uitlegging evenwel geen appreciatie in
houdt, zoals (eiseres) ten onrechte inroept, omdat er slechts een uitlegging, met name 
deze conform de wet, bestaat, die dwingend moet worden toegepast; 

Dat (verweerster) waarvan niet is betwist dat zij een vreemdelinge is zoals be
doeld door voormeld artikel 6, § 1 van de wet van 19 juli 1991, derhalve ten laste van 
(eiseres) aanspraak kan maken op de verlenging van haar identiteitskaart, conform 
de wet; 

Dat (verweerster) aanvoert dat (eiseres) deze juridische verplichting wat haar be
treft niet wil nakomen en zodoende de schending van een subjectief recht laat gel
den; 

Dat (verweerster) bovendien aantoont een eigen, persoonlijk belang te hebben bij 
het gevorderde; dat de identiteitskaart strekt tot het bewijs van inschrijving in de be
volkingsregister en tot identificatie van de titularis o.m. tegenover de openbare macht; 
dat (verweerster) zijnde een persoon van vreemde nationaliteit, vanzelfsprekend be
lang heeft te allen tijde dergelijk bewijs te kunnen leveren en zich te kunnen iden
tificeren tegenover de openbare macht; dat zij overigens verplicht is een identiteits
kaart te bezitten en bij zich te hebben (artikel 6, § 3, wet van 19 juli 1991 betreffende 
de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten); 

Dat door de wet ten aanzien van de betwiste materie geen bevoegdheidstoewijzing 
aan de administratieve rechter is gedaan; 

Dat de verwijzing door (eiseres) naar de bevoegdheid van de administratieve rech
ter terzake van het administratief kort geding niet afdoet aan de rechtsmacht van de 
justitii:ile rechter wat betreft geschillen over subjectieve rechten; 
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Dat deze rechtsmacht overigens niet is betwist wat betreft de eis van (verweerster) 
tot schadevergoeding wegens onrechtmatig optreden van (eiseres); 

Dat het hoger beroep van (eiseres) in dit onderdeel dan ook ongegrond voorkomt" 
(pp. 3-5 van het aangevochten arrest), 

terwijl geschillen over burgerlijke rechten, alsook, in beginsel, geschillen over po
litieke rechten, overeenkomstig de artikelen 144 en 145 van de Grondwet tot de be
voegdheid van de rechtbanken behoren; 

De justitiele rechter bij toepassing van deze bepalingen "bij uitsluiting" bevoegd is 
wanneer een subjectief recht in het geding is, d.w.z. telkens wanneer op de desbe
treffende partij een daadwerkelijke juridische verplichting rust, die door de betrok
kene, die in dit verband een eigen belang kan aantonen, kan worden afgedwongen; een 
geschil tussen een burger en een gemeente m.b.t. een door deze laatste te stellen rechts
handeling aldus slechts betrekking heeft op een subjectief recht wanneer de ge
meente volstrekt gebonden is om deze handeling te stellen en hierbij over geen en
kele discretionaire beoordelingsbevoegdheid beschikt; 

De appelrechters te dezen oordelen dat eiseres, als gemeentelijke overheid, gehou
den is om een identiteitskaart afte leveren aan diegenen die hierom verzoeken en die 
voldoen aan de voorwaarden die worden vereist voor de afgifte van een identiteits
kaart; het hof van beroep hieruit afieidt dat verweerster aanspraak kan maken op de 
verlenging van haar identiteitskaart en hieraan toevoegt dat zij hierbij een eigen en 
persoonlijk belang heeft; 

Evenwel geen subjectief recht tot afgifte van een identiteitskaart bestaat wan
neer, zoals te dezen, een betwisting rijst omtrent de vraag of de betrokkene wel vol
doet aan de voorwaarden tot afgifte ervan; in het onderhavige geval immers niet werd 
betwist dat, enerzijds, verweerster zich aanbood met een pasfoto waarop zij was af
gebeeld met een hoofddoek, en deze foto wenste te gebruiken voor haar identiteits
kaart, en, anderzijds, dat eiseres op grond hiervan weigerde een identiteitskaart aan 
verweerster af te leveren, nu zij van mening was dat een dergelijke foto niet val
deed aan de wettelijke en reglementaire vereisten; 

Eiseres aldus over een discretionaire appreciatiemarge beschikt bij de beoorde
ling van de vraag of deze of gene wel aan de gestelde voorwaarden voldoet; de voor ei
seres bestaande mogelijkheid om met het oog op de afgifte van een identiteitskaart 
bepaalde pasfoto's te aanvaarden waarop de betrokkene wordt afgebeeld met een hoofd
doek, niet impliceert dat eiseres verplicht zou zijn om in alle gevallen waarin haar een 
dergelijke pasfoto wordt aangeboden, een identiteitskaart te verlenen of deze te ver
lengen; 

De appelrechters dan ook niet wettig vaststellen dat verweerster zich op de schen-
ding van een subjectief recht beroept, · 

zodat de beslissing van het hof van beroep volgens welke te dezen de justitiele rech
ter bevoegd is, niet naar recht verantwoord is (schending van de artikelen 144 en 145 
van de op 17 februari 1994 gecoordineerde bepalingen van de Grondwet) : 

Overwegende dat, krachtens artikell44 van de Grondwet, geschillen over 
burgerlijke subjectieve rechten bij uitsluiting tot de bevoegdheid van de recht
banken behoren; dat krachtens artikel145 van de Grondwet, geschillen over 
politieke subjectieve rechten in beginsel tot de bevoegdheid van de recht
banken behoren; dat die bevoegdheid bepaald wordt door het werkelijk en 
rechtstreeks voorwerp van het geschil; 

Dat de hoven en rechtbanken aldus kennisnemen van de door een partij 
ingestelde vordering die gegrond is op een welbepaalde juridische verplich
ting die door een regel van het objectief recht rechtstreeks aan een derde 
wordt opgelegd en bij wier uitvoering de eiser belang heeft; 

Overwegende dat, blijkens de vaststellingen van het beroepen vonnis waar
naar het arrest verwijst, de vordering van verweerster strekte tot verlen
ging en aflevering door eiseres van een identiteitskaart met pasfoto van ver
weerster die een hoofddoek draagt; 
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Overwegende dat het arrest oordeelt dat : 
1. artikel 6, § 1, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkings

registers en de identiteitskaarten een juridische verplichting voor eiseres in
houdt; 

2. de bevoegdheid van eiseres gebonden is en zij gehouden is aan het rechts
subject, dat zich in de vereiste voorwaarden bevindt, een identiteitskaart uit 
te reiken; 

3. eiseres mogelijkerwijze bij de toepassing van die objectieve regel aan uit
legging moet doen o.m. betreffende de pasfoto's die in aanmerking kunnen 
genomen worden voor het aanmaken van een identiteitskaart; die uitleg
ging geen appreciatie inhoudt omdat slechts een uitlegging bestaat, deze con
form de wet, die dwingend moet worden toegepast; 

4. verweerster een persoonlijk belang heeft bij het gevorderde en zij met 
toepassing van artikel 6, § 3, van dezelfde wet overigens verplicht is een iden
titeitskaart te bezitten en bij zich te houden; 

Overwegende dat het arrest dat beslist dat de justiWHe rechter bevoegd 
is om over dit geschil te oordelen, zijn beslissing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van artikelen 6, § 1, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 betre:ffende 
de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 au
gustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, zoals van 
toepassing sinds de wijziging bij de wet van 24 mei 1994, en 15 sub a) en sub d) van 
deel III van de in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1992 bekendgemaakte mi
nisteriele omzendbriefvan 7 oktober 1992 betre:ffende het houden van de bevolkings
registers en het vreemdelingenregister, zoals van toepassing v66r de wijziging bij de 
in het Belgisch Staatsblad van 28 september 1996 bekendgemaakte ministeriele om
zendbrief van 20 september 1996, 

doordat de appelrechters in de bestreden beslissing, door de bevestiging van het be
roepen vonnis, eiseres veroordelen tot verlenging van de identiteitskaart van tegen
partij voor een periode van vijf jaar, op overlegging van een pasfoto met hoofddoek, 
en onder verbeurte van een dwangsom van 5.000 BEF per dag vertraging, en eise
res voorts veroordelen tot het betalen van een schadevergoeding aan verweerster, op 
grond van o.m. de volgende overwegingen : 

"( .. .) dat (men leze : 'verweerster') haar eis, zoals voormeld, laat steunen op arti
kel 6, § 1, van de wet van 19 juli 1991 betre:ffende de bevolkingsregisters en de iden
titeitskaarten; dat zij aanvoert te voldoen aan alle vereisten gesteld in de ministe
riele omzendbriefvan 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters 
en het vreemdelingenregister; dat zij meer bepaald voorhoudt een ernstige recht
vaardiging voor te leggen om wegens een ontegenzeggelijk godsdienstige reden, met 
name de islamitische geloofsovertuiging, de verlenging van haar identiteitskaart te 
verkrijgen met een pasfoto waarop zij is afgebeeld met een hoofddoek; 

( ... ) dat partijen niet hebben betwist dat de foto's, dienstig voor een identiteits
kaart, in de regel 'van voren genomen (worden) zonder hoofddeksel' en dat zij 'schoon, 
recent en gelijkend (moeten) zijn' (ministeriele omzendbriefvan 7 oktober 1992, 15, 
a); dat evenmin is aangevochten dat uitzondering wordt gemaakt 'als het hoofddek
sel gedragen wordt om godsdienstige ofmedische redenen', dat de voormelde minis
teriele omzendbrief sub 15 d) desbetreffend voorschrijft : 

'Om een ontegenzeglijke godsdienstige of medische reden kan een foto met hoofd
deksel toegestaan worden op voorwaarde dat het gezicht volledig vrij is, d.w.z. het voor
hoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin moeten volledig vrij zijn. Het is wen
selijk maar niet vereist dat het haar en de oren eveneens vrij zijn. Deze oplossing kan 
slechts aanvaard worden als de betrokken burger een ernstige rechtvaardiging voor
legt'; 
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Dat (eiseres) uit de tekst van deze omzendbrief en meer bepaald uit het gebruik van 
de bewoordingen ' ... kan een foto met hoofddeksel toegestaan worden .. .'ten on
rechte afleidt dat zij dit evengoed niet kan toestaan; 

Dat naar luid van artikel 6, § 1 en § 3, van de wet van 19 juli 1991, voormeld, de 
gemeente de identiteitskaart aflevert doch de Koning de vorm, de inhoud, de geldig
heidsduur en de modaliteiten van de aanmaak, afgifte en gebruik ervan bepaalt; dat 
de gemeente in deze kwestie, die als zaak van algemene bestuurlijke politie noopt tot 
een uniforme toepassing in het gehele land, een gedelegeerde opdracht uitvoert die haar 
slechts toelaat het voordeel van de uitzondering wat betreft de foto met een hoofd
deksel te verlenen aan de burgers die aan de omschreven vereisten voldoen; dat de ge
meente niet vermag autonoom te apprecieren dit voordeel niet toe te kennen; 

(. .. ) dat (verweerster) door de op verwijzing naar de koran steunende verklaring van 
het hoofd van het Islamitisch en Cultureel Centrum van Belgie, met name imam Ab
dellah Kouki, van 27 april 1994 afdoende aantoont dat het dragen in het openbaar van 
een hoofddoek door gelovige vrouwen bij de islam niet aileen gebruikelijk is, zoals (ei
seres) wel toegeeft, maar steunt op een religieus voorschrift; 

Dat de vraag van (verweerster) om op haar identiteitskaart afgebeeld te worden met 
een hoofddoek derhalve niet steunt op een strikt individuele wens doch overeen
stemt met de voorschriften van de islam, zoals deze wereldwijd door een groot deel van 
de gelovigen wordt nagekomen; dat zij derhalve een ontegenzeglijke godsdienstige re
den inroept; 

Dat de bewering van (eiseres) dat meerdere Turkse vrouwen een identiteitskaart en/of 
paspoort hebben aanvaard met een foto waarop zij afgebeeld staan zonder hoofd
doek, de voormelde ontegenzeglijke godsdienstige reden niet weerlegt noch ont
kracht; dat de bewering van (eiseres) overigens tegenstrijdig is met het door haar
zelf aangevoerde feit dat zij 'overspoeld' werd door aanvragen van islamitische vrouwen 
nadat bekend geworden was dat de kortgedingrechter in een gelijkaardige zaak een 
voor de aanvraagster gunstige beslissing had genomen; 

Dat (verweerster) door haar eigen verklaring, aangevuld door deze van imam Sub
handagi Sait van de moskee te Beringen, aannemelijk maakt dat zij een islamiti
sche gelovige is; dat (verweerster) tevens aannemelijk maakt dat zij gebruikelijk in 
het openbaar een hoofddoek draagt en ook op die wijze meent haar godsdienstige over
tuiging te moeten veruiterlijken; dat (eiseres) wel aanvoert dat de vraag van (ver
weerster) niet zozeer zou ingegeven zijn door ernstige godsdienstige motieven maar 
door politieke agitatie, meer bepaald de actie van sommige fundamentalistische, is
lamitische verenigingen te Beringen die integratie zouden afwijzen en zouden po
gen een "islamitisch eiland" in de stad tot stand te brengen; dat (eiseres) echter in ge
breke blijft enige band aan te tonen tussen de beweerde politieke groeperingen en 
(verweerster) die het beweerde overigens uitdrukkelijk betwist; 

Dat (verweerster) aldus een ernstige rechtvaardiging voorlegt om wegens ontegen
zeglijke godsdienstige redenen een identiteitskaart afgeleverd te krijgen met een foto 
waarop zij is afgebeeld met een hoofddoek; 

(. .. ) dat de pasfoto die (verweerster) aan de diensten van (eiseres) heeft aangebo
den blijkt te beantwoorden aan alle vereisten van de voormelde ministeriele omzend
brieven, meer in het bijzonder dat de afbeelding zodanig is dat het gezicht volledig vrij 
is; dat de aanvraag van (verweerster) niet in de weg staat dat de identiteitskaart, zo
als aangevraagd, overeenstemt met het door de wet beoogde doel, met name te die
nen als bewijs van inschrijving in de bevolkingsregister en het mogelijk te maken de 
betrokkene onbetwistbaar te identificeren in haar dagelijks voorkomen; 

(. .. ) dat (eiseres) overigens reeds op 8 maart 1990 een identiteitskaart aan (ver
weerster) uitreikte waarop deze met een hoofddoek was afgebeeld; 

Dat (eiseres) destijds handelde overeenkomstig de ministeriele omzendbriefvan 6 
juli 1988; dat zij aldus de 'onweerlegbare religieuze reden' wat (verweerster) betreft 
heeft erkend; 

Dat (eiseres) niet heeft betwist dat de ministeriele omzendbriefvan 7 oktober 1992 
geen substantiele wijzigingen heeft aangebracht aan de bestaande regeling terzake 
van de pasfoto's met hoofddeksel; dat de bij de verlenging van haar identiteitskaart 
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in maart 1995 door (verweerster) gesteld vraag derhalve binnen eenzelfde wettelijk 
kader diende te worden beantwoord; dat (eiseres) evenwel een oplossing voorstaat die 
volkomen tegenstrijdig is met haar eerder optreden; 

Dat (eiseres) deze ommekeer niet naar recht verantwoordt; dat zij haar optreden ver
klaart door uiteen te zetten dat zij het ' ... ingevolge de fanatieke houding door een deel 
van de islamitische bevolking van haar gemeente recentelijk ingenomen, nuttig geoor
deeld (heeft) een strikt beleid terzake te voeren' dat zij hierdoor evenwel het bij de bur
ger, zoals (verweerster) gewekte vertrouwen miskent en bovendien uit het oog ver
liest dat zij de uitvoering van een gedelegeerde opdracht en het subjectiefrecht van 
(verweerster) laat afhangen van de doelstellingen van haar eigen lokaal beleid; 

Dat het te dezen niet relevant is nate gaan of de weigering van (eiseres) aldan niet 
in strijd is met artikel 9 E.V.R.M. en of er omstandigheden bestaan waarin het dra
gen van een hoofddoek eventueel naar recht zou kunnen verboden worden (bv. in som
mige instellingen van het vrij onderwijs); dat (verweerster) haar aanvraag immers laat 
steunen op voormelde regels van Belgisch positief recht, waarvan alleszins niet is be
weerd dat deze strijdig zouden zijn met artikel 9 E.V.R.M.; 

Dat de uitspraak te dezen bovendien slechts de feiten betreft die thans ter beoor
deling zijn gesteld; 

Dat (eiseres) nog voorhoudt dat de Belgische Staat in onderhavig geding zou moe
ten tussenkomen; dat echter slechts kan vastgesteld worden dat (eiseres) verzuimd 
heeft met toepassing van artikel16, tweede alinea, Ger.W. het nodige te doen voor een 
eventuele gedwongen tussenkomst, niettegenstaande zij hiervoor ruimschoots de tijd 
heeft gehad; 

Dat het hoger beroep van (eiseres) ongegrond voorkomt" (pp. 5-9 van het aange
vochten arrest); 

terwijl eiseres, als gemeentelijke overheid, krachtens artikel 6, § 1, eerste lid, van 
de wet van 19 juli 1991, slechts gehouden is tot het afleveren van een identiteits
kaart aan de natuurlijke personen in zoverre dezen aan de wettelijke en reglemen
taire voorwaarden voldoen die worden gesteld voor de afgifte van een identiteits
kaart; 

De gemeente dienaangaande ertoe gehouden is om in feite te oordelen of een per
soon al dan niet aan de voorwaarden voldoet die de gemeente tot de afgifte van een 
identiteitskaart verplicht; 

Een identiteitskaart slechts mag worden verleend aan een persoon die zich aan
biedt met een pasfoto waarop hij staat afgebeeld zonder hoofddeksel, behalve wan
neer dit hoofddeksel - bij toepassing van artikel 15 sub a) en sub d) van deel III van 
de in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1992 bekendgemaakte ministeriele om
zendbriefvan 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en 
het vreemdelingenregister ~ wordt gedragen om een "ontegenzeglijk godsdienstige 
of medische reden"; de desbetreffende bepalingen van deze omzendbrief een alge
mene en abstracte draagwijdte hebben en dienvolgens als een "wet" in de zin van de 
artikelen 608 en 1080 van het Gerechtelijk Wetboek moeten worden beschouwd; 

Ret dragen van een hoofddoek louter op grond van de omstandigheid dat men de 
islamitische godsdienst aanhangt, niet wettig kan worden beschouwd als een "gods
dienstige reden" die zou impliceren dat een gemeente ertoe verplicht is een identi
teitskaart af te leveren aan een persoon die een pasfoto aanbiedt waarop hij met een 
hoofddoek wordt afgebeeld; 

De gemeente dienaangaande over een onaantastbare appreciatiebevoegdheid be
schikt die voortvloeit uit haar bevoegdheid - en plicht - om krachtens artikel 6, § 
1, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 identiteitskaarten afte leveren aan diege
nen die zich hiertoe in de voorwaarden bevinden; 

Eiseres te dezen dan ook gerechtigd was om de afgifte van een identiteitskaart te 
weigeren aan verweerster, nu deze zich aanbood met een pasfoto waarop zij werd af
gebeeld met een hoofddoek; 



Nr. 720 HOF VAN CASSATIE 2095 

De appelrechters bijgevolg ten onrechte oordelen dat eiseres een identiteitskaart dient 
af te geven aan verweerster op grond van de overweging dat deze laatste zich op een 
"ontegenzeglijk godsdienstige reden" kan beroepen, 

zodat de appelrechters eiseres niet wettig veroordelen tot de afgifte van een iden
titeitskaart aan verweerster waarop deze laatste met een hoofddoek wordt afge
beeld (schending van de artikelen 6, § 1, eerste lid, van de wet van 19 juli 1991 be
treffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet 
van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke perso
nen, zoals van toepassing sinds de wijziging bij de wet van 24 mei 1994, en 15 sub a) 
en sub d) van deel III van de in het Belgisch Staatsblad van 15 oktober 1992 be
kendgemaakte ministeriele omzendbrief van 7 oktober 1992 betreffende het houden 
van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, zoals van toepassing v66r de 
wijziging bij de in het Belgisch Staatsblad van 28 september 1996 bekendgemaakte 
ministeriele omzendbrief van 20 september 1996) : 

Overwegende dat, krachtens artikel6, § 1, eerste lid, van de wet van 19 
juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot 
wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijks
register van de natuurlijke personen, de gemeente aan de Belgen en de vreem
delingen die toegelaten of gemachtigd zijn om zich in het Rijk te vestigen een 
identiteitskaart afgeeft die als bewijs van inschrijving in de bevolkingsre
gisters geldt; 

Overwegende dat de te dezen toepasselijke in het Belgisch Staatsblad be
kendgemaakte omzendbrief van 7 oktober 1992, betreffende het houden van 
de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister, abstracte regels be
vat die het karakter van algemeenheid vertonen dat kenmerkend is voor een 
wet; 

Overwegende dat artikel 15, d) van afdeling III van die omzendbrief be
paalt: 

"Om een ontegenzeglijk godsdienstige of medische reden, kan een foto met 
hoofddeksel toegestaan worden, op voorwaarde dat het gezicht volledig vrij 
is, d.w.z. het voorhoofd, de wangen, de ogen, de neus en de kin moeten vol
ledig vrij zijn. Het is wenselijk maar niet vereist dat het haar en de oren even
eens vrij zijn. Deze oplossing kan slechts aanvaard worden als de betrok
ken burger een ernstige rechtvaardiging voorlegt"; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat : 
1. het dragen in het openbaar van een hoofddoek overeenstemt met de voor

schriften van de Islam; 
2. verweerster ontegenzeglijk een godsdienstige reden aanvoert en zij het 

aannemelijk maakt dat zij een Islamitische gelovige is en doorgaans in het 
openbaar een hoofddoek draagt; dat zij ook op die wijze meent haar gods
dienstige overtuiging te moeten veruiterlijken; 

Overwegende dat het arrest beslist dat verweerster een ernstige recht
vaardiging voorlegt om op grond van ontegenzeglijke godsdienstige rede
nen een identiteitskaart afgeleverd te krijgen met een foto waarop zij met 
een hoofddoek is afgebeeld; 

Dat het arrest zodoende geen van de aangewezen wettelijke bepalingen 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 
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22 december 2000 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver
slaggever : mevr. Bourgeois - Gedeeltelijk tegenstrijdige conclusie (3) van mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

(3) In het tweede middel komt de vraag aan de orde of art. 15, sub a en d, van de Ministe
riele Omzendbrief d.d. 7 oktober 1992 dat bepaalt dat "een strikte houding van de gemeente nood
zakelijk is wat de specificaties van de foto's en hun behandeling betreft" en dat inzake pasfoto's 
met hoofddeksel "om een ontegenzeglijk godsdienstige of medische reden, een foto met hoofddek
sel toegestaan (kan) worden, op voorwaarde dat het gezicht volledig vrij is" en dat "deze oplos
sing slechts aanvaard (kan) worden als de betrokken burger een ernstige rechtvaardiging voor
legt" als een wet in de zin van de artt. 608 en 1080 Ger.W. aangezien kan worden. 

Het O.M. concludeerde tot de verwerping van het cassatiemiddel; de litigieuse bepalingen be
vatten geen abstracte regel die het karakter van algemeenheid vertoont dat het kenmerk is van 
een wet en maken derhalve geen wet uit in de zin van art. 608 Ger.W. waarvan de schending voor 
het Hof zou kunnen worden ingeroepen. 

Het O.M. herinnerde aan de constante rechtspraak van het Hof op eensluidende conclusie van 
het 0 .M. dat de schending van een niet in het Belgische Staatsblad gepubliceerde omzendbrief geen 
wet uitmaakt in de zin van art. 608 Ger.W. [Cass., 9 mei 1980 CA. C. 1979-80, 1132, nr. 576); 17 jan. 
1984 (A. C. 1983-84, 559, nr. 259); 8 feb. 1985, A.R. 4240, 786, nr. 342.] 

Het preciseerde evenwel dat advocaat-generaal Velu in zijn conclusie voor het arrest van 3 maart 
1977 opmerkt dat bestuurlijke omzendbrieven "ten uitzonderlijke titel" van verordenende aard zijn 
en dat in dit geval dergelijke omzendbrief echte dwingende bepalingen formuleert die rechtsge
volgen teweegbrengen in hoofde van rechtsonderhorigen en wetten zijn in de zin van art. 608 Ger.W. 
- Toelichtende ofinterpretatieve omzendbrieven hebben daarentegen geen bindende kracht. [Zie: 
"Propos sur le texte de Ia loi et les principes gem§raux du droit", redevoering uitgesproken door 
proc.-gen. M.W.J. Ganshofvan der Meersch op de plechtige openingszitting van het Hofvan Cas
satie op 3 sept. 1970 (A.C., 1970, 1, e.v.); Cass., 3 maart 1977,AC. 1977,720, en conclusievan adv.
gen. Velu in Bull en Pas, 1977, I, 702 i.h.b. 712.] 

Het O.M. wees erop dat het Hofblijkt dat het steeds zijn beslissing steunt op een grondig on
derzoek naar de inhoud, de bedoeling en de ware aard van de litigieuze omzendbrieven. [Cass., 
10 juli 1953 (Pas., 1953, I (914), 922); 3 maart 1977 (AC. 1977, 720); 21 mei 1982, met cone!. eer
ste adv.-gen. Krings (A. C. 1981-82, 1172, nr. 563.] 

Het O.M. stelde dat het te dezen weliswaar een in het Belgisch Staatsblad gepubliceeerde om
zendbriefbetreft waarbij, naar aile gemeentelijke c.q. stedelijke overheden toe, algemene voor
schriften worden gericht betreffende het in concreto afgaven c.q. verlengen van identiteitskaar
ten, zo ook inzake de op deze kaarten aan te brengen pasfoto's. Doch anderzijds het niet door eiseres 
aangevochten art. 6, § 3, van de wet van 19 juli 1991 bepaalt dat "de Koning de vorm, de in
houd, de geldigheidsduur en de modaliteiten van aanmaak, afgifte en gebruik van de identiteits
kaart (bepaalt)". 

Te dezen zij inzonderheid verwezen naar het K.B. van 29 juli 1985 "betreffende de identiteits
kaarten", zulks in uitvoering van de aan de wet van 19 juli 1991 voorafgaande wetten van 2 juni 
1856 "op de algemene optellingen en de register der bevolking" en van 8 augustus 1983 "tot re
geling van een rijksregister van de natuurlijke personen", maar niet opgeheven ingevolge de wet 
van 19 juli 1991. 

In art. 3 van het K.B. van 29 juli 1985 worden concrete vormvereisten met betrekking tot de be
doelde identiteitskaarten vooropgesteld, terwijl art. 6 de vernieuwingsmodellen preciseert. 

Volgens het O.M. moet de ministeriele omzendbriefvan 7 oktober 1992 daarentegen als een ge
heel van nadere onderrichtingen naar de "dames en heren burgemeesters en schepenen" toe aan
gezien worden, zoals overigens uit de betiteling van de latere omzendbriefvan 20 september 1996 
"betreffende de nieuwe bepalingen inzake identiteitskaarten- Wijzigingen van de algemene on
derrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister" moge blijken. 

Een nader onderzoek van de inhoud, de bedoeling en de finaliteit van de te dezen bestreden om
zendbrief leert immers : 

- dat het een naar buiten toe bekend geworden dienstvoorschrift betreft, dat evenwel naar zijn 
inhoud en naar bedoeling van de steller ervan (en m.a.w., naar zijn finaliteit) beoogt te voorzien 
in behoeften van !outer intern administratieve aard, 

- dat de voorgeschreven regels door de geadresseerde ambtenaren, en met name de gemeen
telijke c.q. stedelijke overheden, gelet op de werking van het hierarchische (ministeriele) gezag, 
ook daadwerkelijk (moeten) toegepast worden, ==> 
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Nr. 721 

1 e KAMER - 22 december 2000 

1° MERKEN- BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUX MERKENWET- BEGRIP- TEKEN- KLEUR 
- BESCHERMING- VOORWAARDEN. 

2° MERKEN - EUROPEES RECHT - BELANG AAN VRIJHOUDING- BEGRIP. 

1 o Om als merk te worden beschermd moet een teken geschikt zijn om een merk te vor
men en een onderscheidend vermogen hebben; een kleur kan onder die beide voor
waarden als merk fungeren (1). (Art. 1, eerste lid, B.M.W.) 

- en dat de in de zogeheten "algemene onderrichtingen" vervatte regeling naar buiten toe ( d.i. 
naar de rechtsonderhorige toe) wel in zekere (zij het beperkte) mate gelijkenis gaat vertonen met 
nieuwe rechtsregels (in materiele betekenis), maar in wezen geenszins gelijk staat met echte in 
het algemene rechtsverkeer geldende (maatschappijordenende en gedragsbepalende) rechtsre
gels. 

Noot arrest nr. 721 : 
(1) Benelux Hof, 9 feb. 1997, Jw: 1975-79, 26 (zaak Centrafarm/Beecham) en 9 maart 1977, Jw: 

1975-79, 48 (zaakADG/Leeferink) wat de geschiktheid van een teken betreft en dezelfde arres
ten alsook 16 dec. 1991, Jw: 1991, 16 (zaak Burberry's/Bossi), wat het onderscheidend vermo
gen van een teken betreft. Zie ook : L. WICHERS HoETH, Kart commentaar op de Beneluxmerkenwet, 
Zwolle, Tjeenk Willink, 1970, art. 1, nr. 7. C. GIELEN en L. WICHERS HoETH, Merkenrecht, Zwolle, 
Tjeenk Willink, 1992, nrs. 375 e.v.; A. BRAUN, Precis des marques, Brussel, Larcier, 1995, nrs. 37-
39, 70-73. Zie tevens P. EECKMAN, "Kleur, kleurencombinatie of tint als merk", R. W. 1977-78, 1153-
1168; R. KooPs, "Kleur, de albino onder de merken?", BMM Bulletin 1994, 23-30. 

Het geannoteerde arrest is de eerste uitspraak van het Hofm.b.t. de geschiktheid van een kleur 
op zich om als merk te dienen. De zaak kan gesitueerd worden tegen de achtergrond van en
kele recente depots van kleuren als gemeenschapsmerk (zie de uitspraken OHIM, derde kamer 
van beroep, 18 dec. 1998, (zaak R122/1998-3, "light green", J.O. OHMI 4/99, 605), tweede ka
mer van beroep, 19 april 2000 ("orange", nog niet gepubliceerd), r.o. 13 en aldaar vermelde uit
spraken die verwijzen naar de principiele beschermbaarheid van een kleur(tint) of -combinatie als 
gemeenschapsmerk) of als nationaal merk (bv. Hof 's-Gravenhage, 4 juni 1998, IER, 1998, 161 
("oranje"). In dit kader kan ook nog de houding van het Benelux Merkenbureau (te dezen eiser) 
worden vermeld, dat, m.b.t. een teken dat uitsluitend uit een kleur bestond, de politiek han
teerde van de inschrijving op voorwaarde dat bewijsstukken werden overgelegd waaruit de in
burgering bleek (zie "Richtlijnen inzake de criteria voor weigering op absolute gronden" (Bene
lux Merkenblad nr. 11, 1996). 

In de zen betwistten de partijen dit juridsch kader zoals bepaald in de voormelde Benelux
rechtspraak niet. In het eerste onderdeel van het enig middel verweet eiser in cassatie het be
streden arrest echter in hoofdzaak een verwarring bij de beoordeling van beide voorwaarden (de 
geschiktheid en het onderscheidend vermogen) waaraan de kleur als teken moet voldoen. Het Hof 
oordeelde dat die verwarr,ing niet bestond. Eiser voerde in dit onderdeel evenwel ook een scherr
ding aan van voormeld merkenwetgeving, zoals ge1nterpreteerd door het Benelux Gerechtshof, om
dat het bestreden arrest, ingevolge bedoelde verwarring, ervan zou uitgaan dat, bij de beoorde
ling van de vraag of een bepaalde kleur voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, 
niet mag worden aangenome~ dat een kleur slechts uitzonderlijk aan de voorwaarde van onder
scheidend vermogen voldoet, terwijl het Benelux Gerechtshof dat wel als uitgangspunt zou ne
men. Het O.M. concludeerde hieromtrent dat, voor zover ze nog diende onderzocht te worden als 
men aanneemt dat die verwarring niet bestaat, deze grieffaalde naar recht: dit is inderdaad niet, 
zoals eiser stelt het uitgangspunt dat het Benelux Gerechtshofhanteert. In de kleurarresten van 
1977legt dit Hof artikel1 van de Eenvormige Beneluxwet namelijk aldus uit dat deze bepaling 
niets behelst wat medebrengt dat kleuren van merkenrechtelijke bescherming zouden zijn uit
gesloten en dat uit zijn regels voortvloeit dat een enkele kleur niet vaak voor die bescherming in 
aanmerking kan komen. De uitzonderlijke geschiktheid van een kleur als teken is dus volgens dit 
Hof slechts een gevolg van die uitlegging en geen uitgangspunt van de beoordeling. Dus is het Hof 
van beroep niet van een verkeerd uitgangspunt uitgegaan. En deze griefvoert niet aan dat het 
door het Benelux Gerechtshof aangenomen uitgangspunt mogelijk aan herziening toe is, gelet op 
de evolutie van het Europese recht, zodat in dit verband geen prejudiciele vraag a an dit Hof of aan 
het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen moet gesteld worden. Er op voorhand van 
uitgaan dat kleuren slechts zelden onderscheidend vermogen zullen hebben betekent overigens 
een bijkomende voorwaarde te stellen bij de beoordeling van het kleurmerk en ook een onjuiste 
interpretatie te geven van de rechtspraak van zowel trouwens de Europese beroepskamers als van 
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2° Het belang aan vrijhouding van een teken is kennelijk vreemd aan de vraag of een 
teken een voldoende onderscheidend vermogen heeft (2). (Art. 3.1, c) Richtlijn 89/ 
104/EG van 21 december 1988 van de Raad der Europese Gemeenschappen be
treffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten.) 

(BENELUX MERKENBUREAU T. BELGACOM N.V.) 

ARREST 

(A.R. C.00.0135.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 28 september 1999 ge
wezen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel149 van de Grondwet, de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 2 en 3, eerste lid, onder b, en 6, eerste lid, van 
de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 december 1988 
betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB, L, 40/1, 11 fe
bruari 1989) (verder genoemd "de Harmonisatierichtlijn"), artikel6quinquies Bon
der 2 van het Verdrag van Parijs van 14 juli 1967 tot bescherming van de indus
triele eigendom, goedgekeurd bij wet van 26 september 1974 (B.S., 29 januari 1975) 
(verder genoemd ''het Unieverdrag van Parijs"), de artikelen 1, eerste lid en 6bis, eer
ste lid, onder a en 13, A, zesde lid van de Eenvormige Beneluxwet op de merken van 
19 maart 1962, opgenomen als bijlage bij het Benelux-Verdrag van 19 maart 1962 in
zake de warenmerken, goedgekeurd bij wet van 30 juni 1969 (B.S., 14 oktober 1969), 
zoals gewijzigd bij Protocol van 10 november 1983, goedgekeurd bij wet van 8 au
gustus 1986 (B.S., 30 oktober 1986) en bij Protocol van 2 december 1992, goedge
keurd bij wet van 11 mei 1995 (B.S., 12 maart 1996) (verder genoemd "de Eenvor
mige Benelux Merkenwet"), 

doordat het bestreden arrest van 28 september 1999 beslist dat voor het in aan
merking komend publiek, met name het zeer ruime publiek dat met het teken ge
confronteerd kan worden, de welbepaalde kleur turkoois, voorwerp van het depot van 

het Benelux-Gerechtshof. De stelling van het Rof te 's-Gravenhage in de Libertel-zaak ("oranje", 
zie hierboven), nl. dat depots van kleuren op voorhand tot een kritische benadering nopen, te meer 
wanneer een kleur wordt gedeponeerd voor een grote reeks van waren en diensten, lijkt dus niet 
onderschreven te kunnen worden. Ret Hof van Beroep te Brussel distantieert zich dus blijk
baar terecht van die stelling. Het Hofvan Cassatie oordeelde "dat het onderdeel voor het ove
rige afgeleid is uit de vergeefs aangevoerde verwarring". 

(2) H.v.J. E.G., 4 mei 1999, Jw: 1999, I-2779 (Windsurfing Chiemsee Produktions- und Ver
triebsGmbH t. Boots- und Segelzubehiir W. Huber und F. Attenberger, gevoegde zaken C-108/97 
en C-109/97). M.b.t. het tweede onderdeel was het O.M. van mening dat het niet ontvankelijk was, 
daar enkel de schending van art. 3.1., b, EMR werd aangevoerd, terwijl het belang aan vrij
houding wordt verwoord door art. 3.1., c, EMR. Ret Rof onderzocht het wel en oordeelde dat het 
belang aan vrijhouding van een teken kennelijk vreemd is aan de vraag of een teken een vol
doende onderscheidend vermogen heeft. 

Het geannoteerde arrest verwerpt ook de overige onderdelen van de voorziening, hoofdzake
lijk bij gebrek aan feitelijke grondslag. Dit hoeft niet te verwonderen daar de partijen het over het 
juridsch kader eens waren. Dezelfde reden verantwoordt het afwijzen van het voorstel om nog pre
judiciele vragen te stellen aan het Hofvan Justitie. Dit zou wel verwondering kunnen wekken, 
nu het Hofvan Cassatie, op nationaal vlak, de laatste instantie is en nu het merkenrecht op Eu
ropees niveau werd geharmoniseerd ingevolge de EMR en de interpretatie van de voorwaarden 
van o.m. het onderscheidend vermogen, in de zin van de richtlijn, van een kleur dus aan dat Hof 
van Justitie toekomt. Bovendien had het Raagse Hof (in de Libertel-zaak) een afwijkende inter
pretatie en was een voorziening tegen zijn arrest hangend voor de Hoge Raad. Het was echter niet 
vereist op het voorstel van eiser in te gaan omdat hij niet aanvoerde dat het door het Benelux Ge
rechtshof aangenomen uitgangspunt mogelijks aan te passen was aan de evolutie in de inter
pretatie van het merkenrecht door het Hofvan Justitie. 
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verweerster, zich ertoe leent om de wezenlijke functie van het merk te vervullen, min
stens dat eiser geen geldige grond aangeeft om de inschrijving te weigeren, en het al
dus beslist op grond van de volgende motieven : 

"1. (. .. ) dat niet langer kan worden betwist dat een enkele kleur er zich onder om
standigheden toe kan lenen om de wezenlijke functie van het merk te vervullen; 

(. .. ) dat artikel 1, lid 1, BMW niet limitatief de tekens opsomt die als merk kun
nen gelden, en derhalve niet uitsluit dat ook een enkele kleur op zich, d.w.z. zonder 
ruimtelijke offiguurlijke begrenzing, als teken vatbaar voor grafische voorstelling, voor 
merkbescherming in aanmerking komt (Beneluxgerechtshof, 9 februari 1977, Centra
farm Beecham, Jur., 1975-1979, 27; Beneluxgerechtshof, 9 maart 1977, ADG Leefe
rink, Jur., 1975-1979, 48); 

( ... ) dat de vraag of een kleur als merk kan dienen eveneens een bevestigend ant
woord heeft gekregen van de EG-Raad en EG-Commissie bij de totstandkoming van 
de richtlijn 89/104/EG-Raad 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het 
merkenrecht der lidstaten (statements OJ OHIM no 5/96, p. 607, onder 2 (a)) en bij 
de totstandkoming van de verordening, 40/94 Raad 20 december 1993 inzake het 
Gemeenschapsmerk (statements OJ OHIM no 5/96, p. 613); 

Dat het vaststaat dat artikel 4 van voornoemde verordening de mogelijkheid niet 
uitsluit om een kleurencombinatie of een afzonderlijke kleur als Gemeenschaps
merk te registreren, zoals recentelijk beslist door de derde kamer van beroep van het 
OHIM te Alicante (Derde kamer van beroep van het OHIM 12 februari 1998, zaak 
R 7/97-3 Orange Personal Communications Services Ltd; 18 december 1998, zaak 
R 122/98-3 Wrigley JR Company; 22 januari 1999, zaak R 169/1998-3, WM Wrigley 
JR Company); 

( ... ) dat (eiser) derhalve in casu ten onrechte aan de enkele vaststelling dat het te
ken door (verweerster) 'uitsluitend bestaat uit de kleur turkoois' een argument heeft 
ontleend voor de stelling dat 'het teken ieder onderscheidend vermogen mist', zoals blijkt 
uit zijn beslissing tot voorlopige weigering van het depot; 

2. (. .. ) dat in het kader van de vraag of een teken als merk kan worden ingeschre
ven het er enkel op aankomt na te gaan of het teken kan dienen om de waren waar
voor het teken als merkteken wordt gedeponeerd te onderscheiden, d.w.z. ofhet in alle 
omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, een zodanig karakter bezit 
dat het geschikt is die waren van soortgelijke waren te onderscheiden en hun her
komst uit de onderneming genoegzaam aan te tonen; 

Dat verdergaande eisen niet mogen worden gesteld; (Beneluxgerechtshof, 16 de
cember 1991, Burberrys/Bossi cs, Jur., 1991, 16); 

3. (. .. ) dat, naar blijkt uit artikel1, lid 1, BMW zoals deze bepaling door het Benelux
gerechtshof is uitgelegd, niet kan worden vereist dat het in aanmerking komende pu
bliek daadwerkelijk beseft dat het teken door de onderneming bepaaldelijk bedoeld 
is als teken ter onderscheiding van de waren waarvoor het teken is gebruikt en ter 
aanduiding van hun herkomst (Beneluxgerechtshof, 23 december 1985, Adidas/ De Laet 
Jur., 1985, 38; 16 december 1991, Burberrys/Bossi Jur. 1991, 16); 

(. .. ) dat de omstandigheid, aangehaald door (eiser) in zijn brief van 13 augustus 1998, 
dat de kleur doorgaans zal worden beschouwd als een decoratief element van de wa
ren en/of diensten, er op zich nog niet aan in de weg staat dat de kleur voor bescher
ming als merk in aanmerking komt; 

Dat in specie moet worden nagegaan of het publiek de kleur, ondanks de bescher
ming die eraan als merk zou worden verleend, zal opvatten als een louter decora
tief element dat derhalve onderscheidend karakter mist, dan wel of het publiek de wa
ren op grond van hun kleur als afkomstig van een onderneming zal kunnen herkennen, 
zodanig dat de kleur, hoewel eerder opgevat als decoratief element, voldoende on
derscheidend vermogen bezit om als merk te kunnen worden beschouwd; 

Dat een teken immers als merk kan dienen, wanneer het bij het betrokken pu
bliek naar de herkomst van de waren of diensten verwijst; 
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( ... ) dat er hierbij aan herinnerd moet worden dat de omstandigheid dat een en
kele kleur op zich de betrokken ondememing waarvan de producten en/of diensten af
komstig zijn zelf niet kenbaar maakt, ter zake niet dienend is; 

Dat het vereiste van onderscheidend vermogen immers niet betekent dat het pu
bliek in staat moet worden gesteld de onderneming waarvan de producten en dien
sten afkomstig zijn, te identificeren; 

Dat het volstaat dat het teken het publiek in staat stelt, de waren te herkennen als 
afkomstig van een onderneming en niet van meerdere ondernemingen; 

4. ( ... ) dat naar de mening van (eiser) zoals verwoord in zijn brief van 13 augus
tus 1998 "een kleur doorgaans elk onderscheidend vermogen mist"; 

( ... ) dat (verweerster) terecht deze opvatting van (eiser) die als uitgangspunt in de 
bestreden beslissing wordt vooropgesteld, aanvecht als zijnde een vooringenomen stand
punt over de ongeschiktheid van een kleur om als merk te dienen dat weinig strookt 
met de terughoudendheid en voorzichtigheid waarmee (eiser) zijn toetsingsbeleid dient 
te voeren conform de memorie van toelichting van de regeringen waarnaar in punt 3 
van de 'Richtlijnen inzake de criteria voor het weigeren van mer ken op absolute 
nietigheidsgronden' wordt verwezen : 

'( ... ) het toetsingsbeleid zal een voorzichtig en terughoudend beleid moeten zijn, waar
bij met alle belangen van het bedrijfsleven rekening wordt gehouden en waarbij het 
streven erop gericht zal zijn slechts de evident ontoelaatbare depots inhoudelijk te her
stellen dan wel te weigeren; Het spreekt vanzelf dat de toetsing binnen de grenzen zal 
blijven die door de rechtspraak in de Benelux, met name die van het Benelux
gerechtshof, zijn getrokken'; 

( ... ) dat de opvatting dat een kleur doorgaans elk onderscheidend vermogen mist geen 
steun vindt in de rechtspraak van het Beneluxgerechtshof dat 'ieder apriorisme be
treffende de vatbaarheid voor bescherming van tekens afwijst' (Prof. Eeckman, Kleur, 
kleurencombinatie of tint als merk, R.W., 1977-1978, p. 1168); 

Dat het hof wel gesteld heeft dat uit de samenstelling van regels vervat in artikel 
1 B.M.W. -met name uit de in het eerste lid gestelde eis van onderscheidend ver
mogen en de in het tweede lid gemaakte uitzonderingen- voortvloeit dat een en
kele kleur niet vaak voor bescherming in aanmerking kan komen doch hiermee geens
zins enig vooroordeel heeft uitgesproken met betrekking tot de vraag of een kleur 
onderscheidend vermogen bezit in de zin van het eerste lid; (Beneluxgerechtshof, 9 fe
bruari 1977, Centrafarm/Beecham Jur., 1975-1979, 27 (zaak A/76-1); Benelux
gerechtshof, 9 maart 1977, ADG/Leeferink Jur., 1975-1979, 48 (zaakA/72-2)); 

Dat in beide voormelde beslissingen, m.b.t. de eis van onderscheidend vermogen, het 
hof er integendeel aan herinnerd heeft dat het van de omstandigheden afhangt en al
dus een feitenkwestie is of een kleurencombinatie of een enkele kleur aan deze eis vol
doet; 

Dat in de zaak A/76.1 het hof stelde dat het van de omstandigheden afhankelijk is 
of een kleurencombinatie of een enkele kleur zich leent tot het identificeren van de wa
ren als afkomstig van een onderneming en verder : 

- dat zulks minder spoedig het geval zal zijn naar gelang het aanwenden van de 
kleurencombinatie in het maatschappelijke verkeer meer gebruikelijk is en de va
rieteit der waren waarvoor zij als kenteken moet dienen groter is; 

- dat een enkele kleur zich tot het demonstreren van voormelde identiteit moei
lijker zallenen; 

Dat in de zaak A/76.2 het hof nog stelde dat voor het antwoord op de vraag of een 
kleur de wezenlijke functies van een individueel merk kan vervullen, het in con
creto een verschil kan maken of de kleur wordt gevoerd voor een specifieke waren
groep dan wel wordt gebruikt ter onderscheiding van de waren van een onderne
ming welke haar werkterrein uitstrekt over een groot aantal waren van verschillende 
soort, zonder dat daarbij overigens het aantal warenklassen volgens de internatio
nale warenclassificatie van beslissende betekenis is; 
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Dat het hof bij de interpretatie van artikel 1, lid 1, BMW aldus geenszins als uit
gangspunt neemt dat een kleur slechts uitzonderlijk aan de voorwaarde van onder
scheidend vermogen voldoet en evenmin als algemene regel heeft vooropgesteld dat 
een kleur slechts voor merkbescherming in aanmerking komt wanneer het gaat om 
een maatschappelijk ongebruikelijke kleur voor een specifieke warensoort; 

Dat het hof wel in zeer genuanceerde bewoordingen richtsnoeren heeft gegeven voor 
de beoordeling in concreto van het onderscheidend karakter van een kleur, eraan her
innerend dat het banaal karakter van een teken zijn bescherming als merk in de weg 
staat en dat het onderscheidend vermogen van een teken niet op zich, doch in rela
tie met de waren waarvoor het teken wordt gebruikt moet worden onderzocht; 

( ... ) dat (eiser) ter staving van zijn stelling dat een kleur doorgaans onderschei
dend vermogen mist, verwijst naar de recente beslissingen van de derde kamer van 
beroep van het OHIM, inzonderheid naar de overweging dat 'de consumenten niet ge
wend zijn veronderstellingen te maken omtrent de herkomst van goederen op basis 
van hun kleur of de kleur van hun verpakking, bij afwezigheid van een grafisch of tekst
element, omdat een kleur op zich doorgaans in de praktijk niet wordt gebruikt als mid
del tot identificatie' (vrije vertaling) waaruit door de derde kamer van beroep wordt 
afgeleid dat een kleur doorgaans niet de wezenlijke functies van een merk kan ver
vullen (derde kamer van beroep OHIM, zaak R 122/ 98-3, 18 december 1998 en zaak 
R 169/1998-3, 22 januari 1999 ('consumers are not accustomed to making an assump
tion about the origin of goods on the basis of their colour or the colour of their packa
ging, in the absence of a graphic or textual element because a colour per se is not nor
mally used as means of identification in practice')); 

( ... ) dat de geschiktheid van een teken om als merk te dienen nochtans niet kan wor
den beoordeeld aan de hand van de vraag of het teken behoort tot een categorie van 
tekens die in de praktijk vaak worden gebruikt als herkomstteken, zodat de over
weging dat kleuren, in tegenstelling tot andere categorieen tekens zoals benamin
gen, tekeningen, letters, vormen of complexe tekens, in de praktijk niet vaak wor
den gebruikt als middel tot identificatie ter zake (niet) dienend is, en niets zegt over 
het onderscheidend vermogen van een welbepaalde kleur in relatie met bepaalde wa
ren en diensten van een onderneming; 

( ... ) dat de geschiktheid van een teken om als merk te dienen evenmin kan wor
den beoordeeld a an de hand van de vraag of het publiek in het algemeen reeds ge
wend is aan het waarnemen als herkomsttekens van tekens behorende tot dezelfde 
categorie als het betrokken teken, zodat de overweging dat het publiek niet gewend 
is veronderstellingen te maken omtrent de herkomst van goederen louter op basis van 
hun kleur of de kleur van hun verpakking, geen enkel belang heeft; 

Dat bij de beoordeling van de geschiktheid van een kleur als teken van her
komst, geen verdergaande eisen kunnen worden gesteld dan deze die voor andere te
kens gelden; 

Dat in casu niet kan worden vereist dat aangetoond wordt dat het gebruik van kleu
ren als tekens van herkomst in de praktijk gebruikelijk is of dat het publiek reeds er
varen is in het maken van veronderstellingen omtrent de herkomst van goederen op 
basis van hun kleur bij afwezigheid van grafisch of tekstelement; 

5. ( ... ) dat bij de beoordeling van het ab initio onderscheidend vermogen van een te
ken, verder verondersteld moet worden dat de kleur door de deposant als zelfstan
dig merk zal worden gebruikt, en niet als een louter decoratief element of als een on
zelfstandig onderdeel van een combinatie; 

Dat de vaststelling dat in de praktijk, een kleur doorgaans wordt gebruikt in com
binatie met andere tekens zoals een grafisch of tekstelement, die de identificatie van 
de waren als afkomstig van een onderneming bewerkstelligen, met als gevolg dat de 
kleur zelderi. wordt gepercipieerd als zelfstandig merk, derhalve niet pertinent is; 

Dat hieruit volgt dat elke gissing omtrent de vraag of het publiek daadwerkelijk de 
kleur als merk zal onderkennen en opvatten, die gemaakt zou worden op basis van 
de veronderstelling dat de kleur zal worden gebruikt in combinatie met andere te
kens, te weren is, evenals elke conclusie betre:ffende het voorgenomen daadwerke
lijk gebruik van het teken uit de wijze waarop het ten tijde van de aanvraag is ge
bruikt door de deposant; 
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Dat waar (eiser) ervan uitgaat dat het publiek niet vaak een kleur als merk per
cipieert doch een waar of dienst aan de hand van de naam en/of logo identificeert, het 
ten onrechte veronderstellingen maakt over de wijze waarop het teken daadwerke
lijk zal worden gebruikt en hierbij de schijn wekt dat het de mening is toegedaan dat 
een kleur op zich geenszins geschikt kan zijn bij afwezigheid van andere tekens, de 
wezenlijke functie van een merk te vervullen; 

6. ( ... ) dat (eiser) terecht betoogt dater geen reden voorhanden is ervan uit te gaan 
dat een kleur doorgaans niet geschikt zou zijn om te fungeren als herkomstaanduiding 
van de waren en om als zodanig door het publiek te worden opgemerkt en herkend; 

( ... ) dat, naar de algemene ervaring leert, kleuren in de breedste zin van het woord 
zoals in de gangbare taal wordt opgevat, d. i. zonder onderscheid vanuit wetenschap
pelijk oogpunt tussen de primaire, secundaire en tertiaire kleuren binnen de groep van 
de chromatische kleuren en omvattend alle tinten van deze laatste en de hele waaier 
per tint van de schakeringen niet hun verschillende intensiteit alsook de achroma
tische kleuren (wit, zwart en grijs), wegens hun ongeloofiijk groot aantal, zeer pre
cieze informatie verschaffen en aldus de mens in staat stellen de aanwezigheid van 
dingen zeer snel waar te nemen en dingen te onderscheiden en te identificeren; 

Dat in de keten van informatieverwerking in de hersenen, de kleur met haar 
blikvanger-effect zelfs als een eerste signaal werkt, gevolgd door symbolen en figu
ren en dan door woorden; 

Dat het hof derhalve de stelling ingenomen door het hofte 's Gravenhage in zijn be
schikking van 4 juni 1998 inzake Libertel (BIE 1998, 48) en in casu overgenomen door 
(eiser) dat kleuren met een 'handicap' behept zijn om als merk te dienen daar kleu
ren op zich bijkomende identificerende kenmerken miss en, en als· zodanig 'te alge
meen' zijn, niet bijtreedt; 

Dat het zeer eenvoudig karakter van een teken, zoals een kleur, dit teken niet on
geschikt maakt als merk; 

Dat mede gelet op het open karakter van de opsomming van de tekens in artikel1, 
lid 1, B.M.W. bijgevolg als uitgangspunt moet worden genomen dat kleuren als te
kens evenwaardig zijn en dat een beslissing tot ontoelaatbaarheid van een depot van 
een kleur op grond van een gebrek aan onderscheidend vermogen enkel kan steu
nen op een ontleding van omstandigheden eigen aan de zaak en geenszins kan zijn 
ingegeven door enig vooroordeel over de ongeschiktheid van kleuren om als merk te 
dienen; 

7. ( ... ) dat de vraag welke omvang de merkbescherming heeft, niet van belang is voor 
de vraag of het teken zich ab initio ertoe leent 'als merk te dienen; 

Dat het derhalve voor de toelaatbaarheid van het depot van een kleur op zich, 
irrelevant is te onderzoeken of de merkbescherming van een kleur beperkt is tot de 
specifieke kleur waarvan de afbeelding bij het formulier van het depot is gevoegd of 
zich daarentegen uitstrekt tot naburige tinten en tevens gebruikt zou worden voor het 
hinderen van een aanvraag voor afbeeldingen, illustraties of woordmerken die een zelfde 
of vergelijkbare kleur bevatten, voor overeenstemmende producten; 

Dat (eiser) ter staving van zijn beslissing de vrees uit dat het verlenen van merk
bescherming aan een enkele kleur ertoe zou kunnen leiden dat een paar concurren
ten tesamen 'het kleurenspectrum monopoliseren'; 

Dat (eiser) hiermede niet alleen vooruitgaat op de omvang van de merkbescherming 
die aan een enkele kleur zou worden verleend, doch vooral uit het oog verliest dat de 
uitoefening van de rechten verbonden aan de merkbescherming niet kan leiden tot 
rechtsmisbruiken, zoals blijkt uit artikel13, A, 6 BMW en inzonderheid niet tot ge
volg kan hebben dat de mededinging wordt uitgeschakeld; 

Dat men anderzijds niet inziet hoe het gebruik van een welbepaalde kleur als zelf
standig merk de mededinging zou kunnen uitschakelen,ofbeperken, tenzij men het 
aantal beschikbare kleuren tot zes beperkt in aansluiting met (eiser) en het be
staan van andere beschikbare tekens vergeet; 

Dat wat het aantal beschikbare kleuren betreft, de raming vanuit een optisch en 
praktisch gericht standpunt dient te gebeuren en niet vanuit een wetenschappe
lijke visie van het begrip 'kleur'; 
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Dat naar de ervaring leert, vanuit een optisch en praktisch stand punt, het aantal 
kleuren die normale ogen kunnen waarnemen, quasi oneindig is; 

Dat bij wijze van voorbeeld, aangestipt kan worden dat een gewone scanner circa 
16 miljoen kleuren kan lezen en afdrukken; 

Dat het oneindig karakter van het aantal kleuren overigens door de derde kamer 
van beroep OHIM wel werd erkend waar deze kamer vaststelt dat het woord 'oranje' 
slaat op een ontelbaar aantal tinten en om die reden wegens afwezigheid van een gra
fische voorstelling van de kleur het depot als onregelmatig beschouwde (12 februari 
1998, zaak R 7/97-3, overweging 12: 'This applies especially to colours since an un
countable number of different colour shades, ranging in the specific case from dark to 
light and from the yellowish to the reddish tones, are conceivable which would all fall 
under the wide generic term 'orange'); 

8. (. .. ) dat (verweerster) bij het formulier van depot een grafische voorstelling heeft 
gegeven van de kleur turkoois die zij als merk wil zien beschermen, welke toelaat alle 
kenmerken van de betrokken kleur te onderscheiden naar haar tint, helderheid en in
tensiteit; 

Dat het onderscheidend vermogen van het teken enkel met betrekking tot deze wel
bepaalde kleur vereist is en niet onderzocht moet worden rekening houdend met alle 
mogelijke kleuren of tinten die onder de benaming 'turkoois' zouden kunnen vallen; 

( ... ) dat nergens uit blijkt dat de kleur als merk ingediend in het bona fide han
delsverkeer gebruikelijk is geworden voor telecommunicatieapparatuur en -diensten 
en om die reden als banaal teken zonder onderscheidingskarakter ontoelaatbaar zou 
moeten worden beschouwd; 

Dat (eiser) op het gebied van telecommunicatieproducten en -diensten gewag maakt 
van het gebruik van een lichtgroene kleur, als Beneluxmerk gedeponeerd door de NV 
Koninklijke PTT Nederland, van de kleur oranje door Libertel Groep BV gevestigd in 
Nederland en van de kleur paars door Belgacom Mobile; 

Dat (eiser) niet betwist dat de kleur turkoois nog niet is gebruikt op het gebied van 
telecommunicatie, tenzij door (verweerster) zelf sedert 1993; 

Dat (eiser) evenwel eist dat de kleur 'maatschappelijk ongebruikelijk' zou zijn en voor
houdt dat het aan (verweerster) toekomt aan te tonen dat dit in casu het geval is; 

(. .. ) dat (eiser) het 'ongebruikelijk karakter' van een kleur uitsluitend afleidt uit de 
vaststelling dat de betrokken kleur afWijkt van de normale kleur van de waar en als 
voorbeelden citeert : 

- paars voor kaas, van nature geel of wit; 

- rood voor keukenzout, van nature grijs en in de handel wit : 

(. .. ) dat deze benadering die geldt voor waren die wegens hun eigenschappen of sa
menstelling een natuurlijke kleur hebben, nochtans moeilijk kan worden toegepast op 
'kleurloze' waren of diensten waarvan de kleur naar keuze van de onderneming wordt 
bepaald; 

Dat voor 'kleurloze' waren of diensten, bij gebrek aan natuurlijke kleur, bezwaar
lijk kan worden vereist dat de deposant aantoont dat de kleur als merk ingediend, af
wijkt van de natuurlijke kleur van deze waren of diensten; 

(. .. ) dat uit het voorgaande volgt dat de beslissing tot weigering van het depot we
gens gebrek aan onderscheidend vermogen geenszins kan steunen op de vaststel
ling dat door (verweerster) 'in het geheel niet is aangetoond, en het valt niet in te zien 
dat de kleur turkoois maatschappelijk ongebruikelijk is i.v.m. telecommunicatie
apparaten en -diensten'; 

(. .. ) dat de vaststelling dat onder het depot (nog steeds) een groat aantal war en en 
diensten in het ruime gebied van de telecommunicatie vallen (ook na de voorge
stelde beperking tot klasse 9 en 38), evenmin een weigering kan verantwoorden; 

Dat uit de rechtspraak van het Beneluxgerechtshofvolgt dat geen rekening dient 
te worden gehouden met het aantal warenklassen volgens de internationale waren
classificatie; 
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Dat verder de bescherming als merk niet kan worden geweigerd op grond van de 
enkele vaststelling dat (verweerster) haar werkterrein uitstrekt over een groot aan
tal waren van verschillende soort en dat de kleur turkoois wordt gebruikt voor dat groot · 
aantal waren en diensten; 

Dat de wettelijke vereisten dezelfde zijn voor een 'specifieke groep van waren' als 
voor een groter aantal waren; 

Dat het aan (eiser) toekwam aan te duiden waarom in dit specifiek geval deze vast
stelling van beslissende aard is om de inschrijving te weigeren; 

Dat het hofvaststelt dat (eiser) nalaat dit te doen ook in het kader van huidige pro
cedure; 

Dat in casu de betrokken waren en diensten, met hun delen, onderdelen en toe
behoren, behoren tot de specifieke warengroep van telecommunicatieapparatuur en 
-diensten en ondanks de ruime opsomming van waren en diensten onder de opgege
ven klassen, hun specificiteit en gemeen karakter ontleden aan de specificiteit van de 
betrokken activiteit; 

(. .. ) dat gelet op de aard van de betrokken goederen en diensten, die hun waarde of 
aantrekkingskracht niet of slechts zeer weinig ontlenen aan hun uiterlijk of aan hun 
gebeurlijk sierlijk karakter maar wel aan hun utilitair karakter niet met voldoende 
zekerheid kan worden gesteld dat het in aanmerking komend publiek de turkooise kleur 
van (verweerster) als een louter decoratief element zal opvatten; 

Dat het integendeel zeer aannemelijk is dat het publiek zal beseffen dat de kleur 
niet is aangebracht om tot versiering van de betrokken producten te strekken doch wel 
als herkenningsteken van de herkomst uit de onderneming, des te meer daar het te
ken voor tal van zeer verschillende producten en diensten zou worden gebruikt die on
der elkaar gemeen hebben dat zij verband houden met telecommunicatietechnieken; 

(. .. ) dat derhalve beslist moet worden dat voor het in aanmerking komend pu
bliek, met name het zeer ruime publiek dat met het teken geconfronteerd kan wor
den, de welbepaalde kleur turkoois voorwerp van het litigieuze depot, zich ertoe leent 
om de wezenlijke functie van het merk te vervullen, minstens dat (eiser) geen gel
dige grond aangeeft om de inschrijving te weigeren; 

(. .. ) dat de vraag of (verweerster) zich op inburgering kan beroepen zich dan ook niet 
meer stelt"; 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van artikell, eerste lid, van de Eenvormige Be
nelux Merkenwet als individuele merken worden beschouwd de benamingen, teke
ningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en 
alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te onderscheiden; 

onder het in evengenoemd wetsartikel voor merkenrechtelijke bescherming ge
stelde vereiste dat tekens moeten "dienen om de waren van een onderneming te on
derscheiden" moet worden begrepen dat het teken een zodanig individueel karakter 
bezit ofheeft verkregen dat het geschikt is die waar van soortgelijke waren te on
derscheiden en zijn herkomst uit een bepaalde onderneming genoegzaam te demon
streren; 

om voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te komen derhalve in de eer
ste plaats vereist is dat het teken geschikt is om als merk te dienen, dat wil zeggen 
in staat is om als zodanig door het publiek te worden opgemerkt en herkend; 

een teken dat deze eigenschap mist - bijvoorbeeld omdat het als een louter deco
ratief element wordt beschouwd - niet kan dienen om de waar van soortgelijke waar 
te onderscheiden; uit de in artikell, eerste lid, van de Eenvormige Benelux Merken
wet gestelde voorwaarden, zoals deze door het Benelux-Gerechtshof worden gei:nter
preteerd, voortvloeit dat kleuren, of kleurencombinaties in beginsel geschikt kun
nen zijn om als merk te dienen, en derhalve "niet steeds van merkenrechtelijke 
bescherming zouden zijn uitgesloten"; 

uit evengenoemd artikel 1, eerste lid, voorts volgt dat, om als merk in de zin van 
deze bepaling te worden beschouwd, niet alleen vereist is dat het teken geschikt is om 
als merk te dienen - dat wil zeggen in staat is om als zodanig door het publiek te wor
den opgemerkt en herkend- doch tevens vereist is dat het teken onderscheidend ver
mogen bezit; 
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deze wetsbepaling het onderscheidend vermogen van het teken als een afzonder
lijk constitutief vereiste stelt opdat van een merk sprake zou kunnen zijn; 

tekens van merkenrechtelijke bescherming worden uitgesloten wanneer zij we
gens een gebrek aan onderscheidend vermogen niet in staat zijn om in het maat
schappelijk verkeer als individuele merken te dienen; 

een teken het door voormeld a,rtikel 1, eerste lid, vereiste onderscheidend vermo
gen bezit indien het "een zodanig individueel karakter bezit ofheeft verkregen dat het 
geschikt is die waar van soortgelijke waren te onderscheiden en zijn herkomst uit een 
bepaalde onderneming genoegzaam te demonstreren"; 

de vraag of een bepaalde kleur het voor merkenrechtelijke bescherming vereiste on
derscheidend vermogen bezit, van geval tot geval moet worden beoordeeld; 

uit voormelde wetsbepaling, zoals zij door het Benelux-Gerechtshofwordt ge'inter
preteerd, voortvloeit dat een enkele kleur niet vaak voor bescherming als merk in aan
merking kan komen en slechts bij uitzondering het vermogen heeft om de waren als 
afkomstig van een onderneming te onderscheiden; 

en terwijl, de appelrechters in de in de aanhefvan het middel aangehaalde over
wegingen onder meer oordelen dat eiser ten onrechte aan de enkele vaststelling dat 
het teken "uitsluitend bestaat uit de kleur turkoois" een argument heeft ontleend voor 
de stelling dat ''het teken ieder onderscheidend vermogen mist" (p. 4, nr. 1 in fine); dat 
"de opvatting dat een kleur doorgaans elk onderscheidend vermogen mist geen steun 
vindt in de rechtspraak van het Benelux Gerechshof' (p. 6, derde al.); 

dat dit hof "bij de interpretatie van artikel 1, lid 1, B.M.W. geenszins tot uitgangs
punt neemt dat een kleur slechts uitzonderlijk aan de voorwaarde van onderschei
dend vermogen voldoet" (p. 7, al. 2); dat "verweerster terecht betoogt dater geen re
den voorhanden is ervan uit te gaan dat een kleur doorgaans niet geschikt zou zijn 
om te fungeren als herkomstaanduiding van de waren en om als zodanig door het pu
bliek te worden opgemerkt en herkend" (p. 8 in fine, en 9 bovenaan); 

en op die gronden besluit dat het "de stelling ingenomen door het Hofte 's Gra
venhage ( ... ) dat kleuren met een 'handicap' behept zijn om als merk te dienen daar 
kleuren op zich bijkomende identificerende kenmerken missen, en als zodanig 'teal
gemeen' zijn, niet bijtreedt", 

het arrest zodoende het vereiste van geschiktheid van een teken om als merk te die
nen en het voor merkenrechtelijke bescherming vereiste onderscheidend vermogen ver
wart, nu het de vraag of de kleur turkoois te dezen een onderscheidend vermogen be
zit, beantwoordt op grond van overwegingen die ontleend zijn aan het - door eiser 
niet betwiste beginsel - dat een kleur principieel niet steeds van merkenrechtelijke 
bescherming kan worden uitgesloten en dus principieel geschikt is om als merk te fun
geren, 

het arrest derhalve de rechtsregel schendt dat een teken slechts voor merken
rechtelijke bescherming in aanmerking kan komen wanneer het dient om de waren 
van een onderneming te onderscheiden, zoals deze door het Beneluxgerechtshof werd 
ge'interpreteerd, nu het ervan uitgaat dat, bij de beoordeling van de vraag of een be
paalde kleur voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komt, niet mag wor
den aangenomen dat een kleur slechts uitzonderlijk aan de voorwaarde van onder
scheidend vermogen voldoet (schending van de artikelen 1, eerste lid en 6bis, eerste 
lid, onder a van de Eenvormige Benelux Merkenwet, artikel6quinquies B, onder 2 van 
het Unieverdrag van Parijs en de artikelen 2 en 3, eerste lid, onder b van de 
Harmonisatierichtlijn); 

en terwijl het bestreden arrest voorts oordeelt dat de omstandigheid dat de kleur 
doorgaans zal worden beschouwd als een decoratief element van de waren en/of dien
sten er op zich nog niet aan in de weg staat dat de kleur voor bescherming als merk 
in aanmerking komt (p. 5, al. 2); en dat in specie moet worden nagegaan of het pu
bliek de kleur, ondanks de bescherming die eraan als m"Brk zou worden verleend, zal 
opvatten als een louter decoratief element dat derhalve onderscheidend karakter mist, 
dan wel of het publiek de waren op grond van hun kleur als afkomstig van een on
derneming zal kunnen herkennen, zodanig dat de kleur, hoewel eerder opgevat als de
coratief element, een voldoende onderscheidend vermogen bezit om als merk te kun
nen worden beschouwd (p. 5, al. 3); dat het bestreden arrest op die gronden ten dezen 
aanneemt "dat gelet op de aard van de betrokken goederen en diensten ( ... ) niet met 



2106 HOF VAN CASSATIE Nr. 721 

voldoende zekerheid kan worden gesteld dat het in aanmerking komend publiek de 
turkooise kleur van (verweerster) als een louter decoratief element zal opvatten" (p. 
12, derde laatste al.) en dat "het integendeel zeer aannemelijk is dat het publiek zal 
beseffen dat de kleur niet is aangebracht om tot versiering van de betrokken pro
ducten te strekken doch wel als herkenningsteken van de herkomst uit de onderne
ming" (p. 12, voorlaatste al.), 

en het bestreden arrest zodoende andermaal de geschiktheid van een teken om als 
merk te dienen, en het vereiste van onderscheidend vermogen verwart, en het der
halve de artikelen 1, eerste lid en 6bis, eerste lid, onder a van de Eenvormige Bene
lux Merkenwet, artikel 6quinquies B, onder 2 van het Unieverdrag van Parijs en de 
artikelen 2 en 3, eerste lid, onder b van de Harmonisatierichtlijn schendt nu het er 
ten onrechte van uitgaat dat een kleur in beginsel merkenbescherming verdient, ten
zij de kleur door het publiek als een louter decoratief element wordt opgevat; 

en terwijl, tweede onderdeel, naar luid van artikel 1, eerste lid, van de Eenvor
mige Benelux Merkenwet als individuele merken worden beschouwd de benamin
gen, tekeningen, afdrukken, stem pels, letters, cijfers, vormen van waren of van ver
pakking en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onderneming te 
onderscheiden; 

hieruit volgt dat niet alle tekens voor bescherming als merk in de zin van artikel 
1, eerste lid, van de Eenvormige Benelux Merkenwet in aanmerking komen; 

meer bepaald vereist is dat een teken (a) geschikt is om als merk te fungeren en (b) 
onderscheidend vermogen bezit; 

met betrekking tot het onderscheidend vermogen van een teken om voor bescher
ming als merk in de zin van artikel 1, eerste lid, van de Eenvormige Benelux Mer
kenwet in aanmerking te komen, conform de rechtspraak van het Hofvan Justitie van 
de Europese Gemeenschappen, onder meer rekening dient te worden gehouden met 
het algemeen belang aan vrijhouding van bepaalde tekens, in het bijzonder wegens 
hun vermogen om niet aileen de kwaliteit en de andere eigenschappen van de be
trokken categorieen van waren aan te duiden, maar ook de voorkeur van de consu
menten anderszins te bei:nvloeden, bijvoorbeeld door een verband tot stand te bren
gen tussen de waren en een plaats met een positieve gevoelswaarde; 

hieruit volgt dat ook met betrekking tot een kleur een dergelijk algemeen belang aan 
vrijhouding kan bestaan, zodat bij het depot van de kleur voor de betreffende wa
ren en/of diensten dient nagegaan te worden of een dergelijk algemeen belang aan vrij
houding bestaat, 

het bestreden arrest, derhalve met de overweging dat "in het kader van de vraag 
of een teken als merk kan worden ingeschreven het er enkel op aankomt na te gaan 
of het teken kan dienen om de waren waarvoor het teken als merkteken wordt ge
deponeerd te onderscheiden, d.w.z. ofhet in aile omstandigheden van het geval in aan
merking genomen, een zodanig karakter bezit dat het geschikt is die waren van soort
gelijke waren te onderscheiden en hun herkomst uit de onderneming genoegzaam aan 
te tonen" en dat "verdergaande eisen niet mogen worden gesteld" (p. 4, nr. 2) de ar
tikelen 1, eerste lid, en 6bis, eerste lid, onder a van de Eenvormige Benelux-Merkenwet, 
artikel 6quinquies B, onder 2 van het Unieverdrag van Parijs en artikelen 2 en 3, eer
ste lid, onder b van de Harmonisatierichtlijn schendt; 

en terwijl, derde onderdeel, om overeenkomstig artikel 1, eerste lid, van de Een
vormige Benelux Merkenwet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking te 
komen een teken een zodanige individualiteit moet bezitten dat het geschikt en in staat 
is om de waar of de dienst te onderscheiden; daartoe vereist is dat een teken (a) een 
abstracte geschiktheid heeft om te kunnen onderscheiden en (b) een daadwerkelijk on
derscheidend vermogen bezit in verhouding tot de waren en diensten waarvoor het is 
gedeponeerd; 

bij de beantwoording van de vraag of in een bepaald geval een als merk gedepo
neerd teken naar de eis van evengenoemd artikel 1, eerste lid, dient om de waren en/of 
diensten van een onderneming te onderscheiden, maatstaf dient te zijn of het des
betreffende teken, in aanmerking genomen alle omstandigheden van het geval, ge
acht kan worden op zodanige wijze de herkomst van de waar en/of dienst ofwaren en/of 
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diensten, waarvoor het als merkteken is gedeponeerd, te demonstreren dat het de we
zenlijke functies van een individueel merk in de zin van evengenoemd wetsartikel ver
mag te vervullen; 

de vraag of een als merk gedeponeerd teken dient om de waren en/of diensten van 
een onderneming te onderscheiden, zich niet voor een beantwoording in abstracto leent, 
nu het antwoord afhankelijk is van de afweging van de bijzonderheden van het ge
geven geval; 

de beoordeling van het onderscheidend vermogen van een teken in de zin van dit 
wetsartikel noodzakelijkerwijze in concreto dient te gebeuren, met inachtneming van 
alle omstandigheden van het geval; 

hieruit volgt dat de rechter, bij de beoordeling of een welbepaalde kleur voor merk
bescherming in aanmerking komt enkel dient te onderzoeken of de desbetreffende kleur 
ook daadwerkelijk in staat is te onderscheiden, dit wil zeggen een zodanige indivi
dualiteit bezit dat zij daadwerkelijk in staat is om de waren en diensten waarvoor de 
kleur is gedeponeerd te onderscheiden van soortgelijke waren en diensten; 

en terwijl het hofvan beroep in de in de aanhefvan het middel weergegeven mo
tieven onder meer oordeelt dat "de overweging dat het publiek niet gewend is ver
onderstellingen te maken om trent de herkomst van goederen louter op basis van hun 
kleur of de kleur van hun verpakking, geen enkel belang heeft" (p. 8, al. 1): dat "elke 
gissing omtrent de vraag of het publiek daadwerkelijk de kleur als merk zal onder
kennen en opvatten evenals elke conclusie betreffende het voorgenomen daadwerke
lijk gebruik van het teken uit de wijze waarop het ten tijde van de aanvraag is ge
bruikt door de deposant te weren is" (p. 8, al. 6); dat "(verweerster) terecht betoogt dat 
er geen reden voorhanden is ervan uit te gaan dat een kleur doorgaans niet ge
schikt zou zijn om te fungeren als herkomstaanduiding van de waren en om als zo
danig door het publiek te worden opgemerkt en herkend" (p. 8 onderaan en 9 boven
aan); en dat "het zeer eenvoudig karakter van een teken, zoals een kleur, dit teken niet 
ongeschikt maakt als merk" (p. 9, al. 5); 

het hof van beroep er aldus kennelijk van uitgaat dat het aileen dient te onder
zoeken of het door verweerster gedeponeerde teken geschikt is om als merk te kun
nen dienen en niet of het door verweerster gedeponeerde teken tevens in concreto in 
staat is om de waren en diensten waarvoor het teken is gedeponeerd te onder
scheiden, 

door op die gronden te beslissen dat het door verweerster gedeponeerde teken voor 
merkbescherming in aanmerking komt, het bestreden arrest derhalve het begrip "on
derscheidend vermogen" zoals bedoeld in de artikelen 1, eerste lid en 6bis, eerste lid, 
onder a van de Eenvormige Benelux Merkenwet, artikel 6quinquies B, onder 2 van 
het Unieverdrag van Parijs en de artikelen 2 en 3, eerste lid, onder b van de 
Harmonisatierichtlijn miskent; 

en terwijl, uierde onderdeel, het bestreden arrest bovendien oordeelt dat "het in
tegendeel zeer aannemelijk is dat het publiek zal beseffen dat de kleur niet is aan
gebracht om tot versiering van de betrokken producten te strekken, doch wel als her
kenningsteken van de herkomst uit de onderneming" (p. 12, voorlaatste al.) en dat voor 
het in aanmerking komende publiek, met name het zeer ruime publiek dat met het 
teken geconfronteerd kan worden, de welbepaalde kleur turkoois voorwerp van het li
tigieuze depot, zich ertoe leent om de wezenlijke functie van het merk te vervullen" 
(p. 12, onderaan); 

indien deze overwegingen aldus moeten worden gelezen dat de appelrechters, zo
doende hun beslissing mede laten berusten op een onderzoek van de wijze waarop het 
teken door de deposant te dezen zal worden gebruikt en door het publiek worden ge
percipieerd, het arrest door een tegenstrijdigheid is aangetast; 

het arrest inderdaad met de in het derde onderdeel aangehaalde overwegingen eerst 
principieel beslist dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen door het Be
nelux Merkenbureau in abstracto dient te geschieden, met andere woorden los van de 
wijze waarop het merk daadwerkelijk door de deposant wordt gebruikt en door het pu
bliek wordt gepercipieerd (aangehaalde overwegingen p. 8 en 9); 
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het arrest anderzijds bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het 
teken lijkt over te gaan tot een onderzoek van de wijze waarop het teken door de de
posant wordt gebruikt en door het publiek wordt gepercipieerd (aangehaalde over
wegingen p. 12), hetgeen een beoordeling in concreto inhoudt, het bestreden arrest, 
door enerzijds principieel te beslissen dat het onderscheidend vermogen van een merk 
in abstracto dient te worden beoordeeld en anderzijds zijn beslissing te laten steu
nen op overwegingen die een beoordeling in concreto inhouden, derhalve wegens te
genstrijdigheid in de motivering niet voldoet aan het vormvereiste van artikel149 van 
de Grondwet; 

en terwijl, vijfde onderdeel, het hofvan beroep in de aanhefvan het middel weer
gegeven motieven onder meer oordeelt dat "(eiser) ter staving van zijn beslissing de 
vrees uit dat het verlenen van merkbescherming aan een enkele kleur ertoe zou kun
nen leiden dat een paar concurrenten tezamen 'het kleurenspectrum monopolise
ren'" (p. 9, onderaan en 10, bovenaan) en dat "(eiser) hiermede niet alleen vooruit
gaat op de omvang van de merkbescherming die aan een enkele kleur zou worden 
verleend, doch vooral uit het oog verliest dat de uitoefening van de rechten verbon
den aan de merkbescherming niet kan leiden tot rechtsmisbruiken, zoals blijkt uit ar
tikel13, 4, 6 B.M.W. en inzonderheid niet tot gevolg kan hebben dat de mededin
ging wordt uitgeschakeld" (p. 10, al. 2); 

artikel13, A, zesde lid, van de Eenvormige Benelux Merkenwet evenwel een limi
tatieve lijst van beperkingen in de uitoefening van het merkenrecht bevat en bijge
volg niet in het minst verband houdt met het onderscheidend vermogen van een te
ken; 

de limitatieve lijst van beperkingen in de uitoefening van het merkenrecht, zoals 
opgenomen in artikel 13, A, zesde lid, van de Eenvormige Benelux Merkenwet, bo
vendien geen betrekking heeft op mer ken uitsluitend bestaande uit een enkele kleur, 

het bestreden arrest zodoende de wijze van uitoefening van het merkenrecht en het 
onderscheidend vermogen van een merk met elkaar verwart, nu het de vraag of de kleur 
turkoois te dezen een onderscheidend vermogen bezit, beantwoordt op grond van over
wegingen die betrekking hebben op de bij wet gestelde beperkingen aan de uitoefe
ning van het merkenrecht en de uitgestrektheid van de merkbescherming, 

het arrest derhalve de rechtsregel schendt dat een teken slechts voor merken
rechtelijke bescherming in aanmerking kan komen wanneer het dient om de waren 
van een ondememing te onderscheiden, alsook de bepaling van artikel13, A, zesde lid, 
van de Eenvormige Benelux Merkenwet (schending van artikel 1, eerste lid, 6bis, eer
ste lid, onder a en 13, A, zesde lid, van de Eenvormige Benelux Merkenwet, artikel 
6quinquies B. onder 2 van het Unieverdrag van Parijs en artikelen 2 en 3, eerste lid, 
onder b en 6, eerste lid van de Harmonisatierichtlijn); 

en terwijl, zesde onderdeel, eiser in zijn aanvullende conclusie van 14 april1999 wel 
degelijk betwistte dat de kleur turkoois nog niet is gebruikt op het gebied van tele
communicatie, tenzij door verweerster zelf sedert 1993 en wel in de volgende bewoor
dingen: 

"Daarnaast heeft (verweerster) in het geheel niet aangetoond dat de kleur tur
koois maatschappelijk ongebruikelijk zou zijn in verband met telecommunicatie
diensten en -apparatuur. Dit kan ook moeilijk worden volgehouden, nu onder meer Sie
mens, Luxair en een telecombedrijf als Bell Atlantic de kleur turkoois als zogenaamde 
'huiskleur' in hun reclame-uitingen gebruiken". (aanvullende conclusie van eiser van 
14 april 1999, pagina 5); 

eiser tot staving van voorgaande uitdrukkelijk verwees naar de stukken 71 in zijn 
bundel van stukken, 

het bestreden arrest, door vast te stellen dat "(eiser) niet betwist dat de kleur tur
koois nog niet is gebruikt op het gebied van telecommunicatie, tenzij door (ver
weerster) zelf sedert 1993" (p. 11) derhalve van de aanvull!:)nde conclusie van eiser van 
14 april1999 een interpretatie geeft die onverenigbaar is met de daarin gebruikte be
woordingen en derhalve de bewijskracht ervan miskent (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 
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en terwijl, zevende onderdeel, eiser in zijn 'besluiten" voor het hofvan beroep had 
laten gelden : "Vrijwel overal komt men de gedachte tegen dat het verlenen van merk
bescherming aan een enkele kleur ertoe zou kunnen leiden dat een paar concurren
ten tesamen het kleurenspectrum monopoliseren, hetgeen ongewenst wordt geacht. 
( ... ) Deze gedachte (depletion theory) noopt wel tot een grote terughoudendheid maar 
is voor het Beneluxgerechtshofin 1977 geen reden geweest om a priori aan een en
kele kleur de mogelijkheid van merkbescherming te ontzeggen en het BMB doet dat 
ook niet. p. 7 , nr. 17, en p.S bovenaan), 

het bestreden arrest, door te oordelen dat "(eiser) ter staving van zijn beslissing de 
vrees uit dat het verlenen van merkbescherming aan een enkele kleur ertoe zou kun
nen leiden dat een paar concurrenten tezamen "het kleurenspectrum monopolise
ren " (p. 7 onderaan en p. 8 bovenaan) derhalve van de 'besluiten" van eiser een in
terpretatie geeft die onverenigbaar is met de daarin gebruikte bewoordingen en derhalve 
de bewijskracht ervan miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, naar luid van artikel 1, eerste lid, van de Eenvor

mige Beneluxwet op de merken van 19 maart 1962, hierna te noemen de 
B.M.W., als individuele merken worden beschouwd de benamingen, teke
ningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van ver
pakkingen en alle andere tekens, die dienen om de waren van een onder
neming te onderscheiden; 

Dat, krachtens die bepaling, zoals onder meer blijkt uit het arrest A90/4 
van het Beneluxgerechtshof van 16 december 1991, om als merk te wor
den beschermd, een teken geschikt moet zijn om een merk te vormen en een 
onderscheidend vermogen moet bezitten; 

Overwegende dat het onderdeel het arrest verwijt dat het de geschikt
heid van de kleur turkoois om als teken te dienen verwart met het nood
zakelijk onderscheidend vermogen van een teken en dat het in werkelijk
heid het onderscheidend vermogen van die kleur aanneemt op grand van 
de omstandigheid dat een kleur ook geschikt kan zijn om als merk te 
fungeren; 

Overwegende dat het arrest aanneemt dat een kleur of kleurencombina
tie geschikt kan zijn, onder omstandigheden, om een merk te vormen, en, na 
het "apriorisme" tegen het gebruik van een kleur als merk te hebben ver
worpen, oordeelt, inzonderheid onder randoverweging 8, op grand van de spe
cifieke kleur en van de diensten en producten waarvoor de inschrijving van 
het depot werd gevraagd, dat de kleur turkoois een voldoende onderschei
dend vermogen heeft; dat het aldus de verweten aangewezen verwarring niet 
begaat; 

Overwegende voor het overige dat het onderdeel afgeleid is uit de ver-
geefs aangevoerde verwarring; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel de appelrechters verwijt bij de beoorde
ling van het onderscheidend vermogen niet te hebben onderzocht of er een 
algemeen belang aan de vrijhouding van het teken hestand; 

Overwegende dat het belang aan vrijhouding, zoals onder meer blijkt uit 
het arrest van het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen van 
4 mei 1999, C-108/97 en C-109/97, kennelijk vreemd is aan de vraag of een 
teken een voldoende onderscheidend vermogen heeft; 
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Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Nr. 721 

Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de appelrechters in 
concreto beoordelen of de kleur turkoois, gedeponeerd door verweerster, een 
voldoende onderscheidend vermogen heeft; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest, anders dan het onderdeel aanvoert, niet oor
deelt dat de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het teken door 
het Benelux-bureau in abstracto dient te geschieden, dit is los van de wijze 
waarop het merk daadwerkelijk door de deposant wordt gebruikt en door het 
publiek wordt gepercipieerd; dat het enkel met de in het onderdeel be
doelde passussen te kennen geeft dat er geen vooringenomen beslissing kan 
bestaan dat een kleur of tint geen geschikt teken kan zijn om een merk te 
vormen, en vervolgens onderzoekt of de kleur turkoois te dezen een onder
scheidend vermogen heeft; 

Dat de aangevoerde tegenstrijdigheid niet bestaat; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

Wat het vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel het arrest verwijt te hebben beslist dat het 
de vraag of de kleur turkoois te dezen een onderscheidend vermogen be
zit, beantwoordt op grond van overwegingen die betrekking hebben op de bij 
de wet gestelde beperkingen aan de uitoefening van het merkenrecht en de 
uitgestrektheid van de merkbescherming, met name het verbod van rechts
misbruik; 

Overwegende dat de in het onderdeel bedoelde overwegingen niet gege
ven werden als gronden van de beslissing over het onderscheidend vermo
gen van de kleur maar als grond van het door eiser niet aangevochten oor
deel in randoverweging nr. 7, dat de vraag welke de omvang de 
merkbescherming heeft, niet van belang is om de toelaatbaarheid van het 
depot van een kleur te beoordelen; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

Wat het zesde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest zijn beslissing over het onderscheidend ver
mogen van de kleur turkoois niet grondt op het standpunt van eiser over het 
gebruik van die kleur in de telecommunicatie; 

Dat het onderdeel niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvanke-
lijk is; 

Wat het zevende onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in conclusie heeft opgeworpen : 

"vrijwel overal komt men de gedachte tegen dat het verlenen van merk
bescherming aan een enkele kleur ertoe zou kunnen leiden dat een paar con
currenten tesamen het kleurspectrum monopoliseren, hetgeen onwense
lijk wordt geacht ... Deze gedachte (. .. ) no opt wel tot grote terughoudendheid 
maar is voor het Beneluxgerechtshof in 1977 geen reden geweest om a priori 
aan een enkele kleur de mogelijkheid van merkbescherming te ontzeggen en 
het B.M.B. doet dat ook niet"; 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 
Bijlage bij DEEL 10 van JAARGANG 2000 

INHOUDSOPGAVE 

Vervoer. 1 december 

Vervoer. 1 december 

Cassatiemiddelen- Onteigening ten algemenen nutte. 1 december 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 4 december 

Energie. 4 december 

Verwijzing van een rechtbank naar een andere- 4 december 
Rechtbanken. 

Verwijzing van een rechtbank naar een andere- 4 december 
Rechtbanken. 

Valsheid en gebruik van valse stukken - Misdrijf 5 december 
- Onderzoeksgerechten - Bankbreuk en bedrieg-
lijk onvermogen - Faillissement, faillissements-
akkoord en gerechtelijk akkoord - Dagvaarding-
Rechtbanken. 

Vonnissen en arresten - Recht van verdediging- 5 december 
Verjaring- Wetten. Decreten. Oronnanties. Beslui-
ten - Strafvordering - Rechten van de Mens. 

Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen - Faillis-
sement, faillissementsakkoord en gerechtelijk ak-

5 december 

koord. 

Verzekering. 5 december 

Valsheid en gebruik van valse stukken. 5 december 

Verzekering. 6 december 

Rechten van de Mens. 6 december 

Rechterlijke tucht. 7 december 

Inkomstenbelastingen. 7 december 

Inkomstenbelastingen. 7 december 

Verjaring- Levensonderhoud. 8 december 

Inkomstenbelastingen. 8 december 

Inkomstenbelastingen - Interesten. 8 december 

Arbeidsovereenkomst. 11 december 

Milieurecht. 12 december 

i 

Nr. 660 

Nr. 661 

Nr. 662 

Nr. 663 

Nr. 664 

Nr. 665 

Nr. 666 

Nr. 667 

Nr. 668 

Nr. 669 

Nr. 670 

Nr. 671 

Nr. 672 

Nr. 673 

Nr. 674 

Nr. 675 

Nr. 676 

Nr. 677 

Nr. 678 

Nr. 679 

Nr. 680 

Nr. 681 



Regeling van rechtsgebied. 

Voorlopige hechtenis. 

Wegverkeer. 
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Stedenbouw - Tussenkomst - Cassatieberoep. 

Betekeningen en kennisgevingen- Dagvaarding. 

Diefstal en afpersing- Bevoegdheid en aanleg- Cas-
sa tie - Regeling van rechtsgebied. 

Cassatieberoep - Bevoegdheid en aanleg. 

Betichting van valsheid- Voorlopige hechtenis -Be
wijs - Recht van verdediging - Cassatieberoep. 

Rechtweigering. 

Faillissement, faillissementsakkoord en gerechte-
lijk akkoord. 

Hoger beroep. 

Voorrechten en hypotheken. 

Hoofdelijkheid - Verbintenis. 

Arbitrage - Cassatieberoep - Arbitragehof- Preju
dicieel geschil. 

Verwijzing van een rechtbank naar een andere -
Architect (Tucht en bescherming van de titel). 

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra voor)-
Vreemdelingen. 

Arbeidsongeval - Interesten. 

Onsplitsbaarheid (geschil). 

Cassatiemiddelen. 

Sociale zekerheid - Machten. 

Arbeidsongeval. 

Arbeidsovereenkomst. 

Verjaring - Wegverkeer. 

Verjaring. 

Misdrijf- Straf- Rechterlijk gewijsde. 

Wegverkeer. 

Cassatiemiddelen - Cassatieberoep. 

Onderzoek in strafzaken - Voorlopige hechtenis -
Rechten van de Mens - Rechterlijk gewijsde. 

12 december Nr. 682 

12 december Nr. 683 

13 december Nr. 684 

13 december Nr. 685 

13 december Nr. 686 

13 december Nr. 687 

13 december Nr. 688 

13 december Nr. 689 

13 december Nr. 690 

14 december Nr. 691 

14 december Nr. 692 

14 december Nr. 693 

15 december Nr. 694 

15 december Nr. 695 

15 december Nr. 696 

18 december Nr. 697 

18 december Nr. 698 

18 december Nr. 699 

18 december Nr. 700 

18 december Nr. 701 

18 de~ember Nr. 702 

18 december Nr. 703 

19 december Nr. 704 

19 december Nr. 705 

19 d,ecember Nr. 706 

19 december Nr. 707 

19 december Nr. 708 

19 december Nr. 709 



J 

Verzekering. 

Bewijs - Bloedproef. 

Bewijs. 
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Woonplaats - Grondwet- Onderzoek in strafzaken-
Bewijs - Redenen van de vonnissen en arresten. 

Hoger beroep. 

Verzekering - Overeenkomst. 

Radio- en televisieomroep - Wetten; Decreten. Or
donnanties. Besluiten - Cassatiemiddelen. 

Echtscheiding en scheiding van tafel en bed. 

Huur van goederen . . 

Wraking. 

Grondwet - Burgerlijke rechten. Politieke rechten -
Machten- Wetten. Decreten. Ordonnanties. Beslui
ten. 

Mer ken. 

20 december Nr. 710 

20 december Nr. 711 

20 december Nr. 712 

20 december Nr. 713 

21 december Nr. 714 

21 december Nr. 715 

21 december Nr. 716 

21 december Nr. 717 

21 december Nr. 718 

21 december Nr. 719 

22 december Nr. 720 

22 december Nr. 721 
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