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RECHTSPRAAK IN TUCHTZAKEN 
DOOR DE BEROEPSORDEN: 

TOETSING VAN DE WETTELIJKHEID 
DOOR HET HOF VAN CASSATIE 

Vertaling van de rede uitgesproken door J. du Jardin, 
procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, op de plech
tige openingszitting van het Hof, op 1 september 2000 

Het fenomeen dat een groep personen die in dezelfde sector 
werkzaam zijn zichzelf gedragsregels oplegt, komt steeds vaker 
voor. Dat gebeurt door overeenkomsten die zij zelf opstellen en 
waarbij men zich moet aansluiten. Het naleven ervan is afhanke
lijk van de goede wil van eenieder (1). Wanneer die regels niet 
worden nageleefd kan een tuchtgerecht samengesteld uit gelijken 
sancties opleggen. 

Deze plechtige openingsrede wil een onderzoek instellen naar de 
toetsing door het Hofvan Cassatie, tijdens de twee laatste decennia, 
van de beslissingen van die tuchtgerechten. Het is daarbij de 
bedoeling voorbij te gaan aan de eigenheden van de een of andere 
code van plichtenleer om te komen tot een soort gemeenschap
pelijke noemer van tuchtrecht en tuchtrechtspleging (2). 

(1) Wester-Ouisse, V., "Le droit penal face aux codes de bonne conduite", Rev. 
Sc.Crim., 2000, p. 351. 

(2) Hetzelfde onderwerp werd reeds behandeld op de R.U.G. door professor Marcel 
Storme tijdens het academiejaar 1974-1975. Lees dienaangaande: Baert, K., en Leroy, 
Ph., "Een tuchtrechtelijk procesrecht in dienst van het tuchtrecht", R.W, 1977-1978, 
2317. De begin datum van dit onderzoek werd op het jaar 1980 bepaald. Dit onderzoek 
behelst niet de rechtspraak van het Hof inzake het gerechtelijk tuchtrecht en wel om 
twee redenen : het specifiek karakter van die discipline, waarvan de betwistingen 
volledig binnen de rechterlijke orde worden beslecht en die wordt behandeld in een 
titel van het Gerechtelijk Wetboek die onlangs ingrijpend werd gewijzigd (De wet van 
7 mei 1999 inzake het tuchtstelsel van de magistraten, die uiterlijk op 1 januari 2001 
in werking zal treden; zie: Matray, Chr., "Le nouveau regime disciplinaire des magis
trats", J. T., 2000, p. 133; Martens, P., "La discipline des magistrats en Belgique et les 
droits de l'Homme", Rev. trim. D.H., 1995, p. 175); ook het feit dat het Hofvan Cassatie 
in die materie niet als opperste gerechtshof maar als tuchtrechter kan optreden. Er 
wordt evenmin aandacht besteed aan het tuchtrecht van het openbaar ambt, noch aan 
het militair tuchtrecht en aan het tuchtrecht in de sport omdat ook die beide materies 
een zo specifiek karakter hebben dat zij onderscheiden zijn van de tuchtregeling in de 
beroepsorden. Er moet vooraf ook worden gewezen op het feit dat het tuchtgerecht in 
de beroepsorden, zoals dat verder wordt onderzocht, in die zin bijzonder is dat het 
niet stoelt op prerogatieven eigen aan de bevoegdheid om te bevelen, maar wordt 
uitgeoefend op een egalitaire grondslag t.a.v. van de leden van de groeperingen, die 
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Vooraf dienen enkele vragen te worden gesteld om het voorwerp 
van deze rede af te bakenen. 

* 
* * 

De aard van het tuchtrecht 

Wat moet worden verstaan onder tuchtrecht? 

Gaat het om een recht? 

In 1852 overwoog procureur-generaal Leclercq dat de tucht
gerechten enkel een onafhankelijke morele beoordeling van het 
recht verwoorden (3)! 

Gaat het om gebruiken of costuymen, met dien verstande dat die 
gebruiken costuymen bronnen van het recht kunnen zijn (4)? Die 
vragen zijn thans zeker niet meer zo belangrijk, aangezien niet 
meer wordt betwist dat tuchtrecht een recht is waarvan het 
juridisch kader werd erkend, eerst door de werking van de alge
mene rechtsbeginselen en later door de rechtstreekse toepassing 
van de beginselen van het Europees Verdrag. 

Dat recht is wezenlijk een recht dat regels voorschrijft en 
sancties oplegt. Het heeft zeker een rechtsprekend karakter maar 
behoort tot een partiele rechtsorde, waarin de rechten en waar
borgen die in de globale rechtsorde worden erkend slechts geleide
lijk zijn opgenomen. 

De normaliserende, moraliserende en bestraffende oogmerken 
van het tuchtrecht hebben tot gevolg dat tuchtrecht ertoe neigt het 
bestraffend recht bij uitstek, te weten het strafrecht, als rolmodel 
te hanteren (5). 

Om te vermijden dat het tuchtrecht een amalgaam met het 
strafrecht wordt, gebruikt men doorgaans een specifieke term, te 

wegens hun functie, hun opdracht, hun beroepsstatus, beschikken over hetgeen men 
"een versterkte autonomie" heeft genoemd, waarbij op de tucht wordt toegezien door 
de gelijken van de rechtszoekenden; "de enige gehoorzaamheid is die welke uitgaat 
van de eerbied voor de gemeenschappelijke normen". 

Die eigenheid heeft oak tot gevolg dat het tuchtrecht moet worden onderscheiden 
van het "recht dat in handen is van de overheid die beveelt", bijvoorbeeld het 
tuchtrecht dat wordt uitgeoefend door de overheid t.a.v. de ambtenaren. Zie over dat 
onderscheid tussen twee soorten tuchtgeschillen :Van Compernolle J., "L'evolution de 
la fonction de juger dans les Ordres professionnels", Public.Fac.Univ.St.Louis, 1983, 
p. 399; Cambier C., Principe de contentieux administratif, dl. II, p. 313 e.v. 

(3) Vermeld door Verhoeven, J., in "L'impartialite du juge disciplinaire et les droits 
de l'Homme", noot onder Cass. 23 mei 1985, R.C.J.B., 1987, p. 357, nr. 16. 

(4) De Page, d. I, nr. 9. 

(5) Over de "evolution de la fonction de juger dans les Ordres professionnels", lees 
de reeds vermelde opmerkenswaardige studie van Jacques Van Compemolle, die in 
feb. 1983 werd geschreven op een tijdstip waarop er nag een ernstige discordantie 
bestond tussen de rechtspraak van het Europees Hof en die van het Hof van Cassatie 
"laquelle devra selon toute vraisemblance, se modifier radicalement" (noot 78), wat 
inderdaad is gebeurd; Delmas-Marty, M., "Reflexions sur le pouvoir disciplinaire", Rev. 
trim. D.H., 1995, p. 156. 
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weten de termplichtenleer, die door Jeremy Bentham in het leven 
werd geroepen om een "theorie van de plichten" te omschrijven (6). 
De term "plichtenleer" zal dus metonymisch worden gebruikt voor 
het geheel van de morele regels die de uitoefening van een beroep 
beheersen (7). 

* 
* * 

De oorsprong van de codificatie van de beroepsregels hangt 
samen met de ontwikkeling van de corporaties en verenigingen en 
met hun organisatie. "Toute institution ( ... ) secrete ses regles 
d'organisation, ( ... ) etablit sa propre police. Pour assurer le respect 
de ces prescriptions, elle veille a instaurer et a preserver la 
discipline parmi ses membres. L'appartenance a !'institution 
implique !'acceptation de sa discipline" (8). 

Paul-Emile Trousse sprak in dezelfde zin: ''Le developpement 
des corporations et associations rapproche le droit disciplinaire du 
droit penal, dans la forme par la definitions des manquements, et 
par la determination prealable de sanctions disciplinaires. Mais il 
poursuit non pas un but d'interet general, mais particulier : 
assurer le respect des devoirs propres d'une profession, d'une asso
ciation. C'est le but qui conditionne la nature des manquements et 
des sanctions. Le droit disciplinaire, precisait-il encore, ne s'impose 
qu'aux adherents" (9). 

De bezorgdheid om het uitoefenen te regelen van bepaalde 
zogenaamde vrije beroepen - die soms kunst werden genoemd 
omdat zij een bijzondere kennis en praktijk vereisen- heeft geleid 
tot een codificatiebeweging. Daaruit zijn dan structuren en 
organen ontstaan die instaan voor de werking van die beroepen en 
voor het uitwerken van een tuchtrecht. 

Het zijn de beroepsorden zelf die het initiatief voor een der
gelijk soort reglementering horen te nemen. Zij zijn immers het 
best geplaatst om een passende plichtenleer te concipieren 
en op de naleving ervan toe te zien. De beroepsorden oefenen 
aldus tegelijkertijd een administratieve, normatieve en recht
sprekende functie uit. 

Zoals professor Van Compernolle doet opmerken: "ce cumul des 
trois fonctions qui autorise a considerer que l'Ordre professionnel 

(6) Hannequart Y., en Henry P., "Les normes deontologiques et leurs caracteres 
specifiques", in "Le droit des normes professionnelles et techniques", Bruylant, 1985, p. 
333, noot 2. 

(7) Robert, Dictionnaire historique de la langue franr;aise. 

(8) Delperee F., "Le droit disciplinaire, unite ou diversite", Rev. trim. D.H., 1995, p. 
342. 

(9) Trousse, P.-E., Droit Penal, d. I, 1, nr. 13, in Les Novelles. 
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reunit, au plan institutionnel, les attributs d'un ordre juridique 
propre regissant une societe partielle, distincte de la societe globale 
assumee par l'Etat" (10). 

De uitwerking van die codificatiebeweging is zeer specifiek : aan 
het individuele geweten een collectieve korpsdiscipline toevoegen 
(11). 

Die binnensijpeling van het fenomeen van de plichtenleer in het 
maatschappelijk leven en in het recht, gebeurde zonder dat daartoe 
noodzakelijk een tussenkomst van de wetgever vereist was, aange
zien de norm van de plichtenleer door de Orde zelfwerd uitgevaar
digd (12). 

Van bij de oorsprong wordt dat verschijnsel gekenmerkt door zijn 
heterogeen karakter, de dicta in tuchtzaken gaan nu eens uit van 
de Staat (wanneer het gaat om het openbaar ambt, het leger, de 
gevangenissen), dan weer van de prive-sector (beroepsorden, vere
nigingen, sportfederaties, enz ... ). Het gemeenschappelijk kenmerk 
daarbij is dat telkens een bepaald gebied wordt afgebakend dat 
men wil controleren en waarbinnen men sancties wil opleggen, met 
als resultaat een "fragmentation du pouvoir reglementaire" (13). 

Een omschrijving van de beroepsorden die binnen het bestek van 
ons onderzoek vallen kan worden ontleend aan professor Cyr 
Cambier: het betreft "corporations professionnelles regissant sous 
un regime de self-government et a la faveur d'attributs empruntes 
mlx pouvoirs, la pratique des professions" (14). 

Professor Van Compernolle geeft de wezenlijke kenmerken ervan 
weer in de volgende formulering: "des institutions de droit public 
creees par la loi en vue d'assumer et d'assurer, dans le ressort de 
certaines professions liberales, une mission d'interet general 
exercee, avec des attributs de puissance publique, sous un regime 
d'autonomie" (15). 

Wegens die diversiteit van dat tuchtrecht is het moeilijk, maar 
ongetwijfeld ook nuttig, een synthese te maken om van daaruit 
bedenkingen te formuleren. Daarom deze poging om vanuit een 

(10) Van Compernolle, J., op. cit., p. 398, noot 26; Baert, K., en Leroy, Ph., op. cit. 

(11) Savatier, R., "L'origine et le developpement du d1:oit des professions liberales", 
Archives de philosophie du Droit, 1953-54, p. 53; Rasson-Roland, "Le pouvoir regle
mentaire des Ordres professionnels en matiere d'art de guerir", in Melanges en 
hommage a Jacques Velu, 1992, d. III, p. 1862. 

(12) Hannequart en Henry, op. cit., p. 298. 

(13) J. Velu vermeld door Rasson-Roland, A., "Le pouvoir reglementaire des Ordres 
professionnels en matiere d'art de guerir", in Melanges en hommage a Jacques Velu, 
1992, d. III, p. 1865. 

(14) Cambier, C., Precis de droit administratif, Larcier 1968, p. 168. 

(15) Van Compernolle, J., op. cit., p. 393; lees de zeer verhelderende uitleg die hij 
bij die omschrijving geeft en aan het feit dat de orden door de wet zijn ingesteld en 
georganiseerd. Daaruit blijkt hoezeer en waarom de beroepsorden, waartoe ons 
onderzoek beperkt blijft, verschillen van andere groeperingen ofverenigingen die uit 
een prive-initiatief zijn geboren. 
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onderzoek van de rechtspraak van het Rofvan Cassatie nate gaan 
of er niet enkele gemeenschappelijke noemers zijn. 

* 
* * 

Verschillen tussen strafrecht, moraal en plichtenleer 

Omdat tucht gepaard moet gaan met een zekere dwang wordt 
steeds de vergelijking gemaakt tussen strafrecht en tuchtrecht 
(16). 

In tegenstelling tot het strafrecht dat bedoeld is en geldt voor 
eenieder, in het algemeen belang, en dat een sanctie stelt op de 
verplichtingen die op alle burgers rusten, betreft de code van de 
plichtenleer aileen een bepaalde gemeenschap en is hij dus bedoeld 
voor intern gebruik, te weten voor een bepaalde groep waarbinnen 
hij exclusief van toepassing is en waarvan hij de collectieve 
belangen wil verdedigen. Ret tuchtrecht is een soort strafrecht 
eigen aan elk maatschappelijk korps waar het op egalitaire basis 
is ingesteld en van contractuele aard is, nu het samenhangt met 
het aanvaarden van statutaire regels door de leden ervan. Aldus 
kan worden gesproken over een contractualisering van het straf
recht, aangezien de professionelen zich bij overeenkomst ertoe 
verbinden het na te leven. Door het 'voorschrijvend' karakter van 
dat tuchtrecht verschilt het van de verbodsbepalingen van het 
Strafwetboek. Ret tuchtrecht laat zich ook in vrij algemene zin -
en eerder vaag - in met de eer, de waardigheid en de eerlijkheid 
bij de uitoefening van het beroep, welke begrippen aan de ethica 
zijn ontleend. 

Tussen de twee wijzen van beteugeling zou er slechts een 
verschil van toepassingsgebied zijn dat, volgens de aanhangers van 
de stelling van de analogie (17), helemaal geen wezenlijk verschil 
is. 

Ret verschil wordt prangender op het vlak van de uitoefening 
van de tuchtvordering vergeleken met de strafvordering. Welis
waar werd zowel in de tuchtprocedure als in de strafprocedure de 
vervolgde persoon geconfronteerd met dwingende gedragsregels, 
maar in het strafrecht gaat het om regels die in beginsel voor elk 
lid van de maatschappij gelden, terwijl het in tuchtrecht gaat om 
regels die eigen zijn aan een welbepaalde groep. 

Dat eerste onderscheid leidt tot een tweede onderscheid : de 
strafvordering wordt uitgeoefend door het openbaar ministerie en 
beslecht door een strafgerecht; de tuchtvordering daarentegen 
wordt voornamelijk in besloten kring uitgeoefend, waarbij niet 
noodzakelijk iemand wordt aangewezen om de vordering uit te 
oefenen, om te onderzoeken, om te vervolgen. 

(16) Zie verba Discipline in Encyclopedie Dalloz, Repertoire de droit penal et de 
procedure penale, d. III (1997), nr. 16 e.v. 

(17) Encyclopedie Dalloz, op. cit., nr. 18. 
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Uit dat oogpunt vinden we bepaalde wezenlijke kenmerken van 
het strafrecht of van de strafvordering niet terug in het tuchtrecht 
en de tuchtrechtspleging: het tuchtrecht is niet op dezelfde wijze 
onderworpen aan het wettelijkheidsbeginsel als het strafrecht, met 
name wat betreft de omschrijving van de misdrijven; er zijn 
doorgaans geen regels voor de verjaring van de tuchtvordering; er 
is niet noodzakelijk een orgaan dat de vervolgingen instelt, enz. 
(18). 

In zijn beroemde "Principes generaux du droit penal belge" (19), 
onder het hoofdstuk over de aard van het misdrijf, stelt J.-J. Haus 
het begrip misdrijf tegenover het begrip tuchtfout, en overweegt 
daarbij dat "les fautes de disciplines ne sont pas des delits", en "que 
les penalites du code penal cessent d'etre des peines proprement 
dites, quand elles sont appliquees par mesure de discipline; qu'elles 
ont pour but non de punir mais de corriger". 

In tegenstelling tot de moraal die verwijst naar het individuele 
geweten, bepaalt de code van de plichtenleer sancties die zullen 
worden getroffen door een gerecht dat een rechtstreeks uitvloeisel 
is van het gezag van de orde om te waken over de toepassing van 
de voorschriften van de groepering of van het beroep. 

De sanctie heeft tot gevolg dat de code, in tegenstelling tot de 
moraal, een directe werking in de rechtsorde heeft en aldus zelfs 
kan worden gelijkgesteld met de rechtsnormen in het algemeen 
(20). "La deontologie se presente (ainsi) comme un mode original 
et caracteristique d'insertion de nouvelles normes juridiques dans 
le droit objectif' (21). 

Dat heeft het Arbitragehof bevestigd in een arrest van 7 
december 1999, nr. 129/99: "B.4 Er bestaat een verschil dat op een 
objectief criterium berust tussen de toestand van personen die het 
voorwerp uitmaken van een strafrechtelijke vervolging en van 
diegenen die het voorwerp uitmaken van een tuchtrechtelijke 
procedure. De strafvordering heeft tot doel inbreuken op de maat
schappelijke orde te doen bestraffen en wordt uitgeoefend in het 
belang van de hele maatschappij; zij behoort tot de bevoegdheid 
van de strafgerechten; zij kan enkel betrekking hebben op feiten 
die door de wet als misdrijf omschreven zijn en zij geeft, in geval 
van veroordeling, aanleiding tot de door of krachtens de wet 
voorgeschreven straffen." "De tuchtvordering heeft tot doel te 
onderzoeken of de titularis van een openbaar ambt of van een 
beroep de deontologische of disciplinaire regels heeft overschreden 
of afbreuk heeft gedaan aan de eer of de waardigheid van zijn ambt 
ofberoep; zij wordt uitgeoefend in het belang van een beroep of een 
openbare dienst; zij heeft betrekking op tekortkomingen die niet 

(18) Zie infra over die problemen, de rechtspraak van het Hof. 

(19) T.I., nr. 261 e.v. 

(20) Hannequart en Henry, op. cit., p. 304, 305. 

(21) Ibid., p. 325. 
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noodzakelijk het voorwerp uitmaken van een precieze definitie; ze 
kan aanleiding geven tot sancties die de betrokkene raken in de 
uitoefening van zijn ambt of beroep en die uitgesproken worden 
door een orgaan dat eigen is aan elk betrokken beroep, door een 
administratieve overheid of door een rechtscollege." 

* 
* * 

Op grand van eigen werkingsimperatieven zullen de groepe
ringen of beroepen zich organiseren in "Orden", of althans een 
structuur uitbouwen die een verordenende en disciplinaire 
bevoegdheid heeft. Vandaar de nood aan regels en waarborgen voor 
de rechtspleging zodra het tuchtgerecht bevoegd wordt om straffen 
uit te spreken wanneer een bepaalde gedraging indruist tegen de 
plichtenleer. 

Als men aanneemt dat het tuchtrecht het meest gelijkt op het 
strafrecht, dan rijst de vraag of het tuchtrecht een kopie van het 
strafrecht zal zijn, of althans de beginselen en technieken ervan 
aan zijn eigen behoeften zal aanpassen (22). 

* 
* * 

De beroepsregels hebben een juridisch tintje gekregen net zoals 
het toezicht door de Orde; tucht werd plichtenleer; gedragsregels 
werden codes. 

De gevolgen van die evolutie zijn vanzelfsprekend belangrijk. 
"Des l'instant ou le droit et un juge ont fait irruption dans ces 
matieres, le souci d'etendre au justiciable les garanties du proces 
equitable se comprend sans peine" (23). 

Het getuigt zeker van enige willekeur te stellen dat die evolutie 
vanaf de jaren zeventig betekenisvol is geworden, zoals ook het 
doordringen van het Europees recht in de interne rechtspraak 
sedert de jaren 1970-1980 betekenisvol is geworden. Tijdens die 
jaren werden immers tuchtvorderingen betwist omdat de corpora
tistische rechter partijdig zou zijn of omdat de uitoefening van het 
recht van verdediging beperkt was. Men denke hier meer bepaald 
aan enkele arresten van het Europees Hof die op dat gebied 
mijlpalen zijn geweest. 

Men zal zich in dat verband herinneren dat het Hof tot in de 
jaren 1980 van oordeel was dat art. 6 E.V.R.M. niet van toepassing 
was op de tuchtgerechten. Die rechtspraak was toen in overeen
stemming met die van de Europese Commissie, tot de volgens 
professor Van Compernolle "spectaculaire revirement opere par la 
Cour europeenne". 

(22) Pralus-Dupuy, J., "La repression disciplinaire de !'infraction penale", Rev. Sc. 
Crim, 1992, p. 229; zie oak Chronique XXX, Receuil Dalloz-Sirey, 1993, p. 135. 

(23) Verhoeven, J., op. cit. p. 357. 



-10-

In de lijn van het beginsel dat werd afgeleid uit de arresten 
Ringeisen van 16 juli 1971, en Konig van 28 juni 1978, - die 
evenwel geen betrekking hadden op de tuchtgerechten -, werd het 
doorslaggevend arrest van 23 juni 1981 - reeks A, nr. 43 -
gewezen, in zake de geneesheren LeCompte, VanLeuven en De 
Meyere tegen de Belgische Staat. Dat arrest zegt dat art. 6 van 
toepassing is als het geschil voor de tuchtrechter private be
langen betreft, zoals het recht om een beroepsactiviteit uit te 
oefenen (24). 

Die uitspraken van het Europees Hof openden perspectieven en 
stelden problemen aan de orde waardoor de organisatie en de 
werking van de beroepsorden in een ander daglicht kwamen te 
staan, met name wat betreft de openbaarheid van de rechts
pleging, de samenstelling van een onafhankelijke en onpartijdige 
rechterlijke instantie en het tegensprekelijk karakter van het 
de bat. 

Op die grond van Europese rechtspraak, die vanaf het einde 
van het decennium 1970-80 als "acquise, solide, claire et sans 
repentir (!)" (25) kon worden beschouwd, en vanaf hetgeen door 
professor Verhoeven (26) werd beschouwd als een "evolution 
remarquable" van het recht en inzonderheid van de rechtspleging 
voor de tuchtgerechten, leek het mij interessant om de rechtspraak 
van ons Hof te volgen. Ik heb me daarbij evenwel beperkt tot de 
twee laatste decennia om, uitgaande van een onderzoek van de 
aangevoerde cassatiemiddelen, na te gaan hoe Uw rechtspraak 
daarop heeft geantwoord en hoe zij aldus heeft bijgedragen tot de 
evolutie van het tuchtrecht in het algemeen, op een tijdstip waarop 
"le temps est definitivement revolu ou la juridiction disciplinaire 
etait appelee a formuler des appreciations morales independantes 
du droit" (27). 

Ons onderzoek neemt de vorm van een triptiek aan, rekening 
houdend met de drie traditionele gebieden van het tuchtrecht: 

- het materiele recht, dat wil zeggen de code van de tekortko
mingen, net zoals er een strafuretboek van de misdrijven bestaat 
dat wordt voorafgegaan door een algemeen strafrecht, 

het recht van de sancties, 

het recht van de rechtspleging. 

* 
* * 

(24) Zie ook het arrest Le Compte II, van 10 feb. 1983, nr. 58. 

(25) Ader, H., "L'intervention de la Cour europeenne en matiere disciplinaire" in 
Melanges en hommage a Louis Pettiti, Bruylant, 1998, p. 96, met aanhaling van 
Lambert P., Rev. Trim. D.H., 1995. 

(26) Van Compernolle, J., op. cit., p.408. 

(27) Ibid., p. 357. 
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Het materH:ile tuchtrecht 

Het tuchtrecht is een groepsrecht (28). Bijgevolg kunnen alleen 
de inbreuken op de werkingsregels van de groep, de handelingen 
ofverzuimen die een weerslag kunnen hebben op de goede werking 
van de groep of het beroep, ja zelfs de eer, de waardigheid of de 
eerlijkheid van het ambt kunnen aantasten, als tuchtfouten 
worden aangemerkt. 

De wijze waarop het materiele tuchtrecht tot stand komt 
verschilt grondig van de wijze van totstandkoming van het mate
riele strafrecht, d.w.z. het recht dat misdrijven bestraft. In straf
zaken is nauwkeurigheid bij de juridische omschrijving van het 
misdrijf een wezenlijke vereiste (art. 2 Sw.): "nullum crimen sine 
lege" zei Feuerbach. 

In tuchtzaken daarentegen wordt totnogtoe aangenomen dat het 
wettelijkheidsbeginsel niet van toepassing is. De regel inzake 
plichtenleer hoeft dus niet noodzakelijk in een formele tekst te 
worden vastgelegd (29). Zij is trouwens meestal van gewoonte
rechtelijke aard. 

Het feit dat de in het beroep begane tekortkomingen of fouten 
niet in een code zijn vastgelegd is te verklaren door de specifieke 
aard van een materie die zowel de gebruiken als de ethiek van het 
beroep raakt, die beide aan evolutie onderhevig zijn. Dat is volgens 
Cyr Cambier (30) de reden waarom "le droit disciplinaire est 
largement non ecrit. C'est le sort de toute deontologie profession
neUe de ne pouvoir etre completement codifiee. Ce droit assure 
l'ordonnancement d'une societe partielle eta, dans ce domaine, un 
objectif limite : c'est la conduite des membres d'un groupe qu'il 
regle et cela dans la mesure ou les interets de la fonction ou de la 
profession organisee !'impliquent". 

In brede kring wordt trouwens aangenomen dat het haast 
onmogelijk is een volledige lijst van beroepsplichten en dus van 
beroepsfouten of -tekortkomingen op te maken (31). 

Wanneer de deontologische regel schriftelijk is vastgelegd, is de 
formulering ervan meestal ruim, ja zelfs vaag, wat de orde een 
beoordelingsvrijheid laat die ver afstaat van de regel van de strikte 
interpretatie die geldt voor de strafrechter. Daar de regel uit de 
beroepspraktijk wordt afgeleid, is ze meestal het werk van het 
orgaan - de Orde of de instelling - dat de wetgever heeft 
opgericht of waaraan hij de bevoegdheid heeft toegekend om de 
gewoonten en gebruiken in een code vast te leggen en de inbreuken 
erop te straffen. 

(28) Cambier, C., Droit administratif, Larcier, 1968, d.I., 312. 

(29) Cass., 26 maart 1980, nr. 474; 19 juni 1980, nr. 656; 2 juni 1983, nr. 546; 19 
mei 1988, nr. 583; zie ook: Cass., 2 dec. 1993, nr. 500. 

(30) Droitjudiciaire civil, Larcier, 1974, d.I, p. 582. 

(31) Zie bvb. Gedr.St., Kamer, 1666/1-97/98, 3, noot 2; Van Compernolle, J., op. cit., 
p. 405. 
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De Orde beschikt aldus over een driedubbele en ruim autonome 
regelgevende, rechtsprekende en tuchtrechtelijke bevoegdheid die 
verantwoord kan worden door de noodzaak van een grondige 
kennis van de regels inzake professionele plichtenleer (32). 

Wanneer een Orde de wettelijke opdracht heeft het beroep dat 
hij vertegenwoordigt zo goed mogelijk te regelen en bijgevolg regels 
inzake plichtenleer op te stellen, impliceren de uitoefening van het 
beroep en de vrijwillige nakoming van de eraan verbonden 
verplichtingen dat de leden van die Orde zich gedragen naar de 
regels inzake plichtenleer en deze naleven (33). 

De beroepsorden zijn tevens ermee belast de "waardigheid, de 
kiesheid, de eer, de beroepsplichten bij hun leden te vrijwaren. De 
plichten van deze leden worden hun aldus niet voorgeschreven 
door rechtsregels welke rechters, beroepsjuristen, kunnen of 
moeten kennen, doch wel door gebruiken en gewoonten die uit het 
beroepsleven en uit de wisselende noodwendigheden en mogelijk
heden hiervan, en tevens uit tegelijk vaste en evolutieve tradities 
voortvloeien" (34). Die woordenschat werd, wij hebben het reeds 
gezegd, ontleend aan de ethica. 

"Het feit zelf dat die regels grotendeels ongeschreven zijn ( ... ) 
betekent, aldus procureur-generaal Krings, dat de organen die 
belast zijn met de vaststelling en de toepassing ervan een zeer 
ruime beoordelingsbevoegdheid hebben, in de eerste plaats wat de 
omschrijving van de inhoud van de regels betreft, en verder inzake 
de beoordeling van de ernst van de schending ervan" (35). 

"Het is onmogelijk," stelde de procureur-generaal verder "de 
feiten die de waardigheid van het ambt aantasten, in teksten vast 
te leggen. Geen regel heeft overigens een absolute inhoud. En de 
beoordeling van de feiten is nu eenmaal tijd- en plaatsgebonden" 
(36). 

Aangezien de inhoud van de gedragsregels in de regel wordt 
vastgelegd door de regelgevende overheid zelf, dat is door ervaren 
mensen uit de praktijk, bestaat het toezicht door de tuchtoverheid 
erin een bepaalde gedraging te toetsen aan bepaalde gedrags
modellen, wat die overheid, beter dan wie ook, bij machte is te 
beoordelen. Dat heeft tot gevolg dat de tuchtrechter van geval tot 
geval moet beslissen of het gelaakte gedrag als een tekortkoming 
aan de beroepsplichten kan worden aangemerkt (37), op het gevaar 

(32) Ordres et Instituts professionnels, R.PD.B., aanvulling VI, nr. 4; Baert, K., en 
Leroy, Ph., op. cit., 2320. 

(33) Cass., 29 maart 1984, nr. 440. 

(34) Duman, F., "Ontwerpen voor hervormingen en jurisdictionele functie", 
openingsrede van de procureur-generaal van 1 sept. 1977, nr. 4. 

(35) Krings, E., "Plichten en dienstbaarheden van de !eden van de Rechterlijke 
Macht", openingsrede van de procureur-generaal van 1 sept. 1988, nr. 33. 

(36) Ibid., nr. 22. 

(37) Cambier, C., Droitjudiciaire civil, Larcier, d. I, nr. 582. 
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af dat hij een sanctie oplegt voor een gedraging die niet binnen het 
vooraf vastgelegde kader van strafbare tekortkomingen valt. 

Het tuchtgerecht is dus niet gehouden de feiten die het bestraft 
te omschrijven in de bewoordingen van de wet of van een code van 
plichtenleer; het volstaat dat de rechter de feiten waarvoor de 
tuchtstrafwordt uitgesproken derwijze omschrijft dat het Hofkan 
nagaan of de aangevochten beslissing uit die feiten al dan niet kon 
afleiden dat het een tekortkoming betrof (38). 

Dat is in het bijzonder het geval wat betreft de tekortkomingen 
aan de eer, de kiesheid en de waardigheid, die niet noodzakelijk 
voortvloeien uit de overtreding van een wetsbepaling en die niet 
noodzakelijk in een code van plichtenleer zijn omschreven. 

Bij de beoordeling van een bepaalde gedraging, kan het tucht
gerecht bijvoorbeeld ertoe genoopt zijn het strikte kader van een 
beroepspraktijk te buiten te gaan, teneinde rekening te houden 
met de vereisten van de economische vrijheid, zoals die wordt 
gewaarborgd door de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van 
de economische mededinging (39). 

De beoordelingsvrijheid waarover de tuchtrechter inzake tucht
fouten beschikt is evenwel niet onbegrensd. Bij ontstentenis van 
een schriftelijke regel, kan een bepaalde gedraging aileen na een 
redelijk onderzoek bestempeld worden als een fout of als een 
aantasting van de eer of de waardigheid van het ambt. "C'est le 
principe de raison qui pose des limites au pouvoir d'appreciation 
souveraine du juge disciplinaire" (40). 

* 
* * 

Wat het materiele tuchtrecht betreft, dat is de code van de 
tekortkomingen, is de rechtspraak van het Hof de laatste twee 
decennia betrekkelijk schaars, wat niet verwonderlijk is, aange
zien de beoordeling van de tekortkomingen van feitelijke aard en 
dus onaantastbaar is, waardoor ze niet getoetst wordt door het Hof 
(41). 

(38) Cass., 23 okt. 1981, p. 274 en de noot A.T. 

(39) Aldus is niet naar recht verantwoord de beslissing die een verweermiddel ten 
betoge dat de wet van 5 aug. 1991 de orde ertoe verplicht na te gaan of de regel van 
plichtenleer, op grond waarvan aan een apotheker werd verweten de eer en de 
waardigheid van het beroep aan te tasten, een bij de wet verboden praktijk is die de 
mededinging beperkt, alleen verwerpt op grond dat de Orde van Apothekers geen 
economisch doel beoogt (Cass., 7 mei 1999, nr. 270, en de concl. adv.-gen. Dubrulle; zie 
tevens Cass. 31 mei 1996, nr. 203; 24 okt. 1997, nr. 428). 

(40) Lemmens P., "Le droit disciplinaire des huissiers de justice", in L'huissier de 
justice, Rev. bim., 1996, nr. 96/4.702, 65, noot 48. 

(41) Zie voor enkele voorbeelden van tekortkomingen: Cass., 15 sept. 1978, p. 54; 
31 jan. 1980, nr. 329; 26 maart 1980, nr. 474; 19 juni 1980, nr. 656. 
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Overigens kan een cassatiemiddel alleen de schending van een 
bepaling van een code van plichtenleer aanvoeren, als die code een 
wet is in de zin van art. 608 Ger.W., d.w.z. als hij verbindende 
kracht gekregen heeft. 

Teneinde te achterhalen of een code van plichtenleer kan 
beschouwd worden als een wet ( 42) in de zin van art. 608 Ger.W. 
onderzoekt het Hof twee zaken. 

Vooreerst gaat het na waarin de wettelijke opdracht bestaat van 
het orgaan dat de regel van plichtenleer had opgesteld. 

Als de orde zijn verordenende bevoegdheid binnen de perken van 
zijn opdracht heeft uitgeoefend, is de eerste voorwaarde vervuld 
(43). 

Ret Hof gaat vervolgens na of de regel van plichtenleer verbin
dende kracht heeft, ofwel uit zichzelf, ofwel krachtens de, zelfs 
onuitgesproken, wil van de wetgever, dan wel ofhet aan een andere 
overheid, in het algemeen de Koning, staat verbindende kracht te 
verlenen aan de regel. 

Als die voorwaarden voor de erkenning van het wettelijk 
karakter van de regel van plichtenleer vervuld zijn, kan de 
tekortkoming aan de regels en gebruiken van het beroep, die 
vervat zijn in die code van plichtenleer, tuchtrechtelijk worden 
gestraft. 

Wanneer daarentegen een sanctie wordt opgelegd op grond van 
een bepaling van een code van plichtenleer die niet is goedgekeurd 
bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit, ofschoon de wet 
zulks voorschrijft, komt dit erop neer dat ten onrechte aan die code 
een verbindende kracht wordt toegekend die hij niet heeft (44). 

De tuchtrechter had in voorkomend geval kunnen vaststellen dat 
het verweten feit bijvoorbeeld een aantasting van de eer of de 
waardigheid van het ambt vormde die rechtstreeks krachtens de 
wet kon worden bestraft. 

"Het feit dat de Nationale Orde van Geneesheren sommige, 
totnogtoe niet geschreven regels, in een code heeft vastgelegd, 
zonder dat zij door de Koning zijn bekrachtigd, betekent daarom 
nog niet dat de in die regels neergelegde beginselen niet dienen te 
worden nageleefd". De tuchtrechter kon dus in weerwil van de 
vaststelling dat de artikelen van de code van medische plichtenleer 
geen kracht van wet hebben niettemin oordelen dat de vervolgde 

(42) De term 'wet' in de zin van het Europees Verdrag verwijst naar elke, aldan 
niet schriftelijk vastgelegde, norm van intern recht, voor zover hij kan geraadpleegd 
worden door de betrokken personen en nauwkeurig omschreven is. 

(43) Cass., 25 sept. 1981, nr. 70, infra vermeld; 12 dec. 1985, nr. 252; 11 april1991, 
nr. 423. 

(44) Cass., 26 maart 1980, nr. 474; 25 sept. 1981, nr. 70; 29 april1983, nr. 478; 31 
jan. 1985, nr. 320; 6 juni 1985, nr. 607; 2 nov. 1989, nr. 135; 26 juni 1992, nr. 568; 2 
dec. 1993, nr. 500. 
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geneesheer had gehandeld in strijd met de eer (. .. ) van zijn beroep 
en hem daarvoor een tuchtstraf opleggen (45). 

Wanneer een wettelijke bepaling voorschrijft dat een Orde tot 
opdracht heeft regels van plichtenleer vast te stellen en de raden 
van die Orde toezien op de naleving van de plichtenleer, de eer, de 
kiesheid, de eerlijkheid en de waardigheid van zijn leden, heeft het 
Hof geoordeeld dat het de bedoeling van de wetgever was geweest 
om aan de Orde de bevoegdheid toe te kennen om verordenende 
beslissingen te nemen, daar hij geen andere overheid bevoegd heeft 
gemaakt om aan die beslissingen verbindende kracht te geven; de 
wetgever erkent aldus impliciet dat de Orde daartoe bevoegd is. 
De door de Orde vastgestelde regels van plichtenleer zijn dus 
wetten in de zin van art. 608 Ger.W. (46). 

De regels die, op straffe van een tuchtsanctie, moeten worden 
nageleefd door degene die een bepaald beroep uitoefent, staan 
aldus ofwel in een wet ofwel in normen van verordenende aard, die 
zijn vastgelegd door een bevoegd orgaan van het beroep, namelijk 
door een overheid waaraan de wetgever, uitdrukkelijk of stilzwij
gend, de bevoegdheid heeft toegekend om aan zijn beslissingen 
verbindende kracht te geven, ofwel in niet geschreven beginselen 
(47). 

De gelaakte fout hoeft evenwel niet noodzakelijk zowel een 
tekortkoming aan een beroepsplicht als een aantasting van de 
waardigheid van het ambt te zijn (48). 

Het tuchtgerecht dat zijn beslissing aileen zou gronden op de 
beroepsbelangen van zijn leden en niet op een tekortkoming aan 
de plichtenleer zou zijn bevoegdheid te buiten gaan (49). Aldus is 
de enkele toekenning van kortingen door een apotheker aan zijn 
klanten niet strijdig met de plichtenleer, als hij niet tezelfdertijd 
gehandeld heeft in strijd met de waardigheid van het beroep (50). 

Het uit art. 7.1 E.V.R.M. afgeleide wettelijkheidsbeginsel krach
tens hetwelk "niemand kan worden veroordeeld wegens een 

(45) Zie dienaangaande, bvb. art. 6 K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967, zoals gewijzigd bij 
het K.B. van 26 dec. 1985 betreffende de Orde der Geneesheren, waarin de bevoegd
heden van de provinciale raden worden opgesomd, waaronder de bevoegdheid om te 
waken (. .. ) over het behoud van de eer, de kiesheid enz .... van de geneesheren, en art. 
15 van hetzelfde K.B. waarin wordt bepaald dat de nationale raad (. .. )de regels opstelt 
(. .. ) die de code van medische plichtenleer vormen en waaraan de Koning, bij in 
ministerraad overlegd koninklijk besluit verbindende kracht kan verlenen, wat de 
Koning niet gedaan heeft. Cass., 26 sept. 1986, nr. 51; zie oak Cass., 3 feb. en 9 mei 
1986, nrs. 347 en 552. 

(46) Cass., 11 april1991, nr. 423. 

(47) Cass., 26 maart 1980, nr. 474; 2 juni 1983, nr. 546; 19 mei 1988, nr. 583; 11 
april 1991, nr. 423. 

(48) Cass., 16 okt. 1986, nr. 92. 

(49) Cass., 20 sept. 1979, nr. 92. 

(50) Cass. 25 feb. 2000, AR. D.98.004l.F; zie oak Cass., 24 okt. 1999, nr. 428; 7 mei 
1999, nr. 270 en concl. adv.-gen. Dubrulle. 
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handelen ofnalaten, dat geen strafbaar feit uitmaakte ten tijde dat 
het handel en of nalaten geschiedde" is in beginsel niet van toepas
sing op de tuchtprocedures, wanneer die geen betrekking hebben 
op de gegrondheid van een strafvervolging (51). De specifieke 
betekenis van dat begrip strafuervolging noopt de rechter ertoe om 
buiten de omschrijving ervan in het nationale recht, ook nate gaan 
of de opgelegde tuchtmaatregel in werkelijkheid niet zowel door de 
aard als de gevolgen ervan gelijkstaat met een strafrechtelijke 
sanctie (52). 

De ruime bevoegdheid van het tuchtrechtelijk orgaan om tekort
komingen bij de uitoefening van het beroep te beoordelen tast het 
wettelijkheidsbeginsel van de straffen niet aan (53). 

De gewone rechter, namelijk degene die kennis neemt van de 
geschillen bedoeld in de artt. 144 en 145 Gw., is hoe dan ook niet 
bevoegd in tuchtzaken (54). 

Art. 6.1 E.V.R.M., dat van toepassing is op de tuchtprocedures 
wanneer het geadieerde rechtscollege met name uitspraak moet 
doen over burgerlijke rechten en verplichtingen, kan, ondanks de 
voorrang ervan als regel van internationaal recht, het Hof van 
Cassatie, dat krachtens de artt. 608 en 612 Ger.W. waakt over de 
naleving van de wet, niet de bevoegdheid toekennen om de regel 
van nationaal recht te wijzigen (55). 

Art. 6.3.a E.V.R.M., krachtens hetwelk een ieder die wegens een 
strafbaar feit wordt vervolgd, het recht heeft om op de hoogte te 
worden gebracht van de aard en de reden van de tegen hem 
ingebrachte beschuldiging, wordt in tuchtzaken op een minder 
strikte wijze toegepast dan in strafzaken, aangezien het tuchtrecht 
morele plichten bestraft, die niet altijd nauwkeurig in een tekst 
kunnen worden vastgelegd (56). 

De tuchtoverheid hoeft zelfs niet noodzakelijk de persoon tegen 
wie een tuchtonderzoek is ingesteld vooraf op de hoogte te brengen 
van de precieze redenen van zijn oproeping voor die overheid (57). 

* 
* * 

(51) Cass., 14 april1983, nr. 441; 14 mei 1987, nr. 538; 2 nov. 1989, nr. 135; 3 sept. 
1998, nr. 381; zie infra : de invloed van het recht van het Verdrag op het tuchtrecht. 

(52) Velu, J., en Ergec, R. : "Convention europeenne des droits de l'homme", 
R.P.D.B., aanvull. VII, nr. 626. 

(53) Cass., 23 juni 1988, p. 248. 

(54) Cass., 2 nov. 1989, nr. 135 . Zie infra : de invloed van het Europees recht. 

(55) Die bvb. die een Raad van beroep opricht in de Orde van Geneesheren, Cass., 
21 mei 1987, nr. 567. 

(56) Sace, J., "L'autonomie de l'action disciplinaire", Rev. D. ULB, 1991/4, p. 15; zie 
infra : de uitoefening van het recht van verdediging en het vraagstuk van de wijziging 
van de omschrijving van de feiten. 

(57) Cass., 23 old. 1987, nr. 111; 25 nov. 1994, nr. 516. 
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Tuchtsancties 

Grenzen van het toezicht door het Hof van Cassatie 

Om te bepalen welke tekortkomingen strafbaar zijn, beschikt 
de tuchtoverheid over een zeer ruime bevoegdheid, die zelfs discre
tionair is genoemd. Dat is echter niet helemaal het geval voor de 
vaststelling van de straffen, ofschoon er op dat gebied geen recht
streeks verband bestaat tussen tekortkoming en sanctie zoals in 
de strafWet. 

Een poging om dat verschil te verklaren is terug te vinden in de 
tekst van J.-J. Haus, volgens wie het recht om een tuchtstraf op te 
leggen "n'est pas un element du droit de punir, attribut de la 
Justice repressive, (mais) une emanation du pouvoir que tout 
superieur exerce dans l'interet de l'Ordre, sur ceux qui sont soumis 
a son autorite" (58). 

Bijgevolg worden de aard en de graad van de sanctie alsook de 
passende verhouding tussen tekortkoming en sanctie op onaan
tastbare wijze beoordeeld door de tuchtoverheid, onder voorbehoud 
evenwel van controle op een kennelijke beoordelingsfout. Dat is 
bijvoorbeeld het geval wanneer een kennelijk onevenredige sanctie 
wordt opgelegd. Moet daarover echter in beginsel niet de rechter 
oordelen die nagaat of er bevoegdheidsoverschrijding is? Die beoor
deling staat niet aan het Hof van Cassatie (59). 

Rekening houdend, enerzijds, met de haast discretionaire 
bevoegdheid waarover de tuchtoverheid beschikt voor de omschrij
ving van de fout en, anderzijds, met haar weliswaar niet discretio
naire maar niettemin erg ruime bevoegdheid om de straf vast te 
stellen, is het toezicht door het Hof noodzakelijk beperkt tot de 
toetsing van de wettigheid van de straf, de motivering ervan, de 
inachtneming van de substanWile en, in voorkomend geval, op 
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen. 

* 
* * 

Het wettelijkheidsbeginsel"nulla poena sine lege" 

Ondanks het karakter sui generis van tuchtzaken, wordt ervan 
uitgegaan dat het wettelijkheidsbeginsel in dezelfde mate van 
toepassing is als in strafzaken (60). 

"Nulla poena sine lege" dus. Wel moet thans nog worden nage
gaan wat onder "wet" moet worden verstaan (61). 

(58) Principes gem!raux du droit penal beige, nrs. 261 e.v. 

(59) Lewalle, P. : "Le principe de proportionnalite dans le droit administratif beige", 
Rev. Dr. Publ. et des Sc. Admin., d. I/1995, (53) 62, noot 52; zie oak infra over het 
probleem van de evenredigheid. 

(60) Dalloz-Sirey, 1993, Chronique XXX, p. 135, noot 3. 

(61) Cf. supra: i.v.rn. de wettelijkheid van de tekortkomingen. 
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Door een schorsing in de uitoefening van het beroep aileen te 
baseren op een bepaling van de code van geneeskundige plichten
leer, die niet bij een in ministerraad overlegd koninklijk besluit is 
goedgekeurd, zonder daarbij vast te stellen dat het gelaakte feit 
ook de eer of de waardigheid van het beroep aantast, kent het 
tuchtgerecht ten onrechte verbindende kracht toe aan die code van 
plichtenleer (62). 

Krachtens het op de sancties toegepaste wettelijkheidsbeginsel 
mag de tuchtoverheid geen andere sancties opleggen dan die 
waarin het reglement voorziet. Ret betreft bijvoorbeeld beper
kingen van het recht om bepaalde werkzaamheden uit te oefenen, 
of veeleer morele straffen, zoals de berisping. Die sancties worden 
ingedeeld volgens hun zwaarte. Tevens wordt evenwel aange
nomen - en dat is een belangrijk verschil ten opzichte van de 
strafwetten - dat, welke de tekortkoming of de fout ook moge zijn, 
de tuchtoverheid gelijk welke sanctie mag opleggen, als ze maar 
bepaald is in het reglement. 

* 
* * 

Criteria 
voor de vaststelling van de sanctie en de graad ervan 

De omstandigheid dat de reglementen en de codes van plichten
leer dikwijls slechts een beknopte opsomming geven van de sane
ties, kan tot gevolg hebben dat de schaal van de sancties niet 
volledig is, omdat ze geen waaier van sancties tussen het minimum 
en het maximum omvat, zodat de tuchtoverheid de sanctie niet kan 
vinden, die het best past bij de tekortkoming en de vervolgde 
persoon. Zo is het voorgevallen dat de tuchtoverheid geen sanctie 
heeft opgelegd voor een fout die ze nochtans bewezen verklaarde, 
omdat ze van oordeel was dat een passende sanctie ontbrak (63). 

Ret Rof heeft zijn toezicht uitgeoefend op de graad van de 
sanctie. Daarbij was het van oordeel dat het beginsel "non his in 
idem" niet was miskend door het feit dat bij de vaststelling van de 
graad van de op te leggen sanctie rekening was gehouden met de 
voorheen opgelegde tuchtstraffen. Geen enkele wettelijke bepaling 
noch algemeen rechtsbeginsel verhinderen dat de tuchtrechter de 
strafmaat bepaalt mede op grond dat de betrokkene voorheen voor 
gelijkaardige feiten reeds een tuchtsanctie heeft opgelopen (64). 

(62) Cass., 2 dec. 1993, nr. 500. Zie supra: het wettelijkheidsbeginsel toegepast op 
het recht van de tekortkomingen. 

(63) Cass., 14 dec. 1995, niet gepubliceerd; te dezen deed het Hof geen uitspraak 
over een voorziening tegen een tuchtrechtelijke beslissing, maar als tuchtgerecht. 

(64) Cass., 25 juni 1998, nr. 341; i.v.m. de beoordelingsvrijheid van de tuchtrechter 
m.b.t. de sanctie, zie ook: Cass., 30 april 1982, nr. 510; 24 juni 1983, nr. 595; 29 okt. 
1993, nr. 437; 8 nov. 1996, nr. 428; 23 okt. 1997, nr. 423. 
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Het Hof oordeelt dat dwaling als rechtvaardigingsgrond geldt in 
tuchtzaken. Die rechtspraak is bijzonder betekenisvol voor vervol
gingen tegen geneesheren. 

Dwaling omtrent het recht kan maar als een rechtvaardigings
grond worden beschouwd op voorwaarde dat de geneesheer aan wie 
een tekortkoming wordt verweten, gehandeld heeft zoals ieder 
redelijk en bedachtzaam geneesheer zou hebben gedaan. Het 
loutere feit dat de geneesheer slecht werd geadviseerd ofverkeerde 
voorbeelden heeft gevolgd kan niet volstaan (65). 

Uit het wettelijkheidsbeginsel volgt bovendien dat, bij ontsten
tenis van een wettelijke toestemming, de tuchtrechter geen sane
ties met uitstel of onder voorwaarden kan opleggen. Het Hof zegt 
bij die gelegenheid dat het adagium "wie het meerdere kan, kan 
ook het mindere" geen algemeen rechtsbeginsel is (66). 

De tuchtoverheid in hoger beroep kan in beginsel en behoudens 
uitdrukkelijke bepaling de door de eerste rechter opgelegde sanctie 
verzwaren, zelfs op het hoger beroep van de veroordeelde aileen, 
zonder dat daartoe eenstemmigheid of een bijzondere meerderheid 
vereist is. Het Hof neemt immers aan dat de tuchtrechtelijke 
instantie in hoger beroep kennis neemt van de gehele zaak (67) 
(68). 

Het recht op een eerlijk proces noch het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging worden miskend door het feit dat de 
tuchtstraf in hoger beroep is verzwaard (69). Het recht van 
verdediging vereist niet dat de appelrechter de vervolgde persoon 
verwittigt dat hij verweer moet voeren over een eventuele verzwa
ring van de sanctie (70). 

De tuchtrechter houdt in voorkomend geval rekening met het 
recht van de vervolgde persoon om, bij de vaststelling van de 
graad van de sanctie, berecht te worden binnen een redelijke 
termijn (71). 

* 
* * 

(65) Cass., 13 en 19 juni 1980, nrs. 643 en 655. 

(66) Cass., 25 nov. 1994, nr. 517. 

(67) Cass., 21 nov. 1991, nr. ·152; 25 juni 1993; nr. 306; 10 sept. 1993, nr. 340; 24 
maart 1995, nr. 169; zie ook Cass., 13 sept. 1984, nr. 39; 1 juni 1989, nr. 565; zie ook 
Cass., 12 dec. 1991, nr. 199; 1 feb. 1996, nr. 68 en 12 dec. 1997, nr. 554. 

(68) Dat is bvb. het geval met het reeds geciteerde K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967. 

(69) Cass., 13 sept. 1984, nr. 39; 1 juni 1989, nr. 565; 10 sept. 1993, nr. 340. 

(70) Cass., 30 nov. 1990, nr. 173. 

(71) Cass., 22 juni 1984, nr. 606; 19 juni 1987, nr. 644; 5 april1996, nr. 111; 3 sept. 
1998, nr. 381. 
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Toezicht op de evenredigheid van de tuchtsanctie 

De bestraffing in tuchtzaken geschiedt, volgens professor 
Delperee, vanuit '1a perspective d'une justice de proportionnalite, 
dont le droit penal est deja profondement impregne" (72). 

Aldus werd vrij algemeen aangenomen dat, als in de tucht
reglementen de overeenstemming tussen fout en sanctie ontbrak, 
waardoor de tuchtrechter over een ruime beoordelingsvrijheid 
beschikte, er niettemin een correctief bestond, namelijk het 
vereiste van de evenredigheid, dat een fundamentele waarborg 
vormde tegen de willekeur van de tuchtoverheid. 

Zo het Hof zich vroeger niet bevoegd achtte om de evenredigheid 
tussen het gestrafte feit en de opgelegde straf te controleren (73), 
gaat het thans na of uit de vaststellingen en de overwegingen 
van de bestreden beslissing niet blijkt dat de tuchtoverheid 
het evenredigheidsbeginsel, zoals het in art. 3 E.VR.M. is neer
gelegd, heeft geschonden door een buitensporige sanctie op te 
leggen. 

Het Europees Hof heeft beslist dat art. 3 van toepassing is 
in tuchtzaken (74) (75). Het evenredigheidsbeginsel wordt 
aldus via art. 3 E.VR.M. overal toegepast waar recht gesproken 
wordt (76). 

Dat evenredigheidsvereiste dwingt de tuchtoverheid ertoe haar 
uitspraak met redenen te omkleden opdat het redelijk verband 
tussen fout en sanctie zou blijken. 

Het Hof heeft bovendien geoordeeld dat de grief volgens welke 
de sanctie niet evenredig is aan de ernst van de feiten niet kan 
gegrond worden op art. 7.1 E.VR.M. (77) en dater geen algemeen 
rechtsbeginsel van evenredigheid van de straf bestaat in tucht
zaken (78). 

* 
* * 

(72) Delperee, Fr., Le droit disciplinaire, unite ou diversite, Rev. Trim. D.H., 1995, 
341. 

(73) Sace, J. : "L'autonomie de l'action disciplinaire", Rev. D. ULB, 1991, nr. 31; Van 
Compernolle, J., op. cit. p.406. 

(7 4) Arrest i.z. Albert en Le Compte, van 10 feb. 1983, reeks A, p. 13; Velu en Ergec, 
op. cit., nr. 252. 

(75) Cass. 17 sept. 1992, nr. 620; 8 nov. 1996, nr. 428; 23 okt. 1997, nr. 423; 12 maart 
1998, nr. 139; Vandernoot, P., "La faute et la sanction dans le droit disciplinaire de la 
fonction publique", Rev. D. ULB, 1991/4, p.71. 

(76) Martens, P., "L'irresistible ascension du principe de proportionnalite", in 
Melanges offerts a Jacques Velu, 1992, dl. I, p. 55 e.v. 

(77) Cass., 3 sept. 1998, nr. 381. 

(78) Cass., 19 nov. 1993, nr. 473; zie ook Cass., 17 sept. 1992, nr. 620. 
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Individuele maatregelen en sancties 

De Orde beperkt zich niet tot tuchtrechtelijke beslissingen; zij 
kan ook individuele maatregelen nemen die niet noodzakelijk in 
verband staan met een fout, maar bedoeld zijn om een einde te 
maken aan een gedraging die de goede werking van een beroep kan 
verstoren (79). 

Tegen dat soort beslissingen kan hoger beroep worden ingesteld, 
wat impliceert dat zij van jurisdictionele aard zijn en gezag van 
gewijsde hebben (80). 

Daarentegen heeft het Hof geoordeeld dat de Orde, na afloop van 
een tegen een notaris ingestelde tuchtprocedure, laatstgenoemde 
niet kon bevelen om een geldsom terug te geven aan zijn clienten. 
Daardoor zou de tuchtoverheid art. 144 Gw. (het vroeger art. 92) 
schenden, aangezien zij uitspraak zou doen over een geschil dat 
betrekking heeft op een burgerlijk recht en dus uitsluitend tot de 
bevoegdheid van de rechtbanken behoort (81). 

* 
* * 

Organisatie- en procedureproblemen 

In een studie uit 1976 heeft de heer Krings, koninklijk commis
saris voor de gerechtelijke hervorming, vastgesteld dat er in tucht
zaken geen procedureregels waren, tenzij dan voor de gerechtelijke 
of paragerechtelijke ambten, zoals advocaten, notarissen, pleitbe
zorgers en gerechtsdeurwaarders. 

Pas na de tweede wereldoorlog werd geleidelijk een reglemente
ring opgesteld, nu verschillende vrije beroepen wettelijk onder
worpen zijn aan een tuchtrecht. Dat is met name het geval voor 
geneesheren, dierenartsen, apothekers, architecten en bedrijfs
revisoren (82). 

De vragen i.v.m. organisatie en bevoegdheid van de tucht
gerechten alsook i.v.m. de procedure voor die gerechten heeft de 
meeste en ook de meest vernieuwende rechtspraak opgeleverd. 
Opvallend daarbij is vooral dat het recht van het Europees Verdrag 
is binnengedrongen in het tuchtrecht (83). 

(79) Cass., 30 juni 1995, nr. 348 en noot. 

(80) Cass., 20 maart 1986, nr. 348. 

(81) Cass., 28 april1998, nr. 525; zie infra de wisselwerking tussen tuchtzaken en 
burgerlijke zaken. 

(82) Krings, E., "De toepassing van de regels van het gerechtelijk wetboek op de 
rechtsplegingen in strafzaken, tuchtzaken, fiscale zaken e.a.", in "Actuele problemen 
van gerechtelijk privaatrecht", Acco, Leuven, 1976, p. 9, 13 tot 17, en de noot 50. 

(83) Andermaal dient te worden gezegd dat het jaar 1980 als uitgangspunt van dit 
onderzoek willekeurig is gekozen en geen speciale betekenis heeft. De lezer kan in de 
voorgaande jaren tal van uitspraken vinden die even belangrijk zijn als die welke 
hierna volgen. 
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De traditionele verwijzing naar algemene rechtsbeginselen in de 
tot staving van de cassatieberoepen aangevoerde middelen heeft 
plaatsgemaakt voor de verwijzing naar de bepalingen van het 
Europees Verdrag met directe werking in de nationale rechtsorde. 

De cassatiemiddelen en de antwoorden van het Hof hebben 
daardoor aan precisie gewonnen. 

* 
* * 

Bevoegdheid van de tuchtgerechten 

Daar wordt aangenomen dat tuchtvorderingen geen betrekking 
hebben op betwistingen over burgerlijke of politieke rechten, die 
uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken behoren (84), 
zijn niet de justitiele gerechten, maar de tuchtgerechten bevoegd 
om ervan kennis te nemen, zelfs als de tuchtvervolgingen aanlei
ding kunnen geven tot beslissingen over burgerlijke rechten 
en verplichtingen in de zin van art. 6.1 van het Europees Ver
drag (85). 

Voor de tuchtvorderingen zijn dus speciale organen bevoegd die 
tot taak hebben na te gaan en te beslissen of betrokkene de regels 
inzake de plichtenleer van het beroep heeft overtreden dan wel de 
eer of de waardigheid van het beroep heeft aangetast, en om hem, 
in bevestigend geval, een sanctie op te leggen. 

Het is in dat verband belangrijk uit te maken welke de juridische 
aard is van die tuchtorganen : moeten zij worden beschouwd als 
administratieve organen dan wel als rechtscolleges? De toepas
selijke procedureregels hangen hiervan af (86). 

Uit het feit dat de wet de tuchtgerechten heeft opgericht of 
erkend als zelfstandige organen die uitspraak moeten doen na een 
debat op tegenspraak, met eerbiediging van het recht van verde
diging en bij een met redenen omklede beslissing die aan opeen
volgende instanties kan worden voorgelegd, kan worden afgeleid 
dat die beslissingen van jurisdictionele aard zijn en gezag van 
gewijsde hebben binnen de perken van de door de wetgever aan 
die gerechten toegekende bevoegdheid (87). 

* 
* * 

(84) Artt. 144 en 145 Gw. 

(85) Cass., 31 jan. 1980, nr. 329; 14 jan. 1983, nr. 285; 2 juni 1983, nr. 547; 14 mei 
1987, nr. 538 met concl. adv.-gen. Velu; 28 april1988, nr. 425; 2 nov. 1989, nr. 135. 

(86) Zie Lemmens, P., "Le droit disciplinaire des huissiers de justice", in L'huissier 
de Justice, Rev. bim., 1996, nr. 96/4, 702, p. 68, noot 63 met verwijzing naar het niet 
gepubliceerde cassatiearrest van 18 sept. 1992. 

(87) Gambier, C., Principes de contentieux administratif, Larcier 1961, d. I, p. 119 
tot 147; zie ook Vandernoot, P., "La fonction publique et la procedure disciplinaire", in 
Adm. Publ. trim., 1991/4. 
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Autonomie van de tuchtvordering 

De verhouding tussen tuchtvordering en strafVordering is 
belangrijk wanneer de desbetreffende vervolgingen gelijktijdig 
worden ingesteld. Hoe verhouden beide procedures zich dan tot 
elkaar? 

De tuchtvordering staat in beginsellos van de strafVordering en 
van de burgerlijke rechtsvordering. Wat dat betreft wordt 
verwezen naar art. 417 Ger.W. betreffende het tuchtrecht van de 
magistraten. Die bepaling wordt beschouwd als de neerslag van 
een algemeen rechtsbeginsel dat ook buiten het tuchtrecht voor de 
magistraten van toepassing is (88). Het tuchtrecht ontleent zijn 
autonomie aan zijn eigenheid als groepsrecht. 

Weerslag van de tuchtvordering op de strafvordering 

De strafVordering wordt dus niet beperkt of verhinderd door de 
tuchtvordering. 

Dat betekent dat het instellen van een tuchtvordering, ja zelfs 
het bestaan van een tuchtrechtelijke beslissing, het instellen van 
een strafVordering voor dezelfde feiten niet uitsluit. "Ook al staat 
vast dat de beslissing van een tuchtgerecht (. .. ) na een contradictoir 
de bat en met eerbiediging van het recht van verdediging gezag van 
gewijsde heeft binnen de perken van de door de wetgever aan die 
jurisdictie toegewezen bevoegdheid" (89), kan het niet worden 
betwist dat "des poursuites disciplinaires pour des manquements 
a la deontologie ne feront pas obstacle a l'exercice de l'action 
publique du chef des memes faits" (90). 

Het feit dat een tuchtoverheid zich niet onthoudt van uitspraak 
te doen over feiten die het voorwerp uitmaken van strafVervol
gingen die nog niet definitief zijn afgesloten, is geen schending van 
het gezag van gewijsde. Eiser was van oordeel dat de tuchtraad het 
onderzoek van de tuchtzaak had moeten schorsen (91). 

Weerslag van de strafvordering op de tuchtvordering 

Wat de invloed van de strafVordering op de tuchtvordering 
betreft is het antwoord meer genuanceerd. Als algemene regel 

(88) Tilleman B., "Le droit disciplinaire de l'I.E.C. - un apergu de la jurispru
dence", Rev. de l'institut des experts comptables, 1998, nr. 3, p. 16 e.v.; Sace, J. : 
"Autonomie de !'action disciplinaire", Rev. D. ULB, 1991/4, p. 23 en 26; Cass., 21 maart 
1986, nr. 459 en noot 1; 15 okt. 1987, nr. 93. 

(89) Cass., 20 maart 1986, nr. 457. 

(90) Sace, J., op. cit., p. 22. 

(91) Cass., 21 jan. 1983, nr. 294. 
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wordt aangenomen dat "de strafvordering de tuchtvordering niet 
schorst" (92). 

De tuchtvordering verschilt immers van de strafvordering door 
de grondslag, de strekking en het doel ervan. 

Een tuchtsanctie kan dus regelmatig worden opgelegd wegens 
feiten die tot strafvervolging aanleiding geven, zonder dat de tucht
overheid de uitspraak daarover dient af te wachten en zonder dat 
het vermoeden van onschuld wordt miskend, daar art. 6.2 E.V.R.M. 
niet van toepassing is op de tuchtprocedures (93). 

Het Arbitragehof heeft evenwel in een arrest van 7 december 
1999 als volgt beslist : "wanneer de feiten ook als misdrijven 
kunnen worden omschreven, kan het, al naargelang van de eigen
aardigheden van elk geval, verantwoord zijn de uitslag van de 
strafvordering af te wachten alvorens een beslissing te nemen over 
de tuchtvordering" (94). 

Als de strafrechter reeds een veroordeling heeft uitgesproken, 
kan de tuchtrechter nog een sanctie opleggen, aangezien de regel 
"non bis in idem" niet geldt in tuchtzaken. De tuchtoverheid kan 
daarin zelfs een bijzondere reden zien om op haar beurt een sanctie 
op te leggen wegens aantasting van de eer of de waardigheid van 
het ambt. 

Wanneer de tuchtvervolgingen gegrond zijn op een strafrechte
lijke veroordeling en naar aanleiding daarvan een beroep is inge
diend bij het Europees Hof, is de tuchtrechter niet gehouden de 
procedure te schorsen totdat het Hof voor de Rechten van de Mens 
uitspraak heeft gedaan (95). 

De tuchtrechter dient de procedure evenmin te schorsen, omdat 
de vervolgde persoon, die een koninklijk besluit waarop de tegen 
hem ingestelde tuchtvordering was gegrond van valsheid had 
beticht, zich voor een onderzoeksrechter burgerlijke partij had 
gesteld wegens valsheid in geschriften (96). 

Als daarentegen de strafrechter de betrokkene van rechtsvervol
ging heeft ontslagen of de strafvordering vervallen heeft verklaard, 
bijvoorbeeld wegens verjaring van de strafvordering, kan de tucht
overheid nog optreden en een sanctie opleggen. 

(92) Behoudens een uitdrukkelijke bepaling, zoals bvb. art. 81, § 3, van het 
Ambtenarenstatuut naar luid waarvan "de strafvordering de procedure en de tucht
uitspraak schorst", maar oak dat "ongeacht het resultaat van de strafvordering, aileen 
de administratieve overheid oordeelt over de gepastheid een tuchtstrafuit te spreken". 
Cass., 21 maart 1986, nr. 459; 29 mei 1986, nr. 610 en de noot Lambert, P., in J.T., 
1987, 331; 15 okt. 1987, nr. 93, 10 mei 1996, nr. 167. Contra: Bekaert, H., "Le criminel 
tient aussi le disciplinaire en etat", J.T.,1982, 473. 

(93) Velu en Ergec, op. cit., nr. 565. 

(94) Arbitragehof, 7 dec. 1999, nr. 129/99, B.6. 

(95) Cass., 18 nov. 1994, nr. 499; Velu en Ergec, op. cit., p. 460, nrs. 1015 tot 1017. 

(96) Cass., 17 okt. 1996, nr. 387. 
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Een vrijspraak staat op zich aan tuchtvervolging niet in de weg. 
Cyr Cambier schrijft daarover het volgende (97) : "Un acquit
tement ou une condamnation au penal n'excluent nullement une 
condamnation ou un acquittement au disciplinaire". De eminente 
professor maakt ter verklaring een onderscheid tussen de straf
rechtelijke norm en de tuchtrechtelijke norm : de eerste vereist een 
minimum aan moreel besef, de tweede daarentegen een maximum 
(98). 

Maar het beginsel van de autonomie, dat de tuchtvordering be
heerst, wordt getemperd door het beginsel van het gezag van 
gewijsde in die zin dat de tuchtrechter moet rekening houden met 
het feit dat de vaststelling van de feiten door de strafrechter 
bindend is voor de tuchtrechter, die niettemin bevoegd blijft om de 
feiten vanuit strikt professioneel oogpunt te omschrijven (99). 

Het ontslag van de vervolgde persoon is in de regel geen 
omstandigheid die het instellen van de tuchtvordering belet (100). 

Weerslag van de tuchtvordering 
op de burgerrechtelijke aansprakelijkheid 

Lange tijd heeft de opvatting overheerst dat de plichtenleer geen 
weerslag had op de vragen i.v.m. de burgerrechtelijke aansprake
lijkheid (101), omdat de aan het beroep verbonden plichten het 
gemeen recht van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid te hoven 
gaan, en het verzuim van die plichten alleen tuchtrechtelijk kan 
worden gestraft. Thans neigt men veeleer tot de opvatting dat de 
regels inzake plichtenleer tegenstelbaar zijn (102). 

* 
* * 

Invloed van de beginselen 
van het Europees Verdrag op het tuchtrecht 

Het feit dat de waarborgen van een eerlijk proces in de tucht
procedure zijn doorgedrongen vindt o.m. zijn oorsprong in sommige 

(97) Droit judiciaire civil, Larcier 1974, d. I, p. 583, noot 7. 

(98) Ibid. 

(99) Zie ook Sace, J., op. cit., p. 22; R.v.St., 7 okt. 1980, Pas., 1982, IV, 20. 

(100) Cass., 16 jan. 1986, nr. 316; 28 feb. 1991, nr. 349 en de noot; 25 juni 1998, nr. 
342. 

(101) Hannequart en Henry, "Les rapports entre !a deontologie et !a responsabilite 
civile", in Liber Amicorum J. Van Den Heuuel, 1999, p. 37 e.v. 

(102) Zie Cass., 29 maart 1984, nr. 440, geciteerd door Hannequart en Henry, op. 
cit. p. 43; zie ook Cass. Fr., 18 maart 1997, JCP, 1997, II, 22829, waarin wordt 
aangenomen dat de code van geneeskundige plichtenleer wordt aangevoerd door de 
eiser tot schadevergoeding tegen een geneesheer; Osman, F., "Refiexion sur !a degra
dation des sources privees du droit", RTD ciu., 1995, p. 520; Wester-Ouisse, V., op. cit. 
p. 355. 
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arresten van het Europees Hof (103). Het Hof van Cassatie had 
eerst beslist dat art. 6.1 niet van toepassing was in tuchtzaken, 
maar dat de "rechterlijke instantie" niettemin een onafhankelijk 
en onpartijdig rechtscollege moet zijn. Dat was immers een alge
meen rechtsbeginsel dat gold voor alle rechtscolleges (104). De 
meeste waarborgen die art. 6 van het Verdrag biedt zijn inderdaad 
terug te vinden in algemene rechtsbeginselen (105): dat is met 
name het geval voor de waarborg van de onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke instantie, de voor jurisdictionele akten 
vereiste motivering van de beslissingen, de eerbiediging van het 
recht van verdediging waaraan het vermoeden van onschuld en het 
voordeel van de twijfel beantwoorden, de regel "non his in idem". 
De bewustwording van al die vereisten had reeds in ruime mate 
bijgedragen "a juridictionaliser le contentieux disciplinaire" (106). 

Sedert het arrest van 14 april 1983 heeft het Hof van Cassatie 
het beginsel van de volstrekte niet-toepasselijkheid van art. 6 van 
het Verdrag laten varen ten voordele van de betrekkelijke (niet)
toepasselijkheid ervan (107). 

In zijn conclusie voor het arrest van 14 mei 1987 schreef 
advocaat-generaal Velu het volgende: "Depuis l'arret (. .. ) du 14 
avril 1983, il est admis que les procedures disciplinaires, ayant 
pour objet de rechercher et de decider si la p~rsonne mise en cause 
dans celles-ci a enfreint les regles de deontologie ou a porte atteinte 
a l'honneur ou a la dignite de la fonction ou de la profession, et 
dans !'affirmative de lui infiiger une sanction disciplinaire, ne 
tombent dans le champ d'application dudit article que lorsque 
exceptionnellement, elles appellent une decision relative a une 
contestation sur des droits et obligations de caractere civil ou au 
bien fonde d'une accusation en matiere penale au sens de cette 
disposition" (108). 

Art. 6.1 van het Verdrag, dat "monument van het gerechtelijk 
recht" (109), dat aldus in het intern recht de grondslag van het 
recht op een eerlijk proces neerlegt, omvat een reeks waarborgen, 
de ene expliciet - het recht op een onpartijdige en onafhankelijke 

(103) Cf. supra: Van Compernolle, J., op. cit., p. 408. 

(104) Sace, J., op. cit., p. 9; Baert, K., en Leroy, Ph., op. cit. 

(105) Ergec, R., "Le droit disciplinaire et les droits de l'homme", Rev. D .. ULB, 
1991/4, p. 43. 

(106) Ergec, R., op. cit., p. 44. 

(107) Lees de concl. adv.-gen. Velu, voor Cass., 14 april 1983, nr. 441 en zijn concl. 
voor Cass., 14 mei 1987, nr. 538, p. 1075; Lambert, P., "Les droits relatifs a 
!'administration de la Justice disciplinaire dans la jurisprudence europeenne des 
droits de l'homme", Rev. Trim. D.H., 1995, p. 162; Andersen, R., "La Convention 
europeenne des droits de l'homme et le droit disciplinaire dans la fonction publique 
belge", Rev. Trim. D.H., 1995, p. 232. 

(108) Bull. en Pas., 1987, p. 1075. 

(109) Ganshof Van Der Meersch, W.J., "Le respect des droits fondamentaux de 
l'homme, condition exigee du droit des Etats europeens", R.D.I.D.C., 1983, p. 13. 
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rechterlijke instantie, het recht op openbaarheid van de terechtzit
ting, het recht om binnen een redelijke termijn te worden berecht, 
-de andere impliciet- de gelijkheid van de wapens, het tegen
sprekelijk karakter van het debat, de motiveringsplicht. 

Autonomie van de begrippen van het Europees Verdrag 

Die begrippen inzake "geschillen over burgerlijke rechten en 
verplichtingen" en "gegrondheid van een strafvervolging" hebben 
een eigen inhoud, die niet noodzakelijk overeenstemt met de 
inhoud die het nationale recht eraan geeft. 

Zo moet een onderscheid worden gemaakt tussen, enerzijds, 
''burgerlijke rechten" in de zin van art. 144 (ex 92) van de 
Grondwet en anderzijds, de ''burgerlijke rechten en verplichtingen" 
in de zin van het Verdrag (110). 

De term "geschil" client niet in een al te technische, maar veeleer 
in een materiele dan formele betekenis te worden opgevat. Er is 
een reeel en ernstig geschil vereist over het bestaan van een 
burgerlijk, d.w.z. een priverecht, over de omvang en de wijze van 
uitoefening ervan. Dat geschil kan zowel gaan over feitenkwesties 
als over juridische kwesties (111). 

Art. 6.1 E.V.R.M. is dus aileen van toepassing op de tucht
procedure, wanneer deze ertoe kan leiden dat de betrokkene 
tijdelijk of definitief een recht met een privaatrechtelijk karakter 
wordt ontnomen, zoals bijvoorbeeld het recht om een beroep uit te 
oefenen- dat evenwel niet tot het openbaar ambt behoort- (112) 
(113). 

Het begrip "strafvervolging" daarentegen kan een ruimere 
inhoud hebben dan in het nationaal recht : een vervolging die 
volgens het nationaal recht "tuchtrechtelijk" is, kan volgens art. 
6.1 worden beschouwd als een strafvervolging (114). 

Om uit te maken of in een tuchtprocedure moet worden beslist 
over de gegrondheid van een strafvervolging in de zin van art. 6.1 
van het Verdrag, client volgens het arrest Engel van het Europees 
Hof van 8 juni 1976 met drie alternatieve en niet cumulatieve 
criteria rekening te worden gehouden (115). Die criteria zijn de 
kwalificatie, in het interne recht, van de aan de vervolgde persoon 

(110) Velu en Ergec, op. cit., nrs. 409 en 410; Cass., 14 jan. 1983, nr. 285; 4 maart 
1983, nr. 369. 

(111) Conclusie van adv.-gen. Velu, voor Cass., 14 mei 1987, nr. 538, p. 1076. 

(112) Zie infra de grenzen van de toepassing van art. 6.1. 

(113) Cass., 14 nov. 1986, nr. 165; 31 maart 1989, nr. 422. 

(114) Velu en Ergec, ibid., nr. 410; Krings, E., "Devoirs et servitudes des membres 
du pouvoir judiciaire", J.T., 1988, p. 497. 

(115) Wat het Europees Hof in verschillende arresten heeft bevestigd, a.m. de 
arresten Ozturk van 21 feb. 1984, val. 73, § 53-54, Lutz van 25 aug. 1987, val. 123, 
§52, en Garyfallou, van 24 sept. 1997, Recueil des arrfHs et decisions, 1997-V. 
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verweten handeling, de aard van die handeling alsmede de zwaarte 
van de straf die aan de betrokkene kan worden opgelegd (116). 

Die autonomie van de begrippen van het Verdrag "se comprend 
aisement. Assujettir leur contenu aux qualifications unilaterales 
des Etats contractants, c'est leur permettre de soustraire a leur 
guise, des pans entiers des procedures juridictionnelles aux garan
ties de l'article 6" (117). 

Die overweging is belangrijk voor tuchtprocedures, vooral daar 
hier de vraag rijst naar het administratiefrechtelijk dan wel juris
dictioneel karakter ervan. 

* 
* * 

Enkele beperkingen 
aan de toepasselijkheid van art. 6.1 van het Verdrag 

De waarborgen van art. 6.1 zijn in beginsel niet van toepassing 
op de tuchtprocedures tegen ambtenaren en magistraten, omdat 
hun rechten en verplichtingen van publiekrechtelijke aard zijn 
(118). 

"Une evolution jurisprudentielle n'est cependant pas exclue", 
schreef Ergec in 1991 (119). In afWachting hiervan "les failles 
provoquees par l'inapplicabilite de I' article 6 seront comblees" (120) 
(121) door de algemene beginselen. 

Een tweede beperking van de toepassing van de waarborgen van 
een eerlijk proces bestaat erin aan te nemen dat het vereiste van 
een eerlijk proces voor een onpartijdige en onafhankelijke rechter
lijke instantie geen absolute gelding heeft, aangezien het niet van 
toepassing is op alle stadia van de procedure, mits eraan voldaan 

(116) Cass., 14 mei 1987, nr. 538, reeds geciteerd. 

(117) Velu en Ergec, ibid, nr. 410. 

(118) Cass., 2 okt. 1980, nr. 78 en concl. adv.-gen. Dumon in Bull. en Pas., p. 116; 13 
mei 1987, reeds geciteerd, en de concl. adv.-gen. Velu, p. 1083. 

(119) Op. cit., p. 40. 

(120) Ibid., p. 43. 

(121) We verwijzen hierbij, hoewel dat buiten het bestek van ons onderzoek valt, 
naar het arrest Cass., 20 okt. 1994, nr. 443: krachtens het in art. 21 Gw. neergelegde 
beginsel dat de Staat het recht niet heeft zich in te laten met de interne organisatie 
van de erediensten, zijn de hoven en rechtbanken niet bevoegd om te oordelen over de 
eerlijkheid van de procedure die geleid heeft tot de beslissing van de bisschop om een 
bedienaar van de katholieke eredienst zijn pastorale taak te ontnemen. Die gereser
veerde houding is aangevochten in de rechtsleer, die erop wijst dat het Hof van 
Cassatie niet zegt of en in hoeverre de rechter toezicht mag uitoefenen op de 
overeenstemming met de regels van de eredienst (Torfs, R., in Rev. 'lhm. D.H., 1995, 
bijzonder nummer, p. 265-267;- Christiaens, L. "L'article 16, al. 1 er (21 nouveau) de la 
Constitution - Examen critique de la jurisprudence relative aux conditions 
d'effi.cacite dans l'ordre juridique belge des decisions religieuses", Adm. Publ. trim, 
1990, 242. 
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is voor een orgaan met valle rechtsmacht, dat op een gegeven 
ogenblik toezicht uitoefent zowel op feitenkwesties als op juri
dische kwesties. Die beperking is verantwoord door de verplich
ting om aile rechtsmiddelen van het nationale recht aan te 
wenden, wat een vereiste is voor de ontvankelijkheid van elk 
individueel verzoekschrift dat bij het Europees Hof wordt inge
diend (122). 

Het orgaan met voile rechtsmacht is bevoegd om recht en feit te 
controleren. Het heeft het recht om op een volkomen wettelijke 
voorziening de bestreden beslissing van een lager orgaan op elk 
punt, zowel in feite als naar recht, te wijzigen (123). Zander de 
formule uitdrukkelijk te gebruiken omschrijft het Hof"de bevoegd
heid van voile rechtsmacht" als "de mogelijkheid de werkelijkheid 
na te gaan van de sanctionering en eveneens te beoordelen of de 
sanctie met de wettelijke voorschriften overeenstemt, en inzonder
heid of zij niet indruist tegen specifieke wettelijke bepalingen of 
tegen algemene rechtsbeginselen" (124). 

Een laatste beperking betreft de afloop van de procedure en meer 
bepaald de zwaarte van de opgelegde sanctie (125). De rechtsleer 
ziet daarin geen redelijke verantwoording (126). Een lichte tucht
sanctie heeft weliswaar geen gevolgen voor het recht om het beroep 
uit te oefenen, maar tast niettemin de eer aan van degene die ze 
oploopt. Ze tast dus een recht aan dat het Europees Hof zelf tot de 
burgerlijke rechten rekent (127). 

* 
* * 

Redelijke termijn 

Het vereiste van de redelijke termijn is in tuchtprocedures 
inachtgenomen zoals dat in aile jurisdictionele procedures gebeurt 
(128). 

(122) Lambert, P., Syntheseverslag, in "Les procedures disciplinaires des barreaux 
europeens au regard de la CEDH", verzamelwerk, collectie Droit et Justice, Bruylant 
1999, nr. 24, p. 117. 

(123) Melchior, M., "La notion de competence de pleine juridiction en matiere civile 
dans Ia jurisprudence de Ia C.E.D.H.", in Melanges offerts a Jacques Velu, 1992, dl. II, 
p. 1345. 

(124) Cass., 5 feb. 1999, nr. 67. 

(125) Cf. E.H., zaak Engel, van 8 juni 1976. 

(126) Lambert, P., ibid, p. 118. 

(127) Proc.-gen. E. Krings heeft zich in dezelfde zin uitgesproken, " Plichten en 
dienstbaarheden van de !eden van de Rechterlijke Macht", 1988, nrs. 38 e.v. 

(128) Ergec, R., en Velu, J., "La notion de 'delai raisonnable' dans les articles 5 et 6 
de Ia CEDH - Essai de synthese", Rev. Trim. D.H., 1991, 137; Lambert P., "Les 
notions de 'delai raisonnable' dans Ia jurisprudence de Ia Cour europeenne des droits 
de l'homme", Rev. Trim. D.H., 1991, 4. 
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De redelijkheid van de duur van de procedures wordt dus niet in 
abstracto beoordeeld maar met inachtneming van de omstandig
heden, eigen aan elke zaak. Dat is de reden waarom in tuchtzaken, 
zoals in andere zaken, de overschrijding van de redelijke termijn 
niet voor de eerste maal voor het Hof van Cassatie kan worden 
aangevoerd, daar het Hofniet bevoegd is om feitelijke gegevens na 
te gaan (129). 

Het feit dat de tuchtvordering niet verjaart (130) ontslaat de 
tuchtrechter niet van de plicht om rekening te houden met het 
vereiste van de redelijke termijn (131). De regel dat de pleger van 
een strafbaar feit niet meer vervolgd wordt na het verstrijken van 
een termijn die schommelt naargelang van de ernst van het 
vergrijp geldt niet in tuchtzaken wegens het verschil in finaliteit : 
de tuchtoverheid moet van geval tot geval oordelen of de vordering 
is ingesteld en behandeld binnen een redelijke termijn, meer 
bepaald bij de vaststelling van de aard en de graad van de sanctie 
(132). 

Eis van onpartijdigheid en onafhankelijkheid 
van de tuchtrechter 

Uit art. 6.1 E.V.R.M. volgt dat eenieder die strafrechtelijk 
wordt beschuldigd of partij is in een geschil over burgerlijke 
rechten en verplichtingen, het recht heeft om de gegrondheid van 
de beschuldiging of van het geschil aan een rechtbank te doen 
voorleggen. 

Het begrip rechtbank impliceert, volgens de Europese recht
spraak, onafhankelijkheid ten aanzien van de Uitvoerende Macht 
en van de betrokken partijen, alsook de waarborgen op een eerlijk 
proces (133). 

Art. 6 E.V.R.M. is in twee tijden in tuchtzaken doorgedrongen, 
in een eerste tijd door het naast elkaar bestaan van die verdrags
bepaling en van het algemeen beginsel van het recht op een 
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie, en, in een 
tweede tijd, door rechtstreekse toepassing van art. 6.1 E.V.R.M., 
zonder tussenkomst van het algemeen rechtsbeginsel (134). 

(129) Cass., 19 juni 1987, nr. 644; 7 jan. 1994, nr. 7. 

(130) Zie infra. 

(131) Arbitragehof, 7 dec. 1999, nr. 129/1999. 

(132) Cass., 22 juni 1984, nr. 606; 5 april1996; nr. 111; 3 sept. 1998, nr. 381; zie ook 
21 jan. 1982, p. 623. 

(133) Velu, J., "La notion de 'tribunal' et les notions avoisinantes dans la Conven
tion de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales", in Liber 
Amicorum Frederic Dumon, 1983, d. II, p. 1287 e.v. 

(134) Verhoeven, J., "L'impartialite dujuge disciplinaire et les droits de l'Homme", 
noot sub Cass., 23 mei 1985, R.C.J.B., 1987, (331) 358. 
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Het naast elkaar bestaan van art. 6.1 E. V.R.M. 
en van het algemeen beginsel van het recht 

op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie 

In dat verband heeft het Hof voor recht gezegd dat, zo niet alle 
bepalingen van art. 6.1 E.V.R.M. van toepassing zijn in tuchtzaken, 
de regel volgens welke het rechtscollege onafhankelijk en onpar
tijdig moet zijn, nochtans een algemeen rechtsbeginsel is dat op 
alle rechterlijke instanties, en dus ook op de tuchtgerechten, van 
toepassing is (135). 

Het Hof he eft tevens beslist dat er geen miskenning is van het 
algemeen beginsel strekkende tot eerbiediging van het recht van 
verdediging of van het algemeen rechtsbeginsel betreffende de 
onpartijdigheid van de rechter, bevestigd in art. 6.1 E.V.R.M., noch 
van het algemeen beginsel dat niemand in een zelfde zaak tegelijk 
rechter en partij mag zijn, wanneer een lid van de tuchtraad de 
Orde of het bureau van die raad bepaalde gegevens ter kennis 
brengt en een onderzoek voorstelt, hoewel hij noch klagende partij, 
noch rechtstreeks betrokken partij, noch vervolgende partij in de 
zaak is (136). 

Toepassing van art. 6.1 E.V.R.M. 

Met verwijzing naar die verdragsbepaling heeft het Hof beslist 
dat de raad van beroep van een beroepsorde de "onafhankelijke en 
onpartijdige rechterlijke instantie is welke bij de wet is ingesteld 
in de zin van art. 6 E.V.R.M." (137). 

We herinneren eraan dat de verwijzing naar de waarborgen van 
art. 6.1 evenwel relatiefis. Die bepaling vereist niet dat het tucht
gerecht in eerste aanleg aan de eisen van het Verdrag voldoet, als 
een rechterlijke instantie met valle rechtsmacht, die bevoegd is om 
de in eerste aanleg gewezen beslissingen in feite en in rechte nate 
gaan, die eisen in hager beroep vervult (138). 

Gebrek aan onpartijdigheid en onafhankelijkheid 

Uit de rechtspraak van het Hof volgt dat een dergelijk gebrek 
niet kan worden afgeleid : 

(135) Cass., 14 nov. 1980, nr. 162; zie ook 30 april 1982, nr. 510; 17 dec. 1982, nr. 
236; 23 mei 1985, nr. 575; 26 sept. 1986, nr. 50; 16 okt. 1986, nr. 96; 27 feb. 1987, nr. 
386; 25 sept. 1987, nr. 57; 10 maart 1988, nr. 431; 17 maart 1988, nr. 449; 2 nov. 1989, 
nr. 135; 30 mei 1991, nr. 502; 17 okt. 1991, nr. 95; 7 mei 1999, nr. 269. 

(136) Cass., 20 nov. 1981, nr. 189. 

(137) Cass., 4 maart 1983, nr. 369; 10 nov. 1995, nr. 488; 24 okt. 1997, nr. 428. 

(138) Cf. supra; J. Verhoeven, op. cit., p. 344; Cass., 4feb.1993, nr. 74; zie ook Cass., 
14 april1983, nr. 441; 2juni 1983, nr. 546; 21 okt. 1983, nr. 103; 23 mei 1983, nr. 575; 
1 dec. 1998, nr. 191; 22 maart 1990, nr. 439; Velu, J., en Ergec, R., op. cit., nr. 401-402. 
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uit de omstandigheid aileen dat de leden van een tuchtraad 
van beroep hetzelfde of een soortgelijk beroep uitoefenen als de 
persoon die voor die raad verschijnt (139); 

- uit de omstandigheid dat de klagende partij, die een lid is van 
de raad van de Orde, zittingen van die raad heeft bijgewoond, maar 
niet die zittingen tijdens welke de zaak, met name met het oog op 
de inbeschuldigingstelling, het onderzoek en het nemen van de 
beslissing, is onderzocht (140); 

- uit de omstandigheid aileen dat een provinciale raad van een 
Orde een rechtsprekende opdracht heeft, terwijl een ander orgaan 
van dezelfde Orde, te dezen de nationale raad, hager beroep tegen 
haar beslissing instelt, deelneemt aan het debat en de veroorde
ling van de vervolgde persoon vordert (141); 

- uit het feit dat een lid van het tuchtgerecht dat uitspraak 
moest doen, inlichtingen heeft verstrekt die tot een onderzoek 
hebben geleid (142); 

- uit het feit dat een lid van het tuchtgerecht werd belast met 
het onderzoek van de zaak en met het opmaken van een verslag 
(143); 

- uit de aanwezigheid, op het debat voor de raad van beroep, 
van de verslaggever van de raad van de Orde (144); 

- uit een gebrek aan onpartijdigheid dat verweten wordt aan 
een lid van de raad van de Orde, die optreedt als onderzoeks
gerecht, wanneer dat gebrek geen invloed heeft gehad op de beslis
sing van de tuchtcommissie, die uitspraak doet over het verslag 
van die raad, en wanneer dat gebrek geen twijfel kan wekken 
omtrent de geschiktheid van de tuchtcorilmissies in eerste aanleg 
en in beroep om de zaak op onpartijdige wijze te berechten (145). 

Ook in de volgende gevallen heeft het Hof beslist dat er geen 
sprake was van schending van art. 6.1 E.VR.M. (noch van art. 14, 
§ 1, I.VB.P.R.) : 

- gewraakte leden van een raad van de Orde (van Geneeshe
ren), die uitspraak doen over een door dezelfde persoon gevorderde 

(139) Cass., 30 april 1982, nr. 510; 3 nov. 1983, nr. 126; zie ook: Cass., 13 sept. 
1984, nr. 39; 13 feb. 1986, nr. 382; 3 nov. 1988, nr. 134; 15 juni 1989, nr. 605; 10 nov. 
1995, nr. 488; 25 feb. 1999, nr. 117. 

(140) Cass., 24 okt. 1997, nr. 428. 

(141) Cass., 5 juni 1992, nr. 522; 22 april 1994, nr. 194. 

(142) Cass., 17 maart 1988, nr. 449. 

(143) Cass., 1 dec. 1988, nr. 191. 

(144) Cass., 13 sept. 1984, nr. 38. 

(145) Cass., 24 okt. 1997, nr. 427. 
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wraking van een ander lid van de raad, zelfs als die wraking op 
dezelfde motieven gegrond is (146); 

- een raad die wordt voorgezeten door een gewraakte persoon, 
wanneer de vordering tot wraking niet ontvankelijk is verklaard 
omdat zij laattijdig, d.w.z. na de aanvang van de pleidooien, is 
ingesteld (14 7); 

- leden van een raad van de Orde (van Advocaten), die deelge
nomen hebben aan een beslissing tot schrapping, die door de raad 
van beroep nietig is verklaard, en die uitspraak doen over nieuwe 
tuchtvervolgingen tegen dezelfde advocaat (148); 

- de aanwezigheid, in de provinciale raad van de Orde (van 
Geneesheren), van de magistraat-assessor die zowel aan het onder
zoek, de behandeling van de zaak als de beraadslaging deelneemt, 
maar de stemming niet bijwoont (149); 

- het lid van de raad van beroep van de Orde (van Advocaten), 
die zitting had gehouden als lid van een scheidsrechterlijk college 
dat uitspraak had gedaan inzake een geschil over honoraria, dat 
geen enkel verband vertoonde met de aan de voormelde raad over
gelegde feiten, ook al is tegen de beslissing van dat scheidsrech
terlijk college hoger beroep ingesteld en spreekt de raad van beroep 
zich ook uit over grieven betreffende honoraria (150). 

Art. 6 E.V.R.M. en het algemeen rechtsbeginsel betreffende de 
onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de rechter zijn, 
volgens het Hof, aileen van toepassing op de rechtscolleges die 
uitspaak doen over tuchtmaatregelen en ten aanzien van de leden 
van die rechtscolleges. Wanneer het bureau van de raad van de 
Orde klachten onderzoekt met betrekking tot het deontologisch 
gedrag van leden van de Orde, handelt het niet als rechtscollege 
en oefenen zijn leden geen rechtsprekende functie uit (151). 

De magistraat-assessor van de tuchtraad is geen rechter in de 
zin van de artt. 6 E.V.R.M. en 14, § 1, I.V.B.P.R., en 2 en 828, 8°, 
Ger.W., daar hij slechts over een raadgevende stem beschikt en 
geen beslissingen neemt (152). 

Cumul van ambten binnen de tuchtgerechten 

Twee ambten kunnen tijdens de tuchtprocedure voor problemen 
zorgen. In de eerste plaats is er het ambt van degene die bevoegd 

(146) Cass., 13 april1989, nr. 456. 

(147) Cass., 9 feb. 1984, nr. 315. 

(148) Cass., 10 mei 1990, nr. 531. 

(149) Cass., 15 jan. 1993, nr. 28. 

(150) Cass., 15 dec. 1994, nr. 560. 

(151) Cass., 12 nov. 1990, nr. 141. 

(152) Cass., 24 dec. 1993, nr. 550; zie oak: Cass., 9 dec. 1994, nr. 547. 
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is om de zaak bij de tuchtrechter aanhangig te maken. Is het 
aanvaardbaar dat het rechtscollege de zaak ambtshalve bij zichzelf 
aanhangig maakt? 

Zelfs als een zaak ambtshalve aanhangig gemaakt wordt, client 
het tuchtorgaan de feiten voorafgaandelijk te onderzoeken en een 
stand punt in te nemen over het tuchtrechtelijk karakter ervan. In 
de tweede plaats is er de verslaggever, die de rol van onderzoeker 
vervult : mag hij aan de behandeling op de terechtzitting en aan 
de beraadslaging deelnemen? 

Op grond van de eis tot objectieve onpartijdigheid, zoals die 
door de Europese rechtspraak is vastgesteld, heeft de Belgische 
rechtspraak het cumul van rechterlijke ambten in een zelfde zaak 
verboden, en dat verbod is ook in tuchtzaken ingevoerd (153). 

Er client te worden opgemerkt dat de Belgische rechtspraak het 
voorbehoud, vermeld in art. 292 Ger.W., lange tijd in ruime zin 
heeft gei:nterpreteerd. De rechtspraak had het beginsel van het 
verbod op het cumul van rechterlijke ambten vervangen door een 
principiele toestemming, onder voorbehoud van de wettelijke 
verbodsbepalingen. Dit gaf aanleiding tot een cumul van rechter
lijke functies, wat in strijd was met art. 6.1 E.VR.M., en mondde 
uit in veroordelingen door het Europees Hof (154). 

Vanuit dat oogpunt heeft het Hof gezegd : 

- dat het feit dat een magistraat, die lid is van de raad, belast 
wordt met het onderzoek van de zaak en de verslaggeving ervan, 
geen bedreiging inhoudt voor de plicht van die raad om de zaak te 
behandelen op een onafhankelijke en onpartijdige wijze, zoals 
vereist bij art. 6.1 E.V.R.M. (155); 

- dat de tuchtraad van beroep, als rechtsprekend orgaan, bij 
de behandeling van tuchtzaken de belangen van de Orde niet 
vertegenwoordigt. De omstandigheid dat de leden van de raad van 
beroep door de provinciale raden gekozen worden, doet hieraan 
geen afbreuk (156). 

Het algemeen rechtsbeginsel betreffende de onafhankelijkheid 
en de onpartijdigheid wordt evenwel miskend, wanneer een lid van 
de raad van de Orde deelgenomen heeft aan het onderzoek van de 
zaak en vervolgens mede de beslissing wijst. Zulks is echter niet 
het geval, wanneer hij aileen deelneemt aan de beslissing alvorens 

(153) Cass., 14 mei 1987, nr. 538, en de cone!. adv.-gen. Velu in Bull. en Pas., 
1986-87, I, nr. 538; 15 juni 1989, nr. 604. 

(154) Verhoeven, J., "L'impartialite dujuge disciplinaire et les droits de l'homme", 
R.C.J.B., reeds vermeld. 

(155) Cass., 1 dec. 1988, nr. 191; 4 feb. 1993, nr. 74; 15 dec. 1994, nr. 560; 24 okt. 
1997, nr. 428; 3 sept. 1998, nr. 380; 25 feb. 1999, nr. 117. 

(156) Cass., 19 nov. 1993, nr. 473. 



-35-

recht te doen, welke ertoe strekt de vervolgde persoon voor de 
tuchtraad te doen verschijnen (157). 

Openbaarheid 

De openbaarheid van de terechtzittingen draagt bij tot het 
vertrouwen van de rechtsonderhorige in de werking van het 
gerecht. Ook in tuchtzaken wordt dit erkend. Dat is lang niet altijd 
het geval geweest. In dat verband wordt vanouds verwezen naar 
een arrest van het Hof van Cassatie van 8 mei 1922 (158). 

Er werd aangenomen dat de tuchtrechtelijke bevoegdheid een 
familiaal karakter had en uitgeoefend werd door het korps waartoe 
de vervolgde persoon behoorde, wiens zaak niet in het openbaar, 
maar in het besloten en discrete midden van de raadkamer werd 
behandeld (159). 

Ret Hof besliste "dat, zowel in het algemeen belang als in het 
belang van de vervolgde, discretie in acht moet worden genomen 
bij de behandeling en de uitspraak in tuchtzaken; dat de openbaar
heid niet te verenigen is met een algemeen rechtsbeginsel voort
vloeiend uit de aard zelf van tuchtprocedures dat die discretie 
voorschrijft; dat overigens de openbaarheid waarvan sprake is in 
art. 6.1 E.V.R.M. een ernstig gevaar zou opleveren voor de bescher
ming van het beroepsgeheim waartoe sommige bij een tucht
procedure betrokken personen gehouden zijn; dat zowel uit de 
betekenis en de draagwijdte van het begrip 'vaststellen van 
burgerlijke rechten en verplichtingen', als uit de aard en het doel 
zelf van de tuchtprocedures valt af te leiden dat het niet in de 
bedoeling lag van de ontwerpers van het Verdrag dat die proce
dures openbaar zouden gehouden worden zoals voorgeschreven bij 
art. 6.1" (160). 

Sinds het arrest van 14 april 1983 is art. 6 E.V.R.M., waaruit 
volgt dat de zaak in het openbaar gehoord moet worden en het · 
vonnis in het openbaar moet worden gewezen, van toepassing in 
tuchtzaken, op voorwaarde dat de tuchtprocedure tot gevolg heeft 
of kan hebben dat, volgens het nationale recht, aan de betrokkene 
tijdelijk of definitief een burgerlijk recht wordt ontnomen, met 
name het recht om nog langer een beroep uit te oefenen dat geen 
openbaar ambt is, zodat die procedure bijgevolg beschouwd kan 
worden als een procedure met als voorwerp ''het vaststellen van 

(157) Cass., 23 mei 1985, nr. 575; 26 sept. 1986, nr. 50; 15 juni 1989, nr. 605; 4 feb. 
1993, nr. 74; 9 mei 1996, nr. 165, en 25 feb. 1999, nr. 117. 

(158) Pas., 1922, p. 275 en de noot Soenens in B.J., 1923, p. 458. 

(159) Zie R.C.J.B., Twintigjarige tabel1977-1988, vo Convention de sauvegarde, p. 
82; Ergec, R., "Droit disciplinaire et droits de l'homme", Rev. D. ULB, 1991/4, p. 38. 

(160) Cass., 31 jan. 1980, nr. 329; 29 jan. 1981, nr. 320; 21 jan. 1982, nr. 309, en de 
concl. proc.-gen. Dumon in Bull. en Pas., 1982, p. 623. 
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burgerlijke rechten en verplichtingen" in de zin van het Verdrag 
en als een procedure waarvan de afloop rechtstreeks bepalend is 
voor zodanig recht (161). 

Meerdere arresten van het Europees Hof zijn noodzakelijk 
geweest om de regel van de openbaarheid, bij wege van het gezag 
van het uitgelegde, te doen aanvaarden (162). 

Het Hofheeft ook beslist dat de bij art. 149 Gw. voorgeschreven 
openbaarheid van de vonnissen, van rechtswege, alleen van 
toepassing is op de rechtbanken zoals zij zijn omschreven in de zin 
van de artt. 144 en 145 Gw., d.w.z. op de rechtbanken van de 
rechterlijke orde ; die openbaarheid geldt alleen voor een ander 
rechtscollege als een bijzondere bepaling zulks voorschrijft. Het 
Hof voegt hieraan toe dat er kan worden afgeweken van de regel 
van de openbaarheid van de uitspraak van het vonnis, vastgelegd 
in art. 6.1 E.V.R.M., als zulks de wil is van de betrokkene en als 
deze vrijwillig en ondubbelzinnig van die openbaarheid afziet en 
zulks verenigbaar is met het nationale recht (163). 

De uitzonderingen op de regel van de openbaarheid kunnen 
ambtshalve door het rechtsorgaan of door de betrokkene worden 
opgeworpen. 

Het tuchtorgaan kan bijvoorbeeld beslissen om de zitting met 
gesloten deuren te houden, als het oordeelt dat discretie geboden 
is in het belang van de zedelijkheid of ter bescherming van het 
prive-leven van de procespartijen, of, voor zoveel als strikt nood
zakelijk, beslissen hiertoe over te gaan, wanneer, in bijzondere 
omstandigheden, de openbaarheid de belangen van de rechtsbede
ling zou kunnen schaden (164). 

(161) Cass., 14 april 1983, nr. 441. 

(162) De arresten Koning van 28 juni 1978, reeks A, nr. 27, LeCompte, VanLeuven 
en De Meyere van 23 juni 1981, reeks A, nr. 43 en LeCompte II van 10 feb. 1983, reeks 
A, nr. 58; lees : Lambert, P., "Le principe de Ia publicite des auteurs disciplinaires", 
Rev. 'lrim. D. H., 1997, p. 136. De behandeling met gesloten deuren blijft de regel in 
de procedures die niet onder de toepassing vallen van art. 6. Het betreft tucht
procedures tegen ambtenaren of magistraten, tenzij die procedures, in uitzonderlijke 
gevallen, burgerlijke rechten en verplichtingen op het spel zetten, of betrekking 
hebben op de gegrondheid van een strafvervolging. Ergec, R., (op. cit.) betreurt dit, 
daar hij - niet zonder reden- meent dat tuchtzaken in het openbaar moeten worden 
behandeld. Zie, wat dat betreft, Krings, E., "Devoirs et servitudes des membres du 
pouvoir judiciaire", J. T., 1988, p. 498. "Die tegenstrijdigheid tussen de supranationale 
en de nationale rechtsregel zou moeten worden opgeheven. Volgens mij belet niets dat 
het debat steeds in openbare terechtzitting wordt gevoerd. Het tuchtrecht moet in 
volle openbaarheid worden gevoerd". Zie, wat dat betreft, de nieuwe wet van 7 mei 
1999 betreffende het gerechtelijk tuchtrecht (B.S., 30 juli 1999, die een nieuw artikel 
421 in het Ger.W. invoegt en ten laatste op 1 januari 2000 in werking treedt. 

(163) Cass., 16 feb. 1995, nr. 95. 

(164) Cass., 14 april 1983, nr. 441, en de gelijkl. cone!. adv.-gen. Velu in Bull. en 
Pas., 1983, I, nr. 441; zie ook Cass., 14 april1983, nrs. 442 en 443; 2 juni 1983, nrs. 
544, 545, 546 en 54 7; 24 juni 1983, nr. 594; 21 okt. 1983, nr. 103; 3 nov. 1983, nr. 124 
(2 arresten, A.R. 3697 en 3785); 3 nov. 1983, nr. 126; 3 nov. 1983, nr. 127 
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Wanneer de vervolgde persoon uit eigen wil en ondubbelzinnig 
afstand heeft gedaan van die openbaarheid, moet zulks blijken uit 
de beslissing of, op zijn minst, uit het proces-verbaal van de 
terechtzitting (165). 

Het feit alleen dat niet is verzocht om de openbaarheid van de 
procedure, zoals zij is bepaald in de wet tot oprichting van de 
beroepsorde, kan niet worden aangemerkt als een duidelijke 
afstand van het door het Verdrag aan de betrokkene toegekende 
recht. 

Het Hof heeft geweigerd een bijzondere regel toe te passen, die 
de openbaarheid van het deb at afhankelijk maakt van een uitdruk
kelijk verzoek van de vervolgde persoon, ingevolge de voorrang die 
de door het Verdrag vastgestelde regel geniet. De tuchtrechter die 
een dergelijk conflict van wetteksten vaststelt, moet de toepassing 
van de nationale rechtsregel verwerpen (166). 

De waarborg van het beroepsgeheim raakt de openbare orde, 
zodat de tuchtraad kan beslissen om de zaak daarom met gesloten 
deuren te behandelen (167). 

De uitspraak van de beslissing door het tuchtgerecht geschiedt, 
in beginsel, in openbare terechtzitting, tenzij uit het verzoek van 
de behandeling met gesloten deuren duidelijk kan worden afgeleid 
dat dit verzoek ook betrekking heeft op de terechtzitting waarop 
de beslissing moet worden uitgesproken (168). 

De omstandigheid dat de tuchtraad, bij het sluiten van het 
debat, geen datum voor de uitspraak heeft bepaald, heeft niet tot 
gevolg dat de uitspraak nietig wordt, daar dit de betrokkene niet 
belette de uitspraak met gesloten deuren te vragen (169). 

Recht van verdediging 

De inhoud van die rechten is voldoende gekend om alleen de 
essentiele kenmerken ervan te herhalen. De eerbiediging van het 
recht van verdediging is een algemeen rechtsbeginsel. Sinds de 

(3 arresten, A.R. 3386, 3675 en 3945); 13 april1984, nr. 476; 20 dec. 1984, nr. 258; 14 
nov. 1986, nr. 165; 5 nov. 1987, nr. 148; 27 april1990, nr. 508; 16 feb. 1995, nr. 95; 23 
dec. 1988, nr. 252; 19 nov. 1993, nr. 473; 24 okt. 1997, nr. 428; 18 jan. 1996, nr. 39; 3 
sept. 1998,nr. 383. 

(165) Cass., 13 nov. 1986, nr. 158; zie ook Cass., 14 april1983, nr. 441 en de concl. 
adv.-gen. Velu in Bull. en Pas., 1983, I, nr. 441; 14 april1983, nr. 442; 3 nov. 1983, nr. 
124; 13 april1984, nr. 476; 27 april1990, nr. 508; 19 nov. 1993, nr. 473; 16 feb. 1995, 
nr. 95; 18 jan. 1996, nr. 39; 3 sept. 1998, nr .. 383; zie, evenwel, Cass., 15 juni 1989, nr. 
605. 

(166) Cass., 14 maart 1991, nr. 368; 11 okt. 1991, nr. 82. 

(167) Cass., 14 nov. 1986, nr. 165; zie ook Cass., 5 nov. 1987, nr. 148. 

(168) Cass., 20 dec. 1984, nr. 258; 2 juni 1983, nr. 545. 

(169) Cass., 18 jan. 1996, nr. 39. 
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jaren 1970 is, ingevolge art. 6 E.VR.M., de inachtneming van dat 
recht in tuchtzaken steeds belangrijker geworden (170). 

Die eerbiediging houdt overigens rechtstreeks verband met de 
vereisten van het Verdrag inzake het recht op een eerlijk proces, 
dat met name bestaat in het recht op tegenspraak - een van de 
voornaamste waarborgen van elke gerechtelijke procedure- en in 
de gelijkheid van de wapens, wat inhoudt dat elke partij haar zaak 
moet kunnen uiteenzetten in omstandigheden die haar niet bena
delen t.o.v. de tegenpartij. 

Het vermoeden van onschuld dat elke van een strafmisdrijf 
verdacht persoon geniet, en waaraan art. 6.2 E.V.R.M. herinnert, 
houdt geen verband met tuchtprocedures, tenzij deze de "gegrond
heid van een beschuldiging in strafzaken", in de zin van het 
Verdrag, op het spel zetten (171). 

De uitoefening van het recht van verdediging houdt in dat de 
partijen hebben kunnen kennisnemen van alle, in het debat 
voorgelegde gegevens en er tegenspraak over hebben kunnen 
voeren. Die kennisneming en tegenspraak hebben betrekking op 
alle aan de rechter voorgelegde stukken of opmerkingen (172). 

Zo wijst Paul Martens erop (173) dat "!'appreciation du respect 
des droits de la defense pourrait etre differente selon qu'on 
applique le principe tel qu'il se degage de la jurisprudence de la 
Cour europeenne, ou selon qu'on s'inspire de la tradition du droit 
disciplinaire interne. Selon la Cour europeenne la procedure en 
matiere penale doit permettre ala personne poursuivie d'avoir une 
vue complete et approfondie des donnees fournies a la juridiction ; 
la defense doit obtenir communication de tous les elements a 
charge eta decharge". 

Art. 6.3, a en b, E.VR.M. geven de beschuldigde het recht op de 
hoogte te worden gebracht van de aard van de tegen hem uitge
brachte beschuldiging. Hij moet tevens de nodige faciliteiten 
krijgen om zijn verdediging voor te bereiden. 

Volgens de Europese rechtspraak heeft dat recht niet aileen 
betrekking op de materiele feiten die hem ten laste worden gelegd, 
maar ook op de omschrijving die aan die feiten gegeven wordt, 
zodat de beschuldigde aldus de mogelijkheid krijgt zijn recht van 
verdediging effectief en tijdig uit te oefenen. 

Die beginselen zijn in tuchtzaken, zo blijkt uit de rechtspraak 
van het Hof, op een minder dwingende wijze van toepassing, met 
name omdat de omschrijving van de tekortkomingen vager is. 

(170) Lemmens, P., en D'Hooghe, D., "Rechtsbescherming in tuchtzaken in het 
algemeen", UIA, 1990, Kluwer; Cass., 9 mei 1980, nr. 575; 11 okt. 1984, nr. 118. 

(171) Velu en Ergec, op. cit., nr. 565. 

(172) Zie, wat dat betreft, in tuchtzaken, het arrest van het Europees Hof van 25 
juni 1997, inzake Van Orshoven, Recueil des arrets et decisions, 1997-III. 

(173) "La discipline des magistrats en Belgique et les droits de l'homme", Rev. Trim. 
D. H., 1995, p. 175 en de arresten vermeld p. 181. 
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Zo hoeft de betrokkene niet persoonlijk gehoord te worden door 
de raad van de Orde, als hij zijn verdediging op een andere, nl. 
schriftelijke wijze, heeft kunnen voordragen, voor zover de raad 
zulks niet onvoldoende achtte (174). 

Het monopolie van de advocaat op het pleitrecht dat vastgelegd 
is in artikel 440 Ger.W. (175), wordt in tuchtzaken binnen de 
grenzen van dat artikel toegepast (176). De persoon die voor een 
tuchtgerecht verschijnt, mag bijgevolg niet worden bijgestaan door 
een persoon die hetzelfde beroep uitoefent als de leden van de 
tuchtraad, wat geen miskenning van het recht van verdediging of 
een schending van art. 6.2 en 3 E.V.R.M. kan opleveren. 

Het zwijgrecht, dat samenhangt met het recht van verdediging 
en met het vermoeden van onschuld, conflicteert met de traditio
nele verplichting van trouw en oprechtheid t.o.v. de overheden van 
de Orde. 

Het Europees Hof heeft daarover nog geen uitspraak moeten 
doen. Het Hofvan Cassatie zegt evenwel aljaren dat de plicht van 
eerlijkheid voorrang heeft op het beroepsgeheim, maar dat het 
geheim desalniettemin een gedeeld geheim blijft (177). 

Art. 6.3 E.V.R.M., krachtens hetwelk elke beschuldigde recht 
heeft op voldoende tijd en faciliteiten om zijn verdediging voor te 
bereiden, is niet van toepassing in een tuchtprocedure waarin de 
schorsing wordt uitgesproken wegens deontologische fouten. De 
betrokkene betoogde dat zijn recht van verdediging was miskend, 
daar hij geen kennis had kunnen nemen van bepaalde gegevens 
van een verslag dat door een controledienst van zijn Orde was 
opgemaakt (178). 

Noch art. 6.1 E.V.R.M., noch het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging verplichten evenwel het bureau dat een vooron
derzoek client in te stellen, de gronden van de dagvaarding mede 
te delen (179). 

Inzage van het dossier 

Wanneer uit de bewoordingen van de inventaris van het dossier 
blijkt dat een stuk reeds v66r het debat deel uitmaakte van het 

(174) Cass., 12juni 1987, nr. 623. 

(175) Verslag over het antwerp van het Ger.W., Pas., 1967, p. 383. 

(176) Cass., 23 mei 1997, nr. 237. 

(177) Cass., 12 mei 1977, p. 936, en de concl. proc.-gen. Delange in Bull. en Pas., 
1977, p. 929; Lambert, P., Rapport de synthese, reeds vermeld, noot 66, waarin hij de 
voormelde beslissing bekritiseert, rekening houdend met de rechtspraak die de 
openbaarheid van terechtzittingen in tuchtzaken vastlegt. Zie infra : Beroepsgeheim 
en eerlijkheidsplicht. 

(178) Cass., 7 mei 1999, nr. 271. 

(179) Cass., 25 nov. 1994, nr. 516. 
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dossier, hoeft het tuchtgerecht dat stuk niet op een andere wijze 
aan de vervolgde persoon mede te delen (180). 

Wanneer de voeging van een eerder tuchtdossier ertoe strekt 
twee zaken te vergelijken, wordt het recht van verdediging niet 
miskend, als de betrokkene van dat dossier opnieuw inzage heeft 
kunnen nemen (181). 

Wanneer, tijdens de behandeling van de zaak, een getuige door 
de onderzoekscommissie niet op tegenspraak wordt verhoord, kan 
zulks het recht van verdediging van de vervolgde persoon niet 
miskennen, aangezien laatstgenoemde van dat verhoor heeft 
kunnen kennisnemen en zijn verdediging hieromtrent daadwerke
lijk heeft kunnen voordragen (182). 

Het recht van verdediging wordt niet miskend door het tucht
gerecht dat vaststelt dat de door de vervolgde persoon gevorderde 
inlichtingen ook niet ter beschikking van de raad van beroep 
staan, dat zij van vertrouwelijke aard zijn en dat de beslissing 
uitsluitend is genomen op · grond van de beschikbare inlich
tingen die de vervolgde persoon heeft kunnen onderzoeken en 
analyseren (183). 

Omschrijving en heromschrijving van de feiten 

Het recht van verdediging wordt niet miskend, wanneer het 
tuchtgerecht zoekt naar de gegevens van het aanhangig gemaakte 
feit met de bedoeling om er zijn juiste en volledige omschrijving 
aan te geven, zoals het zulks hoort te doen (184). 

Ook al zijn de feiten op grond waarvan in hoger beroep een tucht
straf wordt opgelegd dezelfde als die waarvoor een persoon wordt 
vervolgd, wordt zijn recht van verdediging toch miskend, wanneer 
hij niet de gelegenheid heeft gehad verweer te voeren en voor het 
tuchtgerecht geen verweer heeft gevoerd op grond van de nieuwe, 
hem ten laste gelegde omschrijving (185). 

Behoudens uitdrukkelijke wettelijke of verordenende bepa
lingen, bestaat er geen enkele verplichting om de vervolgde 
persoon tijdens het tuchtonderzoek te laten bijstaan door een 
raadsman, daar hij de tijdens het vooronderzoek gedane vaststel
lingen tijdens het onderzoek heeft kunnen betwisten of tijdens het 

(180) Cass., 3 sept. 1998, nr. 381. 

(181) Cass., 9 mei 1980, nr. 575. 

(182) Cass., 3 sept. 1998, nr. 381. 

(183) Cass., 7 mei 1999, nr. 271. 

(184) Cass., 6 nov. 1980, nr. 149. 

(185) Cass., 4 maart 1999, nr. 132; zie oak: Cass., 6 nov. 1980, nr. 149; 21 jan. 1981, 
nr. 296; 11 old. 1984, nr. 118; 24 dec. 1993, nr. 549. 
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debat zijn opmerkingen heeft kunnen laten gelden over die vast
stellingen (186). 

Vertegenwoordiging van de afwezige 

Het tuchtgerecht kan de persoonlijke verschijning van de 
vervolgde persoon bevelen (187). Lange tijd werd, niet zonder 
gegronde reden, geoordeeld dat in tuchtzaken, meer nag dan in 
gewone zaken, de persoonlijke verschijning van de vervolgde voor 
zijn gelijken, wegens het voorwerp van het tuchtproces, de regel 
diende te zijn. 

Het Europees Hofheeft in zaken die geen tuchtzaken zijn, beslist 
dat de afwezige niet van zijn vertegenwoordiging en verdediging 
mag worden beroofd (188) : "Le fait que l'accuse ne comparaisse pas 
ne saurait, - meme a defaut d'excuse- justifier qu'il soit prive 
du droit a !'assistance du defenseur". 

Dat recht om daadwerkelijk verdedigd te worden, is een van de 
wezenlijke bestanddelen van het eerlijk proces. Een beschuldigde 
verliest dat recht dus niet door het feit alleen dat hij tijdens het 
debat afwezig is. 

Dat standpunt geldt oak voor tuchtprocedures (189). 

* 
* * 

Enkele andere procedurekwesties 

Hoeft het nag gezegd dat ingevolge art. 2 Ger.W. de in dit 
wetboek gestelde gemeenrechtelijke procedureregels van toepas
sing zijn op tuchtzaken, bel}alve wanneer de rechtsplegingen 
betreffende die zaken geregeld worden door niet uitdrukkelijk 
opgeheven wetsbepalingen (190), en dat de regels inzake de samen
stelling van de tuchtgerechten de openbare orde raken, omdat ze 
essentieel zijn voor de rechtsbedeling (189)? 

Aangezien de organisatie van de tuchtgerechten niet ten valle 
beantwoordt aan de vereisten van een eerlijk proces, moeten de 

(186) Cass., 12 juni 1987, nr. 623; 3 sept. 1998, nr. 381. 

(187) Cass., 12 juni 1987, nr. 623. 

(188) Het arrest van 23 nov. 1993, reeks A, nr. 277, inzake Poitrimol; lees, met 
name, de andersluidende mening van rechter Pettiti; het arrest van 22 sept. 1994 
inzake Lala en Pelladoah; het arrest van 21 jan. 1999, inzake Van Geyseghem. 

(189) Zie infra: het onderzoek door de tuchtrechter en het vonnis. 

(190) Cass., 13 april 1989, nr. 456 

(191) Cass., 30 april1982, nr. 510. 
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grondregels van de tuchtprocedure, zo zij voorhanden zijn, aange
vuld worden door de algemene beginselen van gemeen recht van 
de rechtspleging die bepalen welke regels krachtens het bovenaan
gehaalde art. 2 moeten of kunnen worden toegepast (192). 

Aanhangigmaking van de zaak bij de tuchtoverheid 

Wanneer de wet tot oprichting van een beroepsorde niet voorziet 
in een vervolgende partij die als O.M. kan optreden, kan een lid 
van de raad sommige gegevens ter kennis brengen van zijn Orde 
die naar zijn oordeel een onderzoek rechtvaardigen. Door aldus te 
handelen is dat lid niet in de zaak noch als klager, noch als 
betrokken partij, noch als vervolgende partij (193). 

De tuchtoverheid kan, als het reglement van haar orde zulks 
bepaalt, ambtshalve optreden, bvb. wanneer de procureur des 
Konings haar ter informatie of voor administratieve doeleinden 
stukken doet geworden zonder om een optreden te verzoeken (194). 
Een ambtshalve aanhangigmaking is niettemin betwistbaar, 
omdat ze kan worden uitgelegd als een vooroordeel. Beslist het 
tuchtgerecht immers niet om ambtshalve van de zaak kennis te 
nemen, omdat het er reeds van uitgaat dat de gedragingen 
waarvan het kennis neemt als een tekortkoming aan de regels van 
het beroep kunnen worden aangemerkt? 

Voorbereidend onderzoek 

Het voorbereidend onderzoek is een essentieel onderdeel van de 
rechtspleging, ja zelfs een noodzakelijke voorafgaande voorwaarde 
voor de wettigheid van de tuchtvervolging. Het ontbreken ervan 
kan dus leiden tot de nietigheid van de rechtspleging tot voor de 
tuchtrechter (195). 

Daarentegen maakt de beslissing van het tuchtgerecht, ook al is 
ze nietig bvb. op grond dat ze met name gewezen is door een lid 
van de commissie die de zaak had behandeld, het onderzoek van 
het dossier door de onderzoekscommissie nog niet tot een 
onderzoeksverrichting die zelf nietig is (196). 

Art. 6 van het Verdrag is in de regel niet van toepassing op de 
voorbereidende fase, behalve als tijdens die fase een tekortkoming 

(192) Zie : Sace Jean, "Autonomie de l'action disciplinaire", Rev. D. ULB-4, 1991, 
p. 7; ND, "L'action disciplinaire, une procedure sui generis, quelques reflexions susci
tees par l'arret de la Cour de cassation du 24 mars 1995", Rev. D. Comm. Beige, 1995, 
p. 956. 

(193) Cass., 20 nov. 1981, nr. 189; Van Compernolle, J., op. cit., p. 406. 

(194) Cass., 19 nov. 1993, nr. 473. 

(195) Cass., 17 okt. 1986, nr. 101. 

(196) Cass., 25 sept. 1987, nr. 57; 19 nov. 1993, nr. 473. 
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optreedt die zo ernstig is dat ''het eerlijk karakter van het proces 
er ernstig door in het gedrang dreigt te komen" (197). 

Bij stilzwijgen van de wet mag het bureau van een Orde zijn 
onderzoeksopdracht niet aan een derde delegeren, ook al is hij lid 
van de raad van de Orde (198). 

Deskundigenonderzoek 

De uit de artt. 978 e.v. Ger.W. afgeleide regels zijn niet van 
toepassing op de deskundigenonderzoeken die in tuchtzaken 
bevolen worden, naar analogie met wat in strafzaken aangenomen 
wordt, namelijk dat het deskundigenonderzoek niet contradictoir 
dient te zijn, ongeacht de fase van de rechtspleging en het voorwerp 
van het deskundigenonderzoek (199). 

Bij ontstentenis van een fundamentele analogie tussen straf
recht en tuchtrecht (200), was die uitsluiting niet te rechtvaar
digen. Die rechtspraak moet trouwens worden genuanceerd in het 
licht van de recente rechtspraak van het Arbitragehof i.v.m. het 
contradictoir karakter van het deskundigenonderzoek voor de 
strafrechter (201). 

Behandeling door de tuchtrechter en het vonnis 

Er dient eraan te worden herinnerd dat het recht van verdedi
ging en de vereisten van een eerlijk proces niet vereisen dat de 
vervolgde persoon voor het tuchtgerecht in persoon wordt gehoord 
indien hij zijn verweer anderszins kan voeren, bvb. schriftelijk voor 
zover genoemd rechtscollege dat niet onvoldoende acht (202). 

Het Hofheeft geoordeeld "dat de bepalingen van het Gerechtelijk 
Wetboek betreffende het getuigenverhoor dat in burgerlijke zaken 
wordt bevolen, niet toepasselijk zijn op het verhoor van getuigen 
voor de onderzoekscommissie van de Orde (van Geneesheren), 

(197) Cass., 24 okt. 1997, J.L.M.B., 1998, 1324, met de opmerkingen van Kuty, F., 
"Vers le principe de l'applicabilite de !'article 6 CEDH ii la phase preparatoire du 
proces penal". 

(198) Cass., 7 juni 1996, nr. 225. 

(199) Zie concl. adv.-gen. Bresseleers voor Cass., 26 mei 1995, nr. 257. 

(200) Cf. supra. 

(201) Arbitragehof 30 april 1997, nr. 24/97, en de opmerkingen van Masset, A., 
"L'expertise penale au fond (enfin) contradictoire", J.L.M.B., 1997, p. 793; 24 juni 
1998, nr. 74/98; Cass., 24 juni 1998, nr. 332, en de concl. adv.-gen. De Riemaecker; 8 
feb. 2000, J.L.M.B., 2000, p. 1286, en de noot Sadzot, A., J.T., 2000, p. 306; Sadzot, S., 
"L'expertise ordonnee au cours de la procedure penale : quelle contradiction?, in 
Formation permanente CUP, les procedures, eerste deel, maart 2000, vol. 38, p. 301 
e.v.; Renucci, J., "L'expertise penale et la Convention europeenne des droits de 
l'homme", JCP, 2000, 850. 

(202) Cass., 12 juni 1987, nr. 623; zie ook infra: de vertegenwoordiging van de 
afwezige. 
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ofschoon de voorwaarden voor dat soort onderzoek niet zijn gere
geld door een bijzondere bepaling en in weerwil van art. 2 Ger.W." 
(203). 

De tuchtrechter oordeelt op onaantastbare wijze in feite of het 
aanbod van bewijs door getuigen dient te worden verworpen of 
aangenomen, mits hij het principiele recht om zodanig bewijs te 
leveren, niet miskent. Hij kan getuigen confronteren of opnieuw 
horen, zowel ambtshalve als op verzoek van een partij, maar hij 
kan hiertoe niet verplicht worden. 

Het Hofheeft geoordeeld "dat geen miskenning van het recht op 
een eerlijke behandeling van de zaak in de zin van art. 6.1 E.V.R.M 
valt af te lei den uit de omstandigheid dat een rechtscollege, bij het 
vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen, in zijn 
oordeel meer bewijswaarde hecht aan bepaalde getuigenissen, 
onder ede afgelegd, dan aan schriftelijke verklaringen van andere 
personen die ter zake niet nader werden ondervraagd" (204). Het 
beginsel van de vrije beoordeling van de bewijzen wordt aldus in 
tuchtzaken aangenomen. 

Noch art. 6.1 en 3, b en c, E.V.R.M. (noch art. 14, §§ 1 en 3, b 
end, I.V.B.P.R.), noch het recht van verdediging noch het contradic
toir karakter van het debat vereisen dat de vervolgde persoon 
tijdens het vooronderzoek bijgestaan wordt door een raadsman, 
wanneer hij de bevindingen gedaan tijdens dat vooronder
zoek mag betwisten of bespreken tijdens het debat ter terechtzit
ting (205). 

Ofschoon de persoonlijke verschijning voor gelijken in beginsel 
wenselijk is wegens de aard zelf van de tuchtgeschillen (206), kan 
de beslissing op tegenspraak worden gewezen, zelfs als de 
vervolgde niet in persoon verschijnt, mits hij zijn verweer schrif
telijk heeft gevoerd. Dat is het geval wanneer de wet tot oprichting 
van de beroepsorde bepaalt dat "de betrokkene zijn verweermid
delen mondeling of schriftelijk mag doen gelden" (207). 

Beroepsgeheim en plicht tot waarheidsgetrouwheid 

Hoewel de geneesheer die, bij de uitoefening van zijn beroep, in 
vertrouwen wordt genomen door zijn client, in de regel het hem 
toevertrouwde geheim moet bewaren, kan zodanige verplichting 

(203) Cass., 3 sept. 1998, nr. 381. 

(204) Cass., 8 april1991, nr. 413; 20 juni 1997, nr. 289. 

(205) Cass., 3 sept. 1998, nr. 381. 

(206) Zie infra : de vertegenwoordiging van de a:!Wezige. 

(207) Cass., 12 juni 1987, nr. 623 
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voor hem niet bestaan t.a.v. de tuchtoverheid, waaraan de genees
heer krachtens de beroepsplichtenleer eerlijkheid en loyauteit is 
verschuldigd. Die overheid staat in voor het beroepsgeheim en is 
er zelf door gebonden (208). 

In de veronderstelling dat, door een verkeerde toepassing van 
art. 29 Sv., de tuchtoverheid aan het O.M. bericht geeft van 
misdaden ofwanbedrijven waarvan zij kennis heeft gekregen in de 
uitoefening van haar ambt, zou die aangifte aileen tot gevolg 
hebben dat het O.M. gedwongen wordt een geheim te delen 
waarvan het in geen geval gewag mag maken bij de strafvervol
ging, die immers, nu zij op een schending van een regel van 
openbare orde zou zijn gegrond, nietig zou zijn (209). 

Uitspraak van de beslissing 

Krachtens art. 779 Ger.W. moeten de leden van het tuchtgerecht 
die aan de beslissing hebben meegewerkt noodzakelijkerwijze de 
zitting bijwonen waarop zij wordt uitgesproken, behoudens toepas
sing van art. 779, tweede lid (210). 

Krachtens art. 785, eerste lid, Ger.W., kan een van de rechters 
die heeft deelgenomen aan de beraadslaging en de uitspraak van 
de beslissing in de onmogelijkheid verkeren om ze te ondertekenen, 
in welk geval daarvan melding wordt gemaakt onder de handteke
ning van de overige leden van het rechtscollege die ze hebben 
uitgesproken (211). 

De vermelding in het vonnis dat het wettig verhinderde lid van 
het vonnisgerecht de beslissing had goedgekeurd, is weliswaar in 
strijd met het beginsel dat de beraadslaging van de rechters 
geheim is, maar maakt op zich de beslissing waarin zij is vervat, 
niet nietig (212). 

Gezag van gewijsde van een tuchtrechtelijke beslissing 

De tuchtrechtelijke beslissing die genomen is door een onafhan
kelijk, door of krachtens de wet ingesteld orgaan, dat na een 
contradictoir debat en met eerbiediging van het recht van verde
diging, in een met redenen omklede en voor beroep vatbare beslis
sing moet uitspraak doen, heeft gezag van gewijsde binnen de 

(208) Van Compernolle, J., op. cit., p. 407. 

(209) Cass., 29 mei 1986, nr. 609; 18 feb. 1994, nr. 82; 19 dec. 1994, nr. 560. 

(210) Cass., 31jan. 1985, nr. 319; zie ook: Cass., 19 nov. 1992, nr. 743; 23 okt. 1997, 
nr. 424. 

(211) Cass., 27 april1989, nr. 493; zie ook: Cass., 31 mei 1990, nr. 576; 5 nov. 1992, 
nr. 716. 

(212) Cass., 29 mei 1986, nr. 609. 
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perken van de door de wetgever aan het gerecht toegewezen 
bevoegdheid (213). 

Rechtsmiddelen - Verzet 

Het verzet tegen een bij verstek genomen beslissing in tucht
zaken van de raad van beroep, brengt de vervolging in haar geheel 
opnieuw voor het rechtscollege dat bij verstek uitspraak heeft 
gedaan. Dat college moet niet enkel uitspraak doen over de 
ontvankelijkheid van het verzet, maar ook over de gegrondheid van 
de vervolging en over de toepassing van de sanctie (214). 

Hoger beroep 

Het Hof heeft geoordeeld dat "er geen algemeen rechtsbeginsel 
van dubbele aanleg bestaat", maar ook dat "art. 1068 Ger.W. van 
toepassing is op het hoger beroep tegen een beslissing in tucht
zaken overeenkomstig art. 2 van dat wetboek; dat het recht van 
hoger beroep is ingesteld om de onwettigheden die door de rechter 
in eerste aanleg mochten zijn begaan, . te verhelpen en dat zij 
worden hersteld door het in acht nemen van de wet door de rechter 
in hoger beroep" (215). 

Voor hager beroep vatbare beslissingen 

Tegen bewarende en individuele maatregelen die geen tucht
sanctie zijn, kan in beginsel geen hoger beroep worden ingesteld 
(216). 

Ontvankelijkheid 

De wijze om hoger beroep in te stellen, wanner ZIJ m het 
reglement van een Orde is bepaald, vormt een voorwaarde voor de 
ontvankelijkheid van dat beroep (217). 

Het tuchtgerecht dat het hoger beroep van de vervolgde persoon 
tegen een op tegenspraak gewezen beslissing laattijdig verklaart 
door voor hem een kortere dan de voor de overige personen 
geldende termijn toe te passen, schendt de artt. 10, 11 en 159 Gw. 
Daarentegen is de verlenging van de termijn om hoger beroep in te 
stellen die aan de andere dan aan de vervolgde personen is 
toegekend redelijk verantwoord in het geval dat over de zaak t.a.v. 

(213) Cass., 20 maart 1986, nr. 457; zie supra: de invloed van de tuchtvordering op 
de andere rechtsvorderingen. 

(214) Cass., 12 jan. 1989, nr. 281. 

(215) Cass., 21 jan. 1983, nr. 294; 2 nov. 1989, nr. 135; 19 jan. 1990, nr. 315; 25 juni 
1993, nr. 306; 29 sept. 1995, nr. 409. 

(216) Cass., 14 feb. 1986, nr. 389; Cass., 30 juni 1995, nr. 348. 

(217) Cass., 3 dec. 1992, nr. 767; 30 juni 1995, nr. 349; 22 april 1999, nr. 235. 
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de vervolgde bij verstek uitspraak wordt gedaan, aangezien die 
verlenging kan voorkomen dat de vervolgde verzet doet, terwijl 
eventuele andere appellanten gedurende dezelfde termijn hoger 
beroep instellen (218). 

Devalutieve kracht van het hager beraep en evacatie 

Zowel in tuchtzaken als in de andere zaken wordt rechtspraak 
in twee instanties niet vereist door het Verdrag en is het geen 
algemeen rechtsbeginsel (219). 

Art. 1068 Ger.W. dat betrekking heeft op de devolutieve kracht 
van het hoger beroep is in beginsel van toepassing op het hoger 
beroep tegen een beslissing in tuchtzaken. De appellant en de 
vervolgde persoon dienen door het hoofd- of incidenteel beroep de 
grenzen te bepalen waarbinnen de tuchtraad in hoger beroep 
uitspraak moet doen over de in eerste aanleg voorgelegde 
geschillen (220). 

Het hoger beroep tegen de eindbeslissing maakt dus het geschil 
aanhangig bij het tuchtgerecht in hoger beroep. Dat maakt 
evocatie ambtshalve overbodig en sluit uit dat de raad van beroep 
"zich zelf vat" (221). 

Met toepassing van art. 1068 Ger.W. en door de loutere devolu
tieve kracht van het hoger beroep tegen het eindvonnis is het 
tuchtgerecht in hoger beroep bevoegd om de beroepen beslissing 
teniet te doen, uitspraak te doen bij wege van een nieuwe beschik
king en in de plaats daarvan een enkele tuchtstraf op te leggen 
(222). 

Rechtspleging vaar het tuchtgerecht in hager beraep 

De bepalingen, vervat in de artt. 209 en 210 Sv. zijn niet van 
toepassing in tuchtzaken, wanneer de wet tot oprichting van de 
Orde niet bepaalt dat door een lid van het gerecht in hoger beroep 
verslag moet worden uitgebracht bij de behandeling van de zaak 
in hoger beroep en zij evenmin verwijst naar de bepalingen van de 
bovengenoemde artikelen van het Wetboek van Strafvordering 
(223). 

Het tuchtgerecht in hoger beroep gaat overeenkomstig art. 159 
Gw. na of het reglement van de beroepsorde in overeenstemming is 

(218) Cass., 20 juni 1997, nr. 290. 

(219) Cass., 21 jan. 1983, nr. 294; 1 dec. 1988, nr. 191; 2 nov. 1989, nr. 135. 

(220) Cass., 2 nov. 1989, nr. 135; 21 nov. 1991, nr. 154; zie ook: Cass., 21 jan. 1983, 
nr. 294; 5 mei 1989, nr. 505; 18 feb. 1994, nr. 82. 

(221) Cass., 2 nov. 1989, nr. 135. 

(222) Cass., 14 nov. 1980, nr. 162. 

(223) Cass., 9 mei 1980, nr. 575. 
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met de wet, zoals ieder met eigenlijke rechtspraak belast rechtscol
lege dat moet doen als het toepassing moet maken van de wetten 
en reglementen (224). 

* 
* * 

Rechtspleging voor het Hof van Cassatie (225) 

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep 

Een cassatieberoep dat de schending aanvoert van regels van 
een door de overheden van de Orde opgemaakte code van de 
plichtenleer, is niet ontvankelijk, als de Koning geen verbindende 
kracht aan die code heeft verleend bij een in de ministerraad 
overlegd besluit, aangezien die regels geen wetten zijn in de zin 
van art. 608 Ger.W. Dit heeft het Hof herhaaldelijk beslist met 
betrekking tot de farmaceutische en medische codes van de plich
tenleer (226). 

Persoon bevoegd om cassatieberoep in te stellen 

Het cassatieberoep dat ingesteld wordt door een persoon die niet 
bevoegd is om zich in cassatie te voorzien, is uiteraard niet 
ontvankelijk. Het Hofheeft aldus beslist in twee zaken betreffende 
de Orde van Architecten (227). 

Vormen 

Art. 1080 Ger.W., dat betrekking heeft op de inhoud van het 
verzoekschrift tot cassatie, is van toepassing in tuchtzaken, voor 
zover de aangevoerde schending betrekking heeft op een regel die 
gelijkgesteld wordt met een wet in de zin van de artt. 608 en 1080 
Ger.W. (228). 

Het verzoekschrift dat aan de griffie van de raad van beroep 
wordt gericht om cassatieberoep in te stellen, moet noodzakelijker
wijs door een advocaat bij het Hof van Cassatie worden onderte
kend. In dat opzicht worden tuchtzaken dus niet gelijkgesteld met 
strafzaken (229). 

(224) Cass., 11 feb. 2000, nr. D.99.0017.F; zie ook: Cass., 20 juni 1997, nr. 290. 

(225) Uit de overvloedige rechtspraak die onder de trefwoorden Cassatie, Cassatie
middelen, Cassatieberoep, te vinden is, zijn slechts enkele arresten uitgekozen wegens 
hun belang in tuchtzaken. 

(226) Cass., 26 maart 1980, nr. 474; 25 sept. 1981, nr. 70; 31jan. 1985, nr. 320; 17 
jan. 1986, nr. 320; zie ook supra m.b.t. het wettelijkheidsbeginsel. 

(227) Cass., 11 jan. 1993, nr. 19; 30 juni 1995, nr. 349. 

(228) Cass., 11 sept. 1981, nr. 30. Zie supra : het wettelijkheidsbeginsel. 

(229) Cass., 1 dec. 1988, nr. 194. 
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Wanneer de rechtspleging van het cassatieberoep, krachtens de 
wet die een beroepsorde inricht, zoals in burgerlijke zaken wordt 
geregeld, moet het cassatieberoep ingesteld worden tegen de 
beroepsorde zelf en niet tegen de vertegenwoordigers ervan, aange
zien de Orde de tegenpartij is van degene die, op grond van de 
voormelde wet; vervolgd en veroordeeld wordt door een orgaan van 
die Orde, i.e. door de raad van beroep. 

Door de nationale raad van de Orde, die een orgaan is van de 
Orde, in staat te stellen als partij op te treden voor het tucht
gerecht in hoger beroep en cassatieberoep in te stellen, en, bijge
volg, voor het Hof als procespartij op te treden, heeft de wetgever 
evenwel uitgesloten dat een nietigheidsanctie zou kunnen worden 
uitgesproken wanneer het cassatieberoep van de veroordeelde 
gericht wordt tegen de nationale raad die voor de raad van beroep 
als partij is opgetreden (230). Verweerder had een grond van niet
ontvankelijkheid opgeworpen tegen de voorziening, op grond dat 
de voorziening aileen was betekend aan de nationale raad en niet 
aan de Orde zelf. 

De tegen het cassatieberoep opgeworpen grond van niet-ontvan
kelijkheid kan niet worden aangenomen, wanneer het verzoek
schrift een verschrijving bevat in de vermelding van een partij, 
m.n. de vermelding, als partij, van de "raad van beroep van de 
Orde der Geneesheren" in plaats van de "Orde der Geneesheren" 
(231). 

Wanneer de reglementering van een Orde bijzondere vormen 
voorschrijft voor de kennisgeving van een cassatieberoep, bepalen 
die voorwaarden de ontvankelijkheid van dat cassatieberoep (232). 

De kennisgeving van een cassatieberoep aan de assessor van de 
nationale raad van een beroepsorde met de vermelding dat hij 
assessor is in het tuchtgerecht in hoger beroep van die orde, is een 
verschrijving die geen invloed kan hebben op de ontvankelijkheid 
van het cassatieberoep (233). 

Niet-ontvankelijkheid van het cassatiemiddel, 
met toepassing van de theorie van de naar recht verantwoorde straf 

De theorie van de zogenaamde "naar recht verantwoorde straf' 
werd door het Hof, naar analogie met strafzaken, in tuchtzaken 
toegepast (234). · 

(230) Cass., 15 jan. 1998, nr. 28. 

(231) Cass., 24 juni 1983, nr. 594. 

(232) Cass., 26 nov. 1981, nr. 206. 

(233) Cass., 25 feb. 2000, A.R. D.98.0041.F. 

(234) Binds 1980 : Cass., 10 okt. 1980, nr. 92; 30 april1982, nr. 510; 14 april1983, 
nr. 443; 2 juni 1983, nr. 546; 29 maart 1984, nr. 440; 6 nov. 1992, nr. 719; 24 dec. 1993, 
nr. 551; 18 feb. 1994, nr. 82. 
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Alvorens die theorie toe te passen, gaat het Hof na of de 
uitgesproken enige straf, ondanks de in het middel aangevoerde 
grief, niet naar recht is verantwoord door andere niet bekritiseerde 
tekortkomingen. 

De vraag werd evenwel gesteld of de toepassing van die theorie 
in tuchtzaken wel gegrond is (235). In tegenstelling tot strafzaken, 
zijn er, in tuchtzaken, in beginsel, immers geen regels die een 
welbepaalde straf opleggen voor een welbepaalde tekortkoming, en 
bestaat er evenmin een straffenschaal, aangezien elke tekortko
ming, in de regel, kan worden bestraft met de minimum- tot de 
maximumstraf (236). Zodra een enkele straf wordt uitgesproken 
wegens verschillende tekortkomingen, lijkt de straf, in beginsel, 
dus steeds verantwoord te zijn. 

Feit is dat het Hof steeds meer aarzelt om die theorie toe te 
passen teneinde een middel niet ontvankelijk te verklaren. Zulks 
is oak het geval wanneer, bijvoorbeeld, de beslissing in het midden 
laat of de feiten die niet in het middel bedoelde tekortkomingen 
opleveren, op zich volstaan om de enige uitgesproken straf te 
verantwoorden (237). 

Aller lei 

De rechtspraak betreffende de nietigheden die door de beslissing 
in hager beroep al dan niet overgenomen worden, is in tuchtzaken 
dezelfde als in andere materies (238). 

Dit geldt oak met betrekking tot : 

- nieuwe middelen die in cas sa tie niet ontvankelijk zijn, aange
zien zij niet werden voorgelegd aan het tuchtgerecht in hager 
beroep (239). 

- de controle van de motivering : 

De beslissingen in tuchtzaken moeten, net als alle rechterlijke 
beslissingen, met redenen worden omkleed zoals bepaald in art. 
149 van de Grondwet. In het eigen belang van het beroep, moeten 
de beslissingen van de tuchtgerechten dus verantwoorden dat zij 
geen enkele willekeur hanteren bij het toepassen van de regels, oak 

(235) Zie de zeer interessante noot 4, ondertekend F.D., sub Cass., 19 april1979, p. 
979. 

(236) Zie supra over de wettigheid van de tuchtsancties. 

(237) Cass., 2 arresten van 6 nov. 1980, nrs. 149 en 150; 11 april1991, nr. 423; 16 
dec. 1999, A.R. nr. C.99.0062.N. 

(238) Cass., 23 mei 1985, nr. 575; zie ook Cass., 21 okt. 1983, nr. 103; 19 sept. 1986, 
· nr. 36; 26 sept. 1986, nr. 50; 16 okt. 1986, nr. 96; 23 maart 1997, nr. 237; 10 maart 
1988, nr. 431; 7 mei 1999, nr. 271; zie ook: 23 okt. 1987, nr. 112; 3 sept. 1998, nr. 380; 
Cass., 27 feb. 1987, nr. 386; zie ook Cass., 4 feb. 1988, nr. 338; 3 sept. 1998, nr. 380; 1 
dec. 1988, nr. 191; 1juni 1989, nr. 565; 6 dec. 1990, nr. 180; 7 mei 1999, nr. 271; Cass., 
15 april 1988, nr. 495; zie oak Cass., 25 sept. 1987, nr. 57. 

(239) Vb. Cass., 21 jan. 1982, nr. 309; 13 sept. 1984, nr. 38; 10 sept. 1993, nr. 340; 
19 nov. 1993, nr. 473. 
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a:i g~at. het hier niet om geschreven regels (240), waarop de 
uitoefening van het beroep gegrond moet zijn. 

Het Hofheeft beslist dat een tuchtgerecht niet gehouden kan zijn 
de door dat college bestrafte feiten in de bewoordingen van de wet 
of van een code van plichtenleer te omschrijven; de rechter hoeft 
aileen de feiten te vermelden waarop de tuchtsanctie gegrond is, 
zodat het Hof kan nagaan of de bestreden beslissing uit die feiten 
al dan niet heeft kunnen afleiden dat er een tekortkoming was 
(241). Dit is meer bepaald het geval met betrekking tot tekortko
mingen inzake de eer, de bescheidenheid en de waardigheid, die 
niet noodzakelijkerwijs het gevolg zijn van de schending van een 
wettelijke bepaling. 

Zo is de beslissing in hoger beroep niet regelmatig met redenen 
omkleed, wanneer zij bij wege van tuchtsanctie de beroepswerk
zaamheden van de vervolgde persoon beperkt, doch niet nader 
omschrijft op welke gronden de spreiding van de hem verweten 
beroepswerkzaamheden zou kunnen leiden tot enige overtreding 
van de plichtenleer (242). 

Een middel dat gegrond is op de miskenning van een regel die de 
openbare orde raakt, kan, zoals in de andere materies, voor het 
eerst worden opgeworpen voor het Hof. Dit is het geval met regels 
die betrekking hebben op de samenstelling van het tuchtgerecht, 
welke van essentieel belang zijn voor de rechtsbedeling (243). 

Een middel dat de openbare orde niet raakt, kan in tuchtzaken, 
net als in de andere materies, niet voor de eerste maal voor het 
Hof worden opgeworpen. Dit is het geval met het middel dat 
betrekking heeft op de onregelmatige aanhangigmaking van de 
zaak bij het tuchtgerecht (244), of op het onderzoek van de zaak 
door de raad in eerste aanleg, of op het hoger beroep van de zaak 
voor die raad (245) (246). 

Het toezicht op de aangevochten regelmatigheid van de vervan
ging van een lid van de raad van beroep, die op het ogenblik van de 
uitspraak wettig is verhinderd, vereist een feitelijk onderzoek, 
waarvoor het Hof niet bevoegd is (24 7). 

(240) Zie supra : de wettigheid van de tekortkomingen. 

(241) Cass., 23 okt. 1981, nr. 135, en de noot A.T. 

(242) Cass., 18 jan. 1996, nr. 40. 

(243) Cass., 30 april 1982, nr. 510. 

(244) Cass., 21 maart 1985, nr. 443. 

(245) Cass., 7 april 1995, nr. 193. 

(246) Wat een middel betreft dat de openbare orde raakt, zie : Cass., 30 april1982, 
nr. 510; 16 okt. 1986, nr. 96; 27 feb. 1987, nr. 386; 9 nov. 1992, nr. 722; 4 feb. 1993, nr. 
74. 

(247) Cass., 19 mei 2000, A.R. nr. D.99.0006.F. 
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Betichting van valsheid 

Een verzoekschrift met een incidentele valsheidsvordering op 
een cassatieberoep tegen een beslissing in tuchtzaken, is ontvan
kelijk, en de valsheidsvordering kan worden toegelaten, wanneer 
het stuk dat van valsheid wordt beticht - te dezen een proces
verbaal van een vergadering van een tuchtraad die de vervolgde 
persoon heeft verhoord- voor de bodemrechters niet van valsheid 
kon worden beticht, en wanneer de valsheidsvordering betrekking 
heeft op een essentiele voorwaarde voor de regelmatigheid van de 
bestreden beslissing (248). 

Een burgerlijke valsheidsvordering is niet ontvankelijk wanneer 
het cassatieberoep zelf niet ontvankelijk is (249). 

Cassatieberoep in het belang van de wet 

De procureur-generaal bij het Hof kan, met toepassing van de 
artt. 1089 tot 1091 Ger.W., cassatieberoep in het belang van de wet 
instellen tegen een beslissing van een tuchtraad in hoger beroep 
(250). 

Wederantwoord op de conclusie van het openbaar ministerie 

Net als in strafzaken en daarna in burgerlijke zaken, werd de 
Belgische Staat, bij arrest van 25 juni 1997, door het Europees Hof 
in de zaak Van Orshoven veroordeeld wegens de rol van het 
openbaar ministerie voor het Hof van Cassatie. 

Het Europees Hof heeft beslist dat het feit dat een geneesheer 
niet kon antwoorden op de conclusie die het openbaar ministerie 
had genomen in het kader van het onderzoek van een cassatie
beroep tegen een tuchtrechtelijke beslissing, een schending van 
art. 6.1 van het Verdrag opleverde. 

Het Hof heeft zijn werking aan die rechtspraak aangepast door, 
zoals het dat in andere materies had gedaan, de facto het recht toe 
te kennen om op dergelijke conclusies te antwoorden, nog v66r de 
teksten van het Gerechtelijk Wetboek, met name art. 1017, gewij
zigd werden (251). 

* 
* * 

(248) Cass., 31 jan. 1985, nr. 319, en de concl. adv.-gen. Liekendael in Bull. en Pas., 
1985, I, nr. 319. 

(249) Cass., 1 dec. 1988, nr. 194. 

(250) Cass., 14 feb. 1986, nr. 389. 

(251) Zie, wat dat betreft, het wetsvoorstel, Gedr.St., Kamer, 0545, tot wijziging, 
met name, van art. 1107 Ger.W., in de zin van de Europese rechtspraak. 
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Wraking in tuchtzaken 

Wraking strekt ertoe de partijen de mogelijkheid te geven om 
hun zaak niet te laten berechten door een rechter wiens onpartij
digheid, jegens hen, wettig in vraag kan worden gesteld (252). 

Men is het erover eens dat de regels van het Gerechtelijk 
Wetboek betre:ffende wraking, van toepassing zijn in tuchtzaken 
(253), behoudens verordenende bepalingen die hiervan afwijken en 
die niet uitdrukkelijk zijn opgeheven; het gaat om een toepassing 
van de regel van art. 2 Ger.W. (254). 

Sinds de wet van 12 maart 1998 die een nieuwe regeling inzake 
wraking heeft ingevoerd, behoort de beoordeling van de wrakings
gronden niet meer tot de bevoegdheid van het rechtscollege 
waarvan de leden gewraakt worden, maar tot de bevoegdheid van 
de onmiddellijk hogere gerechtelijke instantie (255). 

De nieuwe wet schrijft niets voor wat de tuchtorganen betreft. 
De wet zal dus naar analogie op die tuchtorganen worden toege
past (256). 

Het Hofheeft geoordeeld dat, ten gevolge van die wetswijziging, 
de oude regelingen krachtens welke het recht om over de wraking 
uitspraak te doen toegekend werd aan het rechtscollege waartoe 
het gewraakte lid behoorde, opgeheven werden, daar de bijzondere 
regeling niet kan blijven bestaan naast "de algemene wettelijke 
regeling die ingevolge de wet van 12 maart 1998 toepasselijk 
wordt" (257). 

Daar de wrakingsgronden op beperkende wijze worden opge
somd in de wet, kan de schending van art. 6.1 E.V.R.M. niet als 
wrakingsgrond worden aangevoerd (258). 

Wanneer een vordering tot wraking werd verworpen, heeft het 
voor de Raad van State ingestelde beroep geen opschortende 
werking, zodat de tuchtprocedure kan worden voortgezet (259). 

Art. 6.1 E.V.R.M. verbiedt de gewraakte leden van de tuchtraad 
van een Orde niet om uitspraak te doen over een wraking van een 

(252) Cass., 24 dec. 1993, nr. 550; zie oak Cass., 18 dec. 1997, nrs. 571-572. 

(253) Cass., 13 april 1989, nr. 456; 4 maart 1991, nr. 352. 

(254) Vb. art. 5, § 3, vierde lid, W 22 april 1999 betreffende de accountants en de 
belastingconsulenten; zie, wat dat betreft: Cass., 5 nov. 1999, A.R. C.99.0299.N. 

(255) Cass., 21 mei 1999, nr. 304. 

(256) Cass., 24 feb. 2000, A.R. C.0064.N. 

(257) Cass., 21 mei 1999, nr. 304; zie oak Cass., 7 mei 1999, nr. 270, en de cone!. 
adv.-gen. Dubrulle. 

(258) Cass., 24 nov. 1994, nr. 513; 16 dec. 1994, nr. 561; 24 sept. 1998, nr. 416. Een 
wetsvoorstel wildie leemte opvullen. Lees oak het verslag van het Hofvan Cassatie, 
1999, hoofdstuk V, dat gewijd is aan onttrekking en wraking, p. 60 e.v. 

(259) Cass., 19 juni 1987, nr. 644; zie oak Cass., 9 feb. 1984, nr. 315. 
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ander lid van die raad door dezelfde persoon, zelfs als die wraking 
op dezelfde grond berust (260), het verbiedt evenmin dat een 
gewraakte persoon de raad voorzit, wanneer de wraking niet 
ontvankelijk is verklaard omdat zij laattijdig is ingesteld, te dezen 
na het begin van de pleidooien (261). 

Er bestaat geen grond tot wraking van een assessor-lid van een 
tuchtgerecht, daar dat lid slechts een raadgevende stem heeft en 
dus niet beslist (262). 

Een beslissing van een provinciale raad tot verwijzing van een 
geneesheer voor die raad, die uitspraak moet doen over de tucht
vervolging, is een beslissing alvorens recht te doen in de zin van 
art. 828, 8°, Ger.W., zodat die wetsbepaling niet kan worden 
aangevoerd tot staving van een vordering tot wraking van een lid 
van die provinciale raad dat heeft meegewerkt aan die beslissing 
(263). 

Dit is ook het geval voor een lid van een raad van een Orde dat 
feiten ter kennis brengt van die raad en een onderzoek voorstelt, 
daar hij "niet als klager of direct belanghebbende partij bij de zaak 
betrokken is". Hij kan om die reden dus niet worden gewraakt 
(264). 

De omstandigheid dat vergoedingen verschuldigd zijn aan de 
leden van een tuchtgerecht, op grond van vooraf vastgestelde 
algemene criteria die geen verband houden met de inhoud van de 
te nemen beslissing, verleent aan die leden niet de hoedanigheid 
van "schuldeiser" in de zin van art. 828, 4°, Ger.W., welke hoeda
nigheid aanleiding kan geven tot wraking (265). 

De verklaring waarbij een rechter zich van een zaak onthoudt, 
impliceert wettig het vermoeden dat er een grond tot wraking 
tegen hem bestaat. Het middel dat gegrond is op de omstandigheid 
dat hij nadien niettemin aan de beslissing heeft deelgenomen, kan 
niet voor het eerst voor het Hof worden aangevoerd, tenzij de 
wrakingsgrond een essentiele regel van de rechtsbedeling raakt 
(266). 

Onttrekking in tuchtzaken 

In tuchtzaken is de onttrekking niet in detail geregeld door de 
wet van 12 maart 1998. 

(260) Cass., 13 april 1989, nr. 456; zie supra: de toepasselijkheid van art. 6.1 
E.V.R.M. 

(261) Cass., 9 febr. 1984, nr. 315. 

(262) Cass., 24 dec. 1993, nr. 550. 

(263) Cass., 24 nov. 1994, nr. 513. 

(264) Cass., 20 nov. 1981, nr. 189. 

(265) Cass., 21 mei 1999, nr. 304. 

(266) Cass., 4 maart 1991, nr. 352. 
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De regels van het Gerechtelijk Wetboek zullen dus mutatis 
mutandis toegepast worden op de tuchtorganen, met alle moeilijk
heden van dien (267), zoals bijvoorbeeld, betreffende het overleg 
tussen de voorzitter en de leden van het betrokken rechtscollege. 

Ingevolge art. 656, 1°, Ger.W., zal het Hof bevelen dat het 
verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan een tuchtraad 
wegens gewettigde verdenking, wordt meegedeeld aan de voor
zitter van die raad, teneinde na overleg met de leden van die raad 
de vereiste verklaring onderaan op de uitgifte van de beslissing 
vast te stellen. De omstandigheid dat geen rechtsgeldige verkla
ring is afgelegd binnen de wettelijke termijn, belet niet dat het Hof 
uitspraak doet (268). 

Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan een raad van 
beroep is niet ontvankelijk, telkens als de verwijzing van de zaak 
naar een andere raad wettelijk onmogelijk is omdat dit rechtscol
lege enig in zijn soort is (269). Art. 6 E.V.R.M., dat vari toepassing 
is op de tuchtgerechten en zelfs voorrang heeft op de interne 
rechtsnorm, kan niet tot gevolg hebben dat het Hof bevoegd is om 
de wet te wijzigen. 

Er kan sprake zijn van gewettigde verdenking op grond waarvan 
een tuchtprocedure kan worden verwezen, wanneer de geadieerde 
instantie van de orde in een andere procedure reeds een kritiek 
inhoudend stand punt heeft ingenomen i.v.m. feiten analoog aan die 
van de huidige procedure (270). 

Aileen de omstandigheid dat een persoon tegen wie tucht
vervolging is ingesteld de geadieerde instantie van de orde gedag
vaard heeft tot betaling van schadevergoeding, heeft niet tot gevolg 
dat bij hem of bij derden een gewettigde verdenking kan ontstaan 
omtrent de volstrekte objectiviteit en onpartijdigheid van de beslis
sing die de raad te zijnen aanzien zal wijzen (271). 

Er is eveneens sprake van gewettigde verdenking wanneer de 
leden van het tuchtgerecht in het openbaar een standpunt hebben 
ingenomen tegen de houding van de verzoeker tot wraking, dat kan 
aangemerkt worden als een vooroordeel betreffende de feiten 
waarvoor laatstgenoemde ter verantwoording word geroepen, ook 
al hebben die feiten niets te maken met zijn beroepspraktijk maar 
houden zij wel verband met de uitoefening van een mandaat van 
vast lid van de raad van de Orde of met het openbaar maken van 

(267) Zie het verslag van het Hofvan Cassatie, 1999, p. 60 e.v. 

(268) Cass., 6 jan. 2000, C.99.447.N. 

(269) Cass., 21 mei 1987, nr. 567; zie evenwel Cass. 20 juni 1997, nr. 291, op de 
andersluidende conclusie van proc.-gen. Liekendael. 

(270) Cass., 29 okt .. 1998, nr. 466; 7 mei 1999, nr. 268; zie oak Cass., 3 feb. 1986, nr. 
348; 30 april en 25 mei 1990, nrs. 514 en 560. 

(271) Cass., 10 mei 1991, nr. 467. 
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zijn standpunt over de toekomst van zijn Orde of met een geschil 
met de instanties van die Orde (272). 

Gewettigde verdenking valt niet af te leiden uit de loutere 
omstandigheid dat een raad van de Orde, bij de uitoefening van 
zijn wettelijke opdracht om de beginselen van waardigheid, recht
schapenheid en kiesheid die aan het beroep ten grondslag liggen te 
handhaven, bij wege van algemene beschikking een regel inzake 
onverenigbaarheid heeft uitgebreid zonder te verwijzen naar een 
bijzonder geval (273). 

Een vordering tot onttrekking die niet gericht is tegen het gehele 
rechtscollege kan echter wel een grond tot wraking opleveren (27 4). 

* 
* * 

Besluiten 

Aan het einde van deze retrospectieve analyse van de twee 
laatste decennia - een keuze die niet geheel willekeurig is 
gemaakt, gelet op de sterke evolutie die sinds de jaren 1980, d.i. 
twintig jaar na het eerste arrest van het Europees Hof, heeft 
plaatsgevonden -, wordt men getroffen door het groot aantal 
gepubliceerde arresten, waarvan men kan vermoeden dat zij de 
smeltkroes hebben gevormd voor de geleidelijke ontwikkeling van 
een corpus van regels, dat de aanzet zou kunnen vormen tot een 
algemeen tuchtrecht, zoals er een strafrecht en een recht van straf
rechtspleging bestaat. 

Kunnen we de particularismen van de verschillende beroepen 
overstijgen en die grootste gemene deler vinden die het uitgangs
punt van ons onderzoek vormde, d.w.z. een eenheid op het vlak van 
de algemene rechtsbeginselen, van de wettelijkheid van de 
straffen, van de jurisdictionalisering van de procedures, van de 
bescherming van de individuele rechten, dat zich als een "ensemble 
normatif transversal" aandient (275) en het resultaat is van de 
aanwijzingen die door de Europese en de Belgische rechtspraak 
tezamen zijn gegeven? 

Het lijkt vanzelfsprekend dat het tuchtrecht thans meer norma
tiviteit verwerft (276), wat ook betekent dat het tuchtrecht die 

(272) Cass., twee arresten van 19 juni 2000, C.00.0215 en 0216.F. 

(273) Cass., 12 feb. 1987, nr. 353. 

(274) Cass., 12 feb. 1987, nr. 353; 22 nov. 1990, nr. 160. 

(275) Zie het lemma "Discipline" in Encyclopedie Dalloz, op. cit., d. III (1997). 

(276) Delmas-Marty, M., op. cit. Als voorbeeld van die evolutie kan gewezen worden 
op de erg recente W. 1 maart 2000 (B.S., 4 juli 2000, p. 23252) tot oprichting van een 
Instituut voor bedrijfsjuristen; inderdaad een exemplarische wet, daar het de uitoe
fening van tuchtbevoegdheid uitgebreid inricht, alsof de wetgever zich eindelijk 
bewust is geworden van de door de rechtspraak blootgelegde leemten in de reglemen
teringen. 
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kenmerkende willekeur begint te verliezen om geleidelijk aan de 
plaats te verwerven die het in een Rechtsstaat verdient (277). 

Materieel tuchtrecht 

De bovenstaande vaststelling is weliswaar minder vanzelfspre
kend op het vlak van het materieel tuchtrecht, d.i. dat gedeelte van 
het tuchtrecht dat betrekking heeft op de tekortkomingen en de 
aantastingen van het beroep. Op dat vlak blijken de Orden de 
meeste tegenstand te bieden. 

De onduidelijkheid van de beschuldigingen, ja zelfs het gebrek 
aan omschrijving, kunnen, niettegenstaande het bepaalde in de 
artikelen 6.3 en 7.1 van het Verdrag, de onzekerheid van de 
persoon die voor een tuchtraad wordt vervolgd dus niet doen 
verdwijnen. 

Toch kan niet meer worden volgehouden dat de zegswijze 
"nullum crimen sine lege" volkomen genegeerd wordt. De flexibi
liteit die uit het nog ongeschreven karakter van een gedeelte van 
het tuchtrecht voortvloeit, heeft tot gevolg dat de overheden van 
de Orden niet aileen recht spreken maar het ook creeren. De 
vaststelling kan dus genuanceerd worden, omdat er in bepaalde 
gevallen een poging wordt gedaan of een aanzet bestaat om de 
tekortkomingen te catalogeren, en ook omdat de bevoegdheid van 
de tuchtoverheid om personen te beschuldigen niet discretionair 
wordt uitgeoefend. Desalniettemin zorgt die relatieve miskenning 
van het wettelijkheidsbeginsel ervoor dat het omschrijven van de 
fouten en tekortkomingen een ingewikkelde oefening blijft. 

Het opstellen van een precieze code van de fouten en tekortko
mingen zou evenwel niet het wondermiddel zijn, daar, enerzijds, 
vastgesteld moet worden dat de beroepen aanzienlijk evolueren en, 
anderzijds, erkend moet worden dat de deontologische fout aileen 
kan worden bepaald op grond van specifieke verplichtingen "qui 
debordent les obligations definies par la loi civile ou par la loi 
penale. La deontologie professionnelle vise a imposer un compor
tement qui ne s'exprime pas uniquement dans des textes generaux 
repressifs" (278). 

Men zou zelfs "violer l'esprit d' un droit deontologique que de 
vouloir l'enfermer dans la lettre d'un texte reglementaire" (279). 

Toch moet worden gehoopt dat de tuchtrechter zich niet meer 
ertoe zal beperken de zwaarwichtigheid van de aangeklaagde 
feiten te vermelden, maar een werkelijke inspanning zou leveren 
om ze te omschrijven. 

(277) Delperee, Fr., op. cit., p. 345. 

(278) Flecheux, G., en Massis, Th., "Les procedures disciplinaires et la Convention 
europeenne des droits de l'homme", in "Les Droits de l'Homme au seuil du troisii!me 
millenaire - Melanges en hommage a Pierre Lambert", Bruylant, 2000, p. 363. 

(279) Ibid., p. 364. 
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Tuchtsancties 

Op het vlak van de sancties is de vasts telling positiever of biedt 
ze meer vooruitzichten. 

Wat Mireille Delmas-Marty "le droit des droits de l'homme" 
noemt (280), heeft een "recomposition du droit disciplinaire et ( ... ) 
du droit des sanctions" mogelijk gemaakt, door de tuchtinstanties 
grenzen op te leggen die ze niet mogen overschrijden, en door aan 
te geven hoe het rechtstelsel van de sancties eenvormig kan 
worden gemaakt, en zelfs hoe tuchtsancties in het strafrecht 
kunnen worden opgenomen, wat de toepassing van de "ne his in 
idem"-regel, als vastgelegd in art. 4 van het Aanvullend Protocol 
nr. 7 bij het E.V.R.M., mogelijk zou maken (281). 

Desalniettemin is het stelsel van de sancties nog erg onvolledig 
en houdt het meestal geen rekening met de mogelijkheden die 
geboden worden door de verjaring van de rechtsvordering (282), 
door de opschorting van de uitspraak, door het uitstel van de 
tenuitvoerlegging, door het herstel in eer en rechten, door de 
uitwissing, door de herziening, door de genade. Uit dit alles volgt 
dat het stelsel van de tuchtstraffen te nauw gericht is op bestraf
fing of boetedoening, wat niet meer geldt voor de strafsancties. 

Tuchtrechtspleging 

Op het vlak van de tuchtrechtspleging en van de uitdrukkelijk 
in art. 6 E.V.R.M. opgesomde waarborgen, of de impliciet hieruit 
voortvloeiende waarborgen, welke onder de uitdrukking "recht op 
een eerlijk proces" vallen, zijn de meeste en belangrijkste 
geschillen ontstaan. Daar heeft zich bijgevolg ook een bewustwor
ding en een evolutie voorgedaan waardoor de essentie en de 
werking van het tuchtgerecht grondig is gewijzigd, door de 
wetgever en de Belgische rechter duidelijk te maken welke weg 
gevolgd diende te worden om het tuchtgeschil aan een gemeen
schappelijke, d.w.z. eenvormige procesregeling te onderwerpen, die 
beantwoordt aan de vereisten van een eerlijk proces. 

Uit de rechtspraak van het Europees Hof is een fundamentele 
logica ontstaan, die erin bestaat de waarborgen van het eerlijk 
proces uit te breiden tot alle rechtsprekende instanties, waarbij de 
tuchtrechtspleging en de strafrechtspleging gaandeweg naar 
elkaar toegroeien door uit de laatstgenoemde rechtspleging uitge
breid te putten en dankzij een autonomie bij de uitlegging, die 

(280) Delmas-Marty, M., op. cit., p. 157 en 158. 

(281) Ibid., p. 160. 

(282) Sace, J., op. cit., p. 17. Zie, als duidelijk voorbeeld van de evolutie, het nieuwe 
art. 418 Ger.W., dat de verjaring van de gerechtelijke tuchtvordering invoert. 
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noodzakelijk is om te voorkomen dat de Staten "puissent soustraire 
a leur guise des pans entiers de procedure juridictionnelle aux 
garanties de l'article 6" (283). 

Het Europees Hof heeft overigens herhaaldelijk erop gewezen 
dat een beperkende uitlegging van art. 6 E.V.R.M. noch aan het 
voorwerp, noch aan de doelstelling van die bepaling beantwoordt, 
gelet op de vooraanstaande rol die het recht op een eerlijk proces 
in een democratische samenleving speelt (284). 

Men kan overigens vaststellen dat de Orden hun praktijk aan de 
vereisten van het Verdrag hebben aangepast, en daarbij soms 
verder gaan dan wat het Europees Hof had beslist (285). 

Het Hof van Cassatie zelf heeft aan het Verdrag soms een 
ruimere interpretatie gegeven dan die van het Europees Hof, 
terwijl dat hof, van zijn kant, naar een realistischer standpunt 
evolueerde. Dat is vb. het geval inzake cumulatie van rechterlijke 
ambten, als gevolg van het arrest De Cubber van 26 okt. 1984, nr. 
86 (286) : '1e seul cumul de fonctions, meme s'il suscite des craintes 
d'impartialite, ne peut (aujourd'hui) plus fonder une violation de 
l'article 6. Il faut en outre que des elements concrets viennent dans 
chaque cas d'espece conforter objectivement ces inquietudes (. .. ). 
La Cour europeenne est ainsi passee du stade des abstractions a 
celui des realites concretes" (287). 

De grenzen die thans nog gesteld worden aan de toepassing van 
art. 6, vloeien voort uit het aarzelende en terughoudende karakter 
van de interne rechtspraak, maar men is het erover eens dat zij 
stilaan vervagen (288). 

Nochtans treedt het drieluik "vervolging, onderzoek en vonnis", 
dat kenmerkend is voor de strafrechtspleging, nog niet voldoende 
op de voorgrond in tuchtzaken (289). 

(283) Velu, J., en Ergec, R., op. cit., nr. 410. 

(284) Arresten Delcourt van 17 jan. 1970, § 25; Deweer van 27 feb. 1980, reeks A, 
nr. 35, § 44; De Cubber, 26 okt. 1984, reeks A, nr. 86, § 30. 

(285) Matray, Chr., op. cit., p. 138. 

(286) Zie Velu, J., en Ergec, R., op. cit., nr. 1239. 

(287) Lees de concl. adv.-gen. Spreutels v66r Cass., 16 juni 1999, nr. 362, uitge
sproken in volt. terechtz., p. 896, en de noot 78. 

(288) Lambert, P., op. cit., Rev. Trim. D. H., 1995, p. 173. 

(289) Veelzeggend voor de bezorgdheid van de wetgever om de voorschriften van 
het Europees recht na te leven, is, vb. het wetsontwerp 0502, dat door de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers op 14 juli 2000 is aangenomen, tot wijziging van de wet 19 
dec. 1950 tot instelling van de Orde der Dierenartsen, en dat bepaalt dat de leden van 
het bureau of van de raad van de Orde "niet kunnen deelnemen aan de beraadsla
gingen of aan de beslissing in tuchtzaken". 
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Aldus bei:nvloedt de jurisdictionalisering van het tuchtrecht 
aileen de eindfase van het proces; zij zou ook meer invloed moeten 
hebben tijdens de voorbereidende fase (290). 

Zoals wij elders reeds hebben aangegeven, blijven er daaren
boven grote deelgebieden van het geschilrecht in tuchtzaken, zoals 
dat van het openbaar ambt, die niet door de waarborgen van het 
Verdrag worden beschermd; het is echter niet uitgesloten dat de 
evolutie van de rechtspraak ervoor zal zorgen dat die waarborgen 
voortaan ook voor dergelijke geschillen zullen gelden (291). 

Hoewel de meeste waarborgen van het eerlijk proces thans op de 
tuchtrechtspleging van toepassing zijn, blijven er van reglement 
tot reglement belangrijke verschillen bestaan. Daarom is er nood 
aan een algemeen reglement van plichtenleer of aan algemene 
beginselen die op alle codes of reglementen van beroepsplichten
leer van toepassing zijn (292). 

* 
* * 

Als meer algemeen besluit kunnen we vaststellen (293) dat er 
een evolutie op twee vlakken heeft plaatsgevonden, nl. dat van het 
corporatisme (I) en dat van het tuchtrecht (II). 

I. Wat in de huidige evolutie van het tuchtrecht opvalt, is 
de nadruk die op de juridicisering gelegd wordt. In dat verband 
moeten de Orden erover waken - of is dat de taak van de 
wetgever? - dat de codes van plichtenleer die zij toepassen, 
verbindende kracht hebben verkregen, al was het maar om 
redenen van rechtszekerheid. Gedurende decennia onder
scheidde het tuchtrecht zich door het onduidelijk karakter van 
zijn begrippen en het onzeker karakter van zijn procedures, die 
ten dienste werden gesteld van een reglementering die 
thans nog tamelijk eenzijdig autoritair of zelfs repressief 
blijft, en in ieder geval uitsluitend ertoe strekt het beroep te 
verdedigen, zonder enige inachtneming van het aspect van de 

(290) Delperee, Fr., op. cit., p. 343 en 344. 

(291) Ergec, R., op. cit., p. 40. 

(292) Wat die eenheid binnen de verscheidenheid betreft, zie Delperee, Fr., op. cit., 
p. 341; Baert, K., en Leroy, Ph., op. cit. 

(293) Merk op dat die vaststelling aileen kan worden gedaan op grand van 
gepubliceerde arresten die betrekking hebben op beslissingen in tuchtzaken waar
tegen cassatieberoep is ingesteld. Dat voorbehoud is belangrijk, aangezien die vast
stelling geen rekening houdt met niet gepubliceerde arresten en met beslissingen in 
eerste aanleg of in beroep, die niet aan de controle van het Hof zijn onderworpen. 
Volledigheidshalve zou een analyse van die andere arresten moeten worden verricht, 
om zich een mening te vormen van de wijze waarop de tuchtgerechten, in hun geheel, 
of elke Orde afzonderlijk, rekening hebben gehouden met de Europese rechtspraak en 
met die van het Hof van Cassatie. 
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bescherming van de maatschappij, zoals dat in strafzaken wel het 
geval is (294). 

Zoals professor Delperee vaststelt, '1e droit disciplinaire a encore 
du chemin a faire. 11 doit notamment se degager des propos mora
lisateurs qui l'entourent ou des discours corporatistes auxquels il 
peut si commodement conduire" (295). 

Ret begrip "corporatisme" roept niet alleen verplichtingen maar 
ook voorrechten op. De tijd is voorbij dat corpora ties de uitoefening 
van het beroep onderwierpen aan "des conditions plus ou mains 
tyranniques", en dat zij hun leden in de greep hielden van "une 
oppression absolue" (296). 

Ondanks de uitwassen waartoe het aanleiding kan geven, blijft 
het corporatisme toch een maatschappelijk belang vertonen, op 
voorwaarde dat het zich niet in een steriel immobilisme 
verschanst, dat het niets meer zou zijn dan de autoritaire uitdruk
king voor een soort mandarijnendom met arbitraire bevoegdheden. 

Met het oog op rechtszekerheid valt daarenboven te hopen dat 
het tuchtrecht een grotere eenvormigheid verkrijgt, dat de kort
zichtigheid van het corporatisme, van groeperingen, van openbare 
of priveberoepen overstijgt (297). 

"C'est dans une alliance heureuse entre le respect de la tradition 
des juridictions ordinales et des regles du proces equitables que se 
situe peut-etre la voie pour aller plus loin dans le respect de la 
Convention europeenne des droits de l'homme" (298). Dit is de weg 
die het corporatisme, met het oog op de vereisten van de rechten 
van de mens, nog moet afleggen. 

II. Ret tuchtrecht zelfwil blijkbaar, beduidend meer dan twintig 
jaar geleden, als een volwaardige justitie overkomen. Is het illusoir 
te denken dat we evolueren naar een preciezere en volledigere 
uitwerking van de codes van plichtenleer en van de procedure
regels? Wat dat betreft, kan niet worden betwist dat uit de 
rechtspraak in tuchtzaken, door middel van de aangevoerde 
middelen en de gewezen arresten, blijkt : 

- dat men zich meer bewust is geworden van de nood om de 
waarheid aan het licht te brengen in het kader van een eerlijk 
proces, 

(294) Wij zinspelen hier op de "defense sociale nouvelle" als "mouvement de poli
tique criminelle humaniste", zoals zij werd voorgestaan door Marc Ancel, Rev. Sc. 
Crim., 1955, 562; Hennau, Chr., en Verhaegen, J., Droit Penal General, Bruylant, nr. 
428. 

(295) Op. cit., p. 347. 

(296) Vandaar de afschaffing van de corporaties door de Franse Revolutie van 1789. 
Lees verba, Corporation, in "Le Dictionnaire du XIX-siecle" van Pierre Larousse, 1888. 

(297) Pralus-Dupuy, J., op. cit. 

(298) F!echeux en Massis, op. cit., p. 373. 
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- dat de rechten van de mens steeds verder gei:ntegreerd 
worden, 

- dat er meer nauwlettend wordt toegezien op de eerbiediging 
van het recht van verdediging, 

- dater tegelijkertijd meer oog is voor de bescherming van de 
waardigheid en de faam van het beroep. 

De rol van de rechtspraak blijkt hier van essentieel belang te 
zijn. 

Heeft men niet gezegd : "Une profession se penetre mieux de ses 
devoirs a partir des prises de position de la jurisprudence" (299)? 

* 
* * 

N a deze al te lange rechtsgeleerde uiteenzetting die ik u geheel 
naar onze traditie, heb doen ondergaan, is thans het ogenblik 
aangebroken om aan te knopen met een andere traditie : de herin
nering aan hen die ons het voorbije jaar zijn ontvallen. 

Deze opsomming is pijnlijker omdat zij gepaard gaat met smart 
wegens het ontbreken van degenen die de opening van het gerech
telijk jaar in deze plechtige zittingzaal samen met ons plachten te 
vieren. 

Een eerste voorzitter, de heer Wauters, twee procureurs
generaal, de heren Delange en Dumon hebben ons verlaten. 
Hoewel, eigenlijk bleven zij met hart en ziel in ons midden tot de 
dood hen onbarmhartig heeft weggerukt. De heer Delange overleed 
op 6 december 1999, de heer Dumon op 4 februari 2000, Mr. 
Dassesse op 13 maart 2000 en de heer Wauters op 13 juli laatst
leden. 

Op 3 februari 2000 heeft het Hof hulde gebracht aan de heer 
Delange, de deken van de emeriti procureurs-generaal. 

Om her haling te vermijden wil ik hier verwijzen naar de uitmun
tende lijkrede die toen werd uitgesproken. Hij was een moreel en 
fysiek opmerkelijk iemand, een deskundig jurist, met name op het 
vlak van het tuchtrecht waarover ik heden heb gesproken. Hij 
sprak met kennis van zaken maar ook met grote menselijkheid. 
Zijn diepzinnigheid toonde aan dat het recht veel meer is dan een 
wetenschap en niet onverschillig kan blijven voor het menselijk 
aspect waaraan het zijn werkelijke dimensie ontleent. 

Op 16 maart 2000 bracht het Hof hulde aan procureur-generaal 
Dumon. Zijn uitzonderlijke persoonlijkheid was sterk aanwezig 
tijdens de cruciale gebeurtenissen in de geschiedenis van ons land. 
Ook tijdens zijn emeritaat en tijdens de beproevingen die de 
Rechterlijke Macht nog niet zo lang geleden diende te doorstaan, 
liet hij zich niet onbetuigd. Tot zijn laatste levensdagen bleef 

(299) Hannequart en Henry, op. cit., p. 322. 
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procureur-generaal Dumon met opmerkelijke verontwaardiging 
reageren op de aanvallen die tegen de Rechterlijke Macht waren 
gericht. 

De balie van cassatie, die ons zo na aan het hart ligt, verloor op 
13 maart 2000 een van haar leden. Meester Jean Dassesse was niet 
enkel een opmerkelijk jurist, hij had tevens een charismatische 
persoonlijkheid. Ret Rofbracht hem hulde op 11 mei 2000. Meester 
Dassesse toonde aan door zijn uitmuntend juridisch werk hoe 
belangrijk en onontbeerlijk de synergie is die moet bestaan tussen 
het Rof, het parket en de balie van cassatie. Zijn artistieke gaven 
vormden een ander zeer aantrekkelijk facet van zijn persoonlijk
heid. 

Op 3 juli laatstleden overleed Alfred Wauters. Ret Hof zal hem 
eerstdaags hulde brengen. 

Ik wil echter vandaag reeds heel eenvoudig zeggen dat hij klasse 
en elegantie belichaamde. Hij was een van die mensen tot wie men 
zich keert als de nood hoog is. Zijnjuiste inschatting van de zaken, 
zijn gereserveerde houding bezorgden hem de reputatie een wijs 
man te zijn, in het oud Nederlands "een vroede vader": dat wil 
zeggen iemand die verstandig, behoedzaam en oordeelkundig raad 
geeft. Rij bezat tevens een ruime cultuur ten dienste van onze drie 
gemeenschappen : zijn hart was Belgisch, zijn overtuiging en 
ervaring Europees. 

Deze overledenen hadden een respectabele leeftijd bereikt, in die 
mate zelfs dat velen onder ons hen niet meer hebben gekend, tenzij 
dan door hun reputatie die stoelde op hun invloedrijke conclusies 
en hun uitmuntende juridische kennis. Wij zijn hen dankbaar om 
wat ze zijn geweest, als mens en als jurist. Ret was voor het Rof en 
de Justitie een eer hen onder hun leden te hebben mogen rekenen. 

De generatie jongeren, raadsheren en advocaten-generaal, refe
rendarissen en magistraten met opdracht, die het nieuw imago van 
het Rof zullen bepalen, zij hen indachtig. 

* 
* * 

Voor de Koning vorder ik dat het Rof tijdens het nieuw gerech
telijk jaar zijn werkzaamheden voortzet. 
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Openingsredes vanaf 1901 

uitgesproken op de plechtige openingszittingen 

van het Hof van Cassatie 

1 oktober 1901 - Proc.-gen. M:ELOT, De la recidive et de l'admi
nistration de la justice repressive. 

1 oktober 1902-Adv.-gen. R. JANSSENS, De ['institution d'un Conseil 
d'Etat en Belgique. 

1 oktober 1903 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des origines de l'article 
340 du Code civil. 

1 oktober 1904 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Comte de Neny et le 
Conseil prive. 

2 oktober 1905 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Le Premier President de 
Gerlache et le Premier President Defacqz. 

1 oktober 1906 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Nicolas Bour
goingne. Le droit international prive. 

1 oktober 1907 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Philippe Wielant et 
['instruction criminelle. 

1 oktober 1908 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Des pourvois dans l'interet 
de la loi. 

1 oktober 1909 - Proc.-gen. R. JANSSENS, Du fait a la Cour de 
cassation. 

1 oktober 1910- Proc.-gen. R. JANSSENS, Syndicats et unions profes
sionnelles (Loi du 31 mars 1898). 

2 oktober 1911 - Proc.-gen. TERLINDEN, Le projet de loi sur la 
reorganisation de la police rurale. 

1 oktober 1912 - Proc.-gen. TERLINDEN, Une actualite juri
dique - Le nouveau Code civil suisse. 

1 oktober 1913 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies 
- Arrets en matiere civile, electorale administrative (periode de 1869 
a 1913). 

25 november 1918 - Proc.-gen TERLINDEN, Seance solennelle de 
rentree. 

1 oktober 1919- Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature belge sous 
['occupation allemande - Souvenirs de guerre. 
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1 oktober 1920- Proc.-gen. TERLINDEN, La magistrature belge depuis 
l'armistice. 

1 oktober 1921 - Proc.-gen. TERLINDEN, Les chambres reunies -
Arrets en matiere fiscale et criminelle (periode de 1869 a 1921). 

2 oktober 1922 - Proc.-gen. TERLINDEN, Cinquante annees de dis
cours de rentree a la Cour de cassation de Belgique (1869 a 1922). 

1 oktober 1923 - Proc.-gen. TERLINDEN, Un jubile. 

1 oktober 1924 - Proc.-gen. TERLINDEN, La lutte contre l'avor
tement- Le secret medical. 

1 oktober 1925 - Eerste adv.-gen. P. LECLERCQ, De la Cour de 
cassation. 

15 september 1926- Proc.-gen. TERLINDEN, Adieux. 

15 september 1927 - Proc.-gen. P. LECLERCQ, Le conducteur d'une 
automobile, qui tue au blesse un pieton, commet-il un acte illicite? 

15 september 1928 - Proc.-gen. P. LECLERCQ, Propos constitu
tionnels. 

16 september 1929- Eerste adv.-gen. B. JoTTRAND, Sur le chemin 
de la liberte. 

15 september 1930 - Eerste adv.-gen. B. JoTTRAND, L'etablis
sement de la liberte. 

15 september 1931 - Eerste adv.-gen. B. JoTTRAND, De certai
nes dispositions garantissant la liberte. 

15 september 1932- Eerste adv.-gen. B. JoTTRAND, Lejuges d'un 
peuple libre. 

15 september 1933 - Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des 
jugements et arrets. 

15 september 1934 - Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Des motifs des 
jugements et arrets. 

16 september 1935 -Adv.-gen. G. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, Une 
juridiction internationale de droit prive. 

15 september 1936 -Adv.-gen. L. CoRNIL, De taak van magistraat 
en advocaat op het gebied van het strafrecht. 

15 september 1937 - Adv.-gen. G. SARTINI VAN DEN KERCKHOVE, 
Reflexions sur l'instance et la procedure de cassation en matiere repressive. 

15 september 1938 - Eerste adv.-gen. A. GESCHE, Over de over
tredingen inzake van douanen en accijnzen. 

15 september 1939 - Adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le Con
seil d'Etat et le Pouvoir judiciaire. 

15 september 1944- Eerste adv.-gen. L. CoRNIL, Discours prononce 
a l'audience solennelle de rentree. 

15 september 1945 - Adv.-gen. R. JANSSENS DE BrsTHOVEN, De 
juridische gevolgen van de brand in de griffie van het Hof van Verbreking. 

16 september 1946 - Proc.-gen. L. CoRNIL, Propos sur le droit 
criminel. 
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15 september 194 7- Proc.-gen. L. CoRNIL, De wederopbouw van het 
Justitiepaleis te Brussel. 

15 september 1948 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation -
Ses origines et sa nature. 

15 september 1949 - Adv.-gen. CH. COLARD, De vrouw in de 
rechtsbedeling. 

15 september 1950 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation
Considerations sur sa mission. 

15 september 1951- Proc.-gen. L. CoRNIL, Een voorontwerp van wet 
betreffende de misdadige jeugd. 

15 september 1952 - Proc.-gen. L. CoRNIL, La Cour de cassation -
Reformes mineures de la procedure. 

15 september 1953 - Eerste adv.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, 
Het Hof van Verbreking in 1853. 

15 september 1954 - Proc.-gen. R. HAYoiT DE TERMICOURT, Pro
pos sur l'article 95 de la Constitution. 

15 september 1955 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMrcouRT, De 
parlementaire immuniteit. 

15 september 1956 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMrcouRT, Un 
aspect du droit de defense. 

16 september 1957- Proc.-gen. R. HAYoT DE TERMICOURT, Bedrog 
en grove schuld op het stuk van niet-nakoming van contracten. 

1 september 1958 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les recla
mations en matiere d'impots sur les revenus. 

1 september 1959 - Eerste adv.-gen. R. JANSSENS DE BrSTHOVEN, 
Overwegingen omtrent de bestraffing van de sluikerij ter zake van douane. 

1 september 1960 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Le conseil 
superieur du Congo- 1889-1930. 

1 september 1961 - Adv.-gen. W.-J. GANsHOF vAN DER MEERSCH, 
Rechtsbewustzijn en volkenrechtelijk strafrecht. 

1 september 1962- Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, LaCour 
de cassation et la loi etrangere. 

1 september 1963 - Proc.-gen. R. HAYorT DE TERMICOURT, Conflict 
tussen het verdrag en de interne wet. 

1 september 1964- Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, Les pour
vois dans l'interet de la loi et les denonciations sur ordre du Ministre de la 
Justice. 

1 september 1965 - Adv.-gen. L. DEPELCHIN, Overwegingen bij 
artikel 2 van het Strafwetboek. 

1 september 1966 - Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMrcouRT, Con
siderations sur le projet de Code judiciaire. 

1 september 1967- Proc.-gen. R. HAYOIT DE TERMICOURT, De voltal
lige zittingen in het Hof van Cassatie. 

2 september 1968- Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VANDER MEERSCH, 
Reflexions sur le droit international et la revision de la Constitution. 
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1 september 1969- Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VANDER MEERSCH, De 
Belgische rechter tegenover het internationaal recht en het gemeenschaps
recht. 

1 september 1970 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VANDER MEERSCH, 
Propos sur le texte de la loi et les principes generaux du droit. 

1 september 1971 - Eerste adv.-gen. P. MAHAux, Het rechterlijk 
gewijsde en het Gerechtelijk Wetboek. 

1 september 1972- Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VANDER MEERSCH, 
Reflexions sur la revision de la Constitution. 

3 september 1973 - Proc.-gen. W.-J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, 
Overwegingen omtrent de kunst recht te spreken en de uitoefening van het 
rechterlijk ambt 

2 september 1974 - Proc.-gen. DELANGE, De ['intervention de la 
Cour de cassation dans le dessaisissement du juge et dans le renvoi d'un 
tribunal a un autre. 

1 september 1975- Eerste adv.-gen. F. DuMaN, De opdracht van 
de hoven en rechtbanken. Enkele overwegingen. 

1 september 1976 - Proc.-gen. R. DELANGE, Considerations sur la 
responsabilite penale et la responsabilite civile des ministres et des secre
taires d'Etat. 

1 september 1977 - Eerste adv.-gen. F. DuMON, Ontwerpen voor 
hervormingen en jurisdictionele functie. 

1 september 1978 - Proc.-gen. F. DuMON, De la motivation des 
jugements et arrets et de la foi due aux actes. 

3 september 1979- Proc.-gen. F. DuMON, Over de Rechtsstaat. 

1 september 1980- Proc.-gen. F. DuMaN, Quo Vadimus? 

1 september 1981- Proc.-gen. F. DuMON, De Rechterlijke Macht, 
onbekend en miskend. 

1 september 1982- Proc.-gen. R. CHARLES, Du Ministere public. 

1 september 1983 - Proc.-gen. E. MINGS, Het ambt van de 
rechter bij de leiding van het rechtsgeding. 

3 september 1984 - Proc.-gen. E. KRINGS, Reflexions relatives a 
['application de la loi sur la detention preventive. 

2 september 1985 - Proc.-gen. E. MINGS, Beschouwingen over 
de gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen arresten. 

1 september 1986- Proc.-gen. E. MINGS, Le Pouvoir judiciaire et 
la procedure de faillite. 

1 september 1987 - Proc.-gen. E. MINGS, Kritische kanttekenin
gen bij een ve1jaardag. 

1 september 1988 - Proc.-gen. E. KRINGS, Devoirs et servitudes des 
membres du pouvoir judiciaire. 

1 september 1989 - Proc.-gen. E. KRINGS, Enkele beschouwingen 
betreffende Rechtsstaat, Scheiding der machten en Rechterlijke Macht. 

3 september 1990- Proc.-gen. E. KRINGS, Aspects de la contribution 
de la Cour de cassation a ['edification du droit. 



-69-

2 september 1991- Proc.-gen. H. LENAERTS, Cassatierechtspraak 
vandaag. 

1 september 1992 - Eerste adv.-gen. J. VELD, Controle de consti
tutionnalite et controle de comptabilite avec les traites. 

1 september 1993 - Proc.-gen. J. VELD, Overwegingen omtrent de 
betrekkingen tussen de parlementaire onderzoekscommissies en de Rechter· 
lijke Macht. 

1 september 1994- Adv.-gen. J.M. PIRET, Le Parquet de cassation. 

1 september 1995 - Proc.-gen. J. VELU, Beschouwingen over de 
Europese regelgeving inzake betrekkingen tussen gerecht en pers. 

2 september 1996 - Proc.-gen. J. VELD, Representation et pouvoir 
judiciaire. 

1 september 1997 - Proc.-gen. E. LIEKENDAEL, De scheiding van de 
machten aan de vooravond van het derde millenium. 

1 september 1998- Proc.-gen. E. LIEKENDAEL, Contribution mineure 
a une reflexion sur un probleme majeur : le responsabilite penale des mi
nistres federaux. 

1 september 1999- Proc.-gen. J.-M. PmET, Een eeuw bedenkingen 
over de Justitie. 
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A.A.: 

A.C.: 

A.P.R. : 

A.R.: 

Arr.R.v.St. : 

art., artt. : 

aug.: 

Ben.GH.: 

Ben.Jur.: 

B.J.: 

Bosw.: 

B.R.H.: 

B.S.: 

Bull.: 

B.V.: 

B.V.B.A.: 

B.W.: 

C.A.O.: 

Cass.: 

Com.V.: 

Com.V.Aand. : 

concl. : 

c.v.: 
dec.: 

Deer.: 

Decr.D.Gem. : 

Decr.Fr.Gem. : 

Decr.Vl.: 

Decr.W.Gew.: 

De Verz.: 
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Lijst van de belangrijkste afkortingen 

Arresten Arbitragehof. 

Arresten Hof van Cassatie. 

Algemene Praktische Rechtsverzameling. 

Algemene Rol. 

Arresten Raad van State. 

artikel, artikelen. 

augustus. 

Benelux-Gerechtshof. 

Benelux-Gerechtshof-Jurisprudentie. 

Belgique Judiciaire. 

Boswetboek. 

Belgische Rechtspraak in Handelszaken. 

Belgisch Staatsblad. 

Bulletin des arrets de la Gaur de cassation. 

besloten vennootschap (naar Nederlands recht). 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-
heid. 

Burgerlijk Wetboek. 

collectieve arbeidsovereenkomst. 

cassatiearrest - arret de la Cour de cassation. 

commanditaire vennootschap. 

commanditaire vennootschap op aandelen. 

conclusie. 

coiiperatieve vennootschap. 

december. 

decreet. 

decreet Duitstalige Gemeenschapsraad. 

decreet Franse Gemeenschapsraad. 

decreet Vlaamse Raad. 

decreet Waalse Gewestraad. 

De Verzekering. 



e.a.: 

E.E.G.: 

E.G.: 

e.v.: 

E.V.R.M.: 

feb.: 

Gec.W.: 

Gedr.St.: 

Gem.regl.: 

Ger.W.: 

Gw.: 

Hand.: 

H.v.J.: 

I.V.B.P.R. : 

jan.: 

J.T.: 

J.T.T.: 

Jur.H.v.J. : 

K.B.: 

Kh.: 

L.V.: 

M.B.: 

Mil.Sv.: 

Mil.Sw.: 

nov.: 

N.V.: 

O.C.M.W.: 

o.g.v.: 

okt.: 

o.m.: 

O.M.: 

Ord.Br.H.G. : 

Pand.: 
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en litisconsorten, en anderen. 

Europese Economische Gemeenschap (oude bena-
ming). 

Europese Gemeenschappen. 

en volgende. 

Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden. 

februari. 

gecotirdineerde wetten. 

Gedrukte Stukken (Kamer, Senaat, ... ). 

gemeentereglement. 

Gerechtelijk Wetboek. 

Grondwet. 

Handelingen (Kamer, Senaat, .. .). 

Hof van Justitie E.G. 

Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke 
Rechten. 

januari. 

Journal des Tribunaux. 

Journal des Tribunaux du Travail. 

Jurisprudentie Hofvan Justitie E.G. 

koninklijk besluit. 

zie: W.Kh. 

landbouwvennootschap. 

ministerieel besluit. 

Wetboek Militaire Strafvordering. 

Militair Strafwetboek. 

november. 

naamloze vennootschap. 

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. 

op grond van. 

oktober. 

onder meer. 

openbaar ministerie. 

ordonnantie Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Pandectes Belges. 



Pand.per.: 

Pas.: 

Pasin.: 

Prov.regl. : 

P.V.B.A.: 

Rb.E.G.: 

R.C.J.B.: 

Rev.dr.pen. : 

R.G.A.R.: 

R.P.D.B.: 

R.W.: 

R.v.St.: 

sept.: 

S.E.W.: 

Sv.: 

Sw.: 

t.: 

T.B.H.: 

T.B.P.: 

T.P.R. : 

Veldw.: 

Verz.Arr. R.v.St. : 

vgl. : 

V.O.F.: 

Vr. enAntw.: 

V.T.Sv.: 

v.z.w.: 
W.: 

W.B.T.W.: 

W.I.B.: 
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Pandectes periodiques. 

Pasicrisie. 

Pasinomie. 

provinciereglement. 

personenvennootschap met beperkte aansprakelijk
heid (oude benaming). 

Rechtbank van Eerste Aanleg van de Europese 
Gemeenschappen. 

Revue critique de jurisprudence belge. 

Revue de droit penal et de criminologie. 

Revue generate des assurances et des responsabi-
lites. 

Repertoire pratique du droit belge. 

Rechtskundig Weekblad. 

Raad van State. 

september. 

Sociaal-economische Wetgeving - Tijdschrift voor 
Europees en economisch recht. 

Wetboek van Strafvordering. 

StrafWetboek. 

tegen. 

Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht. 

Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek 
Recht. 

Tijdschrift voor Privaatrecht. 

Veldwetboek. 

zie: Arr.R.v.St. 

vergelijk. 

vennootschap onder firma. 

Vragen en Antwoorden. 

voorafgaande titel wet 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvor
dering. 

vereniging zonder winstoogmerk. 

wet. 

Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde 
Waarde. 

Wetboek van de Inkomstenbelastingen. 



W.I.G.B.: 

W.Kh.: 

W.Reg.: 

W.Succ.: 

W.Zeg.: 
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Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen 
Gelijkgestelde Belastingen. 

Wetboek van Koophandel. 

Wetboek van Registratierechten. 

Wetboek van Successierechten. 

Wetboek van Zegelrechten. 
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Lijst van verkorte citeertitels van wetten en besluiten 
en hun volledige benaming 

Alle verdere citeertitels worden naar de onderstaande geuormd 

Alcohol wet 

Apothekerswet 

A.R.A.B. 

Arbeidsartsenwet 

Arbeidsongeschiktheids
besluit Zelfstandigen 

Arbeidsongevallenwet 

Arbeidsongevallenwet Over
heidspersoneel 

Arbeidsovereenkomstenwet 

Arbeidsovereenkomstenwet 
Bedienden 

Arbeidsovereenkomstenwet 
Sportbeoefenaars 

Arbeidsovereenkomstenwet 
Werklieden 

Arbeidsreglementenwet 

Arbeidswet 

Architectenwet 

Artsenwet 

Auteurswet 

Avondsluitingswet 

Wet van 12 juli 1978 betreffende het accijnsregime 
van alcohol. 

Koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 
betreffende de Orde der Apothekers. 

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming. 

Wet van 28 december 1977 tot bescherming van de 
arbeidsgeneesheren. 

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instel
ling van een verzekering tegen arbeidsongeschikt
heid ten voordele van de zelfstandigen. 

Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 

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. 

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten. 

Wetten inzake het bediendencontract, samengeor
dend bij koninklijk besluit van 20 juli 1955. 

Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeids
overeenkomst voor betaalde sportbeoefenaars. 

Wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst. 

Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeids
reglementen. 

Arbeidswet van 16 maart 1971. 

Wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde der 
Architecten. 

Koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der 
Geneesheren. 

Wet van 26 juni 1981 tot vastelling van de Neder
landse tekst van de auteurswet van 22 maart 
1886. 

Wet van 24juli 1973 tot instellingvan een verplichte 
avondsluiting in handel, ambacht en dienstverle
ning. 



Bedrijfsorganisatiewet 

Benelux-Merkenwet 

Benelux-Tekeningen- of 
Modellenwet 

Beroepsziektenwet 

Bestaansminimumwet 

Bijzondere Wet Arbitragehof 

C.A.O.-wet 

Chequewet 

C.I.M.-Verdrag 

C.M.R.-Verdrag 

Dienstplichtwet 

Douane en Accijnzenwet 

Dronkenschapwet 

Drugwet 

Dwangsomwet 

E.E.G.-Verdrag 

E.E.G.-verordening 1408/71 
Sociale Zekerheid 
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Wet van 20 september 1948 houdende organisatie 
van het bedrijfsleven. 

Eenvormige Beneluxwet op de merken. 

Benelux-Verdrag inzake tekeningen of modellen 
(wet 1 december 1970). 

Wetten betreffende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, gecoordineerd op 3 juni 1970. 

Wet van 7 augustus 197 4 tot instelling van het recht 
op een bestaansminimum. 

Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari 
1989. 

Wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve 
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites. 

Wet van 1 maart 1961 betreffende de invoering in 
de nationale wetgeving van de eenvormige wet op 
de cheque en de inwerkingtreding van deze wet. 

Uniforme regelen betreffende de overeenkomst van 
internationaal spoorwegvervoer van goederen 
(C.I.M.). 

Verdrag van 19 mei 1956 betreffende de overeen
komst tot internationaal vervoer van goederen 
over de weg (C.M.R.). 

Koninklijk besluit van 30 april 1962 tot coordinatie 
der dienstplichtwetten. 

Koninklijk besluit van 18 juli 1977 houdende coiir
dinatie van de algemene bepalingen inzake 
douane en accijnzen. 

Besluitwet van 14 november 1939 betreffende de 
beteugeling van de dronkenschap. 

Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhan
delen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende 
middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica. 

Benelux-Overeenkomst houdende eenvormige wet 
betreffende de dwangsom, ondertekend op 26 
november 1973 en goedgekeurd bij wet van 31 
januari 1980. 

Verdrag van 25 maart 1957 tot oprichting van de 
Europese Economische Gemeenschap. 

Verordening Raad E.G. nr. 1408/71 van 14 juni 1971 
betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstan
digen, alsmede op hun gezinsleden, die zich 
binnen de Gemeenschap verplaatsen. 



E.E.G.-verordening 574/72 
Sociale Zekerheid 

Executieverdrag 

Faillissementswet 

Feestdagenwet 

Financieringsh uurwet 

Gehandicaptenwet Tegemoet
komingen 

Geluidshinderwet 

Gemeentewet 

Geneeskundewet 

Gewetensbezwaardenwet 

Gezinsbijslagenwet Zelfstan
digen 

Gezondheid en Veiligheids
wet 

Handelshuurwet 

Handelspraktijkenwet 

Handelsvertegenwoordigers
wet 

Hormonenwet 

Huurwet 1975 
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Verordening Raad E.G. nr. 574172 van 21 maart 
1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing 
van verordening (EEG) nr. 1408/71 betre:ffende de 
toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op 
werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun 
gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap 
verplaatsen. 

Verdrag van 27 september 1968 tussen de lidstaten 
van de E.E.G. betreffende de rechterlijke bevoegd
heid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in 
burgerlijke en handelszaken. 

Wet van 18 april1851 houdende herziening van de 
wetgeving op het faillissement, het bankroet en 
het uitstel van betaling. 

Wet van 4 januari 1974 betre:ffende de feestdagen. 

Koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot 
regeling van het juridisch statuut der onderne
mingen gespecialiseerd in financieringshuur. 

Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoet
komingen aan gehandicapten. 

Wet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van 
de geluidshinder. 

Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988. 

Koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de 
verpleegkunde, de paramedische beroepen en de 
geneeskundige commissies. 

Wet houdende het statuut van de gewetensbe
zwaarde, gecotirdineerd op 20 februari 1980. 

Wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag 
voor zelfstandigen. 

Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en 
de veiligheid van de arbeiders, alsmede de salu
briteit van het werk en van de werkplaatsen. 

Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereen
komsten met het oog op de bescherming van het 
handelsfonds. 

Wet van 14 juli 1971 betreffende de handelsprak
tijken. 

Wet van 30 juli 1963 tot instelling van het statuut 
der handelsvertegenwoordigers. 

Wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik van 
stoffen met hormonale of anti-hormonale werking 
bij dieren. 

Wet van 10 april 1975 betreffende de huurprijzen 
van woningen. 



Huurwet 1991 

Hypotheekwet 

IJkwet 

Jachtwet 

J eugdbeschermingswet 

Kinderbijslagwet Werkne
mers 

Krankzinnigenwet 

Leerlingwezenwet 

Leurhandelwet 

Luchtvaartwet 

Mijnwet 

Mindervalidenwet Sociale 
Reclassering 

Mindervalidenwet Tegemoet
komingen 

O.C.M.W.-wet 

Onteigeningswet 

Onteigeningswet Autosnel
wegen 

Pachtwet 

Pensioenwet Werknemers 

Pensioenwet Zelfstandigen 
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Wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van de 
bepalingen van het Burgerlijke Wetboek inzake 
huishuur. 

Hypotheekwet van 16 december 1851. 

Wet van 16 juni 1970 betreffende de meeteenheden, 
de meetstandaarden en de meetwerktuigen. 

Wet van 28 februari 1882 houdende de jachtwet. 

Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescher
ming. 

Samengeordende wetten van 19 december 1939 
betre:ffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. 

Wet van 18 juni 1850 op de krankzinnigen. 

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen voor 
beroepen uitgeoefend door arbeiders in loondienst. 

koninklijk besluit nr. 82 van 28 november 1939 
houdende regeling van de leurhandel. 

Wet van 27 juni 1937 houdende herziening van de 
wet van 16 november 1919 betre:ffende de regeling 
der luchtvaart. 

Gecoiirdineerde wetten van 15 september 1919 op de 
mijnen, groeven en graverijen. 

Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclas
sering van de mindervaliden. 

Wet van 27 juni 1969 betre:ffende het toekennen van 
tegemoetkomingen aan de mindervaliden. 

Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de open
bare centra voor maatschappelijk welzijn. 

Wet van 26 juli 1962 betre:ffende de rechtspleging bij 
hoogdringende omstandigheden inzake de ontei
geningen ten algemenen nutte. 

Wet van 26 juli 1962 betreffende de onteigeningen 
ten algemenen nutte en de concessies voor de 
bouw van autosnelwegen. 

Wet van 4 november 1969 tot wijziging van de pacht
wetgeving en van de wetgeving betre:ffende het 
recht van voorkoop ten gunste van huurders van 
landeigendommen. 

Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betref
fende het rust- en overlevingspensioen voor werk
nemers. 

Koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 
betre:ffende het rust- en overlevingspensioen der 
zelfstandigen. 



Postchequewet 

Probatiewet 

Programmawet 1976 

Programmawet 1977 

Provinciewet 

Racismewet 

Sluitingswet 

Sluitingsfondswet 

Sociale-Documentenwet 

Sociale-Zekerheidswet Mijn
werkers 

Sociale-Zekerheidswet Werk
nemers 1969 

Sociale-Zekerheidswet Zelf
standigen 

Taaldecreet 

Taalwet Bestuurszaken 

Taalwet Gerechtszaken 

Uitleveringswet 

Vakantiewet 

Vakbondswet Overheids
personeel 
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Wet van 2 mei 1956 op de postcheque. 

Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het 
uitstel en de probatie. 

Wet van 5 januari 1976 betreffende de budgettaire 
voorstellen 1975-1976. 

Wet van 22 december 1977 betreffende de budget
taire voorstellen 1977-1978. 

Wet van 30 april 1836. 

Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde 
door racisme of xenofobie ingegeven daden. 

Wet van 28 juni 1966 betreffende de schadeloosstel
ling van de werknemers die ontslagen worden bij 
de sluiting van ondernemingen. 

Wet van 30 juni 1967 tot verruiming van de 
opdracht van het Fonds tot Vergoeding van de in 
Geval van Sluiting van Ondernemingen 
Ontslagen Werknemers. 

Koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betref
fende het bijhouden van sociale documenten. 

Besluitwet van 10 januari 1945 betreffende de maat
schappelijke zekerheid van de mijnwerkers en de 
ermee gelijkgestelden. 

Wet van 27 juni 1969 tot herziening van de 
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbeiders. 

Koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende 
inrichting van het sociaal statuut der zelfstan
digen. 

Decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik 
der talen voor de sociale betrekkingen tussen de 
werkgevers en de werknemers, alsmede van de 
door de wet en de verordeningen voorgeschreven 
akten en bescheiden van ondernemingen. 

Wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, 
gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 
1966. 

Wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken. 

Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen. 

Wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de 
werknemers, gecoiirdineerd op 28 juni 1971. 

Wet van 19 december 197 4 tot regeling van de 
betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden 
van haar personeel. 



Vennootschappenwet 

Verdrag Benelux-Gerechts
hof 

Verdrag Rechten van de 
Mens 

Vervoerwet 

Verzekeringswet 

Vreemdelingenwet 

V.T.Sv. 

W.A.M.-wet 

Wapenwet 

Wegverkeersreglement 

Wegverkeerswet 

Werkloosheidsbesluit 1963 

Werkloosheidsbesluit 1991 

Wet Administratieve 
Geldboeten 

Wet Bescherming Loon 

Wet Bescherming 
Maatschappij 

Wet Economische 
Herorientering 

Wet Gerechtelijk Akkoord 
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Gecoordineerde wetten van 30 november 1935 
houdende samengeschakelde wetten op de 
handelsvennootschappen. 

Verdragvan 31 maart 1965 betreffende de instelling 
en het statuut van een Benelux-Gerechtshof. 

Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden. 

Wet van 25 augustus 1891 houdende herziening van 
de titel van het Handelswetboek betreffende de 
vervoerovereenkomsten. 

Wet van 11 juni 1874 betreffende de verzekeringen. 

Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen. 

Wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande 
titel van het Wetboek van Strafvordering. 

Modelcontract voor de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering, in voege gebracht bij de wet van 
1 juli 1956. 

Wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de 
handel in en het dragen van wapens en op de 
handel in munitie. 

Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende 
algemeen reglement op de politie van het wegver
keer. 

Wetten betreffende de politie over het wegverkeer, 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968. 

Koninklijk besluit van 20 december 1963 betref
fende de arbeidsvoorziening en werkloosheid. 

Koninklijk besluit van 25 november 1991 betref
fende arbeidsvoorziening en werkloosheid. 

Wet van 30 juni 1971 betreffende de administratieve 
geldboeten toepasselijk in geval van inbreuk op 
sommige sociale wetten. 

Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers. 

Wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maat
schappij tegen abnormalen en gewoontemisdadi
gers. 

Wet van 4 augustus 1978 tot economische 
herorientering. 

Wetten op het gerechtelijk akkoord, gecoordineerd 
bij Regentsbesluit van 25 september 1946. 



Wet Giftige Af\ral 

Wet Kleine 
N alatenschappen 

Wet Prestaties Algemeen 
Be lang 

Wet Prive-milities 

Wet Raad van State 

Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw 

Wet Sociale Promotie 

Wet Versnelling 
Strafrechtsple
ging 
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Wet van 22 juli 1974 op de giftige afval. 

Wet van 16 mei 1900 tot erfregeling van de kleine 
nalatenschappen. 

Wet van 19 augustus 1948 betreffende de prestaties 
van algemeen belang in vredestijd. 

Wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities 
verboden worden. 

Wetten op de Raad van State, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 12 januari 1973. 

Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de 
ruimtelijke ordening en van de stedenbouw. 

Wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een 
vergoeding voor sociale promotie. 

Wet van 11 juli 1994 betreffende de politierecht
banken ... versnelling van de strafrechtspleging. 

Wet Verzachtende Omstandig- Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstan-
heden digheden. 

Wet Voorlopige Hechtenis 

Wisselbriefwet 

Zeewet 

Ziekenhuiswet 

Z.I.V.-wet 

Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige 
hechtenis. 

Gecoordineerde wetten van 31 december 1955 op de 
wisselbrieven en de orderbriefjes. 

Wet van 21 augustus 1879 op de zee- en binnen
vaart. 

Wet van 7 augustus 1987 op de ziekenhuizen. 

Wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplichte verzekering 
voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. 





ARRESTEN 
VANHET 

HOF VAN CASSATIE 
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IN HET HOF VAN CASSATIE 

2001 

(ARRESTEN JANUARI TOT EN MET DECEMBER) 





Nr. 1 HOF VAN CASSATIE 1 

Nr. 1 

2e KAMER~ 2 januari 2001 

1 o VERVOER- GOEDERENVERVOER ~ LANDVERVOER WEGVERVOER ~ WEGVERVOER ~ VER

VOER GEV AARLIJKE STOFFEN- HANDELAAR- BEG RIP. 

2o VERVOER- GOEDERENVERVOER- LANDVERVOER WEGVERVOER ~ WEGVERVOER ~ VER

VOER GEVAARLIJKE STOFFEN ~ HANDELAAR ~ BEGRIP. 

3° MISDRIJF- TOEREKENBAARHEID ~ALGEMEEN ~ HOEDANIGHEID ~ VERVOER GEVAAR

LIJKE STOFFEN ~ UITVOERINGSAGENT. 

1 o Met 'handelaar' is in artikel 3, tweede lid, K.B. 16 september 1991 niet de hande
laar in de gebruikelijke betekenis van het woord bedoeld, maar enkel de hande
laar in de gevaarlijke stoffen die bij hem worden verladen. (Impliciet.) (1) 

2° De rechter die vaststelt dat een vennootschap ladingsoperaties verricht in plaats van 
een handelaar in gevaarlijke goederen die zelf niet over een ladingsinstallatie be
schikt, kan wettig oordelen dat die ladingsoperaties deze zijn van een handelaar in 
gevaarlijke stoffen bij wie de goederen worden geladen zodat de verplichtingen van 
artikel 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 september 1991 moeten wor-
den nageleefd (2). · 

3° De rechter oordeelt wettig dat een uitvoeringsagent die ladingsoperaties verricht in 
plaats van een handelaar in gevaarlijke stoffen die over geen eigen ladingsinstallaties 
beschikt, de hoedanigheid heeft van handelaar in gevaarlijke stoffen bij wie de goe
deren worden geladen, zodat de verplichtingen van artikel 3, tweede lid, van het ko
ninklijk besluit van 16 september 1991 moeten worden nageleefd (3). 

(L ... E.A.) 

Conclusie van de procureur-generaal Jean du Jardin : 
Toepassingsgebied van artikel3, al. 2, K.B. 16 september 1991 betreffende het ver

voer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van ontplofbare en ra
dioactieve stoffen, zoals gewijzigd bij artikel 2 K.B. 1 december 1994. 

A De wettelijke basis voor de veroordeling. 
1. Eiser L. is door de correctionele rechtbank te Antwerpen in beroep veroordeeld 

wegens (tenlastelegging K) 'fabrikant ofhandelaar zijnde, wanneer de gevaarlijke stof
fen bij hen werden geladen, verzuimd te hebben zich te onderwerpen aan de voor
schriften van randnummers 2002 en 10385 (A.D.R.) die voor de verzender van toe
passing zijn'. De N.V. Alca Petroleum Company is burgerrechtelijk aansprakelijk 
verklaard voor de feiten gepleegd door eiser, haar algemeen directeur. De ten laste ge
legde feiten zijn gepleegd op 8 februari 1997. 

2. Het Europees Verdrag betreffende het Internationaal vervoer van gevaarlijke goe
deren over de weg (A.D.R.) (4) voorziet in een aantal voorschriften terzake van het ge
noemde vervoer. Randnummer 2002 heeft betrekking op vermeldingen in het ver
voerdocument en de toelating tot het transport. Randnummer 10385 stelt een vereiste 
van schriftelijke instructies in. 

(1) Zie de conclusie van het O.M., dat concludeerde tot cassatie op grond van het eerste mid-
del. 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 

(4) Verdrag van Geneve van 30 september 1957, goedgekeurd bij Wet 10 augustus 1960 en ver
vangen door het Europees Verdrag van 30 september 1975, B.S. 25 januari 1995, zoals gewij
zigd bij Bericht 8 augustus 1997, B.S. 8 augustus 1997. 



2 HOF VAN CASSATIE Nr. 1 

Op het ogenblik van de tenlastgelegde feiten werd de naleving van die voorschrif
ten verplicht gesteld door artikel 3 K.B. 16 september 1991 zoals gewijzigd door K.B. 
1 december 1994 (5) : 

'Het is de verzender, de commissionair-expediteur, de vervoerscommissionair en de 
vervoerder verboden gevaarlijke stoffen te laden, te vervoeren, te doen laden ofte doen 
vervoeren indien het vervoer niet voldoet aan de bepalingen van het A.D.R. en van dit 
besluit. 

Wanneer de goederen bij de fabrikant ofbij de handelaar zelfworden geladen, is deze 
eveneens onderworpen aan de voorschriften van randnummers 2002, (3901) en 10385 
die voor de verzender van toepassing zijn.' 

V66r de wijziging van 1 december 1994 luidde die bepaling: 
'Het is verboden gevaarlijke stoffen te laden, te vervoeren, te doen laden of te doen 

vervoeren op een voertuig dat niet voldoet aan de voorschriften van dit besluit. 
Wanneer de goederen bij de fabrikant ofbij de handelaar zelfworden geladen, is deze 

eveneens onderworpen aan de voorschriften van randnummers 2002, 3901 en 10385 
die voor de verzender van toepassing zijn'. 

De tweede alinea is een bijna letterlijke herhaling van artikel 3, § 2, K.B. 13 ja
nuari 1986, dat op zijn beurt artikel 7, § 2, koninklijk besluit 15 maart 1975 over
neemt. 

De bestraffing vloeit voort uit artikel 9 van het voornoemde besluit van 16 sep
tember 1991 : 

'De overtredingen van de bepalingen van dit besluit en van hetA.D.R. worden op
gespoord, vastgesteld en gestraft overeenkomstig ( ... ) 2° de wet betreffende de poli
tie op het wegverkeer, gecoi.irdineerd op 16 maart 1968, wanneer het gaat om inbreu
ken op de voorschriften betreffende de wijze waarop de gevaarlijke goederen worden 
vervoerd ( ... ).' 

B. De retroacta van de zaak. 
3. De retroacta van deze voorziening zijn de volgende. Op 8 januari 1997 wordt een 

vrachtwagenbestuurder gecontroleerd. Bij die gelegenheid wordt een inbreuk vast
gesteld op diverse (transport)strafrechtelijke bepalingen, waaronder die van het K.B. 
van 16 september 1991 betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Die vrachtwagenbestuurder was een aangestelde van de vervoersfirma Itraco B.V.B.A. 
Die laatste voerde een transport uit voor de brandstoffenhandel Hudiko N.V. De zaak
voerder van die beide vennootschappen werd ook vervolgd. De B.V.B.A. Itraco werd 
als burgerrechtelijk aansprakelijke partij gedagvaard. 

De lading van de gasolie is gebeurd aan de volautomatische laadplaats van Avia, 
zijnde de firma Alca Petroleum Company N.V. De zaakvoerder van deze vennoot
schap, eiser, werd in die hoedanigheid vervolgd op grond van artikel 3, alinea 2, van 
voornoemd koninklijk besluit van 16 september 1991. 

4. In haar conclusie voor de politierechtbank betwistte NV Alca, eiseres, haar hoe
danigheid van fabrikant of handelaar. 

De gasolie wordt verkocht door de N.V. Wiljo, die toegangsbadges voor de laadc 
installatie had op grond van een overeenkomst met de N.V. B.O.M. (Belgische Olie 
Maatschappij), exploitant van de automatische laadinstallatie waarvan de N.V. Alca 
enkel eigenaar is. 

Omdat zij geen eigenaar is van de gasolie, zou de N.V. Alca daarom niet als han
delaar kunnen worden beschouwd. Zij is evenmin fabrikant. 

Eisers voerden daartoe in hun conclusie aan dat het legaliteitsbeginsel een res
trictieve interpretatie van artikel 3, al. 2, koninklijk besluit 16 september 1991 ge
biedt. De gelijkstelling met de verzender bedoeld in alinea 1 zou enkel gelden voor de 
verlader-fabrikant en de verlader-handelaar. 

5. In haar vonnis van 21 april 1998 overweegt de politierechtbank te Antwerpen 
(p. 6) hierover het volgende : 

(5) En opnieuw gewijzigd door artikel 9 K.B. 12 november 1998, B.S. 24 december 1998. 
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De reglementering inzake veilig transporteren strekt tot de bescherming van mens 
en milieu en houdt geen interventie in op de privaatrechtelijke rechtsverhoudin
gen. 

Op grond van de stukken is niet duidelijk wie opdrachtgever, verzender, vervoers
commissionair of verlader is. 

Artikel 3, al. 2, K.B. 16 september 1991 stelt de verlader-handelaar en de verlader
fabrikant gelijk met de verzender (zie verder). 

Eiseres is niet alleen eigenaar van een laadinstallatie maar stelt deze ook ter be
schikking. Bovendien houdt het feit dat zij eigenares is van de installatie niet in dat 
zij geen handelaar zou zijn. 

De verlading greep plaats in de laadinstallatie van de N.V. Alca. 
DeA.D.R.-verplichtingen zouden bovendien rusten op degene die in de keten voor 

de schakel "verlading" t.a.v. de gevaarlijke stofverantwoordelijk is. 'De A.D.R.
verplichtingen zijn stofgebonden; anders oordelen zou de A.D.R-reglementering elke 
zin en effect ontnemen". 

Op die gronden zou eiseres onder het toepassingsgebied van artikel 3, al. 2, K.B. 16 
september 1991 vallen. 

6. In haar beroepconclusies betwist eiseres opnieuw haar hoedanigheid van handelaar
verlader of fabrikant-verlader (pp. 3-5). 

In een eerste beweging voert zij daartoe dezelfde argumenten aan als in haar con
clusie voor de eerste rechter. 

Stelling van de verdediging : 
Ongeacht het doel van de reglementering inzake veilig transporteren, blijft het 

toepassingsgebied van artikel 3, al. 2, koninklijk besluit 16 september 1991 beperkt 
tot de handelaar of de fabrikant die verlader is. Het feit verlader te zijn, volstaat dus 
niet. 

In dubio pro reo. De politierechtbank overweegt dat het op grond van de stukken 
niet duidelijk is wie opdrachtgever, verzender, vervoerscommissionair ofverlader is. 
Zij had daarom de eisers moeten vrijspreken. 

Omkering bewijslast. Dat het feit dat eiseres eigenaar is van de installatie niet in
houdt dat zij geen handelaar is, betekent nog niet dat zij dat wel is. Die bewijsvoe
ring komt toe aan het O.M. Eiseres moet niet bewijzen dat zij geen handelaar is. 

Uit de laatste geciteerde overweging van de politierechtbank blijkt dat de hoeda
nigheid van verlader zou volstaan. Die verlader moet nochtans ook handelaar offa
brikant zijn. 

Bovendien zou de politierechtbank ten onrechte geoordeeld hebben dat de eiseres 
verantwoordelijk was voor de verlading, omdat die automatisch gebeurde. 

Op die gronden zou eiseres niet onder het toepassingsgebied van artikel 3, al. 2, K.B. 
16 september 1991 vallen. 

7. Ontleding van het bestreden vonnis. 
Het stelt vast dat de N.V. Alca, eiseres, diensten verricht in de verdeling van pe

troleumproducten. 
De reeds genoemde N.V. B.O.M., exploitant van de laadinstallatie waarvan N.V. Alca 

eigenaar is, reikt aan haar klanten-oliedistributeurs toegangsbadges uit voor de au
tomatische laadinstallaties. 

De N.V. Alca zou daarom uitvoeringsagent zijn voor de andere genoemde vennoot
schappenladingbelanghebbenden, zoals de N.V. B.O.M. en de N.V. Wiljo. Wanneer de 
N.V. Alca in hun plaats ladingsoperaties verricht, treedt zij daarom in de plaats van 
die verladers wat betreft de verplichtingen die deze laatsten hadden wanneer deze over 
eigen ladingsinstallaties zouden beschikken. 

De NV Alca zou daarom duidelijk de hoedanigheid van (verlader-)handelaar heb
ben. 

8. Ontleding van de memorie in cassatie. 
In hun memorie voor het Hof voeren eisers drie middelen aan : 
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1e middel: schending van de artikelen 3, al. 2, 9, 2°, K.B. 16 september 1991 en 29 
K.B. 16 maart 1968 (coordinatie van de wetten betreffende de politie over het weg
verkeer). 

De bedoeling van het K.B. van 16 september 1991 is : sommige van de verplich
tingen die gelden voor andere transportdeelnemers, met name de verzender, tot de han
delaar en de fabrikant uit te breiden. 

Alinea 2 van artikel 3 van het K.B. omvat een dubbele beperking van het toepassings
gebied : enerzijds moet de aangesprokene handelaar of fabrikant zijn. Anderzijds en 
cumulatief daarmee moeten de goederen bij hem worden geladen. 

'Handelaar' betekent volgens eisers: 'handelaar in de gevaarlijke goederen'. 
Het bestreden vonnis zou dit wettelijke begrip schenden door aan te nemen dat een 

uitvoeringsagent die in plaats van een verlader-handelaar ladingsoperaties ver
richt, de hoedanigheid van handelaar heeft en in de plaats treedt van de verlader
handelaar wat betreft de verplichtingen die deze had indien hij over een eigen in
stallatie zou beschikken. 

2e middel: schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W. en van de bepa
lingen opgesomd in het eerste middel. 

1e onderdeel : uit de elementen die zij vaststellen, konden de feitenrechters niet be
sluiten tot de kwalificatie van eiseres als uitvoeringsagent zodat zij niet tot de toe
passing van het K.B. van 16 september 1991 konden besluiten. 

2e onderdeel : miskenning van de bewijskracht van verschillende stukken. 
3e middel : miskenning van de bewijskracht van de appelconclusie van de eisers. 
C. Antwoord op het eerste middel- het toepassingsgebied van artikel 3, al. 2, K.B. 

16 september 1991 : wetgeving en rechtsleer (6). 

(6) Geen van de vier koninklijke besluiten waarin de betwiste alinea van artikel 3 koninklijk 
besluit 16 september 1991 wordt afgekondigd, zijn in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd met 
een verslag aan de Koning of het advies van de Raad van State. Evenmin is in het oorspronke
lijke A.D.R.-Verdrag een toelichting opgenomen omtrent het persoonlijke toepassingsgebied van 
de regeling.Over de A.D.R.-regeling bestaat bovendien slechts weinig- en in hoofdzaak technisch
beschrijvende - rechtsleer : 

B. SPRIET, Transportstrafrecht, Proefschrift, K.U.Leuven, 1993, dl. II, p. 522-524. 
Deze auteur omschrijft artikel 3 koninklijk besluit 16 september 1991 als een verruiming van 

de verantwoordelijkheid van bepaalde participanten in het transportproces. Naast een sum
miere omschrijving van de verplichtingen van de verzender en de vervoerder stelt hij over de 2e 
alinea van de voornoemde bepaling enkel : 

'Ingevolge de uitdrukkelijke personele uitbreiding van het toepassingsgebied van deze wel
bepaalde A.D.R.-voorschriften in de strafrechtelijk gehandhaafde Belgische wetgeving, wordt voor 
de naleving ervan de verlader-fabrikant of de verlader-handelaar gelijkgesteld met de verzen
der (. .. )' (p. 523). 

Hij verwijst niet verder naar rechtspraak of rechtsleer die de voornoemde bepaling zou heb
ben ge!nterpreteerd. 

De auteur houdt op p. 524 op basis van artikel 3, al. 1, K.B. 16 september 1991 een strafrech
telijke aansprakelijkheid aan van 'de verlader' : "Zo kunnen ook de opdrachtgever, de verzen
der, de vervoerscommissionair en de verlader - buiten hun penale verantwoordelijkheid voor de 
gedragingen gesteld in hun specifieke hoedanigheid- op het strafrechtelijk vlak tevens verant
woordelijk worden gesteld, wanneer het vervoer van gevaarlijke goederen geschiedt met een voer
tuig dat niet beantwoordt aan de A.D.R.-reglementering." Artikel 3, al. 1, K.B. 16 september 1991 
stelde namelijk: 'Het is verboden gevaarlijke stoffen te laden, te vervoeren, te doen laden ofte doen 
vervoeren op een voertuig dat niet voldoet aan de voorschriften van dit besluit.' Het wijzigende 
K.B. van 1 december 1994 heeft het toepassingsgebied van deze eerste alinea beperkt tot 'de ver
zender, de commissionair-expediteur, de vervoerscommissionair en de vervoerder'. 

Transportgids, Kluwer, 1994, IV, 3.3. 
Na een bespreking van de voornaamste verplichtingen van de afzender stelt de Transport

girls onder de hoofding '13.2. Gelijkschakeling van afzender en verlader (fabrikant ofhande
laar)': 

"Het koninklijk besluit van 16 september 1991 stelt o.a. dat, wanneer de goederen bij de fa
brikant of de handelaar zelf worden geladen, deze laatste eveneens onderworpen is aan be
paalde A.D.R. voorschriften, zoals die i.v.m. de toelating tot het vet-voer, het vervoerdocument, de 
schriftelijke instructies (veiligheidskaarten) en de gevaarsetiketten." => 
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9. Het eerste middel komt vooreerst op tegen het bestreden vonnis in zoverre het 
eiseres als uitvoeringsagent van de andere vennootschappen strafrechtelijk aanspra
kelijk zou stellen. 

Het middel moet in die lezing als gegrond worden aangehouden. Strafrechtelijke ver
antwoordelijkheid is niet delegeerbaar. Zo'n delegatie is evenmin mogelijk inzake de 
naleving van de A.D.R.-voorschriften : 'Afwijkende prive-overeenkomsten, waarbij een 
opdrachtgever probeert de eigen verantwoordelijkheid te beperken, zijn niet geldig (b.v. 
een opdrachtgever zou een vervoerder een verklaring kunnen laten ondertekenen waarin 
deze laatste verklaart dat zijn voertuig volledig in orde is met de A.D.R.-voorschriften 
(8). 

Het gaat ten andere om een algemeen strafrechtelijk beginsel. In de rechtspraak be
staan wel toepassingen waarin de opdrachtgever van een uitvoeringsagent in de plaats 
van die laatste strafrechtelijk verantwoordelijk wordt geacht (9). Een uitvoerings
agent kan uiteraard slechts samen met of in de plaats van zijn opdrachtgever straf
rechtelijk worden vervolgd, indien hijzelfvoldoet aan alle constitutieve bestandde
len van het misdrijf(lO). Het enige voorbehoud is de toepassing van de regels inzake 
mededaderschap (11). 

In die zin schendt het bestreden vonnis de aangevoerde strafrechtelijke bepalin
gen zo eisers enkel in hun hoedanigheid van uitvoeringsagent zouden zijn vervolgd. 
Dat is nochtans niet zo. 

Vervolgens wordt onder een hoofding '13.3. Medeverantwoordelijkheid van afzender en verla
der i. v.m. de voorschriften voor het voertuig' op basis van het oude artikel, 3, a!. 1, K.B. 16 sep
tember 1991 gesteld dat zowel afzender als verlader daarvoor verantwoordelijk kunnen worden 
gesteld. 

Transportgids, Kluwer Editorial, 1998, 6.8. 
Onder hoofdstuk 12 worden de 'verplichtingen en verantwoordelijkheden van verzender, ver

voerder en verlader' besproken : 
"12.3. Verplichtingen van diegene die het voertuig laadt. 
Diegene die het voertuig laadt (b.v. de handelaar offabrikant) moet erop !etten dat de voor

schriften inzake het vervoersdocument en de verklaring van de afzender, de plaatsing van de 
gevaarsetiketten en het overhandigen van de veiligheidskaarten worden nageleefd. 

Diegene die een tankvoertuig laadt, moet erop toezien dat de maximale vullingsgraad niet over
schreden wordt. 

Diegene die gevaarlijke goederen in een voertuig of een laadkist laadt, moet de samenladings
verboden respecteren. 

Na het laden moet nagegaan worden of aile sluitingen dicht zijn." 
Onder de titel "12.4. Medeverantwoordelijkbeid van verzender, vervoer en verlader" wordt a.m. 

de tekst van de tweede alinea van artikel 3 K.B. 16 september 1991, zoals gewijzigd bij K.B. van 
1 december 1994 en K.B. van 12 november 1998, hernomen. 

(7) Zie, bij gebreke van cassatierechtspraak, Luik 27 mei 1981, R.R.D. 1981, 378 met noot M. 
DUMONT. 

(8) J. VAN 0LMEN, 'Wegvervoer- Gevaarlijke goederen', in X., Transportgids, Diegem, Klu
wer, 1998, 6.8/38, p. 132-133. 

(9) Zie hierover C. HENNAU en J. VERHAEGEN, Droit penal general, Brussel, Bruylant, 1995, nrs. 
288 e.v., en vee! eerder R. LEGROS, 'Imputabilite penale et entreprise economique', R.D.P. 1968-
69, 365, nr. 17. 

(10) Zie over het begrip dader C. H!lNNAU en J. VERHAEG!lN, o.c., nr. 288. 

(11) Daartoe moest tweede eiseres niet voldoen aan aile toepassingsvoorwaarden van artikel 3 
K.B. 16 september 1991, maar enkel aan de voorwaarden die doorgaans uit artikel 66 Sw. wor
den afgeleid. Meteen blijkt dat in deze constructie geen uitweg ligt. Er is namelijk geen hoofd
dader van een strafbaar feit. Doordat de fabrikanten en handelaars in deze zaak de verlading van 
de gevaarlijke stoffen bij tweede eiseres lieten doorgaan, voldoen zij niet meer aan de voor
waarde dat "bij hen zelfwordt geladen". Op hen is artikel3, alinea 2, K.B. 3 september 1991 niet 
van toepassing bij gebreke van hun hoedanigheid van verlader. 

De appelrechters konden dus oak moeilijk overwegen dat tweede eiseres in de plaats was ge
treden van deze "verladers", omdat zij geen verladers waren ... 
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10. Kan men stellen dat eiseres niet in haar hoedanigheid van uitvoeringsagent, maar 
in eigen hoedanigheid onder het toepassingsgebied van artikel 3 al. 2 K.B. 16 sep
tember 1991 zou vallen? 

Er bestaat eensgezindheid dat de genoemde bepaling enkel van toepassing is op de 
verlader-handelaar, dit wil zeggen op een handelaar bij wie wordt geladen. 

In dat verband stelt het bestreden vonnis vast dat eiseres 'diensten verricht in de 
verdeling van petroleumproducten'. Die vaststelling, dat eiseres wel degelijk 'verla
der' is, wordt niet bestreden (12). 

Wel wordt uitdrukkelijk aangevoerd dat eiseres geen handelaar is, zoals bedoeld in 
artikel 3 K.B. 16 september 1991. 

Volgens eiseres is met dit wettelijke begrip enkel de handelaar in gevaarlijke stof
fen bedoeld en niet ook de handelaar die in het handelsregister is ingeschreven, en bij 
wie gevaarlijke goederen worden geladen met het oog op het transport ervan. 

Hoewel zo'n 'verruimde' interpretatie bij gebreke van wettelijke definitie eerder reeds 
is gebeurd in vergelijkbare gevallen (13), gaat die oplossing niet op wat betreft het ko
ninklijk besluit van 16 september 1991. 

Artikel 3, al. 2, K.B. 16 september 1991 is van toepassing op de fabrikant of de han
delaar, indien bij hem zelf wordt geladen. 

Het begrip handelaar kan hier niet in zijn gebruikelijke betekenis worden ge
bruikt. 

Nochtans is de 'ratio legis' van de tweede alinea van artikel3 K.B. 16 september 1991 
duidelijk wel dat de daarin vervatte verplichtingen van toepassing zouden zijn op elk
een die tijdens het gehele transportproces betrokken is bij verladings- en transport
operaties. Die interpretatie wordt alvast gehanteerd in de laatste editie van de 
Transportgids. Daarin worden namelijk de verplichtingen besproken van 'diegene die 
het voertuig laadt (b.v. de handelaar of fabrikant)' (14). Bovendien zijn er in rand
nummer 10 400 van het A.D.R. bijzondere verplichtingen opgenomen voor de exploi
tant van een automatische laadinstallatie. 

Tegen een dergelijke interpretatie bestaan er nochtans drie bezwaren. 

(12) Naar luid van artikel3, al. 2, K.B. 16 september 1991 volstaat het ten andere dat de goe
deren bij de handelaar zelfworden geladen. Hij hoeft niet zelfvoor die verlading in te staan. Een 
automatische laadinstallatie is daarom niet ipso facto van het toepassingsgebied van die bepa
ling uitgesloten. 

(13) Artikel26, § 1, van het K.B. 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de techni
sche eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren 
moeten voldoen, bepaalt : 'Geen voertuig mag op de openbare weg worden gebezigd indien het, in
zake onderhoud en werking, niet in volkomen goede staat verkeert ofwanneer het niet voldoet aan 
de bepalingen van dit reglement.' 

Sommige feitenrechters hebben het woord 'bezigen' ge!nterpreteerd, niet alleen als inhou
dende het besturen van een voertuig, maar ook het gebruik ervan tot economische doeleinden door 
een eigenaar. Het Hofvan Cassatie heeft geoordeeld dat die interpretatie aan de genoemde be
paling geen betekenis toekent die er niet in is bepaald (Cass., 3 januari 1995, A. C., 1995, nr. 1; 
Cass., 18 februari 1997, A. C., 1997, nr. 92; Cass., 28 september 1999, A. C., 1999, nr. 489) en verder
gaand dat die betekenis verplicht aan de genoemde bepaling moet worden gehecht (Cass., 12 sep
tember 1995, A. C. 1995, nr. 377). Bijzonder belangwekkend is een overweging uit het cassatie
arrest van 18 februari 1997 : 'Overwegende dat de door eiser voor de appelrechters genomen 
conclusie aanvoert ( ... ) dat de vennootschap waarvan eiser bestuurder is slechts de vrachtwa
gen met chauffeur ter beschikking stelt van de klan ten die zelf instaan voor de lading waarover 
hijzelf, in tegenstelling tot de chauffeur, geen toezicht kan uitoefenen noch van de eventuele over
lading op de hoogte kan zijn.' Toch valt die vennootschap onder de hier besproken bepaling. Die 
kwalificatie is zeer vergelijkbaar met de zaak die voorligt. 

Op vergelijkbare wijze is het begrip 'houder' uit het toen geldende art. 23, § 2, 1', b, konink
lijk besluit 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, 
hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen volgens het 
Hofterecht ge!nterpreteerd als 'gebruiker' (Cass., 16 oktober 1985, A.C., 1985-86, nr. 98). 

(14) Zie de geciteerde tekst supra voetnoot 6. 
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11. Ten eerste is er de taalkundige formulering van artikel 3 alinea 2. Daarin wordt 
gesproken van de fabrikant of de handelaar zelf. Daarmee is, ook volgens de be
voegde diensten op het ministerie, enkel de fabrikant van ofhandelaar in gevaar
lijke stoffen bedoeld. Bij de formulering en interpretatie van deze bepaling is men uit
gegaan van de (toen) geldende realiteit dat een (automatische) verladingsinstallatie 
doorgaans wordt geexploiteerd door de fabrikant of handelaar zelf. Met de hypo
these waarin de eigenaar van de laadinstallatie een andere (rechts)persoon is dan de 
exploitant-fabrikant of exploitant-handelaar, of de hypothese waarin eigenaar, ex
ploitant en fabrikant/handelaar onderscheiden personen zijn, is duidelijk geen reke
ning gehouden. 

Deze beperking is ook logisch. Men kan moeilijk de verplichtingen van de rand
nummers 2002, 3901 en 10 385 opleggen aan om het even welke handelaar- bij
voorbeeld de vennootschap die eigenaar of exploitant is van een laadinstallatie - wiens 
handelsactiviteit verder geen enkel verband houdt met de gevaarlijke stoffen waar
voor de genoemde verplichtingen moeten worden nagekomen. Ret is evident dat dit 
'vreemd zijn aan de stoffen' hier enkel op juridisch vlak bestaat en dat een juridi
sche constructie is opgezet om elke betrokken vennootschap aan die verplichtingen te 
onttrekken. Dat kan een reden zijn om de bepaling waaruit de verplichting voort
vloeit, aan te passen. Ret komt de strafrechter daarentegen niet toe een bepaling in 
die zin te interpreteren. Ret legaliteitsbeginsel verzet zich daartegen. 

Als het begrip 'handelaar' in zijn gebruikelijke betekenis zou moeten worden gei:n
terpreteerd, zou artikel 3, alinea 2, anders zijn geformuleerd. Ret zou de verplich
tingen van de randnummers 2002, 3901 en 10 385 dan van toepassing hebben ver
klaard op "degene bij wie de gevaarlijke stoffen worden verladen". Die verlader is 
uiteraard een handelaar. De toevoeging van de woorden 'de fabrikant of de hande
laar' duiden wel degelijk op een beperking (15). 

12. Ook uit de samenhang met de eerste alinea van artikel3 K.B. 16 september 1991 
kan blijken dat de tweede alinea restrictief moet worden gei:nterpreteerd. In de for
mulering van 16 september 1991 was die alinea algemeen van toepassing op het la
den, doen laden, vervoeren of doen vervoeren van gevaarlijke stoffen, ongeacht wie die 
handelingen uitvoerde of deed uitvoeren. Uit de geciteerde rechtsleer in voetnoot 6 blijkt 
dat die eerste alinea - in tegenstelling tot alinea 2 - wel van toepassing werd ge
acht op de verlader die geen fabrikant van of handelaar in gevaarlijke stoffen is. 

Welnu, bij K.B. 1 december 1994 werd het toepassingsgebied van de eerste alinea 
beperkt tot de verzender, de commissionair-expediteur, de vervoerscommissionair en 
de vervoerder. Bij K.B. van 12 november 1998 is daaraan de bestuurder toege
voegd. 

In het licht daarvan kan men moeilijk een zo ruim mogelijke toepassing van ali
nea 2 bepleiten, en het begrip 'handelaar' in zijn gebruikelijke betekenis gebruiken. 

13. In randnummer 10 400 van het A.D.R. zijn bijzondere verplichtingen opgeno
men voor de exploitant van een automatische laadinstallatie. Uit het feit dat naar dit 
randnummer niet wordt verwezen in artikel 3, alinea 2, K.B. 16 september 1991 zou 
men kunnen afleiden dat de exploitant die geen fabrikant van of handelaar in ge
vaarlijke stoffen is, niet als handelaar onder alinea twee valt. Hij zou integendeel moe
ten beantwoorden aan een van de kwalificaties van de eerste alinea opdat de A.D.R.
verplichtingen- in het bijzonder die van randnummer 10 400 - op hem van 
toepassing zouden zijn. 

14. Naar mijn mening kan daarom het wettelijke begrip handelaar in artikel3, ali
nea 2, koninklijk besluit 16 september 1991 niet in zijn gebruikelijke betekenis wor
den gebruikt. De handelaar bedoeld in de genoemde bepaling moet een handelaar zijn 
in de gevaarlijke stoffen die worden verladen. De appelrechters hebben in dat op
zicht artikel 3, alinea 2, geschonden. Ret eerste middel is gegrond. Ret tweede en het 
derde middel hoeven niet meer te worden onderzocht, omdat zij niet tot een rui
mere cassatie kunnen leiden. 

Besluit : cassatie. 

(15) Er kan oak op worden gewezen dat in art. 26, § 1, K.B. 15 maart 1968 het algemene be
grip 'bezigen' is gehanteerd en dat zo'n ruim begrip juist een verruimde interpretatie toeliet. 
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ARREST 

(A.R. P.98.1511.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 november 1998 in ha-
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen; 

I. Op de voorziening van L. : 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 3, 9, 2° van het koninklijk besluit van 16 september 1991 
betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uitzondering van 
ontplofbare en radioactieve stoffen en 29 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 
tot coordinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer, 

doordat het bestreden vonnis eiser veroordeelt uit hoofde van de niet-naleving van 
de bepalingen betreffende het vervoer over de weg van gevaarlijke stoffen, op grond 
van de motieven : 

"(. .. ) dat de NV Alca Petroleum Company diensten verricht in de verdeling van pe
troleumproducten zoals blijkt uit de gegevens van het strafdossier en uit de neerge
legde stukken; dat meer bepaald uit de overeenkomst tussen de niet in zake zijnde NV 
"BOM" Belgische Oliemaatschappij en de eveneens niet in zake zijnde NV Wiljo, blijkt 
dat de NV B.O.M. badges die toegang verschaffen aan de automatische laadinstallaties 
van de NV Alca Petroleum Company, uitreikt aan haar klanten-oliedistributeurs; dat 
de NV Alca dan ook duidelijk uitvoeringsagent is voor de andere, in het strafdossier 
en in voornoemde overeenkomst genoemde vennootschappen-ladingbelanghebbenden 
zoals de NV B.O.M., de NV Wiljo en de NV Hudiko, zoals blijkt uit de samenlezing van 
de overeenkomst tussen de NV B.O.M. en de NV Wiljo en de verklaring van be
klaagde L. aan verbalisanten; dat wanneer de NV Alca Petroleum Company van de 
N.V B.O.M. en klanten van deze laatste zoals de NV Wiljo opdracht krijgt om in hun 
plaats de ladingsoperaties te verrichten, zij in de plaats van deze verladers treedt wat 
betreft de verplichtingen die deze laatsten hadden wanneer deze over eigen ladings
installaties zouden beschikken; dat voor de ladingsoperaties de NV Alca dan ook dui
delijk de hoedanigheid van (verlader-)handelaar heeft, die dient te voldoen aan de ver
plichtingen van tenlastelegging K (. .. ) ", 

terwijl de artikelen 3, lid 2, 9, 2o van het K.B. van 16 september 1991 en 29 van het 
koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot coordinatie van de wetten betreffende de po
litie over het wegverkeer, de fabrikant of handelaar strafbaar stellen die de voor
schriften van randnummers 2002, 3901 en 10385 niet naleeft, wanneer de goederen 
bij hem zelf worden geladen; 

en terwijl het koninklijk besluit van 16 september 1991 de bedoeling had de ver
antwoordelijkheid van bepaalde participanten in het transportproces, met name de han
delaar en de fabricant, te verruimen door deze te verplichten de voorschriften na te 
leven die overeenkomstig de A.D.R.-voorschriften in beginsel behoren tot de op
dracht en de verantwoordelijkheid van andere transportdeelnemers, met name de ver
zender; artikel 3, lid 2 de verplichting uitbreidt, die normaliter rust op de verzen
der, om de voorschriften van de randnummers 2002, 3901 en 10385 nate leven; uit 
de bewoordingen van dit tweede lid van artikel 3 volgt dat deze uitbreiding op dub
bele wijze is beperkt; allereerst het personele toepassingsgebied van het misdrijf en
kel uitgebreid wordt tot de handelaar en de fabrikant; bovendien artikel3, tweede lid 
bepaalt dat deze participanten in het transportproces enkel de verplichting hebben de 
betreffende voorschriften na te leven indien de gevaarlijke goederen bij hen worden 
geladen; onder "handelaar" in de zin van artikel 3, lid 2 van het koninklijk besluit van 
16 september 1991 duidelijk verstaan dient te worden de handelaar in de gevaar
lijke goederen, die over de weg zullen worden ofwerden vervoerd; het bestreden von
nis dit wettelijk begrip "handelaar" schendt door aan te nemen dat een uitvoerings
agent, die opdracht krijgt van een verlader-handelaar om in zijn plaats de 
ladingoperaties te verrichten, de hoedanigheid van handelaar bezit en in de plaats treedt 
van deze verlader-handelaar wat betreft de verplichtingen die deze had indien hij over 
een eigen laadinstallatie zou beschikken, 
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zodat het bestreden vonnis, door eiser schuldig te verklaren aan de niet-naleving 
van de voorschriften betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, 
schending inhoudt van de artikelen 3, 9, 2° van het koninklijk besluit van 16 sep
tember 1991 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uit
zondering van ontplofbare en radioactieve stoffen en 29 van het koninklijk besluit van 
16 maart 1968 tot coiirdinatie van de wetten betreffende de politie over het wegver
keer: 

Overwegende dat artikel 3 van het koninklijk besluit van 16 september 
1991 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, met uit
zondering van ontplofbare en radioactieve stoffen, in het eerste lid be
paalt: "Ret is de verzender, de commissionair-expediteur, de vervoerscom
missionair en de vervoerder verboden gevaarlijke stoffen te laden, te 
vervoeren, te doen laden of te doen vervoeren indien het vervoer niet vol
doet aan de bepalingen van het A.D.R. en van dit besluit" en in het tweede 
lid : ''Wanneer de goederen bij de fabrikant of bij de handelaar zelf worden 
geladen, is deze eveneens onderworpen aan de voorschriften van rand
nummers 2002, 3901 en 10385 die voor de verzender toepasselijk zijn"; 

Overwegende dat deze bepalingen de bescherming beogen van personen 
en goederen bij de handelingen van laden en vervoeren van gevaarlijke goe
deren; 

Overwegende dat de rechter onaantastbaar oordeelt of een bij het laden 
of vervoeren van verboden gevaarlijke stoffen betrokken partij al dan niet 
de hoedanigheid heeft van handelaar in gevaarlijke stoffen die over de weg 
zullen worden of werden vervoerd; 

Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat Alca Petroleum Com
pany N.V. diensten verricht in de verdeling van petroleumproducten door in 
plaats van de Belgische Oliemaatschappij N.V. de ladingsoperaties te ver
richten; 

Dat uit de overige vaststellingen van het arrest blijkt dat de laatstge
noemde vennootschap handelaar in gevaarlijke goederen is maar over geen 
eigen ladingsinstallatie beschikt; 

Overwegende dat de appelrechters op grand van die vaststellingen wet
tig hebben kunnen oordelen dat de ladingsoperaties die Alca Petroleum Com
pany N.V. verricht, deze zijn van een handelaar in gevaarlijke goederen bij 
wie de goederen worden geladen, zodat de verplichtingen bepaald in het ver
melde artikel 3, tweede lid, van het koninklijk besluit van 16 september 1991 
moeten worden nageleefd; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; ( ... ) 

En overwegende dat de subtantiele 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. 

2 januari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur
generaal - Advocaat : mr. De Gryse. 
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Nr. 2 

2e KAMER - 2 januari 2001 

REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN- TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN 
VONNISGERECHT - AARD VAN HET MISDRIJF - BESCHIKKING TOT VERWIJZING- VONNIS BIJ 
VERSTEK GEWEZEN - GEEN BETEKENING- GEVOLG. 

Leidt tot regeling van rechtsgebied de onderlinge tegenstrijdigheid tussen enerzijds de 
beschikking tot verwijzing van de raadkamer waartegen geen rechtsmiddel kan wor
den aangewend, en anderzijds, het bij verstek gewezen en niet betekend vonnis van 
de strafrechter die zich onbevoegd verklaart, nu een eventueel verzet of hoger be
roep van de beklaagde bij gebrek aan belang niet ontvankelijk zou zijn. (1) 

(PROCUREUR DES KONINGS TE KORTRIJK T. L ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.1711.N) 

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift van de procureur des Konings 
bij de Recht bank van Eerste Aanleg te Kortrijk, ter griffie van het Hof ont
vangen op 13 december 2000, dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel 
uitmaakt; 

Overwegende dat het vonnis van de Correctionele Rechtbank te Kort
rijk op 9 juli 1997, dat ten aanzien van de beklaagde M.L. bij verstek is ge
wezen, de feiten die in de verwijzingsbeschikking onder C2 ten laste van deze 
beklaagde zijn omschreven als poging tot diefstal door middel van braak, in
klimming of valse sleutels ten nadele van de N.V. Olivier Construct, her
omschrijft als : "door middel van braak, inklimming of valse sleutels onge
veer 95.000 frank die hem niet toebehoorden, bedrieglijk te hebben 
weggenomen ten nadele van de N.V. Olivier Construct"; 

Dat de rechter oordeelt dat de aldus heromschreven feiten een misdaad uit
maken die niet werd gecorrectionaliseerd bij de beschikking van de raad
kamer van de Recht bank van Eerste Aanleg te Kortrijk van 17 juni 1997; dat 
de rechter oordeelt dat er samenhang bestaat met de overige ten laste van 
M.L. gelegde feiten en zich onbevoegd verklaart voor het geheel van deze fei
ten; 

Overwegende dat in de huidige stand van de rechtspleging tegen de be
schikking van de raadkamer geen rechtsmiddel kan worden aangewend en 
het vonnis van de correctionele rechtbank in kracht van gewijsde is ge
gaan ten aanzien van de beklaagde M.L.; dat de niet-betekening van dit 
verstekvonnis aan die beklaagde hieraan niet afdoet omdat verzet bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk is; 

Dat de onderlinge tegenstrijdigheid van de beide beslissingen een ge
schil van rechtsmacht doet ontstaan dat de loop van het gerecht belem
mert; 

Overwegeri'de dat, in zoverre deze bewezen zijn, de aan M.L. onder C2 ten 
laste gelegde feiten de misdaad schijnen op te leveren van diefstal door mid
del van braak, inklimming ofvalse sleutels bepaald bij de artikelen 461, 467, 

(1) Zie Cass., 28 aprtil1982, A. C., 1981-82, p. 1056, 17 december 1996, A.R. P.96.1427.N, nr. 512. 
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484, 486, 487 StrafWetboek en strafbaar gesteld met opsluiting van vijftot 
tien jaar; dat deze misdaad niet werd gecorrectionaliseerd; 

Overwegende dat er samenhang lijkt te bestaan met de overige feiten ten 
laste van M.L. gelegd; 

Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de 
beschikking op 17 juni 1997 gewezen door de raadkamer van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Kortrijk, in zoverre deze ten aanzien van M.L. is 
gewezen; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 
van de gedeeltelijk vernietigde beschikking; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hofvan Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling; laat 
de kosten ten laste van de Staat; 

2 januari 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever: de h. Frere- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur
generaal. 

Nr. 3 

1 e KAMER- 4 januari 2001 

STEDENBQUW- RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG- GEWESTPLAN- GEMEEN
TELIJKALGEMEEN PLAN- BEPERKINGEN OP HET EIGENDOMSRECHT- BOUWVERBOD- VOOR
WAARDEN. 

Het bouwverbod kan behoren tot de beperkingen op het eigendomsrecht, die vervat kun
nen zijn in het gewestplan dat geheel of ten dele de zaken bevat die in een gemeen
telijk algemeen plan zijn opgenomen. (Art. 12 en 15 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedenbouw.) 

(SOCIETE IMMOBILIERE REGIONALE C.V T. WAALS GEWEST) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0027.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 april 1998 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het tweede middel : schending van de artikelen 1, 2, 8, 12, 15, inzonderheid derde 
lid, 16, inzonderheid derde lid, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie 
van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw en, voor zoveel nodig, van de ar
tikelen 14, 19, 20 van het decreet van 27 november 1997 houdende het nieuw Waals 
Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, 1382, 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek 108 en 159 van de Grondwet, 

doordat het arrest het hoger beroep van eiseres afwijst en, met bevestiging van het 
beroepen vonnis, zegt dat het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de 
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inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen en het 
koninklijk besluit van 10 september 1979 tot goedkeuring van het gewestplan van Char
leroi nr. S4, overeenkomstig de wet zijn en, bijgevolg, de rechtsvordering van eise
res afwijst die strekte tot veroordeling van verweerster in de betaling van een be
drag van 561.840.741 frank als schadevergoeding, vermeerderd met de moratoire en 
de gerechtelijke interest, welke vordering gesteund is op de onwettigheid van de ko
ninklijke besluiten van 28 december 1972 en 10 september 1979 die niet wettig kon
den leiden tot een erfdienstbaarheid van openbaar nut ten laste van de eigendom
men van prive-personen, en derhalve op de artikelen 1S82 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek, op grond dat ''het tweede lid, 2°, van artikel12 (van de wet van 
29 maart 1962) bepaalt dat (het gewestplan) eveneens kan bevatten : 1 o (. .. ) 2° ge
heel of ten dele de zaken die in een gemeentelijk algemeen plan zijn opgenomen over
eenkomstig (. .. ) artikel 15 van de wet op de gemeentelijke algemene plannen, dat be
paalt dat het algemeen plan van aanleg voor het gehele grondgebied aangeeft : 1 o (. .. ); 
2° de algemene bestemming van verschillende delen van het grondgebied voor be
waning, nijverheid, landbouw of enig ander gebruik; so (. .. ) het bovendien kan aan
geven; 4 o de plaatsen die bestemd worden voor het aanleggen van groene ruimten, bos
reservaten, sportvelden en begraafplaatsen, alsmede voor openbare gebouwen en voor 
monumenten; 5° (. .. )"; dat" (. .. ) het gewestplan naast (die) verplichte vermeldingen, 
(. .. ) alle of een deel van de zaken kan bevatten die in de gemeentelijke algemene plan
nen moeten ofkunnen voorkomen" en, noodzakelijkerwijze, de voorschriften die im
pliceren dat het eigendomsrecht wordt beperkt, inclusief het verbod om te bouwen, 
waarbij de mogelijkheid tot dergelijke beperking zowel strookt met het advies van de 
Raad van State, als met de rechtsleer, zodat "de gewestplannen die zijn opgesteld in 
uitvoering van artikel12 van de wet van 29 maart 1962 beperkingen van het eigen
domsrecht mogen bevatten, inclusief het verbod om te bouwen, in zoverre zij ter uit
voering van 2° van die bepaling, alle of een deel van de zaken bevatten die in een ge
meentelijk algemeen plan voorkomen", dat het besluit van 27 december 1972 enkel 
beoogt alle aan de ontwerpen van plannen en gewestplannen gemeenschappelijke re
gels te coordineren, "dat die coordinatie, samen met de bepalingen van de stukken in 
verband met de ruimtelijke ordening, dat wil zeggen de gewestplannen - dat zijn de 
enige documenten van ruimtelijke ordening die in het ontwerp van besluit worden be
doeld - rechtsgevolgen zal hebben", waarbij een dergelijke reglementering onder de 
eigen bevoegdheid van de Koning valt, als bepaald in artikel 108 van de Grondwet, 
zodat "de Koning door de gemeenschappelijke regels van ontwerpen van plannen en 
de gewestplannen te 'coordineren' uit de beginselen van de wet en uit haar alge
meen opzet gevolgen heeft afgeleid die daaruit natuurlijk voortvloeien en waardoor 
een eenvormige uitvoering van de bepalingen van de wet van 29 maart 1962 moge
lijk wordt" en dat ''het wettelijk karakter van het koninklijk besluit van 28 decem
ber 1972 niet ernstig kan worden betwist", 

terwijl de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke orde
ning en van de stedenbouw, hoewel zij bepaalt dat de ruimtelijke ordening wordt ont
worpen zowel uit economisch, sociaal en esthetisch oogpunt als met het doel 's lands 
natuurschoon ongeschonden te bewaren (artikel 1) en dat doel wordt bereikt door de 
streek-, gewest- en gemeenteplannen waaraan de Koning bindende kracht verleent en 
die verordenende kracht hebben, toch een hierarchie van de plannen bevat, inzon
derheid wat betreft hun invloed op het eigendomsrecht van prive-personen; artikel 8 
bepaalt wat een streekplan kan bevatten; artikel 12 van de wet van 29 maart 1962 
duidelijk bepaalt wat een gewestplan kan bevatten : "1 o de aanduiding van de be
staande toestand; 2° de maatregelen van aanleg, vereist om te voldoen aan de eco
nomische en sociale behoeften van het gewest; so de maatregelen ter verbetering van 
het net der voornaamste verkeerswegen, het kan eveneens bevatten : 1 o (. .. ); 2° ge
heel of ten dele de zaken die in een gemeentelijk algemeen plan zijn opgenomen over
eenkomstig de navolgende opsomming (. .. )"; artikel 15 van de wet bepaalt wat de al
gemene gemeentelijke plannen kunnen bevatten : "1 o de bestaande toestand, 2o de 
algemene bestemming van verschillende delen van het grondgebied voor bewoning, 
nijverheid, landbouw of enig ander gebruik, so het trace van de voornaamste in het 
bestaande verkeerswegennet te brengen wijzigingen (. .. ), het kan bovendien aange
ven : 4 o de plaatsen die bestemd worden voor het aanleggen van groene ruimten, bos
reservaten, sportvelden en begraafplaatsen, alsmede voor openbare gebouwen en voor 
monumenten, 5° algemene voorschriften van esthetische aard, 6° algemene regels be-
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treffende de plaatsing en de grootte van de op te trekken gebouwen; de hierboven op
gesomde voorschriften kunnen eigendomsbeperkingen inhouden, met inbegrip van 
bouwverbod (. .. )";de zaken en de erfdienstbaarheden niet mogen worden verward, aan
gezien de artikelen 15 en 16 van de wet eerst de zaken opsommen en in, de aller
laatste zin de mogelijkheid van erfdienstbaarheden vermelden; hoewel een gewest
plan alle zaken of een gedeelte van de zaken bedoeld in een gemeentelijk algemeen 
plan kan bevatten, daaruit niet mag afgeleid worden de wetgever aan de Koning de 
bevoegdheid heeft verleend om gewestplannen uit te vaardigen met voorschriften die 
het eigendomsrecht beperken, inclusiefbouwverbod; artikel20 van het decreet van het 
Waals Gewest van 27 november 1997 tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruim
telijke ordening, Stedenbouw en Patrimonium, in tegenstelling tot artikel 12 van de 
wet van 29 maart 1962, uitdrukkelijk bepaalt dat zowel de gewestplannen als de ge
meentelijke plannen "beperkingen van het eigendomsrecht kunnen inhouden, met in
begrip van een verkavelings- of bouwverbod"; het koninklijk besluit van 28 decem
ber 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en 
gewestplannen, waarvan artikel1 bepaalt dat "dit besluit de algemene regelen be
paalt voor de opmaak en de tenuitvoerlegging van de door de minister voorlopig vast
gestelde ontwerp-gewestplannen en van de door de Koning vastgestelde gewest
plannen. De ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen omschrijven de 
bestemmingsgebieden en geven aanwijzingen omtrent de verkeerswegen conform (. .. ) 
en met aanwending ( ... ).De verschillende gebieden kunnen het voorwerp uitmaken 
van aanvullende voorschriften", en dat de verschillende gebieden omschrijft waarin 
het grondgebied moet worden ingedeeld, waaronder de woongebieden (artikel 5), de 
groengebieden (artikel 13), en de parkgebieden (artikel 14), en dat, naar luid van zijn 
artikelen 19, 21 en 23 bepaalt dat voor de gebieden die geen woongebied zijn slechts 
zeer uitzonderlijk vergunningen voor verkavelingen ofbouwwerken kunnen worden 
verleend, in samenlezing met het koninklijk besluit van 10 september 1979, dat het 
gewestplan voor Charleroi definitief vastlegt, het eigendomsrecht van eiseres be
perkt en meer bepaald bouwverbod oplegt; het koninklijk besluit van 28 december 1972 
de wet van 29 maart 1962 ingrijpend heeft gewijzigd door het mogelijk te maken dat 
in de gewestplannen, zoals in gemeenteplannen, erfdienstbaarheden worden be
paald wat de wetgever van 1962 niet had gewild; dergelijke beperkingen onwettig zijn, 
zowel gelet op artikel 12 van de wet van 29 maart 1962, dat aan de Koning niet de 
bevoegdheid verleende om ze op te leggen in het kader van een gewestplan, als op ar
tikel 108 van de Grondwet dat aan de Koning de bevoegdheid verleent om de veror
deningen te maken en de besluiten te nemen die voor de uitvoering van de wet ten no
dig zijn, zonder ooit de wetten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van hun uitvoering 
te mogen verlenen, maar niet om de draagwijdte ervan uit te breiden, noch ze aan tc 
vullen of te wijzigen, aangezien de uitvoerende inacht, in de uitvoering van de op
dracht uit artikel108 van de Grondwet, de draagwijdte van de wet beperken noch uit
breiden mag; het arrest, door te beslissen dat het koninklijk besluit van 28 decem
ber 1972 en dus ook het gewestplan van Charleroi dat bij koninklijk besluit van 10 
december 1979 bindend was verklaard, niet onwettelijk was, artikel 159 van de Grand
wet schendt; het arrest niet naar recht is verantwoord en de in het middel ver
melde bepalingen schendt : 

Overwegende dat het gewestplan, ingevolge de artikelen 12, tweede lid, 2o, 
15, eerste lid, 2°, en tweede lid, 4°, van de wet van 29 maart 1962 hou
dende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, voor 
het gehele grondgebied de algemene bestemming van verschillende delen van 
het grondgebied voor bewoning, nijverheid, landbouw of enig ander ge
bruik kan aangeven, en ook de plaatsen die bestemd worden voor het aan
leggen van groene ruimten en bosreservaten; 

Dat dergelijke voorschriften uiteraard beperkingen van de uitoefening van 
het eigendomsrecht kunnen inhouden, inclusief in voorkomend geval een 
bouwverbod, die wettelijke erfdienstbaarheden van openbaar nut zijn; 

Overwegende dat het arrest, wanneer het oordeelt, na eerst te hebben ge
wezen op de teneur van de artikelen 12 en 15 van de wet van 29 maart 1962, 
dat, in zoverre een gewestplan zaken bevat die zijn opgesomd in (genoemd) 
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artikel 15, de aangenomen voorschriften noodzakelijk dergelijke beperkin
gen moeten kunnen inhouden" en "dat de gewestplannen die zijn opge
steld in uitvoering van (voornoemd) artikel 12 beperkingen op het eigen
domsrecht mogen bevatten, inclusiefhet verbod om te bouwen, in zoverre zij 
ter uitvoering van 2o (van het tweede lid) van die bepaling, alle of een deel 
van de zaken bevatten die in een gemeentelijk algemeen plan voorko
men", zijn beslissing naar recht verantwoordt; 

En overwegende dat voor het overige, de andere grieven van het middel 
bijgevolg, ook al waren zij gegrond, niet tot vernietiging kunnen leiden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

4 januari 2001 -'--- 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. T'Kint, Simont. 

Nr. 4 

1 e KAMER- 4 januari 2001 

1 o VENNOOTSCHAPPEN- ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS- HANDELSVEN
NOOTSCHAP- VEREFFENING- R.S.Z. - ALGEMEEN VOORRECHT OP ROERENDE GOEDEREN
BESLAG- HINDERPAAL. 

2° BE SLAG - GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING- HANDELSVENNOOTSCHAP- VEREFFE
NING- R.S.Z. - ALGEMEEN VOORRECHT OP ROERENDE GOEDEREN- BESLAG- HINDER
PAAL. 

so VOORRECHTEN EN HYPOTHEKEN- ALGEMEEN VOORRECHT- HANDELSVEN
NOOTSCHAP- VEREFFENING- R.S.Z. - ALGEMEEN VOORRECHT OP ROERENDE GOEDEREN
VERVAL- SCHORSING- BESLAG. 

1 o en zo De invereffeningstelling van een handelsvennootschap impliceert niet dat een 
schuldeiser, die een algemeen voorrecht heeft, geen individueel middel van tenuit
voerlegging op de goederen van de schuldenaar mag hanteren (1). (Art. 19, 4°ter, 
Hypotheekwet.) 

so Naar recht verantwoord is de beslissing die weigert de schuldvordering van de R.S.Z. 
in het bevoorrecht passief van het faillissement van een handelsvennootschap op te 
nemen op grand dat de R.S.Z. tijdens de periode waarin de vennootschap in veref
fening was, middelen van tenuitvoerlegging had kunnen en moeten hanteren om ver
val van zijn voorrecht te voorkomen. (Art. 19, 4 °ter, Hypotheekwet.) (Impliciet.) 

(1) Over het feit dat het beginsel van de gelijkheid tussen de schuldeisers dat is vervat in art. 
184 Handelsvennootschappenwet, eraan in de weg staat dat schuldeisers die geen bijzonder voor
recht noch een zakelijke zekerheid hebben, individueel daden van tenuitvoerlegging stellen waar
door de rechten van de andere schuldeisers worden geschaad, zie Cass., 23 jan. 1992, A.R. 9044, 
nr. 268, met concl. adv.-gen. Janssens de Bisthoven in Bull. en Pas., 1992. 
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(R.S.Z. T. GRONDAL QQ.- CURATOR FAILLISSEMENT B.V.B.A. N ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99004080F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 11 februari 1999 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 178 en 184 van de gecoiirdineerde wetten op de han
delsvennootschappen van 30 november 1935, dat is titel IX "De handelsvennoot
schappen", van boek I van het Wetboek van Koophandel, 7, 8, 9 en 19, inzonderheid 
19, 4°, ter, van de wet van 16 december 1851 op de herziening van het hypothecair stel
sel, Hypotheekwet genaamd, dat is titel XVIII van boek III van het Burgerlijk Wet
hoek, 14, 22 en 23 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 
28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 

doordat het arrest, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, de ge
hele schuldvordering van eiser (1090766 frank) in het niet-bevoorrecht passiefvan het 
faillissement van de bvba Net Toiture opneemt en aldus weigert eisers schuldvorde
ring ten belope van 300260 frank in het bevoorrecht passiefvan het faillissement op 
te nemen zoals eiser vroeg en hem in de kosten veroordeelt, op grond : dat het aan
gevoerde voorrecht in zoverre het betrekking heeft op de bijdragen voor het eerste en 
het vierde kwartaal1991, dus buiten de in artikel19, 4oter, van de Hypotheekwet be
paalde termijn van drie jaar, vervallen is aangezien het faillissement op 9 juli 1996 
is uitgesproken en de voormelde termijn niet is geschorst door een van de in de wet 
vermelde omstandigheden, te weten de dood van de schuldenaar, de ontneming van 
het bezit of de inbeslagneming van zijn goederen; "dat (eiser) tevergeefs aanvoert dat 
de bvba Net Toiture intussen bij akte van 5 februari 1992 met uitwerking op 28 de
cember 1991 in vereffening is gesteld, zodat zij als 'dood', moet worden beschouwd in 
de zin van artikel19, 4°ter, van de Hypotheekwet, en dat de vereffening, in tegen
stelling tot het faillissement of het gerechtelijk akkoord, haar goederen ontneemt en 
elk middel van tenuitvoerlegging verhindert; dat zij bovendien betoogt dat de beta
lingen door de vereffenaars de erkenning van de schuld en dus ook van het voor
recht, dat daarvan het toebehoren is, impliceert; (. .o) dat aan een vennootschap in ver
effening haar rechten en goederen niet worden ontnomen zoals dat wel gebeurt bij 
faillissement 00. en dat haar bevoegdheden evenmin worden beperkt zoals dat ge
beurt bij gerechtelijk akkoord (.oo); dat het individueel verhaalsrecht van de niet be
voorrechte schuldeiser maar ook van (de) schuldeiser met een algemeen voorrecht oo· 
(enkel) geschorst wordt in zoverre daardoor- de regel van de gelijkheid in het ge
drang komt; dat, aldus, de schuldeiser wiens schuldvordering voor de invereffening
stelling is ontstaan die middelen van tenuitvoerlegging mag hanteren waarbij de beslag
rechter, op verzet van de vennootschap, zulks kan beletten als daardoor de rechten van 
de andere schuldeisers kunnen worden geschaad", 

terwijl artikel19, 4°ter, van de Hypotheekwet bepaalt dat de schuldvorderingen op 
de bijdragen verschuldigd aan de Rijksdienst voor maatschappelijke zekerheid, be
voorrecht zijn gedurende drie jaar op het geheel van de roerende goederen, te reke
nen van de dag waarop de bijdragen eisbaar zijn of van de datum der kennisgeving 
als bedoeld in artikel 22 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei
ders; genoemd artikel19, 4°ter, laatste lid, verder bepaalt dat "de termijn van drie jaar 
geschorst is door de dood van de schuldenaar, de ontneming van het bezit of de in
beslagneming, zelfs gedeeltelijk, van zijn goederen"; bij vereffening van een handels
vennootschap, het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers, vervat in artikel 184 
van de gecoiirdineerde wetten op de handelsvennootschappen, eraan in de weg staat 
dat de schuldeisers wier schuldvordering niet door een bijzonder voorrecht of door een 
zakelijke zekerheid is gedekt, individuele daden van uitvoering stellen waardoor de 
rechten van andere schuldeisers worden geschaad; in tegenstelling tot hetgeen het ar
rest beweert, hoewel een vennootschap in vereffening niet dood is en haar goederen 
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haar niet zijn ontnomen (artikel 178 van de gecotirdineerde wetten op de handels
vennootschappen), een schuldeiser die, zoals eiser, een algemeen voorrecht op de roe
rende goederen van de vennootschap heeft, geen individueel middel van tenuitvoer
legging mag hanteren om de schuldenaar tot betaling te dwingen, aangezien elke daad 
van uitvoering een patstelling doet ontstaan die het normaal verloop van de veref
fening belemmert en bijgevolg de bij onderstelling gelijke rechten van de andere schuld
eisers aantast; het niet redelijk is en zeker strijdig met het voormelde beginsel van 
de gelijkheid van de schuldeisers, te betogen dat eiser, om de in artikel19, 4oter, van 
de Hypotheekwet bepaalde termijn van drie jaar te schorsen, een middel van ten
uitvoerlegging had moeten hanteren tot de beslagrechter, op het verzet van de ven
nootschap, vaststelt dat de vereffening is belemmerd en dat aldus een toestand van 
ongelijkheid is geschapen en daaruit de vereiste gevolgtrekkingen maakt; daaruit volgt 
dat de beslissing waarbij het arrest weigert om de schuldvordering van eiser gedeel
telijk in het bevoorrecht passiefvan het faillissement van de bvba Net Toiture op te 
nemen, op grand dat eiser tijdens de periode waarin de vennootschap in vereffening 
was, "middelen van tenuitvoerlegging" had kunnen en moeten hanteren om verval van 
zijn voorrecht te voorkomen, niet naar recht is verantwoord (schending van alle in de 
aanhefvan het middel vermelde wetsbepalingen en inzonderheid van de artikelen 184 
van de op 30 november 1935 gecotirdineerde wetten op de handelsvennootschappen 
en 19, 4oter, van de Hypotheekwet): 

Overwegende dat eiser ingevolge artikel19, 4ater, van de Hypotheekwet 
van 16 december 1851 een algemeen voorrecht heeft op roerende goederen 
voor de bijdragen die hem zijn verschuldigd gedurende drie jaar te reke
nen van de dag waarop die bijdragen eisbaar zijn; 

Dat, naar luid van het derde lid van die bepaling, de termijn van drie jaar 
geschorst is door de dood van de schuldenaar, de ontneming van het bezit of 
de inbeslagneming, zelfs gedeeltelijk, van zijn goederen; 

Overwegende dat de invereffeningstelling van een handelsvennootschap 
op zichzelf niet belet dat de goederen van de schuldenaar in beslag wor
den genomen; 

Dat het middel, dat betoogt dat de invereffeningstelling van een handels
vennootschap impliceert dat een schuldeiser die een algemeen voorrecht heeft 
geen individueel middel van tenuitvoerlegging mag hanteren, faalt naar recht; 

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

4 januari 2001- 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 5 

1 o KAMER- 5 januari 2001 

STEDENBOUW- RUIMTELIJKE ORDENING. PLAN VAN AANLEG- PLAN VAN AANLEG- WIJ
ZIGING VAN DE BESTEMMING- RECHT OP SCHADEVERGOEDING- HERSTEL VAN DE OOR
SPRONKELIJKE BESTEMMING- EIGENDOMSOVERDRACHT VAN HET GOED- GEVOLGEN. 
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Krachtens artikel 37, zevende lid, van de Stedenbouwwet kan aan de verplichting tot 
planschadevergoeding, waarin het eerste lid van dat artikel voorziet, worden vol
daan door een met redenen omkleed koninklijk besluit tot herziening van het be
trokken aanlegplan met het doel aan het goed opnieuw de bestemming te geven welke 
het had de dag voor de inwerkingtreding van het plan. De overheid beschikt over de 
aldus geboden mogelijkheid tot herstel van de oorspronkelijke bestemming, onge
acht of het goed, voorwerp van de planschadevergoeding, inmiddels al of niet van ei
genaar is veranderd (1). (Art. 37, lid 1, 3 en 7, Wet Ruimtelijke Ordening en Steden
bouw.) 

(VLAAMS GEWEST - MINISTER-PRESIDENT T. A .. E.A.) 

Conclusie van de advocaat-generaal met opdracht Thijs : 
Wat betreft de betwisting voor de appelrechters. 

Bij koninklijk besluit van 7 maart 1977, houdende het gewestplan Halle-Vilvoorde
Asse, werden de goederen, toebehorende aan de rechtsvoorganger van eerste ver
weersters, ingedeeld in een natuurgebied. 

De eigenaar vorderde vanwege de overheid betaling van een planschadevergoeding 
welke, in graad van beroep, werd vastgesteld bij arrest van het Hofvan Beroep te Brus
sel van 6 oktober 1992. 

Bij exploot van 1 april 1996 hebben eerste verweerders uitvoerend beslag onder der
den gelegd in handen van tweede verweerster, de N.V. Gemeentekrediet van Belgie, 
voor een bedrag van 58.487.360 Fr. 

Eiser tekende op 19 april 1996 tegen dit exploot verzet aan en verzocht de beslag
rechter de opheffing te bevelen van alle uitvoeringsdaden nu het Vlaamse Gewest had 
beslist over te gaan tot herstel van de oorspronkelijke bestemming van de goederen 
waarop de planschadevergoeding betrekking had. 

Bij vonnis van 3 januari 1997 verklaarde de beslagrechter het verzet ongegrond. 
Bij het thans bestreden arrest van 19 november 1997 wees het Hofvan Beroep te 

Brussel het hoger beroep van eiser tegen dit vonnis af als ongegrond, ook al had ei
ser in conclusies geargumenteerd dat het Vlaamse Gewest een derde van het oor
spronkelijke perceel in de oorspronkelijke bestemming had hersteld ingevolge het be
sluit d. d. 15 april1997 houdende definitieve vaststelling van het plan tot gedeeltelijke 
wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse. 

Wat betreft het enig middel. 
Eiser voert schending aan van artikel 37, eerste, derde en zevende lid, van de 

Stedebouwwet van 29 maart 1962, van artikel 35, eerste, derde en zevende lid, van 
het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoordineerd op 22 oktober 1996, van 
de artikelen 1234 en 1271 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel1494 van het Ge
rechtelijk Wetboek. 

Eisers houden inzonderheid voor dat het arrest niet naar recht is verantwoord waar 
het vaststelt dat de alternatieve wijze om de toegekende planschadevergoeding te vol
doen door middel van herziening van het betrokken aanlegplan om aan het goed op
nieuw de initiele bestemming te geven, te dezen niet meer mogelijk was gelet op de 
verkoop van de door de planschade getroffen percelen hangende de bodemprocedure. 
Derhalve kon het arrest, zo wordt geargumenteerd, niet wettig beslissen dat de ti
tel tot planschadevergoeding zijn volledige actualiteit behield. 

Artikel 37, eerste lid, van de Stedenbouwwet, thans artikel35 van het decreet be
treffende de ruimtelijke ordening, gecoordineerd op 22 oktober 1996, bepaalt dat scha
devergoeding verschuldigd is wanneer het bouw- ofverkavelingsverbod volgend uit een 
plan dat bindende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan het gebruik waar
voor een goed dient of normaal bestemd is de dag voorafgaand aan de inwerkingtre
ding (zie Cass., 9 november 1990, A. C., 1990-91, nr. 134; Cass., 13 juni 1986, A. C., 1985-
86, nr. 643; Cass., 1 juni 1972, A. C., 1972, blz. 925). 

(1) Cass., 9 november 1990, A.R. 9088, A. C., 1990-91, nr. 134; Cass., 13 juni 1986, A.R. 4922, 
A. C., 1985-86, nr. 643; Cass., 1 juni 1972, A. C., 1972, blz. 925. 
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Het derde lid van dit artikel schrijft voor dat het recht op schadevergoeding ont
staat ofwel bij overdracht van het goed, ofwel bij de weigering van een bouw- of 
verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedenbouwkundig 
attest. 

Overeenkomstig het zevende lid van dat artikel kan aan de verplichting tot scha
devergoeding worden voldaan door een met redenen omkleed koninklijk besluit waarin 
bepaald wordt het betrokken aanlegplan te herzien met het doel aan het goed op
nieuw de bestemming te geven welke het had voor de inwerkingtreding van het plan. 

Zoals het Hof van Beroep te Brussel opmerkt in het bestreden arrest, had deze laat
ste bepaling tot doel de overheid, die gehouden is tot vergoeding van planschade, de 
mogelijkheid te bieden te overwegen of het betalen van de schadevergoeding wel op
weegt tegen het planologisch belang om de in het plan van aanleg voorziene bestem
ming te handhaven, nu het niet uitgesloten is dat het handhaven van de bestem
ming voor de overheid een onverantwoord hoge financiele last met zich meebrengt (Gedr. 
St., Senaat, 1977-78, nr. 181/2, p. 98-99). 

Bij de artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp in de senaatscommissie werd 
door de staatssecretaris terzake nog gepreciseerd dat artikel178 van het ontwerp, waar
bij het zevende lid in artikel 37 van de Stedenbouwwet werd ingevoerd, alterna
tieve mogelijkheden biedt om een geschil op te lossen. De Staat kan met de eige
naar onderhandelen en eventueel aan het goed de oorspronkelijke bestemming 
teruggeven. Hij moet dit ook kunnen na een gerechtelijke uitspraak (Gedr. St., Se
naat, 1977-78, nr. 181/2, p. 99-100). 

Een gelijkaardige mogelijkheid tot geschillenbeslechting bestaat overigens ook in 
de wetgeving inzake onteigening ten algemene nutte. Ook daar wordt in de moge
lijkheid van wederinkoop voorzien, zelfs na uitkering van de onteigeningsvergoeding. 

Het bestreden arrest erkent in casu uitdrukkelijk het recht van het Vlaamse Ge
west om nog na tussenkomst van de eindbeslissing waarbij de planschadevergoeding 
op definitieve wijze werd vastgelegd, van voornoemde mogelijkheid tot herstel van de 
oorspronkelijke bestemming, gebruik te maken. 

Het hof van beroep sluit deze mogelijkheid evenwel uit wanneer het goed, dat het 
voorwerp van de planschadevergoeding uitmaakt, inmiddels van eigenaar zou zijn ver
anderd. Aldus voegt het arrest aan artikel 37 van de Stedenbouwwet, thans artikel 
35 van het Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, een voorwaarde toe die in deze 
wetsbepalingen niet is vervat. 

Uit de samenlezing van het derde en het zevende lid van bedoelde bepalingen volgt 
daarentegen dat de overheid evenzeer over deze mogelijkheid beschikt in geval van 
vervreemding van het goed, het weze in de loop van de bodemprocedure. In het ze
vende lid wordt inderdaad geen enkele uitzondering gemaakt voor het geval de oor
spronkelijke eigenaar die aanspraak maakt op een vergoeding het goed zou hebben 
vervreemd nog vooraleer de planschadevergoeding in rechte werd vastgelegd. Noch
tans wordt er in het derde lid uitdrukkelijk gepreciseerd dat het recht op schadever
goeding, waarvoor in het zevende lid een alternatief wordt voorzien, ook ontstaat bij 
overdracht van het goed, in welk geval diegene in wiens hoofde het recht op schade
vergoeding ontstaat, zich per definitie onderscheidt van diegene die eigenaar is van 
het perceel. 

Het stand punt, voorgestaan door het bestreden arrest, zou overigens het recht van 
de overheid om te opteren voor het herstel van de oorspronkelijke bestemming vol
ledig ondermijnen, vermits het zou volstaan dat diegene die aanspraak maakt op 
planschadevergoeding het goed in de loop van het geding of zelfs na tussenkomst van 
de rechterlijke beslissing verkoopt opdat de overheid zich niet meer zou kunnen be
roepen op de mogelijkheid geboden in het zevende lid van artikel 37 van de' Steden
bouwwet. 

Er dient dan ook te worden aangenomen dat de overheid het recht behoudt om zich 
te beroepen op de bij dit artikel geboden mogelijkheid, zelfs in de gevallen waarin, zo
als ten deze, het goed in de loop van de procedure werd vervreemd. 

Het komt de particulier, die het onroerend goed vervreemdt, toe om in de nota
riele verkoopakte de nodige voorbehouden in te bouwen voor het geval de overheid na 
de verkoop zou gebruik maken van de haar geboden mogelijkheid tot herstel van de 
oorspronkelijke bestemming van het goed (zie R. VEKEMAN, Ruimtelijke ordening en 
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stedebouw, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1983, 226, nr. 227; M. BoES, Plan
nen van aanleg, in Onroerend goed in de praktijk, VI. Ruimtelijke ordening, Stede
bouw en Milieurecht, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, Vl-B.4-13; M. BOES, 
De Wet van 22 december 1977 : gewestplannen, meerwaarden en planschade, in Gewest
plannen, Meerwaarden, Planschade, Instituut voor Administratiefrecht K.U.L., Maar
ten Kluwer's, 1978, 49-50; A. VAN OEVELEN, Schadevergoeding bij onrechtmatige 
overheidsdaad in Belgie, Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van 
Belgie en Nederland, Kluwer Rechtswetenschappen, Antwerpen, 1984, 172, nr. 111; 
D. DE GROOTTE, Planschadevergoeding in Belgie, in Gewestplannen en planschade, 
Belgie en Nederland, L.P. Seutens (ed.), Maarten Kluwer's, Antwerpen-Amsterdam, 
1982, 38). 

Het bestreden arrest overweegt overigens uitdrukkelijk dat, wanneer het recht op 
schadevergoeding ontstaat bij overdracht, het de vervreemder toekomt om desgeval
lend de nodige maatregelen te treffen in de verkoopakte teneinde het voordeel van de 
planschadevergoeding of de eventuele bestemmingswijziging zelf te kunnen genie
ten. Daar zal inzonderheid aanleiding toe bestaan wanneer het goed hangende de pro
cedure, strekkende tot het bekomen van een planschadevergoeding, wordt ver
vreemd. 

In het feitenrelaas stelt het bestreden arrest bovendien vast dat in casu "eerste ver
weersters) zich in de verkoopakte uitdrukkelijk alle rechten en verplichtingen heb
ben voorbehouden die zouden kunnen voortspruiten uit de procedure tot het beko
men van planschadevergoeding". 

Door te beslissen dat de door de overheid doorgevoerde bestemmingswijziging in
gevolge de verkoop van het goed hangende de bodemprocedure niet kan beschouwd 
worden als een gedeeltelijke voldoening van de verplichting tot schadevergoeding, met 
als gevolg dat het arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 6 oktober 1992 zijn 
volledige actualiteit behoudt als grondslag voor de uitvoeringsdaden die door de eer
ste verweersters tegen eiser zijn gesteld, schendt het arrest artikel 37 van de Steden
bouwwet. 

Het middel is dan ook gegrond. 
Besluit: Vernietiging. 

ARREST 

(A.R. C.98.0118.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 november 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 37, inzonderheid het eerste, derde en zevende lid, van 

de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van 
de stedenbouw, 35, inzonderheid het eerste, derde en zevende lid, van het decreet be
treffende ruimtelijke ordening, gecoiirdineerd op 22 oktober 1996, waarvan de coiir
dinatie bekrachtigd werd bij decreet van 4 maart 1997, 1234, 1271 van het Burger
lijk Wetboek en 1494 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het Hofvan Beroep te Brussel bij het bestreden arrest van 19 november 1997, 
met bevestiging van het vonnis a quo, eisers vordering, strekkende tot de ophe:ffing 
van alle ten verzoeke van eerste verweersters gestelde uitvoeringsdaden, na akte te 
hebben verleend aan eiser dat sinds het besluit van de Vlaamse Regering van 14 mei 
1996 houdende vaststelling van de gedeeltelijke wijziging van het ontwerpplan van 
het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse voor het grondgebied van de gemeente Over
ijse op 15 april 1997 het besluit is tussengekomen houdende definitieve vaststelling 
van het plan tot gedeeltelijke wijziging van het desbetreffend plan, te hebben ge
zegd voor recht dat eiser hierdoor 2,5 ha percelen van het goed gekend als "eigen
dom Aldenweld-Grosjean" in hun oorspronkelijke bestemming heeft hersteld en dat 
de eerste verweersters per 30 april1997 slechts nog gerechtigd zijn op 30.983.243 BEF, 
meer de gerechtelijke rente op 20.809.045 BEF vanaf 1 mei 1997 tot aan de uitein
delijke definitieve datum van betaling, verwerpt onder meer op grand : 
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"dat uit het feitenrelaas hiervoor blijkt dat (eiser) op 15 april1997 overgegaan is 
tot de effectieve bestemmingswijziging van een gedeelte (2, 5ha) van de goederen die 
het voorwerp hebben uitgemaakt van de vordering tot planschadevergoeding inge
steld door (verweersters) sub 1; 

dat deze bestemmingswijziging evenwel thans niet meer van aard is het door de wet
gever gewilde effect teweeg te brengen, te weten het voldoen aan de verplichting tot 
planschadevergoeding waartoe (eiser) gehouden is; 

immers dat (de verweersters) sub 1 staande de bodemprocedure inzake plan
schade, meer bepaald op 15 oktober 1987, een aantal percelen met een totale opper
vlakte van 6 ha 27 a 61 ca hebben verkocht terwijl de door de planschade getroffen 
oppervlakte 7 ha 45 a 42 ca bedroeg (Deskundigenverslag Verwacht, blz. 36); 

dat (eiser) niet beweert, laat staan bewijst, dat het niet verkochte gedeelte van de 
vroegere eigendom van (de verweersters) sub 1 deel uitmaakt van het gedeelte waar
van de bestemming overeenkomstig artikel 37, lid 7, Stedenbouwwet thans werd ge
wijzigd; 

dat nu de betrokken onroerende goederen verkocht zijn, het herstel van de vroe
gere stedenbouwkundige bestemming ten goede komt aan de nieuwe eigenaar van de 
betrokken percelen en niet aan (de verweersters) sub 1 die nochtans de werkelijke 
schade hebben geleden; 

dat nu het herstel van de vroegere stedenbouwkundige bestemming enkel ten goede 
komt aan de huidige eigenaars van de betrokken goederen, er geen sprake kan zijn 
van een dubbele vergoeding in hoofde van (de verweersters) sub 1; 

dat zij door de betaling van de vergoeding bepaald in het arrest van het Hof van Be
roep te Brussel van 6 oktober 1992, uiteindelijk niets anders ontvangen dan de ver
goeding van de schade die zij geleden hebben; 

dat wanneer het recht op schadevergoeding ontstaat bij de overdracht van het goed, 
zijnde Min van de mogelijkheden voorzien in artikel 37, lid 3, Stedenbouwwet, het ui
teraard aan de vervreemder toekomt om desgevallend de nodige maatregelen te tref
fen in de verkoopakte teneinde het voordeel van de planschadevergoeding of de even
tuele bestemmingswijziging zelf te kunnen genieten; 

dat dit in casu echter niet het geval is geweest en in hoofde van (de verweersters) 
sub 1 het recht op vergoeding veel eerder is ontstaan, nl. op 12 april 1978, datum van 
het negatief stedenbouwkundig attest (Deskundigenverslag, blz. 19); 

( ... ) 

dat het hof aldus vaststelt dat de door (eiser) doorgevoerde bestemmingswijziging 
niet aan (de verweersters) sub 1 ten goede komt en dus niet kan beschouwd worden 
als een, weze het gedeeltelijke, voldoening van haar verplichting tot schadevergoe
ding zoals vastgesteld in het arrest van het hof van beroep te Brussel van 6 oktober 
1992; 

dat deze laatste titel, die definitief is geworden, derhalve zijn volledige actualiteit 
behoudt als grondslag voor de uitvoeringsdaden gesteld door (de verweersters) sub 1 
lastens (eiser)", 

terwijl blijkens artikel 37 van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw, thans 35 van het decreet betref
fende de ruimtelijke ordening, gecoiirdineerd op 22 oktober 1996, schadevergoeding 
verschuldigd is wanneer het bouw- ofverkavelingsverbod volgend uit een plan dat bin
dende kracht heeft verkregen, een einde maakt aan het gebruik waarvoor een goed 
dient of normaal bestemd is de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding, 

Naar luid van het derde lid van voormelde bepaling het recht op schadevergoe
ding ontstaat ofwel bij overdracht van het goed ofwel bij de weigering van een bouw
of verkavelingsvergunning of nog bij het afleveren van een negatief stedenbouwkundig 
attest, 

Artikel 37, zevende lid, van de Stedenbouwwet, thans 35, zevende lid, van het de
creet betreffende de ruimtelijke ordening, evenwel bepaalt dat aan de verplichting tot 
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schadevergoeding kan worden voldaan door een met redenen omkleed koninklijk be
sluit, thans besluit van de Vlaamse regering, waarin bepaald wordt overeenkom
stig artikel 43, thans artikel 41, het betrokken aanlegplan te herzien met het doel aan 
het goed opnieuw de bestemming te geven welke het had de dag v66r de inwerking
treding van het plan, 

In laatstgenoemd lid van artikel 37 van de Stedenbouwwet, thans 35 van het de
creet, geen enkele uitzondering op dit recht van herstel van de oorspronkelijke toe
stand wordt ingebouwd, inzonderheid wat betreft de identiteit van de eigenaar van 
het perceel op het ogenblik waarop beslist wordt van het in laatstgenoemd lid neer
gelegd recht toepassing te maken, en dit niettegenstaande het in het derde lid van dit 
artikel uitdrukkelijk bepaalde dat het recht op schadevergoeding ontstaat bij over
dracht van het goed, 

Er dienvolgens dient te worden aangenomen dat van bedoelde mogelijkheid ge
bruik kan worden gemaakt, zelfs indien inmiddels het onroerend goed, waarop het recht 
op schadevergoeding slaat, van eigenaar veranderde, 

Het bijgevolg de oorspronkelijke eigenaar, gelet op de in de wet ingebouwde mo
gelijkheid van herstel, toekomt in de akte van verkoop de nodige voorbehouden in te 
bouwen, 

In casu het bestreden arrest overigens expliciet in het feitenrelaas vaststelde dat 
de eerste verweersters zich in de verkoopakte uitdrukkelijk alle rechten en verplich
tingen hebben voorbehouden die zouden kunnen voortspruiten uit de procedure tot het 
bekomen van planschadevergoedingen, 

zodat het Hof van Beroep te Brussel, dat bij het bestreden arrest vaststelt dat het 
hier een alternatieve wijze om de planschadevergoeding, waartoe de overheid gehou
den is, te voldoen, betreft, die te dezen niet meer mogelijk was, gelet op de verkoop 
door de verweersters van de percelen staande de bodemprocedure, niet naar recht is 
verantwoord (schending van de artikelen 37, eerste, derde en zevende lid, van de wet 
van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de steden
bouw, 35, eerste, derde en zevende lid van het decreet betreffende de ruimtelijke or
dening gecoiirdineerd op 22 oktober 1996, waarvan de coiirdinatie bekrachtigd werd 
bij decreet van 4 maart 1997) en derhalve niet wettig kon beslissen dat de titel zijn 
volledige actualiteit behield (schending van de in het middel aangehaalde wetsbe
palingen): 

Overwegende dat, krachtens het te dezen toepasselijk artikel37, eerste lid, 
van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke or
dening en de stedenbouw, schadevergoeding verschuldigd is wanneer het 
bouw- ofverkavelingsverbod, volgend uit een plan dat bindende kracht heeft 
verkregen, een einde maakt aan het gebruik waarvoor een goed dient of nor
maal bestemd is de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding; dat, krach
tens het derde lid van hetzelfde artikel, het recht op schadevergoeding ont
staat ofWel bij overdracht van het goed ofWel bij de weigering van een bouw
of verkavelingsvergunning of nog bij het afieveren van een negatief steden
bouwkundig attest; dat, krachtens het zevende lid van hetzelfde artikel, aan 
de verplichting tot schadevergoeding kan voldaan worden door een met re
denen omkleed koninklijk besluit waarin bepaald wordt, overeenkomstig ar
tikel 43, het betrokken aanlegplan te herzien met het doel aan het goed op
nieuw de bestemming te geven welke het had de dag voor de inwerkingtreding 
van het plan; 

Dat dit laatste lid een wijze van uitvoering van de verplichting tot scha
devergoeding bepaalt waarover de overheid beschikt ongeacht of het goed, 
voorwerp van de planschadevergoeding, inmiddels al of niet van eigenaar is 
veranderd; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 
1. op het ogenblik van de uitspraak van het vonnis van de Rechtbank van 

Eerste Aanleg te Brussel van 26 januari 1988 dat eiser veroordeelde tot het 
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betalen van planschade aan de verweersters sub 1, zij geen eigenaar meer 
waren van het geheel van de door de planschade getroffen percelen daar zij 
op 15 oktober 1987 6 ha 27 a 61 ca aan een derde hadden verkocht; 

2. de veroordeling van eiser door het arrest van het Hofvan Beroep te Brus
sel van 6 oktober 1992 definitief is geworden; 

3. bij besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 1997 de wijziging van 
het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse definitief werd vastgesteld; deze 
bestemmingswijziging betrekking heeft op 2,5 ha van de door de plan
schade getroffen vroegere eigendom van de verweersters sub 1 dat in zijn ge
heel 7,5 ha groot was; 

4. eiser erkent dat hij na de bestemmingswijziging nog een saldo van gel
delijke vergoeding ten bedrage van 30.983.243 BEF verschuldigd is; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat nu de betrokken onroerende goe
deren verkocht zijn, het herstel van de vroegere stedenbouwkundige be
stemming ten goede komt aan de nieuwe eigenaar en niet aan de ver
weersters sub 1 die nochtans de werkelijke schade hebben geleden; dat deze 
bestemmingwijziging thans niet meer van aard is het door de wetgever ge
wilde gevolg, voldoen aan de verplichting tot planschadevergoeding, tot stand 
te brengen; 

Dat het arrest beslist dat de doorgevoerde bestemmingswijziging dus niet 
kan beschouwd worden als een gedeeltelijke voldoening van de verplich
ting tot schadevergoeding, zoals die is vastgesteld geworden door het ar
rest van het Hofvan Beroep te Brussel van 6 oktober 1992, en dat deze ti
tel derhalve zijn volledige actualiteit behoudt als grondslag voor de 
uitvoeringsdaden die door de verweersters sub 1 tegen eiser zijn gesteld; 

Overwegende dat het arrest, dat de toepassing van artikel37, zevende lid, 
van de Stedenbouwwet uitsluit wanneer de eigenaar het goed, voorwerp van 
de planschadevergoeding, heeft vervreemd, dit artikel schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat de vernietiging van de bestreden beslissing de vernie
tiging meebrengt van de beslissingen dat de overheid ook een beroep moet 
kunnen doen op de toepassing van artikel 37, lid 7, van de Stedenbouw
wet nadat een definitief geworden gerechtelijke beslissing een eis tot scha
devergoeding heeft ingewilligd en dat, nu aldus het gezag en zelfs de kracht 
van gewijsde van toekomstige gerechtelijke beslissingen, die zich ook aan de 
overheid opdringen, bij wet worden beperkt of omzeild, er geen sprake kan 
zijn van enige schending van het beginsel van de scheiding der machten; dat 
immers deze beslissingen, nu geen enkele partij daartegen een ontvanke
lijke voorziening kon instellen, wat de omvang van de vernietiging betreft, 
niet te onderscheiden is van het bestreden beschikkend gedeelte; 

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

5 januari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat
generaal met opdracht. - Advocaten : mrs. Geinger, Delahaye. 
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Nr. 6 

3" KAMER - 8 januari 2001 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN- KIEZERS
LIJSTEN- CATEGORIEEN. - OPSTELLING- AANGIFTE BIJ RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZE
KERHEID- VAKORGANISATIES- BETWISTING OVER INSCHRIJVING- ARBEIDSRECHTBANK
BEVOEGDHEID. 

De arbeidsrechtbank kan binnen het kader van de bijzondere procedure inzake so
ciale verkiezingen niet oordelen of een kiezer die volgens de aangifte aan de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid arbeider is, in werkelijkheid een bediende is en op de 
lijst van de kiezers in de categorie bedienden moet worden geplaatst. (Artt. 15, eer
ste lid, 27 en 29 K.B. 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de co
mites voor preventie en bescherming op het werk.) 

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

ARREST 

(A.R. S.00.0105.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestreden vonnissen, op 10 maart 2000 en 2 mei 
2000 in laatste aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank te Turnhout; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 11, eerste lid, 4°, 15, eerste lid, 27, 29 en 31, derde lid, 

van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de 
comites voor preventie en bescherming op het werk, 8, 9, inzonderheid tweede lid, 582, 
enig lid, 3° en 4°, van het Gerechtelijk wetboek (artikel 582, enig lid, 3° en 4°, zoals 
aangevuld bij wet van 30 juni 1971) en voor zoveel als nodig van artikel 580, enig lid, 
1 o en 2°, van het Gerechtelijk Wetboek (artikel 580, enig lid, 1 o, zoals gewijzigd bij wet 
van 12 mei 1971), 

doordat de Arbeidsrechtbank te Turnhout in het vonnis van 10 maart 2000, nate 
hebben vastgesteld dat de vordering ertoe strekte te horen zeggen dat eiseres diende 
te worden doorgehaald op de kiezerslijst voor de sociale verkiezingen van de arbei
ders en diende te worden ingeschreven als bediende, oordeelt : 

"Artikel15 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de onderne
mingsraden en de comites voor preventie en bescherming op het werk bepaalt dat de 
kiezers op afzonderlijke lijsten worden ingeschreven naargelang zij in functie van de 
aangifte overgemaakt aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid als arbeider of als be
diende moeten worden beschouwd; 

De rechtbank kan bezwaarlijk een toetsingsrecht ontkend worden om na te gaan of 
de door een bepaalde kiezer uitgeoefende arbeid hem als arbeider of bediende moet 
catalogeren met het oog op aangifte aan de R.S.Z. en inschrijving op de kiezers
lijst." (vonnis pagina 2, "beoordeling"), 

en na te hebben vastgesteld dat eiseres "in hoofdzaak hoofdarbeid verricht en dan 
ook als bediende moet beschouwd worden" (vonnis pagina 3, tweede alinea), besluit 
dat "zij derhalve (dient) ingeschreven te worden op de kiezerslijsten der bedienden" 
(ibidem en dispositiefvan het vonnis), 

en doordat dezelfde arbeidsrechtbank in het vonnis van 2 mei 2000, nate hebben 
vastgesteld dat de vordering ertoe strekte te horen zeggen dat eiseres diende te wor
den verwijderd van de kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen van de arbei
ders zowel wat betreft de kandidatenlijst van de ondernemingsraad als die van het co
mite voor preventie en bescherming op het werk, oordeelt : 

"Waar in casu bij vonnis van deze rechtbank van 10 maart 2000 gesteld werd dat 
mevrouw Verduyckt op de kiezerslijst der bedienden diende ingedeeld te worden, wat 
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ook gebeurde, zij niet als kandidaat arbeidster kan voorgedragen worden; dit von
nis heeft gezag van gewijsde in het raam van deze sociale verkiezingen en de ver
dere argumenten van (eiser) inzake de werkelijk uitgevoerde arbeid moeten als niet 
verder dienend worden afgewezen", (vonnis pagina S), en dienvolgens voor recht zegt 
dat "de kandidatuur van mevrouw Lea Verduyckt client te worden verwijderd van de 
kandidatenlijst voor de sociale verkiezingen van de arbeiders zowel wat betreft de kan
didatenlijst van de ondernemingsraad als deze van het Comite voor preventie" (von
nis pagina 4, dispositief), 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikelll, eerste lid, 4°, van het konink
lijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor pre
ventie en bescherming op het werk, de ondernemingsraad, het comite, ofbij ontsten
tenis ervan, de werkgever, negentig dagen v66r de dag van de verkiezingen de 
werknemers in kennis stellen, door aanplakking van een bericht, van, onder meer, de 
voorlopige kiezerslijsten of de plaatsen waar zij kunnen worden geraadpleegd; 

Overeenkomstig artikel 15, eerste lid, van genoemd koninklijk besluit, de kiezers 
op afzonderlijke lijsten worden ingeschreven naargelang zij in functie van de aan
gifte overgemaakt aan de Rijksdienst voor Sociale zekerheid als arbeider of als be
diende moeten worden beschouwd; 

Overeenkomstig artikel 27 van hetzelfde koninklijk besluit bij de ondernemings
raad, het comite of bij ontstentenis ervan, bij de werkgever een bezwaar kan wor
den ingediend tegen de kiezerslijsten "vanwege het niet inschrijven of de onbehoor
lijke inschrijving van kiezers of vanwege onjuistheden aangaande de vermeldingen 
voorzien bij artikel 17", die zich hierover uitspreken overeenkomstig de regels ver
vat in artikel 28 van hetzelfde besluit; 

Overeenkomstig artikel 29 van hetzelfde koninklijk besluit de betrokken werkne
mers en de betrokken representatieve werknemersorganisaties tegen de beslissing (of 
afwezigheid van beslissing) beroep kunnen instellen bij de arbeidsrechtbank; 

Aldus de werknemers en de representatieve werknemersorganisaties een beroep bij 
de arbeidsrechtbank kunnen instellen vanwege het niet inschrijven of de onbehoor
lijke inschrijving van kiezers of vanwege onjuistheden aangaande de verplichte ver
meldingen op de kiezerslijst; 

Aldus moet worden beschouwd als voldoende grand tot het voeren van een beroeps
procedure bij de arbeidsrechtbank de omstandigheid dat een werknemer op een kie
zerslijst van de arbeiders of van de bedienden wordt ingeschreven die niet overeen
komt met de hoedanigheid van arbeider ofbediende waaronder hij, op de datum van 
de aanplakking van het bericht dat de kiezerslijsten bevat of de plaats aanduidt waar 
zij kunnen worden geraadpleegd, bij de Rijksdienst voor Sociale zekerheid is inge
schreven; 

De arbeidsrechtbank derhalve, overeenkomstig de artiketen 8, 9, en 582, enig lid, 
so en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek bevoegd is uitspraak te doen over de rechts
vraag of een werknemer al dan niet terecht als arbeider of bediende wordt opgeno
men op de kiezerslijst der arbeiders respectievelijk der bedienden; de rechtbank met 
name hierbij client na te gaan in welke hoedanigheid de betrokken werknemer op het 
ogenblik van de aanplakking van het betreffende bericht, ingeschreven is bij de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid, en of deze werknemer op een overeenstemmende lijst 
wordt opgenomen voor de verkiezingen van de ondernemingsraad of het comite voor 
preventie en bescherming op het werk; 

Ret de arbeidsrechtbank ter gelegenheid van de behandeling van een geschil in
zake de overeenstemming van de kiezerslijst waarop een werknemer voorkomt, met 
de hoedanigheid waarin hij is ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zeker
heid, niet toekomt na te gaan of de betrokken werknemer al dan niet terecht in de be
treffende hoedanigheid wordt ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale zeker
heid; 

Laatstgenoemd geschilpunt weliswaar, gelet op artikel 580, enig lid, 1 o en 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoort, doch 
het de arbeidsrechtbank niet toekomt hierover ter gelegenheid van een op grand van 
artikel 582, enig lid, so en 4°, van het Gerechtelijk Wetboek aanhangig gemaakt ge
schil, dat onderworpen is aan de strikte procedurevoorschriften van artikel 29 van het 
genoemde koninklijk besluit van 25 mei 1999, uitspraak te doen; 
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De arbeidsrechtbank dienvolgens ten onrechte oordeelde dienaangaande over een 
"toetsingsrecht" te beschikken, en na een onderzoek van de arbeidstaken die eise
res in uitvoering van haar arbeidsovereenkomst volbrengt, besluit dat voldoende blijkt 
dat eiseres in hoofdzaak hoofdarbeid verricht; 

Niet betwist werd dat eiseres op het ogenblik van de aanplakking van het bericht 
bedoeld in artikel11 van het genoemde koninklijk besluit van 25 mei 1999, als ar
beidster was ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, 

zodat de arbeidsrechtbank niet wettig kon besluiten dat eiseres als bediende moest 
worden ingeschreven op de kiezerslijsten voor de sociale verkiezingen (schending van 
de artikelen 11, eerste lid, 4 o, 15, eerste lid, 27 en 29 van het koninklijk besluit van 
25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor preventie en be
scherming op het werk, 8, 9, inzonderheid tweede lid, 582, enig lid, so en 4°, van het 
Gerechtelijk Wetboek (artikel 582, enig lid, so en 4°, zoals aangevuld bij wet van SO 
juni 1971) en voor zoveel als nodig van artikel 580, enig lid, lo en 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek (artikel580, enig lid, 1°, zoals gewijzigd bij wet van 12 mei 1971); 

en terwijl, tweede onderdeel, overeenkomstig artikel S1, derde lid, van het konink
lijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor pre
ventie en bescherming op het werk, tot uiterlijk S5 dagen na de aanplakking van het 
bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt, de representatieve werkne
mersorganisaties bij de werkgever kandidatenlijsten kunnen indienen, waarbij op de 
lijsten niet meer kandidaten mogen voorkomen dan er gewone en plaatsvervan
gende mandaten toegekend kunnen worden en deze kandidaten-arbeiders, kandidaten
bedienden (en in voorkomend geval kandidatenjeugdige werlmemers en kandidaten
kaderleden) moeten behoren tot de categorie waarvoor zij ter verkiezing worden 
voorgedragen; 

Niet betwist werd dat eiseres op het ogenblik van de aanplakking van het bericht 
bedoeld in artikel 11 van het genoemde koninklijk besluit van 25 mei 1999, als ar
beidster was ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, en dienvolgens 
overeenkomstig artikel 15 van hetzelfde koninklijk besluit diende voor te komen op 
de kiezerslijst der arbeiders; 

De arbeidsrechtbank, zoals uit het eerste onderdeel van het middel mage blijken, 
niet wettig bij vonnis van 10 maart 2000 kon oordelen dat eiseres diende te worden 
vermeld op de kiezerslijst der bedienden; 

De arbeidsrechtbank derhalve evenmin wettig kon oordelen, voortgaande op de strek
king van het vonnis van 10 maart 2000, waaraan het gezag van rechterlijk ge
wijsde toekent, dat eiseres diende te worden verwijderd van de kandidatenlijst voor 
de sociale verkiezingen van de arbeiders, zowel voor de ondernemingsraad als voor het 
comite voor de preventie en bescherming op het werk, 

zodat de arbeidsrechtbank de artikelen 15 en S1, derde lid, van het koninklijk be
sluit van 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor preven
tie en bescherming op het werk, schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens artikel 27 van het koninklijk besluit van 25 
mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comite's voor preventie 
en bescherming op het werk, de werknemers alsmede hun representatieve 
organisaties, binnen de zeven dagen na de aanplakking van het bericht waar
bij de datum van de verkiezingen wordt aangekondigd, bij de raad of de on
dernemingsraad, ofbij ontstentenis ervan, bij de werkgever, bezwaar kun
nen indienen tegen de kiezerslijsten, vanwege het niet inschrijven of de 
onbehoorlijke inschrijving van kiezers; dat, overeenkomstig artikel 29 van 
dit koninklijk besluit, beroep kan worden ingesteld bij de arbeidsrecht
bank die uitspraak doet binnen de zeven dagen die volgen op het ontvan
gen van het beroep; 
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Overwegende dat, overeenkomstig artikel15, eerste lid, van het konink
lijk besluit van 25 mei 1999, de kiezers bij de opstelling van de kiezers
lijsten op afzonderlijke lijsten worden ingeschreven naargelang zij in func
tie van de aangifte overgemaakt aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
als arbeider of als bediende moeten worden beschouwd; 

Overwegende dat de arbeidsrechtbank binnen het kader van de voor
melde bijzondere procedure niet kan oordelen of een kiezer die volgens de aan
gifte aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid arbeider is, in werkelijk
heid een bediende is en op de lijst van de kiezers in de categorie bedienden 
moet worden geplaatst; 

Overwegende dat het bestreden vonnis van 10 maart 2000 oordeelt dat ei
seres, alhoewel op de aangifte aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ver
meld als arbeider, hoofdzakelijk hoofdarbeid verricht en daarom op de kiezers
lijsten onder de categorie bedienden dient te worden geplaatst; 

Dat dit vonnis aldus de hiervoor vermelde artikelen van het koninklijk be
sluit van 25 mei 1999 schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Overwegende dat, krachtens artikel31, derde lid, van het koninklijk be
sluit van 25 mei 1999, de kandidaten-bedienden tot de categorie bedien
den moeten behoren waarvoor zij ter verkiezing worden voorgedragen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis van 2 mei 2000, op grond van de 
beslissing van het bestreden vonnis van 10 maart 2000 dat eiseres als be
diende diende te worden vermeld op de kiezerslijsten, oordeelt dat eiseres niet 
als kandidaat kan worden voorgedragen op de lijst van de arbeiders maar 
op deze van de bedienden; 

Overwegende dat de vemietiging van het vonnis van 10 maart 2000 de ver
nietiging medebrengt van het vonnis van 2 mei 2000, dat volgens dit von
nis een gevolg is van het vonnis van 10 maart 2000; 

Om die redenen, vernietigt de bestreden vonnissen van de Arbeidsrecht
bank te Turnhout van 10 maart 2000 en 2 mei 2000; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde vonnis
sen; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de zaak naar de Arbeidsrechtbank te Meche
len. 

8 januari 2001- 3e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Boes, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de mevr. De Raeve, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. Bi.itzler. 

Nr. 7 

2e KAMER - 9 januari 2001 

1° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ART. 8- TELEFOON

GESPREK- DEELNEMER AAN TELEFOONGESPREK- BESCHERMING. 
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2° RECHTEN VAN DE MENS - INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLI
TIEKE RECHTEN- ART. 17- 'IELEFOONGESPREK- DEELNEMER AAN TELEFOONGESPREK- BE
SCHERMING. 

3° TELEGRAAF EN TELEFOON- RECHT OP EERBIEDIGING VAN PRIVE-LEVEN- 'IELE
FOONGESPREK- DEELNEMER AAN TELEFOONGESPREK- BESCHERMING. 

4 o ONTUCHT EN PROSTITUTIE - VREEMDELING- ONWETTIGE OF PRECAIRE ADMINI
STRATIEVE TOESTAND- MISBRUIK VAN BIJZONDERE KWETSBARE POSITIE- TOEPASSING. 

1 o, 2° en 3° Hij die een telefoongesprek voert, kan het recht op eerbiediging van zijn privr?
leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling niet inroepen t.a.v. de deel
nemer aan dit gesprek, daar hijzelf deze deelnemer deelachtig maakt aan het voor
werp van dat recht (1). (Art. 8, lid 1, E.V.R.M., en 1-7, lid 1, I.V.B.P.R.) 

4° Een vrijspraak wegens het in art. 77bis, § 1, 2°, Vreemdelingenwet bepaalde mis
drijf van bijstand bij het onwettig binnenkomen of verblijf in het Rijk van een vreem
deling, met misbruik van diens bijzonder kwetsbare positie, staat eraan niet in de 
weg dat betrokkene wegens het misdrijf bepaald in art. 380bis, § 1, 4°, en 380bis, § 
3, 2°, Sw. wordt veroordeeld (2). (Art. 380bis, § 1, 4°, en 380bis, § 3, 2°, Sw.) 

(N ... T. S ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0235.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 januari 1999 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

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

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1109, alsook 1319 tot en met 1322 van het Burgerlijk 

Wetboek, artikel 8 van het EVRM, alsmede van artikel 17 van het internationaal ver
drag inzake burgerrechten en politieke rechten, 

doordat het arrest besloot tot verwerping van de exceptie van niet-toelaatbaarheid 
van de strafvordering, hetzij minstens de wering uit de debatten van het onrecht
matig verkregen bewijs, nl. de audiocassettes, (OS 337/96, datum Proces-verbaal12 
februari 1996) op grond van de overweging dat "D., zijn echtgenote (enS. samen
woonden) ten tijde van het opnemen van de telefoongesprekken op geluidsbanden; dat 
de drie personen zich bekloegen over bedreigingen, die uitgingen van beklaagde en de 
telefoongesprekken opnamen als bewijs van de bedreigingen; dat alles er dus op wijst 
dat zij elk afzonderlijk akkoord waren om de telefoongesprekken tussen beklaagde of 
haar afgevaardigde als oproeper en elk van hen afzonderlijk als ontvanger op te ne
men; (. .. ) dat een persoon, die als on tv anger deelneemt aan een telefoongesprek geen 
inbreuk pleegt op artikel 8 van het EVRM noch op artikel 314bis Strafwetboek, wan
neer hij dit telefoongesprek op geluidsband opneemt; dat hij zijn eigen privacy niet kan 
schenden, dat hij evenmin de privacy schendt van de oproeper, daar deze juist vrij
willig de boodschap mededeelt aan de ontvanger"; 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest, door alzo te beslissen, een uitlegging geeft van 
het proces-verbaal no 759 dd. 7 februari 1996 (stuk 31 g ev., te weten de synthese van 
de inhoud van de cassettes), het enige overtuigingsstuk, waarop het hof van beroep 

(1) Zie Cass., 10 april1990, A.R. 4346, nr. 4 79; 30 mei 1995, A.R. P.94.0126.N, nr. 262; E.H.R.M., 
12 juli 1988, Schenk t. Zwitserland, A140. 

(2) Zie Cass., 22 juni 1999, A.R. P.99.061l.N, nr. 386. 
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haar (lees : zijn) overweging kon steunen, die met de bewoordingen ervan onverenig
baar is, daar immers uit dit proces-verbaal in genendele kan afgeleid worden dat ei
seres tot cassatie de oproeper zou zijn geweest, 

zodat het arrest niet wettig heeft kunnen afleiden dat eiseres tot cassatie de op
roeper was (schending van de bewijswaarde van het gezegde P.V. artikel1319 tot en 
met 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

en terwijl, tweede onderdeel, eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn prive
leven, telefoongesprekken behoren tot het prive-leven in de zin van artikel8, lid 1, van 
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, alsook artikel 17 van het inter
nationaal verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten, dat de inmenging in het recht 
op eerbiediging van het prive-leven, waaronder ook de telefoongesprekken, slechts ver
antwoord is in omstandigheden, "voorzien bij de wet", waarbij dan nog moet wor
den aangetoond dat de inmenging "noodzakelijk" of "verantwoord" is, 

en terwijl, het initiatiefvan de burgerlijke partij en de haren om "met opzet" de ge
sprekken met eiseres tot cassatie en anderen te audio-registreren, zonder dat eise
res tot cassatie zich en anderen zich daarvan bewust waren of zelfs konden opmer
ken, derhalve nooit verantwoord kan zijn, in het licht van de vermelde 
verdragsbepalingen, 

en terwijl, zelfs in de veronderstelling dat eiseres tot cassatie zou hebben opge
beld, quod erat demonstrandum, en alsdusdanig de ontvanger, die het gesprek au
dio registreert, op grand van artikel 314bis Strafwetboek zodoende niet kan worden 
vervolgd, dit niet betekent dat er geen sprake meer is van een inmenging in het recht 
op eerbiediging van iemands prive-leven, omdat in dat geval de toestemming tot de 
audioregistratie ipso facto zou moeten verondersteld worden, daar immers een toe
stemming, zo zij door dwaling hetzij bedrog werd verkregen, ongeldig en onbe
staande is, 

zodat het arrest door het aldus verkregen bewijsmateriaal tach te aanvaarden, mits
dien de exceptie van ontoelaatbaarheid van de strafvordering, minstens van het ver
kregen bewijs afwijst, de bovenaangehaalde verdragsbepalingen (artikel 8, 1 van het 
EVRM, artikel17 van het BUPO), alsook artikelll09 van het Burgerlijk Wetboek (toe
stemming) schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden arrest geen melding maakt van het stuk 

waarvan wordt beweerd dat de bewijskracht zou zijn miskend, mitsdien er
van geen interpretatie geeft; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel1109 Burgerlijk Wetboek dat betrekking heeft op 

overeenkomsten niet van toepassing is; 
Overwegende dat, krachtens artikel 8, lid 1, E.VR.M., en 17, lid 1, I.VB.P.R., 

eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn prive-leven, zijn gezinsleven, 
zijn huis en zijn briefwisseling; 

Overwegende dat hij die een telefoongesprek voert, het recht op eerbie
diging van zijn prive-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisse
ling, vermeld in de voornoemde artikelen, niet kan inroepen ten aanzien van 
de deelnemer aan dit gesprek, daar hijzelf deze deelnemer deelachtig maakt 
aan het voorwerp van dat recht; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 1319 tot en met 1322 Burgerlijk Wetboek, 1349 en 1353 van 

het Burgerlijk Wetboek, artikel 380bis, § 1 o, 4 o, alsmede § 3 , 2°, Strafwetboek, als
mede artikel 149 van de Grondwet, 

doordat, het hof van beroep besloot het vonnis van de correctionele rechtbank te her
vormen, uitgezonderd de vrijspraak met betrekking tot de tenlasteleggingen B en C, 
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die het bevestigde, en eiseres tot cassatie te veroordelen tot de hogervermelde be
straffing, uit hoofde van de tenlastelegging A, op grond van de volgende overwegin
gen : "(. .. ) dat na hernieuwd onderzoek ter terechtzitting van het hof de schuld van be
klaagde bewezen is geworden; (. .. ) dat beklaagde de genaamde S. plaatste in een bar, 
waar S. zich prostitueerde; dat S. aldaar dag en nacht verbleef tijdens de werk
week; dat zij tijdens haar twee vrije dagen bij beklaagde thuis verbleef; dat zij tel
kens werd opgehaald en gebracht door de echtgenoot van beklaagde behoudens een 
enkele keer dat zij vervoer kreeg van de uitbater van de bar; dat deze elementen blij
ken uit de verklaringen vanS., van de uitbaatster van de bar en haar echtgenoot en 
van de echtgenoot van de beklaagde; (. .. ) dat beklaagde, nadat S. haar prostitutie in 
de bar stopzette1 onmiddellijk een ander meisje plaatste in vervanging vanS., zoals 
blijkt uit de verklaring van de uitbaatster van de bar en de echtgenoot van be
klaagde; (. .. ) dat S. drie weken werkte in de bar en dat zij verklaarde dat zij al haar 
verdiensten, zijnde 185.000 frank, diende afte geven aan beklaagde; dat deze ver
klaring bevestiging vindt in de verklaring van de uitbaatster, die door beklaagde re
kenschap werd gevraagd over de grootte van de afgehouden kosten; (. .. ) dat deze ver
klaring bovendien bevestiging vindt in een 'vrijkoop', die gebeurde op 17 november 1995, 
weliswaar buiten de periode van de telastlegging en niet vervolgd; dat deze 'vrij
koop' een vergoeding was voor winstderving van beklaagde ingevolge het feit dat S. 
de prostitutie opgaf; (. .. ) dat de B.P. immers op 17 november 1995, in tegenwoordig
heid van de filiaalhouder V., 392.000 frank in contant geld overhandigde aan be
klaagde, die het geld onmiddellijk plaatste op twee rekeningen van haar zuster; (. .. ) 
dat het hof geen geloofhecht aan de uitleg van beklaagde, dat S. dat bedrag schul
dig was aan haar zuster omwille van een diefstal door S. ten nadele van beklaagdes 
zuster, in Nigeria gepleegd; (. .. ) immers dat het ondenkbaar is dat, - indien de dief
stal zou gepleegd zijn- beklaagdes zuster S. zou geholpen (hebben) om naar Belgie 
te komen door het telefoonnummer van beklaagde op te geven en dat beklaagde de dief 
onderdak zou hebben verleend; (. .. ) integendeel dat beklaagde door de handelswijze 
aileen beoogde haar naam niet in verband te brengen met gelden, afkomstig van een 
illegale prostitue; dat zij vooreerst de gelden liet storten op een rekening geopend door 
S., (doch onder een valse naam) terwijl zijzelfvolmacht had en alle briefwisseling in 
verband met de rekening aan haar diende geadresseerd te worden; dat niet be
klaagde de volmacht introk, doch dat de volmacht ingetrokken werd doorS.; dat be
klaagde, nadat zij hiervan werd verwittigd, verhinderde dat de filiaalhouder het geld 
aan S. zou overmaken, door te verklikken dat de rekening op valse naam werd geo
pend; dat beklaagde ten slotte het ontvangen geld stortte op een rekening van haar 
zuster, waardoor haar naam opnieuw werd verheeld; (. .. ) dat de omstandigheid dat op 
datum van de overdracht van het bedrag van 392.000 frankS. niet langer werkte voor 
beklaagde, eraan niet in de weg staat dat het bedrag een vrijkoop betrof, dit wil zeg
gen een vergoeding voor winstderving; dat immers beklaagde S. kon afdreigen door 
haar als illegaal aan te geven en door de valsheid bij de opening van de rekening aan 
te geven, en zij dit middel al aanwendde bij de filiaalhouder V.; (. .. ) dat hierdoor be
wezen is dat beklaagde tijdens de incriminatieperiode de prostitutieverdiensten van 
S. ten bedrage van 185.000 frank heeft opgestreken; dat voor het ontvangen van dit 
bedrag geen enkele redelijke tegenprestatie bestond, daar S. slechts enkele dagen bij 
beklaagde thuis verbleef; dat beklaagde systematisch alle prostitutieverdiensten op
streek en de prostitutie van S. heeft geexploiteerd", 

terwijl, eerste onderdeel, een arrest met redenen omkleed moet zijn, opdat toe
zicht kan worden gehouden over de wijze waarop de rechter tot zijn beslissing over 
schuld en/of straf is gekomen; dat in casu de verklaringen van de burgerlijke partij 
tegenstrijdig zijn met deze van eiseres tot cassatie; dat in casu, bij gebreke van een 
direct bewijs, het bewijs van de schuld door de rechter moet worden geleverd op grond 
van vermoedens, hetzij gevolgtrekkingen die de rechter kan afieiden uit bekende fei
ten, om te besluiten tot een onbekend feit, (het bewijs van schuld); dat het bewijs door 
vermoedens enkel kan afgeleid worden uit bekende feiten, die geen andere dan ge
wichtige en met elkaar overeenstemmende vermoedens kunnen zijn, de rechter dus 
uit een onzeker feit niet het gezochte feit kan afieiden, het bewijs ook niet kan af
geleid worden uit de persoonlijke opvattingen van de rechter, het arrest derhalve niet 
kon afieiden "dat hierdoor bewezen is dat beklaagde tijdens de incriminatieperiode de 
prostitutieverdiensten van S. ten bedrage van 185.000 frank (het onbekend feit van 
de exploitatie) heeft opgestreken", op grond van twee premisses, ril. het betwist feit 
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dat S. verklaarde dat zij 185.000 frank diende afte geven aan beklaagde en dat deze 
verklaring bevestiging zou moeten vinden in de verklaring van de uitbaatster, die door 
beklaagde rekenschap werd gevraagd over de grootte van de ingehouden kosten, (en 
dus niets over het afgeven van 185.000 frank bijbrengt ... ), zodat het bestreden ar
rest alleszins de bovenaangehaalde wetsbepalingen schendt (artikel1349 en 1353 Bur
gerlijk Wetboek, bewijs door vermoedens); 

terwijl, tweede onderdeel, aan een akte geen uitlegging kan worden gegeven, die met 
de bewoordingen ervan onverenigbaar is; dat in die context het bestreden arrest ten 
onrechte overweegt, en hieruit de schuld van eiseres tot cassatie afleidt "dat niet be
klaagde de volmacht introk, doch dat de volmacht ingetrokken werd door S., dat be
klaagde, nadat zij hiervan werd verwittigd verhinderde dat de filiaalhouder het geld 
aan S. zou overmaken", hoewel uit overtuigingstuk 16c en j), nl. verklaring van S. in 
resp. de Nederlandse en Engelse taal integendeel blijkt dat ''het geld werd op deze re
kening geplaatst. Na enkele dagen nam S. opnieuw contact met mij en vermelde mij 
dat zij geen verdere toegang wilde en dat zij haar naam wenste te schrappen", 

zodat het arrest, door alzo het bewijs van schuld af te leiden uit de in dit onder
dee! geviseerde overweging over de in trekking van de volmacht, een uitlegging geeft 
aan de verklaring van de burgerlijke partij, vastgelegd in stuk 16c en 16j, die met de 
inhoud ervan onverenigbaar is (schending van artikel 1319 tot en met 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

en terwijl, derde onderdeel, het bestreden arrest in die context overweegt, en hier
uit de schuld van eiseres tot cassatie afleidt, "( ... ) dat deze verklaring bovendien be
vestiging vindt in een 'vrijkoop', die gebeurde op 17 november 1995, weliswaar bui
ten de periode van de tenlastelegging en niet vervolgd; dat deze 'vrijkoop' een vergoeding 
was voor winstderving van beklaagde ingevolge het feit dat S. de prostitutie opgaf'; 
( ... ) dat de omstandigheid dat op datum van de overdracht van het bedrag van 392.000 
frankS. niet langer werkte voor beklaagde, eraan niet in de weg staat dat het be
drag een vrijkoop betrof, dit wil zeggen een vergoeding voor winstderving, hoewel uit 
overtuigingstuk 16c enj), nl. verklaring vanS. in resp. de Nederlandse en Engelse taal 
integendeel blijkt dat "zij eiste van mij een totaal bedrag van 30.000 $, voor mijn over
brenging en om het zoeken van werk voor mij, dat deze verklaring bevestigd wordt door 
dhr. J. M. (7d) "toen B. in het begin in Belgie was, hoorde zij vanS. dat zij onkos
ten moest betalen aan haar, zoals de tickets, en tevens moest zij telkens betalen voor 
haar papieren. Voor een nieuw visum moest zij telkens 100.000 frank betalen. Zo heeft 
zij tweemaal een papier gekregen. Deze visa waren telkens geldig voor een periode van 
3 maanden ... Ik stelde voor om B. vrij te kopen en toen heeft S. een rekening opge
maakt van al hetgeen er nag moest betaald worden ... ", 

zodat het arrest, door alzo het bewijs van schuld af te lei den uit de in dit onder
dee! geviseerde overwegingen, nl. het feit dat er betaald zou zijn voor winstderving, 
een uitlegging geeft aan de verklaring van de burgerlijke partij, vastgelegd in stuk 16c 
en 16j, en met die van M. (stuk 7d) die met de bewoordingen ervan, nl. dat het gaat 
om terugbetaling voor voorgeschoten onkosten, onverenigbaar is, (schending van ar
tikel 1319 tot en met 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

terwijl, vierde onderdeel, artikel380bis, § 1, 4°, Strafwetboek als onderscheiden mis
drijf strafbaar stelt, het feit bestaande in de exploitatie van eens anders ontucht of pros
titutie, wanneer dit geschiedt op een andere wijze dan die welke omschreven wordt 
bij de bepalingen van 1°, 2o en 3° van dit artikel, (het zgn. materieel bestanddeel); dat 
de ontucht van een ander "exploiteren" moet worden uitgelegd als het rechtstreeks of 
onrechtstreeks een laakbaar financieel voordeel uit een anders prostitutie uithalen, 
of er een laakbare bran van inkomsten van maken, een abnormaal profijt te realise
ren, (moreel bestanddeel). Dat echter uit de dossierstukken, waarop het hofvermag 
acht te slaan, nl. de verklaringen van de burgerlijke partij (stuk 16c en i, alsmede de 
verklaring van M., 7d) enkel blijkt dat de beweerde betalingen aan eiseres tot cas
satie te maken hadden met de door deze laatste voorgeschoten uitgaven; dat met de 
zogenaamde terugbetaling ervan eiseres tot cassatie geen laakbaar financieel voor
deel zou hebben bekomen, nag minder een abnormaal profijt zou hebben gereali
seerd, dat zodoende het morele bestanddeel van het misdrijf niet werd aangetoond, 

zodat artikel 380bis, § 4, Strafwetboek, geschonden werd; 
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terwijl, vijfde onderdeel, de tenlastelegging A, dewelke door het hof bewezen werd 
geacht, ook nog de verzwarende omstandigheid van de aangewende techniek be
doeld in § 3, 2°, inhield, in casu, het misbruik van de onwettige of precaire toe
stand, dat zodoende ook nog moest bewezen worden dat deze toestand, aanwezig bij 
het slachtoffer, inzonderheid was toe te schrijven aan eiseres tot cas sa tie, of zij er
van misbruik zou hebben gemaakt, dat het bestreden arrest evenwel met betrek
king tot de vrijspraak voor de tenlastelegging B (artikel 77bis, § 1, 2°) vaststelde dat 
de "feiten onder deze tenlastelegging" niet bewezen zijn, waarna het arrest besloot tot 
de vrijspraak; dat hieruit volgt dat de feiten in verband met het ontstaan, het voort
zetten, het misbruik van die precaire toestand niet meer aan eiseres tot cassatie kan 
worden verweten, alzo de verzwarende omstandigheid in de tenlastelegging A, niet kon 
worden geleverd, en het arrest aldus tgl. de veroordeling op basis van artikel 380bis, 
§ 3, Strafwetboek niet naar recht heeft verantwoord); 

terwijl, zesde onderdeel, een arrest geen tegenstrijdigheden mag bevatten, en zo er 
verschillende motieven worden gehanteerd om te besluiten tot de schuld en/of straf, 
deze niet onderling tegenstrijdig (mogen zijn) met de vrijspraak voor feiten, de
welke worden omschreven in andere tenlasteleggingen, die bij samenhang zouden zijn 
gepleegd; dat het arrest evenwel, door te overwegen en hieruit ( ... ) tot schuld aan de 
tenlastelegging A besloot omdat "immers beklaagde S. kon afdreigen door haar als il
legaal aan te geven en door de valsheid bij de opening van de rekening aan te ge
ven, en zij dit middel al aanwendde bij de filiaalhouder V." doch daarentegen het ar
rest besloot dat de feiten onder de tenlasteleggingen B en C niet bewezen zijn, (dus 
de bestanddelen, zowel de materiele als de morele niet zijn aangetoond), en uit dien 
hoofde tot de vrijspraak besloot, tegenstrijdige motiveringen bevat, 

zodat, het arrest, hierdoor artikel 149 van de Grondwet heeft geschonden : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel dat een miskenning van de bewijsregels 

in strafzaken aanvoert, in werkelijkheid opkomt tegen de onaantastbare be
oordeling van feiten door de rechter, mitsdien niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede en het derde onderdeel betreft: 

Overwegende dat het bestreden arrest geen melding maakt van de stuk
ken waarvan wordt beweerd dat de bewijskracht zou zijn miskend, mits
dien ervan geen interpretatie geeft; 

Dat de onderdelen feitelijke grondslag missen; 
Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel geheel opkomt tegen de onaantastbare be
oordeling van feiten door de rechter, mitsdien niet ontvankelijk is; 

Wat het vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat een vrijspraak wegens het in artikel 77bis, § 1, 2°, Vreem
delingenwet bepaalde misdrijfvan bijstand bij het onwettig binnenkomen of 
verblijf in het Rijk van een vreemdeling, met misbruik van diens bijzon
der kwetsbare positie, niet eraan in de weg staat dat betrokkene wegens het 
misdrijfbepaald in artikel380bis, § 1, 4°, en 380bis, § 3, 2°, StrafWetboek 
wordt veroordeeld; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het zesde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de aangevoerde tegenstrijdigheid niet bestaat; 
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; 
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B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen ei
seres ingestelde burgerlijke rechtsvordering van verweerster : 

Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert; 

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

9 januari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat: mr. D. Beels, Antwerpen. 

Nr. 8 

2e KAMER- 9 januari 2001 

1 o RECHTBANKEN- STRAFZAKEN - ALGEMEEN- BERAAD - DUUR 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAFZAKEN - ALGEMEEN - BERAAD - DUUR. 

1 o en 2o Het beraad van de strafrechter duurt voort tot de uitspraak in openbare te
rechtzitting, zodat de redactie van het nag uit te spreken vonnis of arrest deel uit
maakt van het beraad (1). (Artt. 190 en 209 Sv.) 

(C.E.A. T. MR. MOENS- CURATOR FAILLISSEMENT B.VB.A. VAN SCHALCK-MESTACH) 

ARREST 

(A.R. P.99.0313.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 januari 1999 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

1. Op de voorzieningen : 

Over het eerste onderdeel van het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 2, ( ... ), 292 ( ... ) Gerechtelijk Wetboek, (. .. ), 

doordat de appelrechters bij het bestreden (arrest) eisers met eenparigheid tot zwaar
dere straffen veroordelen met de vaststelling, zonder bijkomende motivering daar
omtrent, dat het hofvan beroep was samengesteld, naast griffier en openbaar mi
nisterie, uit "waarnemend voorzitter H. Heimans, raadsheer Th. Denys en 
plaatsvervangend raadsheer G. Coppieters aangewezen bij bevelschrift van de heer 
Eerste Voorzitter van het Hofvan Beroep te Gent de dato 19 januari 1999 om de heer 
D. Debruyne, raadsheer, op het ogenblik van de uitspraak te vervangen, deze laat
ste wettig verhinderd zijnde de uitspraak bij te wonen van het arrest waarover hij mede 
heeft beraadslaagd", en uit het proces-verbaal van de openbare terechtzitting van 30 
juni 1998 blijkt dat de beraadslaging niet was beeindigd, door het koninklijk be
sluit van 10 augustus 1998 (Belgisch Staatsblad, 21 augustus 1998) de benoeming van 
raadsheer Debruyne tot raadsheer in het Hofvan Cassatie en diens wettelijke on-

(1) R.PD.B., vo Jugements et arrets, nrs. 228-230. 
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mogelijkheid om nog te zetelen vaststaat en uit de processen-verbaal van terechtzit
ting van 15 september 1998, 13 oktober 1998, 30 november 1998, 4 januari 1999 en 
19 januari 1999 de a:!Wezigheid/verhindering van raadsheer Debruyne blijkt en uit ge
publiceerde rechtspraak diens actieve deelname in een periode voorafgaand aan 23 de
cember 1998 aan de werkzaamheden van het hoogste Hof, zodoende eisers werden ver
oordeeld en gestraft door een rechtscollege dat onwettelijk was samengesteld en 
waarvan de wettelijke en gebleken praktische onmogelijkheid tot zetelen en deel
name aan de beraadslaging, de niet toelaatbare schijn wekt, minstens (het) Hof niet 
toelaat na te gaan of eisers niet oneerlijk werden berecht door een niet door de wet 
ingesteld rechter in de zin van het E.V:R.M. en het hofvan beroep aldus niet naar eis 
van recht met eenparigheid kon beslissen, minstens uit geen controleerbaar gege
ven de werkelijke instemming van de betrokken raadsheer met de strafverzwaring 
blijkt, 

terwijl, eerste onderdeel, het artikel 292 Gerechtelijk Wetboek de cumulatie van rech
terlijke ambten verbiedt en minstens uit het zetelen van raadsheer Debruyne in de 
lange debatten van de zaakAgusta-Dassault (met uitspraak per 23 december 1998, 
gepubliceerd inA.J.T., 1998-99, nr. 21, 541, eerste bladzijde, aangehecht aan deze me
morie) de concretisering van zijn benoeming gepubliceerd in het Belgisch Staats
blad van 21 augustus 1998 en de installatie van deze hoge magistraat in het hoog
ste Hof blijkt en tevens in strijd met deze bepaling blijkens de proces-verbalen van de 
terechtzitting in dezelfde periode, zijn deelname aan de beraadslaging in een hoeda
nigheid van raadsheer in het Hofvan Beroep te Gent naar voor komt, welke cumu
latie bij wet is verboden (. .. ) : 

Overwegende dat het middel het bestreden arrest verwijt dat niet met ze
kerheid kan worden uitgesloten dat een der appelrechters ondanks zijn be
noeming tot een andere functie toch aan het verdere beraad heeft deelge
nomen; 

Overwegende dat volgens het proces-verbaal van de terechtzitting van 2 
juni 1998, het hofvan beroep, samengesteld uit waarnemend voorzitter De
bruyne en de raadsheren Heimans en Denys, het openbaar ministerie, de be
klaagden en de curator, optredend als burgerlijke partij voor het faillisse
ment, heeft gehoord, waarna: "Het hof (van beroep) verklaart de debatten 
gesloten en stelt de zaak voor uitspraak op 30 juni 1998"; dat het proces
verbaal van de terechtzitting van 30 juni 1998, waarbij voornoemde magis
traten aanwezig waren, vermeldt : "De beraadslaging niet beeindigd zijnde, 
stelt het hof (van beroep) de zaak in dezelfde staat, in beraad voor uit
spraak, op de openbare terechtzitting van 15/9/98"; dat de goedgekeurde ver
meldingen op het proces-verbaal van de terechtzitting op 15 september 1998, 
waarbij aanwezig waren waarnemend voorzitter Desmet en de raadshe
ren Heimans en Denys, vermelden : "Het hof (van beroep), de redactie niet 
voltooid zijnde, stelt de zaak uit op de openbare terechtzitting van 13.10.98"; 
dat dezelfde vermelding voorkomt op de processen-verbaal van verdaging van 
de terechtzittingen van 13 oktober 1998, 30 november 1998 en 4 januari 1999, 
waarbij telkenmale de laatstvernoemde magistraten aanwezig waren; dat op 
19 januari 1999 uitspraak wordt gedaan door waarnemend voorzitter Rei
mans, raadsheer Denys en plaatsvervangend raadsheer Coppieters, laatst
genoemde overeenkomstig artikel 779, tweede lid, Gerechtelijk Wetboek aan
gewezen bij bevelschrift van de eerste voorzitter om raadsheer Debruyne op 
het ogenblik van de uitspraak te vervangen, deze laatste wettig verhin
derd zijnde de uitspraak bij te wonen van het arrest waarover hij mede heeft 
beraadslaagd overeenkomstig artikel 778 Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat het beraad voortduurt tot de uitspraak in openbare te
rechtzitting; 

Dat de redactie van het nog uit te spreken arrest deel uitmaakt van het 
beraad; 
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Overwegende dat uit het voorgaande blijkt dat raadsheer Debruyne ver
der over de zaak heeft beraadslaagd nadat hij op 10 augustus 1998 tot een 
andere functie was benoemd; 

Dat het middel gegrond is; 

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

9 januari 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. F. D'Hont, Gent. 

Nr. 9 

2e KAMER- 9 januari 2001 

BLOEDPROEF - WEGVERKEER - RECHT OP TEGENEXPERTISE - VERWITTIGING -

'IOEPASSINGSVOORW AARDEN. 

De opgelegde verplichting om de betrokkene te verwittigen van zijn recht op een tegen
expertise door middel van een bloedproef bestaat slechts wanneer de verkregen alcohol
concentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht het 
resultaat is van een tweede of eventuele derde ademanalyse die door de betrokkene 
zelfwerd aangevraagd (1). (Artt. 59,§ 3, en 63, § 2, Wegverkeerswet; 7, 6e lid, K.B. 
18 febr. 1991.) 

(S ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0320.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 27 januari 1999 in ho
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge; 

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

Over het middel : 

Overwegende dat artikel 63, § 2, Wegverkeerswet de overheidsagenten 
slechts toelaat van de betrokkene bij wijze van tegenexpertise een bloed-

(1) Zie Cass., 7 maart 2000, A.R. P.99.0781.N, nr. 157 
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monster op zijn persoon door een daartoe opgevorderde geneesheer tela
ten nemen, wanneer de verkregen alcoholconcentratie van ten minste 0,35 
milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht het resultaat is van de over
eenkomstig artikel 59, § 3, bepaalde procedure, dit is als resultaat van een 
tweede of eventuele derde ademanalyse die door de betrokkene zelfwerd aan
gevraagd; 

Overwegende dat artikel 7, zesde lid, van het koninklijk besluit van 18 fe
bruari 1991 betreffende de analysetoestellen voor de meting van de alcohol
concentratie in de uitgeademde alveolaire lucht bepaalt dat als een alcohol
concentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire 
lucht wordt vastgesteld, de betrokkene op duidelijke en expliciete marrier moet 
worden verwittigd van zijn recht op een tegenexpertise door middel van een 
bloedproef die op zijn kosten gebeurt indien de overtreding erdoor wordt be
vestigd; 

Overwegende dat uit de context van deze bepalingen volgt dat de door ar
tikel 7, zesde lid, voormeld opgelegde verplichting om de betrokkene te ver
wittigen van zijn recht op een tegenexpertise door middel van een bloed
proef, slechts bestaat wanneer de verkregen alcoholconcentratie van ten 
minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire lucht het resultaat 
is van een tweede of eventuele derde ademanalyse die door de betrokkene 
zelf werd aangevraagd; 

Dat het middel, dat ervan uitgaat dat de verwittiging van artikel 7, zesde 
lid, van het koninklijk besluit van 18 februari 1991 betreffende de analyse
toestellen voor de meting van de alcoholconcentratie in de uitgeademde al
veolaire lucht is voorgeschreven bij elke vaststelling van een alcohol
concentratie van ten minste 0,35 milligram per liter uitgeademde alveolaire 
lucht, dus ook bij de eerste vaststelling door middel van een ademanalyse, 
faalt naar recht; 

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

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

9 januari 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. G. Ampe, Brugge. 

Nr. 10 

2e KAMER- 9 januari 2001 

1 o STRAF- SAMENLOOP- EENDAADSE- EENHEID VAN OPZET- GEMEENRECHTELIJKE EN 
DO VANE- EN ACCIJNSMISDRIJVEN- VERMENGDE FElTEN- STRAFMAAT- ZWAARSTE STRAF. 
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2° DOUANE EN ACCIJNZEN- GEMEENRECHTELIJKE EN DOUANE- EN ACCIJNSMISDRIJVEN 
- SAMENLOOP- VERMENGDE FElTEN- EENHEID VAN OPZET- STRAFMAAT- ZWAARSTE 
STRAF. 

1 o en 2° Wanneer gemeenterechtelijke misdrijven en douane- en accijnsmisdrijven zich 
overeenkomstig art. 65 Sw. vermengen, vermag de strafrechter niet een hoofd
gevangenisstraf en wegens de twee bewezen verklaarde douane- en accijnsmisdrijven 
twee verschillende geldboeten met vervangende gevangenisstraf op te leggen (1) (Art. 
65 Sw.) 

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

ARREST 

(A.R. P.99.0333.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 27 januari 1999 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

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

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de straf:Vor-
dering: 

1. Wat de schuldigverklaring betreft: 

Over het middel : 

Overwegende dat het feit dat eiser inzake notitienummer 61/3177/93 ten 
laste wordt gelegd, omschreven is als mededaderschap aan : "De koper be
drogen te hebben om trent de aard of de oorsprong van de verkochte zaak door 
een zaak te verkopen of te leveren die in schijn gelijk was aan die welke de 
koper heeft gekocht of gemeend heeft te kopen, namelijk door rode diesel
brandstof met producten te bewerken, zodat het als witte dieselbrandstof uit
zag, (. .. )"; 

Overwegende dat eiser voor de appelrechters in conclusie heeft aange
voerd dat aldus niet de verkoop als ge'incrimineerd feit werd weerhouden doch 
wel de bewerking op de rode dieselbrandstof, wat taalkundig en inhoude
lijk een heel ander feit is dan de verkoop op zich en wat niet strafbaar is ge
steld bij artikel 498 Strafwetboek, en dat hij ontkent persoonlijk brand
stof van die aard te hebben verkocht aan de personen vermeld in de 
tenlastelegging en hen dus intentioneel en rechtstreeks bedrogen te heb
ben; 

Overwegende dat de appelrechters oordelen: "dat aldus doende (eiser), de 
gemanipuleerde brandstof als regelmatige witte dieselleverde (en ver
kocht) aan zijn niets vermoedende (gebruikelijke) afnemers opdat laatstge
noemden deze brandstofvermengd met de nog voorradige regelmatige brand
stof, zouden doorverkopen aan de, evenmin iets vermoedende, consument; 
dat (eiser) dus rechtstreeks de verkoop van deze frauduleus gemanipu
leerde brandstof in de hand werkte temeer daar hij de brandstofverdelers
pomphouders voorspiegelde dat de geleverde brandstof regelmatige witte die
sel voor personenwagens was"; 

(1) Cass., 11 mei 1999, A.R. P.98.0366.N, nr. 275. 
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Dat de appelrechters aldus het ten laste gelegde feit - in zijn context ge
lezen - begrijpen als het verkopen van brandstof die met producten was be
werkt, en eiser schuldig achten niet als verkoper zelf maar als de strafrech
telijk verantwoordelijke voor de verkoop aan de consumenten; dat zij aldus 
eisers verweer verwerpen en beantwoorden; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 

2. Wat de bestra:ffing betreft: 

Over het ambtshalve (aangevoerde) middel: 

schending van artikel 65, eerste lid, Strafwetboek : 

Overwegende dat, krachtens artikel 65 Strafwetboek, wanneer een zelfde 
feit verscheidene misdrijven oplevert of wanneer verschillende misdrijven die 
de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig op
zet, gelijktijdig worden voorgelegd aan een zelfde feitenrechter, aileen de 
zwaarste straf wordt uitgesproken; 

Overwegende dat het bestreden arrest oordeelt dat de aan eiser ten laste 
gelegde gemeenrechtelijke misdrijven en douane- en accijnsmisdrijven zich, 
overeenkomstig artikel 65 Strafwetboek, vermengen en hem vervolgens een 
hoofdgevangenisstraf en, wegens de twee bewezen verklaarde douane- en 
accijnsmisdrijven, twee verschillende geldboeten met vervangende gevan
genisstraf oplegt; 

Dat het arrest hierdoor zijn beslissing om trent de bestra:ffing niet naar recht 
verantwoordt; 

En overwegende dat, wat de schuldigverklaring betreft, de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn geno
men en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen; 

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de bur
gerlijke rechtsvorderingen : 

1. van de eerste, de vierde, de zesde, de zevende, de achtste, de ne
gende, de tiende, de elfde, de twaalfde, de veertiende, de vijftiende, de zes
tiende, de zeventiende, de achttiende, de negentiende en de vijfentwintigste 
verweerders : 

Overwegende dat mr. Ludovic De Gryse, advocaat bij het Hof van Cas
sa tie, namens eiser zonder berusting afstand van de voorziening doet; 

2. van de overige verweerders: 

Overwegende dat eiser geen middel aanvoert; 

Om die redenen, verleent akte van de afstand; vernietigt het bestreden ar
rest in zoverre het uitspraak doet over de bestra:ffing van eiser; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeelte
lijk vernietigde arrest; verwerpt de voorziening voor het overige; veroor
deelt eiser in de helft van de kosten en laat de andere helft van die kosten 
ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Be
roep te Gent. 

9 januari 2001 - ze kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver· 
slaggever : de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Claeys Bouuaert. 
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Nr. 11 

ze KAMER- 9 januari 2001 

1 o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE)- ART. 103- VERVOLGING EN BE
RECHTING VAN MlNISTERS- BENADEELDE VAN EEN MISDRIJF- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING 
- UITOEFENING VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- MOGELIJKHEDEN. 

2° MACHTEN- UITVOERENDE MACHT- VERVOLGING EN BERECHTING VAN MINISTERS- BE
NADEELDE VAN EEN MISDRIJF - BURGERLIJKE-P ARTIJSTELLING- UITOEFENING VAN DE BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING- MOGELIJKHEDEN. 

so BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VERVOLGING EN BERECHTING VAN MINIS
TERS - BENADEELDE VAN EEN MISDRIJF- BURGERLIJKE-P ARTIJSTELLING- UITOEFENING VAN 
DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- MOGELIJKHEDEN. 

1°, zo en so Artikell03, laatste lid, Grondwet en artikel 6 van de wet van 25 juni 1998 
Iaten de benadeelde toe zich voor het hof van beroep dat door het bevoegde open
baar ministerie van de strafvordering jegens een minister aangesproken wordt, bur
gerlijke partij te stellen of, naar daartoe het verlof te hebben gekregen van de Ka
mer van volksvertegenwoordigers, voor het bevoegde hof van beroep zelf een burgerlijke 
rechtsvordering aanhangig te maken (1). (Art. 10S G.W. en art. 6 wet 25 juni 1998.) 

(J ... T.V .. ) 

ARREST 

(A.R. P.99.1050.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 juni 1999 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen; 

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

Overwegende dat het bestreden arrest de door eiser tegen verweerder, in 
zijn hoedanigheid van minister van Justitie uitgebrachte rechtstreekse dag
vaarding wegens het wanbedrijf van rechtsweigering, dat is strafbaar ge
steld door artikel 258 Strafwetboek, niet ontvankelijk verklaart; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het arrest vermeldt: "dat (eiser), in pleidooi, de wette

lijkheid van de samenstelling van de zetel ten onrechte in vraag stelde; dat 
hij rechtstreeks heeft gedagvaard voor de dertiende correctionele kamer van 
dit hof (van beroep), die, op straffe van nietigheid, zitting moet houden met 
drie raadsheren, waarvan een kamervoorzitter is, wat te dezen het geval is; 
dat de rechtstreekse dagende (dit is eiser) desbetreffend niet dienstig ver
wees naar de omstandigheid dat de gedaagde minister is; dat immers slechts 
op vordering van de procureur-generaal bij dit hof (van beroep) de vervol
ging van een minister wordt toegewezen aan de algemene vergadering van 
dit hof, bestaande uit zeven of vijf leden"; 

(1) Zie R. Delange. Overwegingen over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burger
lijke aansprakelijkheid van de ministers en staatssecretarissen, rede uitgesproken door de procureur
generaal op de plechtige zitting van het Hof van Cas sa tie op 1 september 1976, A. C., 1976, nr. 46; 
B. VAN DEN BROECK, De ontwikkeling van het stelsel der strafrechtelijke ministeriele verant
woordelijkheid in Belgie, C.D.P.K, 1999, 236 [252]; K. AUDENAERT, Een overzicht van 170 jaar straf
rechtelijke aansprakelijkheid van ministers, TB.P., 2000, 357. 
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Overwegende dat de appelrechters met de laatste passus van deze moti
vering verwijzen naar de door eiser in pleidooi opgeworpen betwisting om
trent de samenstelling van het hof van beroep en niet naar de inhoud van 
de ten verzoeke van eiser uitgebrachte rechtstreekse dagvaarding, zodat zij 
de bewijskracht ervan niet miskennen; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat artikel 103 Grondwet, zoals vervangen bij het enig ar
tikel Grondswetswijziging 12 juni 1998, de vervolging en berechting regelt 
van de ministers voor de misdrijven die zij mochten hebben gepleegd het
zij in de uitoefening van hun ambt, hetzij buiten de uitoefening van hun ambt 
maar waarvoor zij worden berecht tijdens hun ambtstermijn; dat het derde 
lid bepaalt dat de wet het bevoegde hof van beroep aanwijst, dat in alge
mene vergadering zitting houdt, en de samenstelling ervan bepaalt; dat het 
laatste lid stelt dat de wet bepaalt in welke gevallen en volgens welke re
gels de benadeelde partijen een burgerlijke rechtsvordering kunnen instel
len; 

Overwegende dat de wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrech
telijke verantwoordelijkheid van ministers verdere regels uitwerkt voor de 
vervolging en het onderzoek jegens ministers en de daarbij te volgen pro
cedure; dat artikel 2 het Hof van Beroep te Brussel uitsluitende bevoegd
heid geeft om een minister te berechten voor misdrijven die hij mocht ge
pleegd hebben in de uitoefening van zijn ambt; dat dit artikel de hoven van 
beroep van de plaats van het misdrijf, die van de verblijfplaats van de ver
dachte en die van de plaats waar de verdachte gevonden is, gelijk bevoegd 
maakt voor de berechting van een minister tijdens de uitoefening van zijn 
ambt, voor misdrijven die hij buiten de uitoefening daarvan mocht ge
pleegd hebben; dat artikel 6 bepaalt dat de regels van de strafrechtspleging 
die niet in strijd zijn met de procesvormen bij deze wet voorgeschreven, bo
vendien worden nagekomen; dat artikel 22 de samenstelling van de zetel re
gelt; 

Overwegende dat artikel 103, laatste lid, Grondwet, en artikel 6 van de wet 
van 25 juni 1998 de benadeelde toelaten zich voor het hofvan beroep dat door 
het bevoegde openbaar ministerie van de strafvordering jegens een minis
ter aangesproken wordt, burgerlijke partij te stellen of, na daartoe het ver
lof te hebben gekregen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, voor het 
bevoegde hof van beroep zelf een burgerlijke rechtsvordering aanhangig te 
maken; 

Overwegende dat eiser geen verlofheeft gekregen van de Kamer van volks
vertegenwoordigers om tegen verweerder een burgerlijke rechtsvordering aan
hangig te maken, zodat het Hof van Beroep te Brussel, in de samenstel
ling bepaald bij artikel 101 Gerechtelijk Wetboek, wettig vermocht deze 
burgerlijke rechtsvordering niet ontvankelijk te verklaren; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

9 januari 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver· 
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. E. Van Werveke en R. Verstraeten, Brussel. 



40 HOF VAN CASSATIE Nr. 12 

Nr. 12 

2" KAMER- 9 januari 2001 

1 o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) -ART. 103- VERVOLGING EN BE
RECHTING VAN MINISTERS- BENADEELDE VAN EEN MISDRIJF- UITOEFENING VAN DE BUR
GERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKSRECH
TER- GELDIGHEID. 

2° MACHTEN- UITVOERENDE MACHT- VERVOLGING EN BERECHTING VAN MINISTERS- BE
NADEELDE VAN EEN MISDRIJF- UITOEFENING VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER- GELDIGHEID. 

so BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VERVOLGING EN BERECHTING VAN MINIS
TERS- BENADEELDE VAN EEN MISDRIJF- UITOEFENING VAN DE BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING VOOR DE ONDERZOEKSRECHTER- GELDIGHEID. 

1 o, zo en so De instelling van een burgerlijke rechtsvordering jegens een minister door 
een benadeelde wegens een door art. 103 Grondwet bedoeld misdrijf kan niet bij wege 
van een burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter (1). (Art. lOS Gw.; art. 
6 wet 25 juni 1998.) 

(J ... T.V .. ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0992.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 mei 2000 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat eiser zich bij de onderzoeksrechter te Brussel tegen ver
weerder burgerlijke partij heeft gesteld wegens "artikel 5 Gerechtelijk Wet
hoek en artikel258 van het Strafwetboek", dit is rechtsweigering; dat hij hier
bij aanvoerde dat verweerder gedurende meer dan de zes maanden, bepaald 
in artikel652 Gerechtelijk Wetboek, heeft verzuimd gevolg te geven aan ei
sers verzoek om ervoor te zorgen dat de ambtenaar van de burgerlijke stand 
van Sint-Genesius-Rode gevolg zou geven aan zijn vraag tot wijziging van 
zijn familienaam bij wijze van verzaking aan zijn grafelijke titel; 

Dat het bestreden arrest de beschikking van de raadkamer te Brussel be
vestigt die deze burgerlijke-partijstelling niet ontvankelijk verklaart om
dat verweerder de hoedanigheid bezit van federaal minister en de vervol
ging in strafzaken tegen een federaal minister enkel kan worden ingesteld 
en geleid door de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 10, 11, 1S en 10S, meer bepaald laatste lid, van de Grand
wet zoals dat laatste door de wet van 12 juni 1998 gewijzigd werd, van artikel 6 van 
de wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van 
ministers, van de artikelen Sbis en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voor
afgaande titel van het Wetboek van StrafVordering, van artikel 6S van het Wetboek 
van StrafVordering, van artikel 6 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescher
ming van de rechten van de mens, Belgische wet van 1S mei 1955, en'van artikel14 

(1) Zie Cass., 9 jan. 2001, A.R. P.99.1050.N, nr. 11. 
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van het lnternationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en po
litieke rechten, Belgische wet van 15 mei 1981, 

doordat het bestreden arrest uit de bewoording van artikel103, lid 4, van de Grand
wet zoals het door de wet van 12 juni 1998 gewijzigd werd, en van artikel 3 van de 
wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van mi
nisters afieidt, dat de door deze wetteksten "ingevoerde exclusiviteit dan oak enig ini
tiatiefvan het slachtoffer op dit punt duidelijk uitsluit" en "dat de strafvordering niet 
op gang kan gebracht worden via een burgerlijke partijstelling door een persoon die 
beweert benadeeld te zijn" en "dat het dienvolgens uitgesloten is, dat de burgerlijke 
partij, gelet op voornoemde andersluidende bepaling, zich zou beroepen op de sup
pletieve toepassing van artikel 63 van het Wetboek van Strafvordering", 

terwijl, eerste onderdeel, het laatste lid van artikel 103 van de Grondwet duide
lijk aanduidt dat de wet de gevallen bepaalt waarin en de regels volgens dewelke de 
benadeelde partijen een burgerlijke vordering kunnen instellen, en terwijl in toepas
sing daarvan artikel 6 van de wet van 25 juni 1998 even zo duidelijk bepaalt dat "de 
regels van de strafrechtspleging die niet in strijd zijn met de procesvormen bij deze 
wet voorgeschreven, worden bovendien nagekomen", wat noodgedwongen tot het be
sluit voert, dat het gemeen recht inzake burgerlijke partijstelling toepasselijk is; 

terwijl, tweede onderdeel, de artikelen 3bis en 4 van de wet van 17 april 1878 die 
de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering vormt, zoals artikel 63 van 
het Wetboek van Strafvordering de gevallen en de regels bepalen, waarin en waarna 
de door een misdrijf benadeelde personen een burgerlijke vordering kunnen ins tel
len, en terwijl deze wetsbepalingen geenszins in strijd zijn met de procesvormen die 
bij de wet van 25 juni 1998 voorgeschreven zijn; 

terwijl, derde onderdeel, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet verbieden een dis
criminatie tussen personen in te voeren, die door een misdrijf werden benadeeld, naar
gelang dat misdrijf door een minister of door een niet-minister gepleegd werd; 

terwijl, vierde onderdeel, volgens artikel13 van de Grondwet niemand tegen zijn wil 
van de rechter afgetrokken kan worden, die de wet hem toekent, welke rechter in casu 
enerzijds en krachtens artikel 63 van het Wetboek van Strafvordering de onderzoeks
rechter is voor wat de stelling als burgerlijke partij aangaat, en anderzijds krach
tens artikel 103, lid 1 en 3 van de Grondwet en krachtens artikel 2 van de wet van 
25 juni 1998 het Hofvan Beroep te Brussel is, voor wat de behandeling van de zaak 
ten grande aangaat; 

terwijl, vijfde onderdeel, artikel 6 van het Verdrag van 4 november 1950 tot be
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Belgische wet 
van 13 mei 1955, en artikel14 van het Verdrag van 19 december 1966 inzake bur
gerrechten en politieke rechten, Belgische wet van 15 mei 1981, aan ieder het recht 
verleent, zijn rechten door een rechterlijke instantie te laten vaststellen, d.w.z. in casu 
door deze die hierboven in het vierde onderdeel aangeduid zijn : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 103 Grondwet, zoals vervangen bij het enig ar
tikel Grondswetswijziging 12 juni 1998, de vervolging en berechting regelt 
van de ministers voor de misdrijven die zij mochten hebben gepleegd het
zij in de uitoefening van hun ambt, hetzij buiten de uitoefening van hun ambt 
maar waarvoor zij worden berecht tijdens hun ambtstermijn; dat, krach
tens het vierde en het vijfde lid van dat artikel, de desbetreffende strafVer
volging tegen een minister enkel kan worden ingesteld en geleid door het 
openbaar ministerie bij het bevoegde hof van beroep en voor elke vorde
ring tot regeling van de rechtspleging, voor elke rechtstreekse dagvaar
ding voor het hofvan beroep en, behalve bij ontdekking op heterdaad voor 
elke aanhouding, het verlof van de Kamer van volksvertegenwoordigers is 
vereist; dat het laatste lid van het artikel stelt dat de wet bepaalt in welke 
gevallen en volgens welke regels de benadeelde partijen een burgerlijke rechts
vordering kunnen instellen; 

.... 
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Overwegende dat de wet van 25 juni 1998 tot regeling van de strafrech
telijke verantwoordelijkheid van ministers, verdere regels uitwerkt voor de 
vervolging en het onderzoek jegens ministers en de daarbij te volgen pro
cedure; dat artikel 2 het Hof van Beroep te Brussel uitsluitende bevoegd
heid geeft om een minister te berechten voor misdrijven die hij mocht ge
pleegd hebben in de uitoefening van zijn ambt; dat dit artikel de hoven van 
beroep van de plaats van het misdrijf, die van de verblijfplaats van de ver
dachte en die van de plaats waar de verdachte gevonden is, gelijk bevoegd 
maakt voor de berechting van een minister tijdens de uitoefening van zijn 
ambt, voor misdrijven die hij buiten de uitoefening daarvan mocht ge
pleegd hebben; dat artikel 6 bepaalt dat de regels van de strafrechtspleging 
die niet in strijd zijn met de procesvormen bij deze wet voorgeschreven, bo
vendien worden nagekomen; 

Overwegende dat uit artikel 103 Grondwet volgt dat de instelling van een 
burgerlijke rechtsvordering jegens een minister door een benadeelde we
gens een door dat artikel bedoeld misdrijf niet kan bij wege van een 
burgerlijke-partijstelling voor de onderzoeksrechter; 

Overwegende dat artikel 6 van de wet van 25 juni 1998 de benadeelde toe
laat om zich voor het hof van beroep dat door het bevoegde openbaar mi
nisterie van de strafvordering jegens een minister, aangesproken wordt, bur
gerlijke partij te stellen of, na daartoe het verlof te hebben gekregen van de 
Kamer van volksvertegenwoordigers, voor het bevoegde hofvan beroep zelf 
een burgerlijke rechtsvordering aanhangig te maken; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel volgt dat ar

tikel 6 wet van 25 juni 1998 een burgerlijke-partijstelling voor de onder
zoeksrechter jegens een minister wegens een door artikel 103 Grondwet be
doeld misdrijf, uitsluit; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het de Rechterlijke Macht niet toekomt om een be
weerde door de grondwetgever ingevoerde discriminatie te toetsen aan de ar
tikelen 10 en 11 Grondwet; 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt dat ar

tikel 103 Grondwet de onderzoeksrechter niet aanwijst om een klacht met 
burgerlijke-partijstelling jegens een minister wegens een door artikel103 
Grondwet bedoeld misdrijf in ontvangst te nemen; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Wat het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat dit onderdeel niet preciseert hoe en waardoor het ar-

rest de als geschonden aangewezen verdragsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel149 van de Grondwet, van de artikelen 780, 3° en 1138, 3° van 
het Gerechtelijk Wetboek, van de artikelen 163 en 195 van het Wetboek van Straf-
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vordering, van artikel6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van 
de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, Belgische wet van 13 mei 1955, 
en van artikel14.1 van het internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake bur
gerrechten en politieke rechten, 

doordat het bestreden arrest verzuimd heeft, de in zijn regelmatig neergelegde con
clusies ontwikkelde argumentatie doeltreffend te bejegenen, en heel bijzonder nage
laten heeft, op het middel genomen uit artikel 6 van de wet van 25 juni 1998 een be
hoorlijk antwoord te geven, en uitgelaten (nagelaten) heeft, het verzoek tot verwijzing 
van de zaak naar de procureur-generaal van Brussel te beslechten, 

terwijl, eerste onderdeel, uit artikel1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek blijkt, 
dat de rechters gehouden zijn, over alle punten van een vordering uitspraak te doen; 

terwijl, tweede onderdeel, volgens de andere aangehaalde wetsbepalingen de rech
ters verplicht zijn op regelmatig neergelegde conclusies een behoorlijk antwoord te ge
ven, wat ook tot de essen tie van een eerlijke behandeling van een zaak behoort, die 
door de boven aangehaalde internationale verdragen gevergd is : 

Wat de beide onderdelen betreft : 

Overwegende dat het arrest met eigen redenen en door de beschikking van 
de raadkamer te Brussel te bevestigen die eisers burgerlijke partijstelling 
niet ontvankelijk verklaart omdat verweerder de hoedanigheid bezit van fe
deraal minister en de vervolging in strafzaken tegen een federaal minis
ter enkel kan worden ingesteld en geleid door de procureur-generaal bij het 
Hofvan Beroep te Brussel, eisers conclusie beantwoordt en over alle pun
ten van eisers vordering uitspraak doet; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 

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

9 januari 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal- Advocaten: mrs. E. Van Werveke en R. Verstraeten, Brussel. 

Nr. 13 

2e KAMER - 9 januari 2001 

CASSATIE- BEVOEGDHED VAN HET HOF- ALLERLEI- STRAFZAKEN -AANGIFTE VAN MIS· 
DRIJVEN - INCIDENTELE AANGIFTE IN VOOR HET HOF AANHANGIGE ZAKEN- GEGROND· 
REID. 

De incidentele aangifte in voor het Hof aanhangige zaken is ongegrond indien de fei
ten in de aangifte vermeld geen misdrijf opleveren (1). (Art. 485, 486, 493 Sv.) 

(1) Het O.M. besloot ook tot de afwijzing van de incidentele aangifte, maar om reden dat deze 
ter griffie van het Hofwerd neergelegd buiten de bij art. 420bis Sv. bepaalde termijn (Cass., 17 
sept. 1986, A.R. 5081, 5379 en 5383, nr. 29). 
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(J ... T.V .. ) 

ARREST 

(A.R. P.00.1367.N) 

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij het Hof 
van Cassatie, gesteld als volgt : 

"De ondergetekende procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. 

Gelet op de voorzieningen in cassatie als burgerlijke partij, ingesteld door 
J. op: 

- 25 juni 1999 tegen een arrest, op 16 juni 1999 gewezen door het Hofvan 
Beroep te Brussel, correctionele kamer (zaak A.R. P.99.1050.N), 

- 2 juni 2000 tegen een arrest, op 18 mei 2000 gewezen door het Hof van 
Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling (zaakA.R. P.00.0992.N), 
beide voorzieningen tegen V, in zijn hoedanigheid van minister van Justi
tie, 

Overwegende dat eiser in cassatie aanvoert dat V. zich schuldig heeft ge
maakt aan het misdrijfvan rechtsweigering in de zin van artikel 5 Gerech
telijk Wetboek en volgens artikel 258 StrafWetboek; 

Overwegende dat het bestreden arrest van 16 juni 1999 de rechtstreekse 
dagvaarding van eiser in cassatie onontvankelijk verklaart; 

Dat het bestreden arrest van 18 mei 2000 de burgerlijke-partijstelling van 
eiser in cassatie onontvankelijk verklaart; 

Gelet op de incidentele aangifte door J., ter griffie van het Hof neerge
legd op 3 oktober 2000, waarbij aan procureur-generaal bij het Hofvan Be
roep te B. wordt ten laste gelegd: 

'- schending van het door wet van 25 juni 1998 voorgeschrevene voor wat 
betreft de samenstelling van de 13de kamer van het hof van beroep, die be
twist arrest van 16 juni 1999 uitgesproken heeft; 

- schending van artikel 103 van de Grondwet door niet ambtshalve een 
onbetwistbaar vastgesteld vergrijp te vervolgen, daar waar de wet uitdruk
kelijk aan hem deze verplichting voorbehoudt wanneer het een minister be
treft; 

- het feit dat deze schendingen de straffeloosheid van minister V tot ge
volg hebben; 

- het feit dat elke schending van gevestigde wetten of van de Grond
wet door een gevestigd gezag valt onder de door artikel151 van de Straf
wet beschreven en beteugelde vergrijpen'; 

Overwegende dat de zaken van de vermelde voorzieningen op de alge
mene rol van het Hof werden ingeschreven op respectievelijk 15 juli 1999 en 
23 juni 2000; 

Dat de bij vermelde voorzieningen incidentele aangifte ter griffie van het 
Hof is neergelegd buiten de bij artikel 420bis Wetboek van Strafvordering 
bepaalde termijn; 

Overwegende dat de aangifte laattijdig, dus niet ontvankelijk is; 
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Om die redenen, en gelet op de artikelen 420bis, 485, 486, 493, 494 en 502 
van het Wetboek van Strafvordering, 37 en 41 van de wet van 15 juni 1935, 
vordert dat het aan het Hof, tweede kamer, mage behagen, na het verslag 
van de raadsheer-verslaggever gehoord te hebben en in raadkamer uit
spraak doende, de aangifte af te wijzen. 

Brussel, 31 oktober 2000. 

Voor de procureur-generaal, 
De advocaat-generaal, 
(get.) De Swaef." 

Gelet op de door J. ter griffie van het Hof op 3 oktober 2000 gedane in
cidentele aangifte in de zaken nummer P.99.1050.N en P.00.0992.N. aan
hangig bij de tweede kamer van het Hof, N ederlandstalige afdeling; 

Overwegende dat de feiten in de aangifte vermeld geen misdrijf opleve
ren; 

Dat de aangifte ongegrond is; 

Om die redenen, rechtdoende in raadkamer, verwerpt de aangifte; ver
oordeelt de aangever in de kosten. 

9 januari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Deels gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal. 

Nr. 14 

) 

2e KAMER - 9 januari 2001 

REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN- TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN 
VONNISGERECHT- AARD VAN RET MISDRIJF- REGELING DER RECHTSPLEGING- RAADKA
MER- MISDAAD - VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- OVERNAME DER BEWEEGREDENEN 
VAN DE VORDERING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS - VERWIJZING NAAR DE CORRECTIO
NELE RECHTBANK WEGENS GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD- BESLISSING VAN RET 
VONNISGERECHT- BESLISSING VAN ONBEVOEGDVERKLARING- BESLISSING NIET NAAR RECHT 
VERANTWOORD- VERNIETIGING VAN RET VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK- VER
WIJZING NAAR DEZELFDE, ANDERS SAMENGESTELDE RECHTBANK. 

Wanneer de correctionele rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te ne
men van de strafvordering op grand dat de raadkamer een misdaad niet heeft ge
correctionaliseerd, hoewel de raadkamer had gecorrectionaliseerd met overname van 
de beweegredenen van de vordering van de procureur des Konings die a.m. betrek
king hadden op de voor die misdaad in aanmerking te nemen verzachtende om
standigheden, vernietigt het Hof dat beslist tot regeling van rechtsgebied het von
nis van de correctionele rechtbank en verwijst het de zaak naar dezelfde anders 
samengestelde rechtbank (1). (Artt. 525, 527bis en 528 Sv.) 

(1) Zie Cass., 12 jan. 2000, A.R. P.99.1392.F, nr. 24. 
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(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT T. T ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.1629.N) 

HET HOF; - Gelet op de beschikking, op 2 mei 2000 gewezen door de 
raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout en op het von
nis, op 9 oktober 2000 gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Tum
hout; 

Gelet op het verzoekschrift van de procureur des Konings bij deze recht
bank; 

Overwegende dat de procureur des Konings bij vordering van 21 fe
bruari 2000 de verwijzing van A.T. naar de correctionele rechtbank we
gens de telastlegging van daderschap aan diefstal met geweld met bijko
mende verzwarende omstandigheden verzocht, bij aanneming van 
verzachtende omstandigheden, daarbij overwegende "dater aanleiding be
staat om slechts correctionele straffen uit te spreken wegens verzachtende 
omstandigheden spruitende uit het gunstig strafrechtelijk verleden van de 
inverdenkinggestelde in Belgie"; 

Overwegende dat de raadkamer bij vermelde beschikking, "de beweegre
denen aannemende van hiervorenstaande vordering", A.T. "naar de correc
tionele rechtbank (verwijst) wegens de telastlegging, in de vorenstaande vor
dering omschreven"; 

Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Turnhout bij vonnis van 
9 oktober 2000 zich onbevoegd verklaart ten aanzien van de feiten zoals om
schreven daar de ten laste gelegde feiten een misdaad uitmaken zonder dat 
door de raadkamer verzachtende omstandigheden in aanmerking werden ge
nomen; 

Overwegende dat tegen de vermelde beschikking van de raadkamer voor
alsnog geen rechtsmiddel openstaat en dat het vonnis van 9 oktober 2000 in 
kracht van gewijsde is gegaan; 

Dat uit de tegenstrijdigheid tussen deze beslissingen een geschil van rechts
macht is ontstaan dat de procesgang belemmert; 

Overwegende dat uit de overneming door de raadkamer, van de motive
ring van de vordering van de procureur des Konings blijkt dat de hierin be
paalde verzachtende omstandigheden door de raadkamer werden overge
nomen; 

Dat de beslissing van onbevoegdheid van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Turnhout van 9 oktober 2000 niet naar recht is verantwoord; 

Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied; vernietigt het 
vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout van 9 oktober 2000; 
beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 
vernietigde vonnis; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Tum
hout, anders samengesteld. 

9 januari 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal. 
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Nr. 15 

2e KAMER- 10 januari 2001 

1 o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)- ARTIKEL 10- HOGER BEROEP- KRIJGS

RAAD- VRIJSPRAAK- MILITAIR GERECHTSHOF- VEROORDELING- EENSTEMMIGHEID. 

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99)- ARTIKEL 11- HOGER BEROEP- KRIJGS

RAAD - VRIJSPRAAK- MILITAIR GERECHTSHOF- VEROORDELING- EENSTEMMIGHEID. 

3o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) -ARTIKEL 10- MISDRIJF GEPLEEGD IN HET 
BUITENLAND- PERSONEN VERBONDEN AAN EEN ONDERDEEL VAN HET LEGER- PERSONEN 
GEMACHTIGD OM EEN TROEPENKORPS TE VOLGEN- BELGISCHE MILITAIRE RECHTSCOLLE
GES- BEVOEGDHEID. 

4 o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) -ARTIKEL 11- MISDRIJF GEPLEEGD IN HET 
BUITENLAND- PERSONEN VERBONDEN AAN EEN ONDERDEEL VAN HET LEGER- PERSONEN 
GEMACHTIGD OM EEN TROEPENKORPS TE VOLGEN- BELGISCHE MILITAIRE RECHTSCOLLE
GES- BEVOEGDHEID. 

1" en 2° Art. 8, eerste lid, besluitwet 14 september 1918 schendt de artt. 10 en 11 Gw. 
niet, in zoverre het bepaalt dat de beslissingen van het Militair Gerechtshof bij meer
derheid van stemmen worden genomen, zonder dat het oplegt dat zij met eenparig
heid van stemmen van de leden moeten worden genomen wanneer zij een vrij
spraak wijzigen of de door de krijgsraad uitgesproken straffen verzwaren (1). (Artt. 
10 en 11 Gw. [1994]; art. 211bis Sv.; art. 58, tweede lid, Ger.W.; art. 8, eerste lid, 
besluitwet 14 sept. 1918.) 

3° en 4° De artt. 10 en 11 Gw. worden niet geschonden door art. 10bis V.T.Sv., in zo
verre het bepaalt dat de personen die, in welke hoedanigheid oak, aan een leger
fractie in het buitenland verbonden zijn of zij die de machtiging verkregen een troepen
korps te volgen dat er deel van uitmaakt, en die enig misdrijf hebben gepleegd op het 
grondgebied van een vreemde Staat, in Belgie zullen kunnen worden vervolgd, noch 
door art. 19, tweede lid, Mil.Sv., in zoverre het bepaalt dat dezelfde personen die, bui
ten oorlogstijd, beoordeeld worden door militaire rechtscolleges voor alle in buiten
lands gebied gepleegde misdrijven (2). (Artt. 10 en 11 Gw. [1994]; art. 10bis VT.Sv.; 
art. 19, tweede lid, Mil.Sv.) 

(M ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.98.1505.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 30 oktober 1998 gewe-
zen door het Militair Gerechtshof; 

Gelet op het arrest van het Hofvan 14 april1999; 
Gelet op het arrest van het Arbitragehof van 11 oktober 2000 (3); 
Over het eerste middel : 
Wat het tweede onderdeel betreft : 

(1) Zie Arbitragehof, 11 okt. 2000 (101/2000, B.S., 29 dec. 2000, biz. 43343); Cass., 19 jan. 2000, 
A.R. P.98.0094.F, nr. 43. 

(2) Zie noot 1. 

(3) Zie noot 1. 
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Overwegende dat het Arbitragehof, door het voormelde arrest, voor recht 
heeft gezegd dat "artikel 8, eerste lid, van de besluitwet van 14 september 
1918 de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt, in zoverre het be
paalt dat de beslissingen van het Militair Gerechtshof 'bij meerderheid van 
stemmen worden genomen', zonder dat het oplegt dat zij met eenparig
heid van stemmen van de leden moeten worden genomen wanneer zij een vrij
spraak wijzigen of de door de krijgsraad uitgesproken straffen verzwa
ren"; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Over het tweede middel : 

Wat het derde onderdeel betreft: 

Overwegende dat het Arbitragehof, door hetzelfde arrest, voor recht heeft 
gezegd, enerzijds, dat "artikel 10bis van de wet van 17 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering de arti
kelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt, in zoverre het bepaalt dat de 
personen die, in welke hoedanigheid ook, aan een legerfractie in het bui
tenland verbonden zijn of zij die de machtiging verkregen een troepen
korps te volgen dat er deel van uitmaakt, en die enig misdrijf hebben ge
pleegd op het grondgebied van een vreemde Staat, in Belgie zullen kunnen 
worden vervolgd" en, anderzijds, "artikel19, tweede lid, van de wet van 15 
juni 1899 houdende eerste titel van het Wetboek van Strafrechtspleging voor 
het leger de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt, in zoverre het 
bepaalt dat de personen die, in welke hoedanigheid ook, aan een leger
fractie in het buitenland verbonden zijn of zij die de machtiging verkregen 
een troepenkorps te volgen dat er deel van uitmaakt, buiten oorlogstijd, be
oordeeld worden door militaire rechtscolleges voor alle in buitenlands ge
bied gepleegde misdrijven"; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

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

10 januari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Ph. Vande Casteele, Brussel. 

Nr. 16 

26 KAMER- 10 januari 2001 

1 o ONDERZOEKSGERECHTEN- VERSTEKBESLISSING- VERZET. 
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2° VERZET - ONDERZOEKSGERECHTEN - VERSTEKBESLISSING. 

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN EN EINDE - BIJ VERSTEK GEWEZEN ARREST TOT VER
WIJZING- CASSATIEBEROEP VAN DE VERDACHTE- VERTREKPUNT. 

1 o en 2° Tegen een bij verstek gewezen beslissing van een onderzoeksgerecht staat al
leen verzet open wanneer dat rechtscollege als vonnisgerecht uitspraak doet en de be
slissing het karakter heeft van een eigenlijk vonnis in de zin van art. 149 Gw. (1). 

3° De termijn waarbinnen cassatieberoep moet worden ingesteld tegen het arrest dat 
de verdachte naar de correctionele rechtbank of politierechtbank verwijst, begint te 
lopen vanaf de uitspraak ervan, aangezien geen enkele wettelijke bepaling de bete
kening van dat arrest oplegt (2). (Art. 373 Sv.) 

(D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1561.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 oktober 2000 gewezen 
door de kamer van inbeschuldigingstelling te Bergen; 

Overwegende dat het arrest bij verstek uitspraak doet, maar dat tegen een 
bij verstek gewezen beslissing van een onderzoeksgerecht aileen verzet open
staat wanneer dat rechtscollege als vonnisgerecht uitspraak doet, wat te de
zen niet het geval is; 

Dat de termijn waarbinnen cassatieberoep moet worden ingesteld tegen 
het arrest dat het hoger beroep van de inverdenkinggestelde tegen de be
schikking tot verwijzing ontvankelijk maar niet gegrond verklaart, begint te 
lopen vanaf de uitspraak van dat arrest, aangezien geen enkele wettelijke 
bepaling de betekening ervan oplegt; 

Overwegende dat, buiten het geval van artikel 40, vierde lid, van de wet 
van 15 juni 1935 en het geval van overmacht, het cassatieberoep dat na het 
verstrijken van de in artikel 373 van het Wetboek van Strafvordering be
paalde termijn wordt ingesteld, laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is; 

Dat het cassatieberoep, dat op 25 oktober 2000, d.i. meer dan vijftien vrije 
dagen na de uitspraak van het arrest, is ingesteld, niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht eisers memorie, die geen verband houdt met de 
ontvankelijkheid van de voorziening, verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

10 januari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal. 

(1) Cass., 10 feb. 1987, A.R. 654, nr. 345. 

(2) Zie P. MoRLET, Les dossiers de la Rev. Dr. Pen., nr. 3, La Charte, 1998, blz. 101. 
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Nr. 17 

1 e KAMER - 11 januari 2001 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - ALGEMEEN- GE· 
WETTIGDE VERDENKING- ADMINISTRATIEVE OVERHEID- ADMINISTRATIEVE GELDBOETE
MET EIGENLIJKE RECHTSPRAAK BELAST ORGAAN- BE GRIP- ONTV ANKELIJKHEID. 

Het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak aan de rechter wegens gewettigde ver
denking, dat gericht is tegen het Brussels Instituut voor Milieubeheer; terwijl dit geen 
gerecht in de zin van de wet is wanneer het de procedure inzet om een administra
tieve geldboete op te leggen als bedoeld in Ord.Br.H.G. 25 maart 1999, is kennelijk 
niet ontvankelijk (1). (Art. 650 Ger.W.) 

("8." N.V.) 

Conclusie van advocaat-generaal A. Henkes : 

1. De feiten van de zaak en de voorgaande rechtspleging kunnen als volgt wor
den samengevat : 

Bij ordonnantie van 17 juli 1997 (B.S. 23 oktober 1997, p. 28.215) belast de Brus
selse Hoofdstedelijke Raad het B.I.M. met de bestrijding van geluidshinder in een ste
delijk milieu en worden zijn door de Regering aangewezen ambtenaren bevoegd ver
klaard om overtredingen van die ordonnantie en van haar uitvoeringsbesluiten op te 
sporen en vast te stellen en worden die overtredingen met een geldboete gestraft. (Artt. 
4, 15 en 9.) 

Bij ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling de ver
volging en de bestra:ffing van misdrijven inzake leefinilieu (B.S. 24 juni 1999, p. 23.850) 
worden de leidend ambtenaar van het B.I.M. of, in bepaalde gevallen, zijn adjunct, be
voegd verklaard om schendingen van de bepalingen van deze ordonnantie en die van 
de voomoemde ordonnantie van 17 juli 1997 met een administratieve geldboete te straf
fen. (Artt. 4, 32, 33, 35 en 38.) 

Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 mei 1999 (B.S. 11 au
gustus 1999, p. 30.002) betreffende de bestrijding van geluidshinder voortgebracht door 
het luchtverkeer bepaalt het geluidsniveau dat vliegtuigen vanaf 1 januari 2000 niet 
mogen overschrijden, zowel overdag als 's nachts. 

Verzoekster betwist de wettigheid van laatstgenoemd besluit en heeft bij verzoek
schrift van 11 oktober 1999, bij de Raad van State een vordering tot schorsing en een 
beroep tot nietigverklaring ingesteld. 

Het B.I.M. kwam vrijwillig tussen in de rechtspleging tot schorsing en is nog steeds 
vrijwillig tussengekomen partij in de rechtspleging tot nietigverklaring, waar het, bij 
wege van een in september 2000 neergelegde memorie, pleit om het beroep tot nie
tigverklaring te verwerpen door kritiek te oefenen op de middelen en stukken die ver
zoekster tot staving van haar beroep tot nietigverklaring aanvoert. 

In een aangetekende brief van 17 november 2000, deelt het B.I.M. verzoekster mee 
dat het van plan is om haar administratieve geldboetes op te leggen en verzoekt het 
haar om haar verweermiddelen voor te dragen, wat verzoekster heeft gedaan. 

(1) Zie concl. O.M. 
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In het onderhavige verzoekschrift, dat op 22 december ter griffie van het Hof is neer
gelegd, vraagt verzoekster dat de procedure om een geldboete op te leggen aan het 
B.I.M. wordt onttrokken wegens gewettigde verdenking en dat de zaak wordt ver
wezen naar een gerecht of een orgaan dat de vereiste waarborgen van onafhanke
lijkheid en onpartijdigheid biedt. 

2. In hoofdzaak verwijt het middel het B.I.M. dat het geen onafhankelijke rech
ter is m.b.t. het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat de bewuste regeling heeft op
gemaakt en dat instituut vertegenwoordigt en beheert. Verzoekster verwijt het B.I.M. 
ook dat het, door zijn vrijwillige tussenkomst voor de R.v.St. en door zijn stand
punten die het in het openbaar heeft ingenomen, tegelijk rechter en partij is. Tot 
slot voert zij aan dat een regeling waar, zoals hier, de rechter ook ermee gelast is 
de overtredingen op te sporen, vast te stellen en te onderzoeken, onaanvaard
baar is. 

3. Het verzoek tot onttrekking van de zaak is gegrond op art. 650 GerW. Krach
tens die bepaling kan iedere partij op grond van wettige verdenking vorderen dat de 
zaak aan de rechter wordt onttrokken. Als een dergelijke onttrekking wordt gelast, dan 
wordt ook de verwijzing naar een andere rechter bevolen. Luidens art. 658 Ger.W. ge
schiedt de verwijzing van een rechtbank naar een andere die ressorteert onder het
zelfde hofvan beroep of onder hetzelfde arbeidshof. Ingeval de onttrekking gelast is 
krachtens artikel 652, dan kan het hof de zaak ook verwijzen naar dezelfde recht
bank die anders is samengesteld. 

Wanneer een verzoek tot onttrekking van de zaak wordt ingesteld, impliceert zulks 
dat er een rechter bij betrokken is. Dat is weliswaar vanzelfsprekend, maar toch 
moet men het eens zijn over hetgeen bedoeld wordt met "rechter" in de zin van de 
rechtspleging tot onttrekking van de zaak, zoals zij door het Gerechtelijk Wet
hoek is geregeld. Die bijzondere hoedanigheid van de overheid die in het geding wordt 
betrokken, bepaalt natuurlijk of het verzoekschrift al dan niet ontvankelijk is. Hier 
lijkt mij die ontvankelijkheidsvoorwaarde niet vervuld en zulks om de volgende 
redenen. 

4. In onze Grondwet wordt een onderscheid gemaakt tussen "hoven en rechtban
ken" (b.v. artt. 144, 145 en 159), "rechters" (b.v. artt. 152 en 155) en "met eigenlijke 
rechtspraak belaste organen" (art. 146). 

Zonder enige twijfel dekken, in de grondwettelijke context, de begrippen "hoven, recht
banken en rechters" de justitiele gerechten die vermeld worden in de artt. 147, 150, 
151, 156 en 157 Gw. en moeten onder "met eigenlijke rechtspraak belaste organen" 
alle niet-justitiele gerechten worden verstaan (2). 

In het Belgisch grondwettelijk recht is het begrip "rechtbank" niet hetzelfde als het 
begrip gerecht. Het eerste is namelijk beperkter dan het tweede (3). 

I.v.m. het begrip "rechter" moet eveneens een onderscheid gemaakt worden tus
sen de Grondwet en het Belgisch recht in de ruime betekenis. In de Grondwet is er 
in beginsel sprake van de justitiele rechter ( 4). In de wetgeving daarentegen is het be
grip "rechter" ruimer : het kan gaan om een justitieel of niet-justitieel gerecht of om 
een lid ervan. 

(2) Zie Cass., 2 nov. 1989, A.R. 6286, nr. 135; In die zin, J. VELU, "La notion de 'tribunal' et les 
notions avoisinantes dans !a Convention europeenne des droits de !'Homme et des libertes 
fondamentales", in Liber Amicorum F. Duman, Antwerpen, 1983, p. 1293; P. LAMBERT, "La Con
vention europeenne des droits de l'homme et le droit disciplinaire", J.T., 1988, p. 53-58. 

(3) Over die begrippen, zie W.J. GANSHOF VANDER MEERSCH, cone!. voor Cass., 21 dec. 1956, Pas. 
1957, I, 430, inz. 433; A. MEEDS, "La fonction dejuger", R.D.I.D.C., 1982, pp. 197 e.v.; zelfde au
teur, "L'art de juger" in Melanges offerts a Robert Legros, Brussel, U.L.B., 1985, p. 443 e.v. 

(4) Voor een uitzondering betreffende de krijgsauditeur die de gerechtelijke commissie voor
zit en dejurisdictionele functie van een onderzoeksrechter uitoefent, zie Cass., 22juni 1982, (A. C., 
1981-82, nr. 635). 
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5. Uw Hofheeft de tuchtrechterlijke instanties (5) van de Orde vanAdvocaten (6), 
de Orde van Geneesheren (7), de Orde van Apothekers (8), de Orde van Architecten 
(9), van gerechtsdeurwaarders (10), van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars 
(11) en zelfs de hoofdgriffier van het Militair Gerechtshof die uitspraak moet doen over 
een tuchtvordering (12), alsook de Commissies tot bescherming van de maatschap
pij (13) of nog de Commissie voor de voorwaardelijke invrijheidstelling (14) als niet
justitiele met eigenlijke rechtspraak belaste organen erkend. Die rechtspraak heeft 
tegelijk betrekking op de gevallen van een verzoek tot onttrekking van de zaak aan 
de rechter, als op de gevallen van wraking, waar het Gerechtelijk Wetboek ook de "rech
ter" bedoelt. (Artt. 828 e.v. GerW.) 

Daarentegen heeft uw Hof het verzoek tot verwijzing van een rechtbank naar een 
andere wegens gewettigde verdenking, dat gericht is tegen overheden zoals het open
baar ministerie (15), de gerechtelijke politie, de rijkswacht of de politie (16), niet ont
vankelijk verklaard. 

6. Uit die beslissingen is het echter niet mogelijk om het criterium of de criteria af 
te leiden op grond waarvan uw Hof oordeelt of een overheid al dan niet een niet
justitieel, met eigenlijke rechtspraak belast orgaan is. In het licht van de voor
noemde rechtspraak wordt die classificatie meestal impliciet gemaakt. 

Die classificatie levert overigens geen enkel probleem op wanneer uit de bewoor
dingen van de wet, zoals b.v. "gerecht", "vonnis", "arrest" of"uitspraak doen in laat
ste aanleg", de wil van de wetgever kan afgeleid worden over de al dan niet rechtspre
kende aard van het door hem of krachtens de wet opgerichte orgaan (17). 

Wanneer de wet evenwel geen uitsluitsel geeft, moet de rechter zijn overtuiging vor
men door vast te stellen of er bij de betrokken overheid verschillende elementen aan-

(5) Over "Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden : toetsing van de wettelijkheid door 
het Hofvan Cassatie"; zie procureur-generaal J. du Jardin, Plechtige openingsrede, 1 septem
ber 2000, Brussel, Belgisch Staatsblad, 2000, p. 22. 

(6) Cass., 20 sept. 1979 (A. C., 1979-80, nr. 45); Cass., 12 feb. 1987, A.R. 7702, nr. 353; Cass., 26 
maart 1987, A.R. 7913, nr. 449; Cass., 3 nov. 1988, A.R. 5998, nr. 134; Cass., 10 mei 1990, A.R. 8947, 
nr. 531; Cass., 25 mei 1990, A.R. 7067, nr. 560; Cass., 19 april1991, A.R. 7570, nr. 439; Cass., 7 
mei 1999, A.R. C.99.0090.N, nr. 268. 

(7) Cass., 8juni 1973 (A.C. 1973, 972); Cass., 17 aug. 1977 (A.C. 1977, 1137); Cass., 13 sept. 1984, 
A.R. 7105, nr. 39; Cass., 21 mei 1987, A.R. 7836, nr. 567; Cass., 19 juni 2000, A.R. C.00.0216.F, nr. 
379. 

(8) Cass., 30 april 1990, A.R. 7164, nr. 514; Cass., 27 januari 1992, A.R. 9214, nr. 273; Cass., 
10 december 1992, A.R. 9611, nr. 783; Cass., 5 mei 1994, A.R. D.94.0005.F, nr. 220. 

(9) Cass., 22 april1994, A.R. D.93.0015.N, nr. 194; Cass., 20 juni 1997, A.R. D.97.0015.N, nr. 
291; Cass., 18 dec. 1997, A.R. D.97.0015.N-D.97.0021.N, nrs. 571-572; Cass., 14 mei 1998, A.R. 
C.98.0201.N, nr. 525; Cass., 29 okt. 1998, A.R. C.98.0392.N, nr. 465; Cass., 6 jan. 2000, A.R. 
C.99.0447.N, nr. 12. 

(10) Cass., 5 nov. 1999, A.R. C.99.0299.N, nr. 590. 

(11) Cass., 23 juni 2000, A.R. C.00.0270.F, nr. 400. 

(12) Cass., 31 aug. 1998, A.R. C.98.0306.F, nr. 375. 

(13) Cass. 9 jan. 1973, A.C., 1973, I, 474, en noot 2. 

(14) Cass., 31 mei 2000, A.R. P.00.0497.F, nr. 338, impliciet, en Cass., 14 feb. 1977, A. C., 1977, 
657. 

(15) Zie Cass., 24 mei 1967, A. C., 1967, 1170, en Cass., 12 feb. 1962, Bull. en Pas., I, 672; Cass., 
16 feb. 2000, A.R. P.00.0227.F, nr. 131. 

(16) Cass., 19 juni 1972, A. C., 1972, 982, en Cass., 22 juni 1964, Bull. en Pas., I, 1140. 

(17) Zie J. SALMON, Conseil d'Etat- Contentieux de l'indemnite - Contentieux de l'annulation, 
Bruylant, Brussel, 1987, p. 343, en de in noot 1 vermelde rechtspraak. 
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wezig zijn die, volgens rechtspraak en rechtsleer kenmerkend zijn voor een niet
justitieel met eigenlijke rechtspraak belast orgaan. Sta me dus toe om kort te ver
wijzen naar twee zaken waarin uw Hof het stramien van die classificatie vastlegt. 

7. De eerste zaak wordt beslecht door een belangrijk arrest van 21 december 1956 
en wordt voorafgegaan door een uitgebreide conclusie van W.J. Ganshofvan der Meersch 
(18). Uw Hof diende een voorziening te onderzoeken m.b.t. tot de klachtencommissies 
en de commissie voor beroep inzake werklozensteun die opgericht waren bij het be
sluit van de Regent van 26 mei 1945 tot oprichting van het voorlopig steunfonds voor 
onvrijwillige werklozen. Er werden verschillende vragen voorgelegd, o.m. die of de voor
noemde commissies al dan niet met eigenlijke rechtspraak belast waren en of de wet
gever de Regent toegestaan had om de commissies als een met eigenlijke recht
spraak belast orgaan op te richten. 

Uw Hof antwoordde bevestigend op de eerste en negatief op de tweede vraag. Het 
arrest was gewezen op eensluidende conclusie van het O.M. dat uit een bijzonder diep
gaand onderzoek van o.a. de begrippen "rechtbank", "contentieuze rechtsmacht" en "ju
risdictionele handeling" de kenmerken van een orgaan met eigenlijke rechtspraak naar 
voren haalt. 

Luidens W.J. Ganshof van der Meersch (19) : 

"D'une part, il y a des decisions emanant du pouvoir judiciaire qui ne participent 
pas de la fonctionjuridictionnelle, (. .. ). D'autre part, de multiples organes distincts de 
ceux qui exercent constitutionnellement le pouvoir judiciaire ou qui n'ont pas pour fonc
tion principale de juger, accomplissent des actes de juridiction. Or, c'est l'acte de ju
ridiction qui engendre l'exercice de la fonction juridictionnelle, et c'est l'exercice de la 
fonction juridictionnelle qui fait de l'organe qui l'exerce une juridiction conten
tieuse. 

Pour savoir ce qu'est la juridiction contentieuse, il faut done determiner ce qu'est 
l'acte de juridiction et le faire par reference a autre chose qu'a l'organe lui-meme." 

Kortom, de rechtsprekende handeling wordt eerst op grond van een materieel cri
terium omschreven, nl. de inhoud ervan, te weten een geschil beslechten door er in 
rechte een oplossing voor te bieden die voortvloeit uit een toetsing van de toepas
sing van dat recht. Daarbij komt nog het formeel criterium, nl. de wijze waarop be
slist wordt, te weten op grond van de grondwettelijke waarborgen van onafhanke
lijkheid en onpartijdigheid, met inachtneming van de rechten en de belangen van de 
partijen in het geding, met naleving van de tegensprekelijkheid van het debat en van 
het feit dat de uitspraak met redenen omkleed moet zijn. Tot slot is er de bijzon
dere draagwijdte van de handeling : de beslissing heeft gezag van gewijsde. 

Vol gens W.J. Ganshof van der Meersch heeft uw Hof zich, in de rechtspraak v66r 
het voornoemde arrest van 21 december 1956, aangesloten bij de materiele opvat
ting van de rechtsprekende functie en van de rechtsprekende handeling. In hoofd
zaak berust de vaststelling van die uitmuntende magistraat op handelingen van de 
bestendige deputaties in verschillende omstandigheden (20). 

8. De tweede zaak die uw Hofheeft beslecht in een arrest van 23 augustus 1981 (21) 
betreft de vraag wat moet worden verstaan onder "rechterlijke instantie" in de zin van 
art. 6.1 E.V.R.M. 

Men kan zich afvragen waarom het hier aangewezen is te refereren aan een ar
rest dat, schijnbaar, een begrip - de rechterlijke instantie - onderzoekt in een an
dere context dan die van het Belgisch grondwettelijk recht en van het Belgisch Ge
rechtelijk Wetboek. Welnu, in het recht van het E.V.R.M. is dat begrip "rechterlijke 

(18) Cass., 21 dec.r 1956, A. C., 1957, 279. 

(19) Concl., Pas., 1957, 436-437. 

(20) Cone!., ibid, p. 436. 

(21) A.R. nr. 2953, A. C., 1980-81, nr. 479, inz. 958-959. 
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instantie" nauw verwant met het begrip "gerecht", zoals het in Belgisch recht om
schreven is. Dat was de mening van procureur-generaal emeritus baron Velu (22) en 
ik deel ze. 

In dat arrest van 23 april 1981 (23) beslist uw Hof dat de vrederechter die uit
spraak doet overeenkomstig de wetsbepalingen van art. 5 wet 26 juli 1962 betref
fende de onteigening ten algemenen nutte, een "rechterlijke instantie" is in de zin van 
art 6.1 E.V.R.M., op grand dat "de vrederechter niet alleen een magistraat is van de 
rechterlijke orde die de waarborgen geniet welke door de artikelen 99 en 100 van de 
Grondwet aan de rechters zijn toegekend en die bij het nemen van zijn beslissin
gen, geheel onafhankelijk staat tegenover de Uitvoerende Macht en de partijen, maar 
dat zijn taak in de hier beschouwde materie erin bestaat te oordelen over de wette
lijkheid van de gevorderde maatregel en dat de voor hem gevoerde rechtspleging, hoe
wel wegens de spoedeisende aard van de materie aan bepaalde termijnen onderwor
pen, het karakter heeft van een gerechtelijke procedure, waarbij de verweerders tijdig 
van de tegen hen gerichte aanspraken worden verwittigd, voor hen in de mogelijk
heid is voorzien om inzage te nemen van de stukken waarop de rechtspleging steunt, 
de partijen in openbare terechtzitting door de rechter worden gehoord en eveneens in 
openbare zitting uitspraak wordt gedaan in een gemotiveerd vonnis." 

9. Aldus neemt uw Hoftegelijk criteria van materiele, organieke en formele aard 
in aanmerking. 

Onder materieel criterium moet worden verstaan de juridische geschiktheid van de 
overheid om uitgaande van hun inhoud rechtsprekende handelingen te stellen (24), 
kart gezegd, om de wettigheid van de betwiste maatregel na te gaan. 

Ret belangrijkste organiek criterium is de onafhankelijkheid van de overheid, zo
weljegens de partijen als jegens andere overheden. Dit sluit iedere hierarchische on
dergeschiktheid of toezicht uit. 

Dat organiek criterium van de onafhankelijkheid gaat noodzakelijkerwijs ge
paard met dat van de onpartijdigheid, en, zoals blijkt uit het voornoemde arrest van 
21 december 1956, met dat van de oprichting van die rechtbank bij ofkrachtens een 
wet. 

Ten slotte moet, m.b.t. het formele criterium, de overheid verplicht een procedure 
volgen die de kenmerken vertoont van een gerechtelijke procedure, d.w.z. dat zij daad
werkelijk het recht van verdediging en de openbaarheid van het debat waarborgt en 
dat zij afgesloten moet worden met een met redenen omkleed vonnis (25). 

Zoals ik hierboven al heb gezegd bij het onderzoek van de leer van het arrest van 
uw Hofvan 21 december 1956, moet aan die drie criteria, die enigszins intern zijn, een 
vierde, extern, criterium worden toegevoegd, nl. het gezag van gewijsde (26). 

10. In het gemeenschapsrecht diende het begrip "rechterlijke instantie" of "natio
nale rechterlijke instantie", in de zin van art. 177 E.E.G.-Verdrag ook door de recht
spraak nauwkeuriger omschreven te worden. Dat begrip is weliswaar een op zich
zelf staand concept dat geenszins verwijst naar het intern recht van de lidstaten. Zulks 
belet niet dat het omschreven is in het licht van het streefdoel van de in voornoemd 

(22) Op.cit., p. 1295. 

(23) Zie verwijzing in noot 20. 

(24) Over dit begrip, zie hager nr. 7. 

(25) Over het begrip "rechterlijke instantie" in de zin van het E.V.R.M, raadpl. H.v.J., arrest 27 
juni 1968, zaak Neumeister, 44; arrest 18 juni 1971, zaak De Wilde, Ooms en Versyp ('vagabon
dage'), 41; arrest 16 juli 1971, zaak Ringeisen, 39; arrest 4 dec. 1979, zaak Schiesser, 13; arrest 
23 juni 1981, zaak Le Compte, VanLeuven en De Meyere, 24-25; arrest 5 nov. 1981, zaak X t. Ver
enigd Koninkrijk, 23; arrest 24 juni 1982, zaak Van Droogenbroeck; arrest 1 oktober 1982, zaak 
Piersack II en daaropvolgende beslissingen. 

(26) W.J. GANSHOF VANDER MEERSCH, op.cit., p. 439; raadpl. oak, M. WALINE, "Du critere des ac
tes juridictionnels", Rev.dr.publ. et sc.pol., 1933, 571; id., "La notion de juridiction et ses conse
quences", Rev.dr.adm., 1947, 68. 
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art. 177 vastgestelde regeling inzake de prejudiciiHe vraag en dat erin bestaat het on
vervreemdbaar recht te waarborgen dat iedere prive-persoon uit het gemeenschaps
recht put, namelijk dat de eenheid en de eenvormigheid van dat gemeenschaps
recht volkomen behouden blijft. Daarvoor moet die prive-persoon, zodra een vraag om 
uitlegging van het gemeenschapsrecht aan de orde is, zich kunnen wenden tot een over
heid die door het Verdrag als "rechterlijke instantie" of "nationale rechterlijke in
stantie" wordt aangemerkt. Overigens is enkel een dergelijke rechterlijke instantie be
voegd om zo'n vraag bij het Hofvan Justitie te Luxemburg aanhangig te maken. Het 
komt er dus op aan om, via dat mechanisme, de kwaliteit van de traditionele rechtspre
kende handeling te waarborgen, die erin bestaat, om via een eenvormige uitleg
ging, ervoor te waken dat alle rechtzoekenden waarvoor een norm geldt, erop kun
nen rekenen dat die norm in een en dezelfde zin op hen zal worden toegepast. Dat 
bestanddeel van de rechtsprekende handeling is ondenkbaar buiten een institutio
nele en procedurele context die voldoende waarborgen biedt om de rechtzoekende te 
beschermen tegen partijdige bemoeienissen die de uitlegging van de op hem toepas
selijke norm bei:nvloeden. In dat opzicht kunnen die criteria die het Hofvan Justi
tie te Luxemburg hanteert om het begrip "rechterlijke instantie" of "nationale rech
terlijke instantie" te omschrijven ook voor ons nuttig zijn. 

In het arrest Vaassen-Gobbels van 30 juni 1966 (27) heeft het Hofvan Justitie voor 
het eerst de bestanddelen van een rechterlijke instantie in de zin van voornoemd art. 
177 naar voren gebracht. 

Laten we, pro memorie, eraan herinneren dat het erop aankwam te bepalen of het 
Scheidsgerecht, dat bevoegd is om de geschillen te beslechten tussen een Neder
landse sociale-zekerheidsinstelling en de rechthebbenden op bepaalde verstrekkin
gen, een rechterlijke instantie was. Het is als rechterlijke instantie erkend omdat het 
om een permanente instantie gaat, die een wettelijke oorsprong heeft, die belast is met 
de kennisneming van bij de wet bepaalde geschillen, uitspraak doet na een proces
voering op tegenspraak en overeenkomstig de rechtsregels. 

Die criteria van de instelling bij wet, het permanente en verplichte karakter, de toe
passing van rechtsregels en van de regels van de procedure op tegenspraak worden 
vervolledigd in de arresten van 14 december 1971 (28), en van 12 juli 1973 (29), door 
de leer dat het vrijwillige karakter van een procedure een verwijzing naar het H.v.J. 
in de zin van art. 177 E.E.G.-Verdrag niet in de weg staat. De onafhankelijkheid, een 
begrip dat inherent is aan de rechtsprekende opdracht, wordt beklemtoond in een ar
rest van 11 juni 1987 (30), dat de "pretori" betreft, dat zijn magistraten die tegelij
kertijd de functie van openbaar ministerie en van onderzoeksrechter vervullen, en die 
door het H.v.J. beschouwd worden als een rechterlijke instantie in de zin van art. 177 
E.E.G.-Verdrag, en in het arrest van 21 april 1988 (31). 

In een arrest van 30 maart 1993 (32), gewezen op een verzoek van de Luxem
burgse directeur des contributions om een prejudiciele beslissing, waarin eerst de vraag 
over de ontvankelijkheid van dat verzoek wordt gesteld in zoverre het niet zeker is of 
de indiener ervan de hoedanigheid heeft van rechterlijke instantie in de zin van art. 
177 E.E.G.-Verdrag, stelt het Hofvan Justitie, op eensluidende conclusie van de 
advocaat-generaal dat ''het begrip "rechterlijke instantie ( ... ) per definitie slechts be
trekking kan hebben op een autoriteit die de hoedanigheid van derde heeft ten op
zicht van die welke de beslissing waarvan beroep heeft genomen. 

In het onderhavige geval heeft de directeur des contributions directes et des acci
ses die hoedanigheid niet. Als hoofd van de belastingdienst heeft hij onmiskenbaar een 

(27) Jur.H.v.J., 61/65, p. 377. 

(28) Politi, Jur.H.v.J., 4317, p. 1039, en meer bepaald concl. adv.-gen., p. 1054. 

(29) Geddo, Jur.H.v.J., 2173, p. 863. 

(30) Pretore di Salo, Jur.H.v.J., 14/86,. p. 2545. 

(31) Pardini, Jur.H.v.J., 338/85, p. 2041. 

(32) Corbiau, Jur.H.v.J., 24/92. p. 1277. 
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organieke band met de afdelingen die de bestreden belasting hebben vastgesteld waar
tegen het bij hem ingediende bezwaar is gericht. Deze constatering wordt overigens 
bevestigd door het feit dat bij een eventueel beroep op de Conseil d'Etat genoemde di
recteur partij in het geding is. 

Hieruit vloeit voort dat de directeur des contributions geen rechterlijke instantie is 
in de zin van art. 177 van het Verdrag en dat zijn vraag niet-ontvankelijk moet wor
den verklaard." (33) 

11. Overigens hebben, in Belgisch intern recht, een aantal handelingen die belasting
overheden stellen in het kader van betwistingen van de belastingschuld aanleiding ge
geven tot een rechtspraak waarin bepaalde aspecten van de hierboven vermelde be
standdelen van een met eigenlijke rechtspraak belast orgaan werden onderstreept. Aldus 
heeft uw Hof, in een arrest van 26 juni 1998 (34), betreffende een zaak waarin de 
belastingdirecteur of de door hem gedelegeerde ambtenaar die uitspraak doet over een 
bezwaar tegen een aanslag in de personenbelasting, overeenkomstig zijn vroegere recht
spraak (35), beslist dat die ambtenaar een rechtsprekende handeling verricht. Dat be
tekent evenwel niet, en zulks volgt impliciet uit dat arrest, net als uit andere die er
aan voorafgingen (36), dat het daarom om een rechterlijke instantie, een gerecht gaat, 
hoewel die ambtenaar, volgens die arresten, moet voldoen aan de regel van onafhan
kelijkheid en onpartijdigheid van de rechter, welke regel een algemeen rechtsbegin
sel is dat voor aile gerechten geldt. 

Wat betreft het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instan
tie, dat gewaarborgd wordt door art. 6.1 E.VR.M. en het begrip "rechterlijke instan
tie", zou ik nog uw arrest van 12 maart 1992 (36bis) willen vermelden waarin de vraag 
wordt beantwoord of voornoemd recht ook van toepassing is op een raad van de Orde 
van Advocaten die moet beslissen over een verzoek om een raadgevend advies. 

In de onderstaande bewoordingen antwoordt uw Hof negatief op die vraag : 

"Overwegende dat de regel van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden betreffende de onafhankelijk
heid en de onpartijdigheid aileen van toepassing is op een rechterlijke instantie, die 
materieel gekenmerkt wordt door haar rechtsprekende taak, te weten op grond van 
rechtsnormen en na een vastgestelde procedure uitspraak te doen over geschillen waar
voor zij bevoegd is." 

In zoverre, zoals ik al eerder heb onderstreept, de begrippen "rechterlijke instan
tie" in de zin van het E.VR.M. en "rechtbank" in de zin van het Belgisch burgerlijk 
recht nauw verwant zijn, kan die considerans beschouwd worden als een samenvat
ting van uw definitie van "rechtbank" in nationaalrechtelijke betekenis. 

Voorzichtigheid is evenwel geboden omdat het arrest vermeldt dat de regel van art. 
6.1 E.VR.M. inzake de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid aileen van toepas
sing is op een rechterlijke instantie. In andere zaken hebt u, zoals ik er net op heb ge
wezen, die vereisten aan bepaalde overheden opgelegd, al was het maar als alge
meen rechtsbeginsel en los van voornoemd art. 6.1, zonder ze daarom tot de rang van 
"rechterlijke instantie of rechtbank" te verheffen. 

12. Ik wil die, weliswaar onvolledige samenvatting van de kenmerken van een niet
justitieel, met eigenlijke rechtspraak belast orgaan in Belgisch recht, inzonderheid van 
het vereiste m.b.t. de waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid, niet af
sluiten zonder het standpunt van ons Arbitragehofte vermelden. In een arrest van 10 

(33) O.c., p. 1304. 

(34) A.R. C.97.0236.F, nr. 343. 

(35) Zie Cass., 14 dec. 1989, A.R. F.1015.F, en 23 maart 1990, A.R. F.1790.N, nrs. 246 en 446. 

(36) Zie Cass., 18 nov. 1993, A.R. F.93.0026.F, nr. 470, met conclusies J.M. Piret, advocaat-
generaal, en Cass., 21 nov. 1996, A.R. F.96.0010.F, nr. 448. 

(36bis) A.R. 9073, nr. 365. 
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juni 1998 (37) gewezen op een prejudiciele vraag inzake de directeur van de belas
tingen bij wie een bezwaarschrift m.b.t. de betaling van een aanvullende belasting was 
ingediend, en tegen wie, overigens, een dagvaarding in kort geding voor de recht
bank van eerste aanlag was ingesteld, oordeelt het Arbitragehof als volgt : "De waar
borgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn onontbeerlijk voor de uitoefe
ning van de rechtsprekende functie. Doordat de directeur van de belastingen deel 
uitmaakt van een hierarchische structuur, namelijk de administratie die partij is in 
het geding, zou hij, in de ogen van de belastingplichtige, dergelijke waarborgen niet 
kunnen bieden." 

13. Ik vat samen. De leer uit de hierboven onderzochte rechtspraak en uit de com
mentaar daarop, kan als volgt worden weergegeven : in Belgisch recht is een over
heid een niet-justitieel met eigenlijke rechtspraak belast orgaan, wanneer zij, in vol
strekte onafhankelijkheid en onpartijdigheid, volgens een procedure van gerechtelijke 
aard, door middel van een met redenen omklede beslissing die gezag van gewijsde heeft, 
rechtsprekende handelingen stelt. De criteria zijn cumulatief en vormen een ge
heel. 

14. In de zaak die u wordt voorgelegd, geven de voornoemde wettelijke bepalin
gen op grond waarvan het B.I.M. is opgericht, zijn statuut is bepaald en de wijze is 
vastgelegd waarop het strafvervolging instelt, noch expliciet, noch impliciet blijk van 
enige wil van de wetgever om een niet-justitieel met eigenlijke rechtspraak belast or
gaan op te richten. 

Ook in het licht van de bestanddelen van een dergelijk orgaan, die bij het stilzwij
gen van de wet aanwezig zouden moeten zijn, is het antwoord negatief. 

In de eerste plaats beslecht het B.I.M., wanneer het een procedure aanvat om ad
ministratieve geldboetes op te leggen (38), geen geschil tussen twee partijen waar
uit in rechte een oplossing wordt afgeleid die voortvloeit uit de toepassing van dat recht 
op het kwestieuze geval en die gezag van gewijsde heeft, maar treedt het daarente
gen op als partij die, bij een eenzijdige handeling, beslist een sanctieprocedure aan te 
vatten tegen een andere partij die onderworpen is aan een rechtsregel, op de nale
ving waarvan eerstgenoemde partij toeziet en die in haar ogen door die andere par
tij is overtreden. 

Daarbij komt ook, zoals eiseres trouwens heel pertinent onderstreept, op orga
niek vlak, de nauwe institutionele band tussen het B.I.M. en de Brusselse Hoofdste
delijke Regering die dat instituut vertegenwoordigt en beheert. Dat mogelijk toe
zicht en die functionele, zelfs hierarchische, afhankelijkheid t.a.v. de Uitvoerende Macht 
kan- zoals ons Arbitragehof zegt (cf. supra)- in de ogen van de bestuurden, de ver
eiste waarborgen van onafhankelijkheid en onpartijdigheid zijn onontbeerlijk voor de 
uitoefening van de rechtsprekende functie niet bieden. 

Tot slot, hoewel de procedure om een geldboete op te leggen de partij die ge
noemde boete moet betalen op formeel vlak in staat stelt haar verweermiddelen voor 
te dragen, lijkt ze mij, voor het overige, niet te beantwoorden aan de vereisten van 
een gerechtelijke procedure, nl., in beginsel, de openbaarheid van de zittingen ofnog 
de met reden omklede vonnissen die gezag van gewijsde hebben. Die beslissing van 

(37) Jur.H.v.J., 67/98, p. 817 e.v., inz. p. 831-832. 

(38) De overweging dat administratieve sancties volgens de rechtspraak van het Europees Hof 
voor de mensenrechten van strafrechtelijke aard kunnen zijn (zie inz .. 21 feb. 1984, Oztiirk, Se
rie A, nr. 73 en 24 feb. 1994, Bendendoun, serie A, nr. 284), zodanig dat ze, om die reden, enkel 
door strafgerechten zouden kunnen worden uitgesproken (Raadpl. A. DE NAUW, Les metamor
phoses administratives du droit penal de l'entreprise, Gent, Mys en Breesch, 1994, p. 120), is niet 
doorslaggevend. In de eerste plaats, theoretisch gezien, volstaat de aard van handeling - het straf
rechtelijk uitzicht ervan - niet om het rechtsprekend karakter van de overheid te bepalen, aan
gezien het van verscheidene criteria afhankelijk is, zelfs in het Iicht van het E.V.R.M. Die glis
sando pianissimo van de strafrechtelijke bestraffing naar de strafrechtelijk gekleurde adrninistratieve 
bestraffing is betwistbaar, maar dat is een ander debat dat in elk geval op zich aileen niet vol
doende is om de werkelijke aard van het vervolgende orgaan te bepalen. Tot slot komt in onder
havig geval het strafrechtelijk uitzicht van de administratieve sanctie niet noodzakelijk tot ui
ting. (Over die kwestie van de strafrechtelijke aard van fiscale sancties, zie Cass., 5 februari 1999, 
A.R. C.97.0441.N, nr. 67.) 
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een administratieve overheid zou kunnen worden onderworpen aan de wet van 29 
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, en, 
die instelling, omdat zij deelneemt aan de openbare macht, geniet tegelijkertijd het 
"privilege du prealable", d.w.z. de bevoegdheid om voor zichzelf een onmiddellijk uit
voerbare titel op te maken zonder dat het zich voorafgaandelijk tot de Rechter
lijke Macht moet wenden, en van het voorrecht van de ambtshalve tenuitvoerleg
ging, dat is de bevoegdheid om zelf de tenuitvoerlegging, door dwangbevel, van 
zijn uitvoerbare titel tot stand te brengen, desnoods door de openbare macht aan 
te wenden (39). 

Maar dat is - het hoeft verder niet te worden beklemtoond - iets anders dan het
geen - terecht of ten onrechte - als waarborg voor een gerechtelijke procedure wordt 
geeist. 

Het verbaast me overigens niet dat die waarborgen voor een gerechtelijke proce
dure ontbreken omdat de wetgever, zo denk ik, niet een met eigenlijke rechtspraak be
last orgaan, maar een uitvoerend controleorgaan wilde oprichten dat bevoegd is om 
straffen op te leggen teneinde de milieuregels in het Brusselse Hoofdstedelijk Ge
west beter te doen toepassen. Die wil komt des te meer tot uiting daar hij, blijk
baar, - althans als wij zijn stilzwijgen zo interpreteren - alle mogelijkheden heeft 
uitgesloten om tegen die administratieve geldboetes beroep in te stellen. Wellicht was 
hij van oordeel dat hij, door te voorzien in de mogelijkheid van een strafrechtelijke ver
volging (40), door toedoen van de procureur des Konings, voor de strafgerechten, via 
de keuze tussen een gerechtelijke bestraffing of een administratieve sanctie, de 
rechtsprekende bescherming van de bestuurden voldoende had gewaarborgd. 

15. Hoe dan ook, ik denk dat het B.I.M., in het licht van de regels betreffende zijn 
werking en de wijze waarop het sancties kan opleggen, niet de hoedanigheid heeft van 
een met eigenlijke rechtspraak belast orgaan en van "rechter". 

Bijgevolg gelden de regels inzake de verwijzing van een rechtbank naar een an
dere wegens gewettigde verdenking niet voor het B.I.M. en is het verzoek tot ant
trekking van de zaak derhalve kennelijk onontvankelijk. 

Nog een laatste opmerking. Stel dat men het verzoekschrift toch wil aannemen. Dan 
zou het naar een andere rechtbank moeten worden verwezen. Maar naar welke? Er 

(39) Over die kwesties, zie J. DEMBOUR, Droit administratif, 2e uitg., Luik, Faculte de droit, 1972, 
p. 291 e.v.; C. CAMBIER, Droit administratif, Brussel, Larcier, 1968, p. 249 e.v.; A. MAST, Over
zicht van het Belgisch administratief recht, Brussel-Gent, E. Story-Scientia, 1966, nr. 8 e.v.; A. VAN
WELKENHUYSEN, "La maxime 'nul ne peut se faire justice a soi-meme', ses limites et ses sanctions 
en droit public beige", Rev. adm., 1967, p. 173 e.v.). Volgens M.A. F'LAMME (Droit administratif, Brus
sel, Bruylant, 1989, p. 8), geniet de uitvoerbare titel van het openbaar bestuur een vermoeden van 
wettigheid in zoverre een eenzijdige administratieve beslissing een gegeven juridische toestand 
bevestigt die geacht wordt conform het recht te zijn. Vanwege dat "gezag van de besliste zaak" moet 
de bestuurde eerst gehoorzamen voordat hij bezwaar kan indienen. De bewijslast wordt niet om
gekeerd, maar de bestuurde moet reageren op hetgeen is beslist. In beginsel heeft het bestuur die 
bevoegdheid ingevolge een uitdrukkelijke wettelijke bepaling. Laten we als voorbeeld hiervan art. 
170 Werkloosheidsbesluit 1991 vermelden krachtens hetwelk de terugvordering van ten on
rechte betaalde sommen bevolen wordt door de directeur of door de bevoegde rechtsmacht. Ret be
drag van de terugvordering wordt ter kennis gebracht van de werkloze en van de uitbetaling
sinstelling. De directeur zorgt voor de terugvordering, eventueel in samenwerking met de 
uitbetalingsinstelling, in alle gevallen waarin de terugvordering bij toepassing van artikel167 niet 
op de uitbetalingstinstelling zelf rust. De directeur maakt met het oog op de terugvordering de dos
siers van de weerspannige schuldenaars over aan het bestuur van de registratie en domeinen. De 
uitbetalingsinstelling maakt door toedoen van het werkloosheidsbureau aan dit bestuur even
eens de dossiers over van de weerspannige schuldenaars, indien de verantwoordelijkbeid van de 
uitbetalingsinstelling in de onverschuldigde betaling betrokken is. De door het bestuur van de re
gistratie en domeinen in te stellen vervolgingen gebeuren op dezelfde wijze als voor het invor
deren van de registratierechten. Overeenkomstig art. 221 van het Wetboek der Registratierech
ten kan de belastingschuldige verzet doen tegen het dwangbevel. In belastingrecht komt dat 
mechanisme vaak voor: art. 298 W.I.B., art. 85 B.T.W.-Wetboek, art. 220 Wetboek der Registratie-, 
Hypotheek- en Griffierechten, enz. 

(40) Ord.Br.H.G. 25 maart 1999, cf. supra "Feiten van de zaak", artt. 35 tot 37 en 39. 
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is maar een B.I.M. en de aanwijzing van een andere ambtenaar zou niets oplossen ( 41). 
In een arrest van 21 mei 1987 (42) hebt u, inzake een raad van beroep van de Orde 
van Geneesheren, geoordeeld dat, aangezien dat rechtscollege enig in zijn soort is, de 
verzoeking tot onttrekking van de zaak aan voornoemde raad van beroep onontvan
kelijk was. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0721.F) 

HET HOF;- Gelet op het met redenen omklede en ondertekende ver
zoekschrift van Meester Marc Godfroid, advocaat bij de balie te Brussel, dat 

· op 22 december 2000 ter griffie van het Hof is neergelegd en waarin ver
zoekster vraagt dat de procedure waarbij het Brussels Instituut voor Mi
lieubeheer haar een administratieve geldboete wil opleggen, wegens gewet
tigde verdenking aan die instelling wordt onttrokken; 

Overwegende dat verzoekster, ingevolge artikel 38, eerste lid, van de or
donnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de 
vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu, op 17 novem
ber 2000 door de leidend ambtenaar van het Brussels Instituut voor Mi
lieubeheer verzocht werd haar verweermiddelen voor te dragen tegen de te
lastlegging van overtreding van de artikelen 32 en 33 van die ordonnantie 
op grond waarvan voornoemd ambtenaar haar een administratieve geld
boete kan opleggen; 

Overwegende dat artikel 1, § 1, van het koninklijk besluit van 8 maart 1989 
tot oprichting van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, dat bekrach
tigd is bij artikel 41 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse insti
tutionele hervormingen, bepaalt dat voornoemd instituut een instelling van 
openbaar nut met rechtspersoonlijkheid is; 

Overwegende dat het Instituut, luidens artikel 2, § 1, eerste lid, van dat 
besluit, wordt vertegenwoordigd en beheerd door de Executieve van het Brus
selse Hoofdstedelijk Gewest; 

Dat het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel2, § 2, van voornoemd 
besluit, waargenomen wordt door een leidend ambtenaar en een adjunct
leidend ambtenaar die door de Executieve worden benoemd; 

Overwegende dat het Brussels Instituut voor Milieubeheer, ook wan
neer het de opdracht vervult die het bij artikel 38 van de voornoemde or
donnantie van 25 maart 1999 van de Brusselse Hoofdstedelijke raad is toe
gewezen, geen gerecht is als bedoeld in artikel 650 van het Gerechtelijk 
Wetboek waarop verzoekster haar verzoek grondt; 

Dat het verzoek kennelijk niet ontvankelijk is; 

(41) Overigens staat het algemeen rechtsbeginsel van de scheiding der machten (over dat be
ginsel, zie Cass., 10 juni 1996, A.R S.95.0114.F, nr. 227, met conclusies advocaat-generaal J.F. Le
clercq, inz. nr. 3, noot 4) era an in de weg, zo lijkt het mij, dat het Hof zich inlaat met de orga
nisatie en de bevoegdheden van de administratieve overheden die afhangen van de Uitvoerende 
Macht. 

(42) Cass., 21 mei 1987, A.R 7836, nr. 567. 
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Om die redenen, wijst het verzoek af; veroordeelt eiseres in de kosten. 

11 januari 2001- 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaat : mr. M. Godfroid, Brussel. 

Nr. 18 

1 e KAMER- 11 januari 2001 

TUSSENKOMST- BURGERLIJKE ZAKEN- TUSSENKOMST IN HOGER BEROEP- VOORWAAR
DEN. 

In burgerlijke zaken kan de gedwongen tussenkomst van een partij die voor de eerste 
maal in hager beroep plaatsvindt, niet strekken tot het verkrijgen van haar veroor
deling (1). (Art. 812 Ger.W.) 

(CAMPING DU VIEUX MOULIN N.V. T. ENTREPRISE MARCEL BAGUETTE B.V.B.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0388.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 januari 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel : schending van de artikelen 1119, 1122, 1165 van het Burgerlijk 
Wetboek, 2, 141 van boek I, titel IX van het Wetboek van Koophandel (voor de wij
ziging ervan bij de wet van 13 april1955) en 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het arrest vaststelt dat eiseres (lees : verweerster) op 13 maart 1990 op 
naam van de h. P. een factuur ten bedrage van 945.926 frank heeft opgemaakt voor 
de levering van straatstenen die werden opgehaald op haar bouwterrein te Fle
malle; dat eiseres (lees : verweerster) vervolgens die factuur heeft opgemaakt op naam 
van de c.v. Le vieux Moulin, waarvan de zaakvoerster de echtgenote van de h. P. was, 
omdat laatstgenoemde beweerde niets in zijn eigen naam te hebben besteld; dat de 
c.v. Le Vieux Moulin bij akte van 9 april 1989 was opgericht; dat zij met name ''het 
beheer van kampeerterreinen in de breedste betekenis van het woord" tot doel had 
en "daartoe alle activiteiten kon verrichten die konden bijdragen tot de verwezen
lijking van haar doel en op gelijk welke wijze aan die activiteiten kon meewer
ken", wat "haar interesse voor de bestelde materialen kon verklaren"; dat ver
weerster, bij exploot van 26 juni 1990, de c.v. Le vieux Moulin voor de Rechtbank van 
Koophandel te Luik heeft gedagvaard tot betaling van het bedrag van de factuur, ver
meerderd met de in een strafbeding bepaalde schadevergoeding en de bedongen in
terest; dat de eerste rechter die vordering heeft toegewezen en de c.v. Le vieux Mou
lin heeft veroordeeld om het bedrag van 1.106.617 frank in hoofdsom te betalen aan 
verweerster; dat de c.v. Le vieux Moulin daartegen hoger beroep heeft ingesteld; dat 
verweerster eiseres voor het hofvan beroep gedagvaard heeft tot tussenkomst ten
einde laatstgenoemde hoofdelijk met de c.v. Le vieux Moulin te doen veroordelen tot 

(1) Zie Cass., 27 juni 1996, A.R. C.95.0360.N, nr. 265; 28 okt. 1994, A.R. C.93.0069.N, nr. 460. 
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betaling van het bedrag van de factuur; dat het arrest vervolgens het vonnis van de 
eerste rechter bevestigt "met de verbetering dat de tegen de c.v. Le vieux Moulin uit
gesproken veroordeling hoofdelijk wordt uitgebreid tot (eiseres)", op grand "dat (de 
activiteiten van de c.v. Le vieux Moulin) en die van (eiseres), de cooperatieve ven
nootschap Camping du Vieux Moulin elkaar ontegensprekelijk overlapten (handels
register Verviers 61.774), dat laatstgenoemde vennootschap op 12 april1989 was op
gericht in dezelfde zetel als de cooperatieve vennootschap Le vieux Moulin 
(handelsregister Verviers 60.576) en dat haar doel bestond in de huur, het beheer, de 
exploitatie, de aankoop van een camping, alsook alle commerciele, industriele, fi
nanciele en vastgoedverrichtingen in verband met dat doel; dat de c.v. Camping du 
Vieux Moulin op 29 maart 1991 werd omgevormd tot een naamloze vennootschap; dat 
de rechtsvordering tot tussenkomst tegen laatstgenoemde die (de c.v. Le vieux Mou
lin) zorgvuldig had verzwegen, ofschoon zij voor de litigieuze factuur bestond, vol
komen gerechtvaardigd is", 

terwijl, eerste onderdeel, cooperatieve vennootschappen handelsvennootschappen met 
rechtspersoonlijkheid zijn (Wetboek van Koophandel, boek I, titel IX, artikelen 2 en 
141); artikel 812, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "de tussen
komst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor de eerste maal kan plaats
vinden in hager beroep"; uit de bovenaangehaalde motivering niet blijkt dat eise
res, die drie dagen na de c.v. Le Vieux Moulin was opgericht en onder een ander 
nummer in het handelsregister was ingeschreven, geen van de c.v. Le Vieux Moulin 
te onderscheiden rechtspersoon was; het arrest daarentegen, nu het eiseres hoofde
lijk met de c.v. Le Vieux Moulin veroordeelt, impliciet beslist dat het hier twee ver
schillende schuldenaars betreft; het arrest derhalve niet wettig een veroordeling kon 
uitspreken tegen eiseres die op verzoek van verweerster voor de eerste maal in ha
ger beroep gedagvaard was tot tussenkomst (schending van de artikelen 812, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 2 en 141 van boek I, titel IX, van het Wetboek van 
Koophandel) : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat, krachtens artikel 812, tweede lid, van het Gerechte
lijk Wetboek, de tussenkomst tot het verkrijgen van een veroordeling niet voor 
de eerste maal in hoger beroep kan plaatsvinden; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat eiseres door verweerster in hoger beroep gedagvaard werd om tus
sen te komen in het geschil tussen haar en de cooperatieve vennootschap Le 
Vieux Moulin en dat die gedwongen tussenkomst strekte tot de hoofde
lijke veroordeling van eiseres en die cooperatieve vennootschap; 

Overwegende dat het arrest, door die vordering toe te wijzen, de bovenaan
gehaalde wetsbepaling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het tweede 
onderdeel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre dat arrest het bestreden vonnis verbetert en uit
spraak doet over de kosten; beveelt dat van het arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kos
ten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

11 januari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Echement- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick. 
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Nr. 19 

1e KAMER- 11 januari 2001 

1 o BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRLJHEID- BEOORDELINGS
VRlJHEID- ALGEMEEN BEKEND FElT- OP DE ALGEMENE ERV ARlNG BERUSTEND FElT- BE
GRIP. 

2° BEWIJS- BURGERLlJKE ZAKEN- VERMOEDENS- VERBOD VOOR DE RECHTER OM ZlJN BE
SLlSSlNG TE GRONDEN OP FElTEN DIE HEM UIT ElGEN WETENSCHAP BEKEND ZlJN- GE
VOLG. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- VERBOD VOOR DE RECHTER OM 
ZlJN BESLlSSING TE GRONDEN OP FElTEN DIE HEM UIT EIGEN WETENSCHAP BEKEND ZlJN - GE
VOLG. 

1 o Het feit dat, bij gelijkblijvend gebruik, de trek in een schoorsteen verbetert als de 
schoorsteen wordt opgetrokken en de diameter van de pijp gelijk blijft, is geen al
gemeen bekend of op algemene ervaring berustend feit (1). 

2° en 3° Het arrest dat de beslissing grondt op een feit dat de rechter uit eigen we
tenschap bekend is en niet aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen schendt 
de artt. 1349 en 1353 B. W alsook het algemeen beginsel van het recht van verde
diging (2). (Artt. 1349 en 1353 B.W.; algemeen beginsel van het recht van verde
diging.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0192.F) 

HET HOF;- Gelet het op bestreden arrest, op 27 september 1999 ge
wezen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel: schending van de artikelen 1315, 1319, 1320, 1322, 1349, 1353 van 
het Burgerlijk Wetboek, 870, 962 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en van 
het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, 

doordat het arrest, met wijziging van de bestreden beslissing, de hoofdvordering van 
de eisers ongegrond verklaart, de door verweerder ingestelde tegenvordering ge
grond verklaart en de eisers veroordeelt om hem het bedrag van 103.246 frank in hoofd
som te betalen op grond "dat (de eisers) hun bewering dat de schoorsteenpijp onge
schikt was geworden ten gevolge van de verhoging ervan door (verweerder) niet staven 
met een schriftelijk advies van een vakman, dat aan de deskundige is voorgelegd of 
na de neerlegging van het deskundigenverslag is opgemaakt; dat het daarentegen al
gemeen bekend is dat, bij gelijkblijvend gebruik, de trek in de schoorsteen verbe
tert als de schoorsteen wordt opgetrokken en de diameter van de pijp gelijk blijft; ( ... ) 
dat de gerechtsdeskundige de schoorsteen heeft onderzocht zoals hij werd gebouwd en 
verhoogd en daarbij heeft nagegaan of de schoorsteen aanmerkelijk is verzwaard ten 
gevolge van de wijze van uitvoering van de verhoging (geen cement); dat (de eisers) 
volstaan met de argumenten te herhalen die zij aan de deskundige hebben voorge
legd en die laatstgenoemde na onderzoek verworpen heeft; dat ze die argumenten niet 

(1) Zie Cass., 26 juni 1998, A.R. F.97.0109.F, nr. 346; 23 sept. 1997, A.R. P.96.0526.N, nr. 364; 
24 jan. 1995, A.R. P.94.1135.N, nr. 39. 

(2) Zie noot 1. 
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staven met enige aanwijzing of met het advies van een vakman dat de materii:He vast
stellingen van de gerechtsdeskundige en de door hem daaruit gemaakte gevolgtrek
king zou kunnen tegenspreken; (. .. ) dat de geuite kritiek geen afbreuk kan doen aan 
de bevindingen van de gerechtsdeskundige die berusten op een concrete studie van de 
werkelijk vastgestelde feitelijke gegevens; (. .. ) dat het hof (van beroep) door dat ver
slag voldoende is voorgelicht", 

terwijl de eisers in de door hen voor het hofvan beroep regelmatig genomen con
clusie aanvoerden "dat het te betreuren valt dat de deskundige zich niet gebogen heeft 
over de vraag of het condensatieverschijnsel (dat, naar zijn zeggen, de enige oor
zaak is van alle aangevoerde problemen) ook zou opgetreden zijn, indien de schoor
steen niet was opgetrokken; de deskundige aldus de schoorsteen enkel bekijkt in zijn 
huidige staat, dat wil zeggen zoals hij is verhoogd door de eigenaar van het tweede 
pand van verweerder; hij erop wijst dat de huidige schoorsteenpijp maar een kleine 
doorsnee heeft (. .. ), het van die opmerking naar de redenering dat de doorsnee ab
normaal klein is maar een kleine stap is; die wanverhouding tussen de totale hoogte 
van de schoorsteen en de betrekkelijke nauwte van de schoorsteenpijp gemakkelijk te 
verklaren is:- (verweerder), om de bestaande schoorsteen op te trekken, hem ai
leen maar heeft verlengd; hij nochtans met twee belangrijke parameters rekening had 
moeten houden: - niet aileen met het feit dat die schoorsteen werkte (hij heeft trou
wens altijd gewerkt vanaf de oorspronkelijke bouw),- maar vooral met het feit dat 
hij oorspronkelijk niet was ontworpen voor een dergelijke hoogte; - de persoon die 
de schoorsteen verhoogde bijgevolg terzelfder tijd de oorspronkelijke pijp had moe
ten aanpassen teneinde die geschikt te houden voor een juist gebruik ondanks de ver
hoging; de omstandigheid dat de oorspronkelijke schoorsteen volgens de deskun
dige klassiek van bouw was, aangepast aan de tijd, niets verandert aan de omvang 
van de aansprakelijkheid (van verweerder), aangezien de deskundige niet ingaat op 
de vraag of de schoorsteen, zoals hij door de verhoging werd gewijzigd, goed ge
bouwd is gebleven, in de zin van een normale klassieke bouw" en voorts dat : ''het hof 
(van beroep), indien het zich onvoldoende voorgelicht achtte omtrent de oorzaak van 
het condensatieverschijnsel, dat volgens de eerste deskundige, te verklaren is door de 
veel te geringe doorsnee van de schoorsteenpijp en de gedeeltelijke cementering, een 
aanvullend deskundigenonderzoek had moeten bevelen teneinde uit te maken : - ener
zijds, of de schoorsteen op dezelfde wijze zou zijn ontworpen, indien reeds van bij de 
aanvang was voorzien dat hij zijn huidige totale hoogte zou bereiken; - en, ander
zijds, hoe de rookcondensatie is ontstaan", 

eerste onderdeel, het in het arrest gestelde feit dat 'bij gelijkblijvend gebruik, de trek 
in de schoorsteen verbetert als de schoorsteen wordt verhoogd en de diameter van de 
pijp gelijk blijft" niet blijkt uit enig stuk van de rechtspleging waarop het Hofver
mag acht te slaan en evenmin uit enig stuk waarnaar een dergelijk stuk zou verwij
zen, en aldus een gegeven is waarvan het hofvan beroep buiten het proces uit ei
gen wetenschap kennis heeft verkregen; het overigens geen "algemeen bekend" of op 
de algemene ervaring berustend feit is dat, ongeacht de diameter van de schoorsteen
pijn, de trek in de schoorsteen noodzakelijkerwijze verbetert als hij wordt opgetrok
ken; het arrest, nu het zijn beslissing grondt op een feit dat niet uit algemene erva
ring bekend is en dat het hof van beroep derhalve uit eigen wetenschap ken de, zonder 
dat het aan de tegenspraak van de partijen is onderworpen, niet naar recht verant
woord is (schending van de artikelen 1315, 1349, 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 
870 en 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek waarin het beschikkingsbeginsel is neer
gelegd) en, wegens dat gebrek aan tegenspraak, het recht van verdediging van de ei
sers schendt (schending van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verde
diging); 

tweede onderdeel, bij lezing van het deskundigenverslag blijkt dat de vraag of de con
densatie ook zou opgetreden zijn, indien de schoorsteen niet was opgetrokken, niet aan 
de deskundige was voorgelegd door de nota's van de eisers met de meest relevante fei
ten en de deskundige die vraag niet onderzocht heeft; het arrest beslist dat de nota's 
met de meest relevante feiten en het deskundigenverslag beweringen bevatten die er 
niet in staan, op grond dat de eisers "volstaan met de argumenten te herhalen die ze 
aan de deskundige hebben voorgelegd en die laatstgenoemde na onderzoek heeft ver
worpen", en derhalve de bewijskracht van die processtukken miskent (schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 
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derde onderdeel, het arrest de beslissing dat "het hof voldoende is voorgelicht door 
het verslag (van de deskundige) doet steunen op de overwegingen waarop kritiek wordt 
geuit in de eerste twee onderdelen van het middel en op de grond dat de eisers "hun 
bewering dat de schoorsteenpijp ongeschikt was geworden ten gevolge van de ver
hoging ervan door (verweerder) niet staven met een schriftelijk advies van een vak
man dat aan de deskundige is voorgelegd of na de neerlegging van het deskundigen
verslag is opgemaakt"; de eisers voor de appelrechter subsidiair een aanvullend 
deskundigenonderzoek vorderden teneinde uit te maken of de schoorsteen op de
zelfde wijze zou zijn ontworpen, indien reeds van bij de aanvang was voorzien dat hij 
zijn huidige totale hoogte zou bereiken; de bodemrechter weliswaar op onaantast
bare wijze oordeelt ofhij aldan niet een deskundigenmaatregel moet bevelen, maar 
hij zulks enkel kan doen mits hij het recht van verdediging eerbiedigt; hij aldus het 
principiele recht van een partij om een bewijs te leveren, inzonderheid het recht om 
een deskundige te doen aanwijzen belast met het doen van vaststellingen ofhet uit
brengen van een technisch advies, met name naar aanleiding van een aanvullend des
kundigenonderzoek, niet mag miskennen; het arrest te dezen, door het recht om een 
dergelijke aanwijzing te vragen te onderwerpen aan de voorwaarde dat een "schrif
telijk advies van een vakman wordt voorgelegd aan de deskundige of na de neerleg
ging van het deskundigenverslag wordt opgemaakt", de uitoefening van dat recht doet 
afhangen van een voorafgaand geschrift, dat reeds vaststellingen of een technisch ad
vies om trent het geschilpunt bevat; het aldus het principiele recht van de eisers om 
het bewijs te leveren van het door hen aangevoerde feit miskent (schending van dear
tikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 en 962 van het Gerechtelijk Wetboek 
en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Over de door verweerder tegen het onderdeel aangevoerde grand van niet

ontvankelijkheid : het middel heeft geen belang : 
Overwegende dat niet blijkt dat de in het onderdeel bekritiseerde over

weging noodzakelijkerwijs geen verband houdt met de overige gronden waarop 
het arrest de beslissing doet steunen; 

Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen; 
Overwegende dat het arrest oordeelt "dat het algemeen bekend is dat, bij 

gelijkblijvend gebruik, de trek in een schoorsteen verbetert als de schoor
steen wordt opgetrokken en de diameter van de pijp gelijk blijft"; 

Overwegende dat de appelrechter aldus zijn beslissing niet grondt op een 
algemeen bekend feit of op een algemene ervaringsregel, maar op een feit dat, 
nu het niet blijkt uit enig stuk waarop het Hof vermag acht te slaan, hem 
uit eigen wetenschap bekend was; 

Dat het arrest de artikelen 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging mis
kent; 

Dat het onderdeel, in zoverre, gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er grand bestaat tot onderzoek van het tweede 
en derde onderdeel die niet tot ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden arrest, behalve in zoverre dat arrest het hoofdberoep ontvan
kelijk verklaart en, met bevestiging van het beroepen vonnis, de tegenvor
dering ontvankelijk verklaart; beveelt dat van het arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de 
kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodemrechter over; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Bergen. 

11 januari 2001- 1 e kamer- Voorzitter: de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de mevr. Velu - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-
generaal - Advocaten : mrs. Draps en Kirkpatrick. · 
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Nr. 20 

1 e KAMER - 11 januari 2001 

HUUR VAN GOEDEREN- PACHT- EINDE (OPZEGGING. VERLENGING. TERUGKEER ENZ)
OPZEGGING DOOR DE VERHUURDER GEGEVEN OM EEN AANEENGESLOTEN GROND VOOR GEZINS
DOELEINDEN AAN TE WENDEN- VOORWAARDEN. 

De beslissing om de door de verpachter gegeven opzegging niet geldig te verklaren, is 
naar recht verantwoord, als de rechter vaststelt dat het verpachte perceel welis
waar aansluit aan de percelen waarop het woonhuis van de verpachter is ge
bouwd, maar niet aansluit aan dat woonhuis zelf (Art. 6, § 2, Pachtwet.) 

(R ... , D ... T. B ... , C ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0250.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 september 1999 in ha
ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te N amen; 

Over het middel : schending van artikel 6, § 2, van de pachtwet van 4 november 1969, 
zijnde Burgerlijk Wetboek, boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling III, na de wij
ziging bij de wet van 7 november 1988, artikel 4, 

doordat het bestreden vonnis, met wijziging van de beroepen beslissing, de aan de 
verweerders bij aangetekend schrijven van 25 september 1996 op grond van artikel 
6, § 2, van de pachtwet ter kennis gebrachte opzegging ongeldig verklaart en de ei
sers in de kosten van beide instanties veroordeelt op grond: "dat het bij de wet van 
7 november 1988 ingevoerde artikel6, § 2, in de plaats komt van artikel 7, 10°, van 
de wet van 4 november 1969 op grond waarvan de verpachter bij het verstrijken van 
elke pachtperiode aan de pacht van een perceel van niet groter dan 20 are een einde 
kon maken ( ... )'om het goed aan te wenden voor gezinsdoeleinden en ontspanning'; 
( ... ); dat de wet van 1988, toen zij de mogelijkheid van de verpachter verruimde om 
op ieder ogenblik de pacht op te zeggen om gezinsredenen - dat wil zeggen zonder 
het verstrijken van een periods af te wachten - daarbij aansluitend uitdrukkelijk de 
eis geformuleerd heeft dat het perceel moest aansluiten aan het woonhuis van de ver
pachter, teneinde elk misbruik bij die categorie van opzeggingen te voorkomen ( ... ); dat, 
zo onder het begrip 'woonhuis' de voornaamste vestigingsplaats van de verpachter, de 
plaats waar laatstgenoemde zijn woonplaats heeft, moet worden verstaan (), het be
grip 'aansluiting' in feite aan het oordeel van de rechter wordt overgelaten ( ... ); dat het 
litigieuze perceel, dat kadastraal bekend is onder het nr. 81 (afdeling A) weliswaar aan
sluit aan het perceel 79 en het perceel 77 waarop het gebouw gelegen is waar de ver
pachter zijn woonhuis heeft; dat de rechtbank evenwel, gelet op de in planting van dat 
gebouw en de afstand tussen dat gebouw en het litigieuze perceel, in strijd met de eer
ste rechter, oordeelt dat het aan de (verweerders) verpachte litigieuze perceel niet aan 
het woonhuis van de (eisers) 'aansluit'- in de beperkte betekenis waarin dat be
grip moet worden verstaan in het kader van de door artikel 6, § 2, geregelde opzeg
ging", 

terwijl artikel 6, § 2, van de pachtwet bepaalt dat "in afurijking van artikel 4, de ver
pachter ( ... ) op ieder ogenblik een einde kan maken aan de lopende pacht om een aan
eengesloten grond die aan zijn woonhuis aansluit en niet groter is dan 20 are, aan te 
wenden voor gezinsdoeleinden. In geval van geschil over de plaats van het bedoelde 
perceel beslist de rechter"; uit die bepaling volgt dat de verpachter het recht heeft de 
pacht van een grond "die aansluit aan zijn woonhuis" te ontbinden; het vonnis te de
zen vaststelt dat "het litigieuze perceel ( ... ) aansluit aan het perceel 79 en het per
ceel 77 waarop het gebouw gelegen is ( ... ) waar de verpachter zijn woonhuis heeft"; het 
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vonnis, nu het niettemin beslist dat de eisers wegens de afstand tussen het woon
huis van de eisers en het litigieuze perceel, geen einde kunnen maken aan de pacht 
van dat perceel, geen uitspraak heeft gedaan over de ligging van dat perceel ten op
zichte van het woonhuis van de eisers, dat, naar het trouwens uitdrukkelijk zegt, aan
sluit aan dat perceel, maar aan het bovenaangehaalde artikel 6, § 2, een toepassings
voorwaarde toevoegt die dat artikel niet bevat, namelijk dat het litigieuze perceel niet 
aileen moet aansluiten aan het woonhuis van de verpachters, maar bovendien dat het 
woonhuis ver genoeg van het perceel moet liggen; het vonnis met andere woorden, en 
in strijd met wat het zegt, niet aileen uitspraak heeft gedaan over de ligging of de aan
sluiting van het perceel aan het woonhuis van de verpachters, maar aan de voor
waarde dat het perceel moet aansluiten, de enige voorwaarde die de wet stelt, de voor
waarde toevoegt dat het perceel ver genoeg van het woonhuis moet liggen; de rechter 
weliswaar, krachtens het bovenaangehaalde artikel6, § 2, uitspraak doet over "de vraag 
ofhet perceel aansluit" aan het woonhuis van de verpachter, maar daarentegen niet 
bevoegd is om te zeggen dat het woonhuis te ver van een aansluitend perceelligt; het 
vonnis bijgevolg, nu het op de hierboven weergegeven grond beslist dat de door de ei
sers ter kennis gebrachte opzegging betreffende het perceel nr. 81, dat aan hun woon
huis aansluit, niet geldig kan worden verklaard, artikel 6, § 2, van de pachtwet schendt : 

Overwegende dat naar luid van artikel 6, § 2, van de Pachtwet van 4 no
vember 1969, de verpachter, in afwijking van artikel 4, op ieder ogenblik even
eens een einde kan maken aan de lopende pacht om een grand die aan zijn 
woonhuis paalt en niet grater is dan 20 aren, aan te wenden voor gezins
doeleinden; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, in strijd met wat het middel be
toogt, niet uitdrukkelijk zegt dat het door de verweerders gepachte per
ceel aansluit bij het woonhuis van de eisers; 

Dat het vaststelt dat het door de verweerders gepachte perceel welis
waar aansluit aan de percelen waarop het woonhuis van de eisers ge
bouwd is, maar daarentegen niet aansluit aan dat woonhuis zelf; 

Dat het op grand van die vaststellingen wettig beslist de door de eisers aan 
de verweerders ter kennis gebrachte opzegging niet geldig te verklaren; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

11 januari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de mevr. Velu - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 21 

1 e KAMER- 12 januari 2001 

1 o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- NON BIS IN IDEM- APOTHEKER- ZELFDE 

TEN LASTE GELEGDE FElTEN- TUCHTSTRAF - ADMINISTRATIEVE SANCTIE. - CUMULATIE. 

2° APOTHEKER- TUCHTZAAK- ORDE DERAPOTHEKERS- ZELFDE TEN LASTE GELEGDE FEl
TEN- TUCHTSTRAF- ADMINISTRATIEVE SANCTIE. -NON BIS IN IDEM. 
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1 o en 2° Niemand mag voor een tweede keer worden berecht of gestraft voor een straf
baar feit waarvoor hij reeds overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land 
bij einduitspraak is veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken : zulks belet niet dat 
de Belgische overheid sancties van uiteenlopende aard mag bepalen voor dezelfde fei
ten die overtredingen uitmaken, de ene onderworpen aan het stelsel van het tucht
recht, de andere onderworpen aan het stelsel van de administratieve sanctie, oak al 
zouden beide sancties een strafrechterlijke aard hebben in de zin van art. 14.7 van 
het Internationaal Verdrag van 19 december 1966 inzake burgerrechten en poli
tieke rechten (1). (Art. 14.7 I.V.B.P.R.) 

(Z ... T. ORDE DER APOTHEKERS) 

ARREST 

(A.R. D.99.0014.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestreden beslissing, op 20 april 1999 gewe
zen door de raad van beroep van de Orde der Apothekers, met het Neder
lands als voertaal; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rech
ten van de mens en de fundamentele vrijheden (E.V.R.M.), ondertekend op 4 novem
ber 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 14, lid 7, van het Internationaal 
Pact van New-York inzake burgerrechten en politieke rechten (BUPO) opgemaakt te 
New-York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981 en van het 
algemeen rechtsbeginsel in strafzaken "non his in idem", 

doordat de bestreden beslissing, onder bevestiging van de beslissing a quo, eiser sanc
tioneert met een schorsing gedurende een termijn van twee maanden wegens de
zelfde feiten waarvoor eiser reeds gestraft werd bij beslissing van 2 december 1997 van 
de Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige controle van het 
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering tot het verbod dat de verzekerings
instellingen (niet) tegemoet zullen komen in de kosten van de geneeskundige ver
strekkingen welke zullen verleend worden door eiser gedurende een periode van zes 
maanden, 

terwijl beide sancties straffen zijn in de zin van artikelen 6 EVRM en 14 BUPO
Verdrag die opgelegd worden voor dezelfde feiten, dan wanneer krachtens het alge
meen rechtsbeginsel in strafzaken "non his in idem" en artikel 14, lid 7, BUPO
Verdrag dezelfde feiten geen tweemaal mogen gestraft worden, 

zodat de bestreden beslissing onwettig eiser een tweede maal sanctioneert voor de
zelfde feiten (schending van de artikelen 6 EVRM en 14, lid 7, BUPO-Verdrag en van 
het algemeen rechtsbeginsel in strafzaken "non his in idem") : 

Overwegende dat het middel niet preciseert hoe en waardoor de bestre
den beslissing artikel 6 E.V.R.M. schendt; 

Overwegende dat, krachtens het algemeen rechtsbeginsel non his in idem 
en krachtens artikel 14.7 van het Internationaal Verdrag van 19 decem-

(1) Zie Cass., 5 feb. 1999, A.R. C.98.0398.N, nr. 68, en de· conclusie van het openbaar minis
terie; zie oak: J. du Jardin, "Rechtspraak in tuchtzaken door de beroepsorden: toetsing van de 
wettelijkbeid door het Hofvan Cassatie", rede uitgesproken door de procureur-generaal, op de plech
tige openingszitting van het Hofvan Cassatie, op 1 september 2000, p. 23. 
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ber 1966 inzake burgerrechten en politieke rechten, niemand voor een tweede 
keer mag worden berecht of gestraft voor een strafbaar feit waarvoor hij reeds 
overeenkomstig de wet en het procesrecht van elk land bij einduitspraak is 
veroordeeld of waarvan hij is vrijgesproken; 

Overwegende dat zulks niet belet dat de Belgische overheid sancties van 
uiteenlopende aard mag bepalen voor dezelfde feiten die overtredingen uit
maken, de ene onderworpen aan het stelsel van het tuchtrecht, de andere on
derworpen aan het stelsel van de administratieve sanctie, ook al zouden beide 
sancties een strafrechtelijke aard hebben in de zin van artikel14. 7 van het 
voormeld verdrag van 19 december 1966; 

Dat aldus aan een apotheker voor een overtreding op de wets- of 
verordeningsbepalingen betreffende de verplichte verzekering voor genees
kundige verzorging en uitkeringen sancties van uiteenlopende aard kun
nen worden opgelegd, eensdeels, door de commissie van beroep bij de Dienst 
voor Geneeskundige Controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering, anderdeels, door raad van beroep van de Orde der 
Apothekers; 

Overwegende dat de bestreden beslissing eiser een sanctie van twee maan
den schorsing oplegt om als lid van de orde, de eer en de waardigheid van 
het beroep in opspraak te hebben gebracht door inbreuken te plegen die ge
sanctioneerd werden door de beslissing van 2 december 1997 van de com
missie van beroep bij de Dienst voor geneeskundige controle; 

Dat de bestreden beslissing zodoende noch artikel 14.7 van het voor
meld verdrag van 19 december 1966 noch het aangewezen algemeen rechts
beginsel schendt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

12 januari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Wauters, waarnemend vorzitter
Verslaggever : de h. Bourgeois - Gedeeltelijk andersluidende conlclusie (2) van de h. 
Goeminne, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn. 

(2) Het O.M. besloot eveneens tot de verwerping van de voorziening maar op grand van de re
dengeving dat het "non bis in idem beginsel" te dezen niet kan worden ingeroepen omdat de toe
passing ervan veronderstelt dat er een eindbeslissing zou zijn, die uitspraak doet over de straf
vordering. 

Het moet dus, volgens het O.M., gaan om beslissingen van de strafrechter en niet om beslis
singen van administratieve aard of om tuchtrechtelijke beslissingen naar aanleiding van straf
bare feiten (J. D'HAENENS, Belgisch Strafprocesrecht, 1985, 142, 196.5). 

Nu het in casu handelde over twee administratieve beslissingen, uitgaande enerzijds van een 
zuiver administratieve instantie, te weten de Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor 
geneeskundige controle van het R.I.Z.I.V., en anderzijds van de tuchtoverheid, die inbreuken op 
de waardigheid van het beroep beteugelt, besloot het O.M. tot de niet-toepasselijkheid van het "non 
bis in idem beginsel". 
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Nr. 22 

3e KAMER- 15 januari 2001 

RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- NIET GEVORDERDE ZAKEN- BE
GRIP- GEVORDERDE ZAKEN- DEBAT- CONCLUSIE UIT HET DEBAT GEWEERD- GEVOLG. 

Art. 1138, 2°, Ger. W wordt geschonden door de rechter die een partij veroordeelt om aan 
de wederpartij een bedrag te betalen dat laatstgenoemde alleen had gevorderd in een 
conclusie die hi} uit het debat heeft geweerd (1). (Art. 1138, 2°, Ger.W.) 

(V .. T. O.C.M.W. LUIK) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0013.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 november 1998 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel: schending van artikel 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest, na de conclusie die verweerder heeft genomen na een 

vorig arrest waarbij de heropening van het debat was bevolen, en die hij heeft neer
gelegd ter zitting van 6 oktober 1998, waarop over de zaak is gepleit en waarop de zaak 
in beraad is genomen, te hebben geweerd op grond dat ze te laat was ingediend, bij 
de uitspraak over het beroep van eiser tegen de beslissingen van 3 en 25 april 1997 
van verweerder waarbij hem het bestaansminimum wordt geweigerd, met wijziging 
van het beroepen vonnis, beslist dat eiser niet in aanmerking komt voor het bestaans
minimum en eiser jegens verweerder veroordeelt tot terugbetaling van het bedrag van 
84.003 frank, plus interest, welk bedrag verweerder hem ter uitvoering van het be
roepen vonnis had betaald, alsook tot betaling van het bedrag van 10.000 frank als 
schadeloosstelling wegens tergend en roekeloos geding, 

terwijl verweerder weliswaar had gevorderd dat eiser zou worden veroordeeld, ener
zijds, om hem het bedrag van 84.003 frank, vermeerderd met de interest, terug te be
talen, welk bedrag verweerder aan eiser betaald had ter uitvoering van het beroe
pen vonnis, anderzijds, om hem het bedrag van 100.000 frank te betalen als 
schadeloosstelling wegens tergend en roekeloos geding, maar uit de stukken waarop 
het Hofvermag acht te slaan blijkt dat verweerder die vorderingen pas voor de eer
ste maal heeft ingesteld in de door hem op de terechtzitting van 6 oktober 1998 van 
het hofvan beroep neergelegde conclusie en dat hij die vorderingen niet opnieuw heeft 
ingesteld; het hofvan beroep, nu het die conclusie heeft geweerd, daarop geen acht 
kon slaan en dus over die vorderingen geen uitspraak kon doen; het arrest bijge
volg, nu het die vorderingen althans ten dele toewijst en eiser veroordeelt om aan ver
weerder het bedrag van 84.003 frank, vermeerderd met de interest, terug te beta
len, welk bedrag verweerder aan eiser betaald had ter uitvoering van het beroepen 
vonnis, en om aan verweerder het bedrag van 10.000 frank te betalen als schade
loosstelling wegens tergend en roekeloos geding, uitspraak gedaan heeft over een niet 
gevorderde zaak: 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat verweerder de veroordeling van eiser, enerzijds, om hem ''het be
drag van 84.003 frank, vermeerderd met de interest vanaf 1 december 1997 
tot de dag van de volledige betaling" terug te betalen, anderzijds, om hem 
''het bedrag van 100.000 frank, vermeerderd met de gerechtelijke interest, 

(1) Zie Cass., 9 nov. 1987, A.R. 7815, nr. 151. 
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te betalen als schadeloosstelling wegens tergend en roekeloos geding" te be
talen, pas gevorderd heeft in de conclusie die hij op de zitting van 6 okto
ber 1998 heeft neergelegd en die het arbeidshof uit het de bat heeft ge
weerd; 

Overwegende dat het arbeidshof, nu het die vorderingen, zelfs ten dele, toe
wijst, uitspraak doet over niet gevorderde zaken en dus artikell138, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser ver
oordeelt om aan verweerder het bedrag van 84.003 frank, vermeerderd met 
de interest, en het bedrag van 10.000 fr te betalen; beveelt dat van het ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te 
Bergen. 

15 januari 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Declercq, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. T'Kint. 

Nr. 23 

3e KAMER- 15 januari 2001 

SOCIALE ZEKERHEID- WERKNEMERS- BIJDRAGEN- LOON- KOSTEN TEN LASTE VAN 
DE WERKGEVER- VERBINTENIS- BRON- WIJZE VAN NAKOMING- WERKNEMER -ARBEIDS
OVEREENKOMST- TEWERKSTELLING- WERKELIJKE KOSTEN. 

De sociale-zekerheidsbijdragen zijn niet verschuldigd op de werkelijke meerkosten die 
de werkgever moet dragen ingevolge de tewerkstelling van een werknemer, zonder dat 
die kosten inherent zijn aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, ongeacht de 
bran van die verbintenis en de wijze waarop ze moet worden nagekomen (1). (Art. 19, 
§ 2, 4°, eerste lid, K.B. 28 nov. 1969.) 

(R.S.Z. T. OPUS MARBLE BELGIUM N.V:) 

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling) : 
1. M.i. moet de grond van niet-ontvankelijkheid die door verweerster wordt aan

gevoerd tegen het enige middel, in zoverre het de schending van artikel 149 van de 
Grondwet aanvoert, en volgens welke het middel op dat punt niet duidelijk is, moet 
worden aangenomen. 

Ret middel betoogt dat niet regelmatig met redenen is omkleed het bestreden ar
rest "volgens hetwelk de door verweerster gedane uitgaven voor huisvesting en maal
tijden, die worden betwist, geen loon zijn en kunnen worden gelijkgesteld met een te
rugbetaling van meerkosten die ten laste van de werkgever vallen als bepaald in artikel 
19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969". 

(1) Zie concl. O.M. 
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Het middel preciseert echter niet waarom de beslissing die het bekritiseert, niet re
gelmatig met redenen is omkleed. Het middel beperkt zich tot overwegingen, waar
van sommige overigens vreemd zijn, over - wat het niet hetzelfde is - het gebrek 
aan motivering van "de verklaring" van het bestreden arrest dat de bedoelde kos
ten werkelijke meerkosten zijn die het gevolg zijn van de verwijdering van gezin en 
woonplaats. 

Het middel preciseert daaromtrent evenmin op welk verweermiddel in de conclu
sie van eiser het bestreden arrest niet heeft geantwoord. 

In zoverre is het middel dus niet ontvankelijk. 
2. Voor het overige ben ik geneigd te denken dat het middel niet kan worden aan

genomen. 
3. Het middel betoogt dat het, in strijd met wat het bestreden arrest zegt, wel de

gelijk belangrijk is dat de betwiste kosten te dezen geen meerkosten zijn die de bui
tenlandse werknemer heeft gemaakt en die achteraf door de werkgever worden te
rugbetaald, maar kosten zijn die de werkgever rechtstreeks voor zijn rekening neemt 
door huisvesting en maaltijden te verstrekken, en dat artikel19, § 2, 4°, van het ko
ninklijk besluit van 28 november 1969, dat op beperkende wijze dient te worden uit
gelegd, in zoverre die bepaling het begrip loon waarop sociale-zekerheidsbijdragen wor
den geheven, beperkt, aileen van toepassing is op de kosten die de werkgever aan de 
buitenlandse werknemer terugbetaalt omdat hij bij de uitvoering van zijn werk ofter 
gelegenheid daarvan uitgaven heeft gedaan die ten laste vailen van zijn werkgever. 

4. Naar luid van artikel19, § 2, 4°, eerste lid, van het koninklijk besluit van 28 no
vember 1969 tot uitvoering van de Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969, wor
den, met afwijking van artikel 2, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 betref
fende de bescherming van het loon der werknemers, niet als loon aangemerkt de 
bedragen die gelden als terugbetaling van de kosten die ten laste van zijn werkge
ver vailen. 

5. Volgens de leer van Uw recent arrest van 6 november 2000 is geen sociale
zekerheidsbijdrage verschuldigd op de bedragen die de werkgever, ongeacht de bron 
van zijn verbintenis, gehouden is aan een werknemer terug te betalen als vergoe
ding voor werkelijke kosten die genoemde werknemer ingevolge zijn tewerkstelling heeft 
betaald, zonder dat die kosten inherent zijn aan de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst (2). In dat arrest hebt U beklemtoond dat de bron van de verbintenis van 
de werkgever er niet toe deed : de werkgever kan tot terugbetaling van de werke
lijke kosten gehouden zijn krachtens de wet, een coilectieve arbeidsovereenkomst, de 
arbeidsovereenkomst of de uitvoering ervan door de partijen, ja zelfs krachtens de een
zijdige verbintenis van de werkgever. Het Hof grondt die beslissing op de sociale wer
kelijkheid. Het zou immers van gebrek aan realiteitszin hebben getuigd indien het Hof 
zou hebben beslist dat de terugbetalingen van werkelijke kosten aileen dan geen loon 
zijn wanneer de werkgever ze krachtens een wet of een verbindend verklaarde col
lectieve arbeidsovereenkomst voor zijn rekening moet nemen, maar niet wanneer de 
werkgever verplicht is ze voor zijn rekening te nemen krachtens een niet verbin
dend verklaarde coilectieve arbeidsovereenkomst of een individuele overeenkomst (3). 
Een dergelijk onderscheid kan niet worden verantwoord. Het Hofheeft dus dat cri
terium als onrealistisch terzijde geschoven. 

6. Ofschoon de Franse tekst van artikel19, § 2, 4°, eerste lid, van het koninklijk be
sluit van 28 november 1969 letterlijk aileen spreekt van '1e remboursement" van de 
kosten die ten laste van de werkgever vailen, baseer ik me op dezelfde sociale wer
kelijkheid om thans aan te nemen dat voornoemde bepaling aldus moet worden uit
gelegd dat geen enkele sociale-zekerheidsbijdrage verschuldigd is op de bedragen die 
de werkgever, ongeacht de bron van zijn verbintenis en de wijze waarop ze wordt na
gekomen, als reele kosten moet dragen ingevolge de tewerkstelling van de werkne
mer, zonder dat die kosten inherent zijn aan de uitvoering van de arbeidsovereen
komst. 

(2) Cass., 6 nov. 2000, A.R. S.99.0135.F, nr. 602. 

(3) Vgl. conclusies Lenaerts, toen advocaat-generaal, Cass., 12 feb. 1990, A.R. 6964, nr. 361, in 
A.C., inz. nr. 7 van de concl., p. 771. 
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De Nederlandse tekst van de bepaling bevestigt m.i. die interpretatie. 
Een onderscheid tussen de bedragen die de werkgever, ongeacht de bron van zijn 

verbintenis, aan een werknemer moet terugbetalen als vergoeding voor de werke
lijke kosten die de werknemer wegens zijn tewerkstelling heeft betaald, zonder dat die 
kosten inherent zijn aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, en dezelfde be
dragen die de werkgever, ongeacht de bron van zijn verbintenis, als werkelijke kos
ten rechtstreeks moet betalen voor een werknemer wegens diens tewerkstelling, zon
der dat die kosten inherent zijn aan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is m.i. 
even kunstmatig als het door mij uiteengezette onderscheid dat het Hofvroeger heeft 
afgewezen. Ook hier bestaat m.i. geen enkele ernstige grond voor dat onderscheid. Een 
be drag dat wordt betaald voor kosten is of is geen krachtens een arbeidsovereen
komst verkregen voordeel al naargelang het al dan niet de betaling is van werke
lijke meerkosten die verband houden met de tewerkstelling van de werknemer (4). Dat 
is het essentiele criterium; daarentegen lijkt het mij niet nuttig te weten aan wie, na
melijk aan de werknemer dan wel aan een derde, het bedrag door de werkgever wer
kelijk wordt betaald. Dat geldt temeer, daar in de regel het beste criterium om uit te 
maken ofhet bedrag wel degelijk overeenstemt met de werkelijke kosten ongetwij
feld het feit is dat de werkgever die kosten rechtstreeks voor zijn rekening neemt. 

7. Te dezen blijkt uit de vermeldingen van het bestreden arrest dat de kosten voor 
huur en voedsel van de werknemers rechtstreeks door verweerster ten laste wer
den genomen op grond van een in de arbeidsovereenkomst vervatte verbintenis en dat 
zij werkelijke meerkosten vormden. 

Het bestreden arrest verantwoordt m.i. naar recht de beslissing dat het bedrag van 
de vastgestelde werkelijke meerkosten onder toepassing viel van artikel19, § 2, 4°, 
van het koninklijk besluit van 28 november 1969. 

Besluit : verwerping. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0074.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 november 1998 gewe
zen door het Arbeidshof te Brussel; 

Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 14, § 1 en § 2, 
21 en 22 van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 2, inzonder
heid, 2, eerste lid, 3°, van de wet van 12 april1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers, en 19, § 2, 4o, van het koninklijk besluit van 28 novem
ber 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, 

doordat het arrest beslist dat de lasten en kosten die verweerster gedragen had om 
huisvesting en maaltijden te verstrekken aan de door haar in Belgie tijdelijk tewerk
gestelde Portugese marmerwerkers, niet als loon konden worden aangemerkt, en door
dat het bijgevolg, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, afwijzend 
beschikt op de rechtsvordering van eiser tot betaling van een bedrag van 13.918.613 
frank in hoofdsom, dat overeenkomt met de wijzigingen die zijn aangebracht in de voor 
het tweede, derde en vierde kwartaal van 1992, het jaar 1993, alsook voor de eerste 
drie kwartalen van 1994 aangegeven bijdragen en daarenboven, op de tegenvorde
ring van verweerster, eiser veroordeelt om aan laatstgenoemde een bedrag terug te 
betalen van 1.630.361 frank aan bijdragen en bijdrageopslagen die "ten onrechte" voor 
het eerste kwartaal van 1992 zijn betaald, welk bedrag dient te worden verhoogd met 
de interesten en de kosten; dat het arrest zijn beslissing hierop grondt dat "toepas
sing dient te worden gemaakt van artikel19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 
28 november 1969; dat, wat betreft de beperking van het begrip loon in artikel19, § 

(4) Zie C. WANTIEZ, Les indemnites de frais: a propos de l'arret de la Cour de cassation du 17 
mai 1993, J.T.T., 1993, p. 388, nr. 13. 
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2, 4 o, van het koninklijk besluit van 28 november 1969, de wet of de collectieve ar
beidsovereenkomst weliswaar aan de werkgever geen enkele verplichting oplegt om 
de buitenlandse werknemers huisvesting en maaltijden te verstrekken, maar er toch 
dient te worden vastgesteld dat de werkgever in bepaalde gevallen daartoe wel zal moe
ten bereid zijn teneinde zeldzame en hooggespecialiseerde arbeidskrachten aan te trek
ken; dat die arbeidskrachten anders niet bereid zouden zijn naar het buitenland te ver
trekken, zodat het werk niet zou kunnen worden uitgevoerd; dat (verweerster) zich 
te dezen, teneinde Portugese marmerwerkers naar Belgie te halen, genoodzaakt zag 
werkelijke meerkosten die het gevolg waren van de verwijdering van gezin en woon
plaats in Portugal, voor zijn rekening te nemen; dat het er niet toe doet of de werk
gever die meerkosten voor zijn rekening neemt in de vorm van vergoedingen aan de 
betrokken werknemers dan wel of hij ze rechtstreeks te zijnen laste neemt door huis
vesting en maaltijden te verstrekken; dat het evenmin ertoe doet of die meerkosten 
worden gemaakt voor kaderpersoneel uit het buitenland dan wel voor gespeciali
seerde arbeiders die onmogelijk ter plaatse in Belgie kunnen worden aangeworven; 
dat te dezen de beperking, bedoeld in artikel19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 
28 november 1969, dus van toepassing is", 

terwijl artikel19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 be
paalt dat, met afwijking van artikel 2, eerste lid, van de wet van 12 april 1965 be
treffende de bescherming van het loon der werknemers, niet als loon worden aange
merkt : "4 o de bedragen die gelden als terugbetaling van de kosten die de werknemer 
heeft verricht om zich van zijn woonplaats naar zijn werkplaats te begeven, alsook de 
kosten die ten laste van zijn werkgever vallen"; het, in strijd met wat het arrest zegt, 
wel belangrijk is dat de betwiste kosten te dezen geen meerkosten zijn die de bui
tenlandse werknemer heeft gemaakt en die achteraf door de werkgever worden te
rugbetaald, maar "kosten zijn die de werkgever rechtstreeks voor zijn rekening neemt 
door huisvesting en maaltijden te verstrekken" : het bovenaangehaalde artikel 19, § 
2, 4° van het koninklijk besluit van 12 november 1969, dat op beperkende wijze dient 
te worden uitgelegd, in zoverre die bepaling het begrip loon waarop sociale
zekerheidsbijdragen worden geheven, beperkt, alleen van toepassing is op de kos
ten die de werkgever aan de (buitenlandse) werknemer terugbetaalt omdat hij bij de 
uitvoering van zijn werk of ter gelegenheid daarvan uitgaven heeft gedaan die ten laste 
vallen van zijn werkgever; de omstandigheid dat de werknemer te dezen niet zelf de 
betwiste kosten heeft gedragen erop wijst dat zij niet kunnen worden gelijkgesteld met 
kosten die door de werkgever worden terugbetaald omdat ze te zijnen laste vall en, maar 
dat zij voor de werknemer een aanvullend loon of, meer bepaald, een in geld waar
deerbaar voordeel zijn waarop hij ingevolge zijn dienstbetrekking recht heeft ten laste 
van de werkgever, met andere woorden, een loon waarop sociale-zekerheidsbijdragen 
moeten worden betaald (cf. de artikelen 14, § 1 en§ 2, van de wet van 27 juni 1969, 
en 2, eerste lid, 3°, van de wet van 12 april1965); zulks wordt bevestigd door de vast
stellingen zelfvan het arrest; het arrest immers erop gewezen heeft dat de collec
tieve overeenkomsten van maart 1991 en 1993 voor het bouwbedrijfvolgens welke de 
uitgaven voor huisvesting en maaltijden ten laste vallen van de werkgever wan
neer de arbeiders niet naar huis kunnen gaan, te dezen niet van toepassing zijn, daar 
die overeenkomsten "niet slaan op de woonplaats van migrerende werknemers in het 
buitenland"; de reden waarom verweerster zich niettemin bij overeenkomst ertoe ver
bonden heeft de kosten voor huisvesting van haar Portugese werknemers voor haar 
rekening te nemen, blijkens de vaststellingen van het arrest, is dat "die arbeiders an
ders niet bereid zouden zijn naar het buitenland te vertrekken en het werk in dat ge
val niet zou kunnen worden uitgevoerd"; die kosten dus geen meerkosten zijn die de 
buitenlandse werknemer moet maken om zijn werk in Belgie uit te voeren, maar de 
prijs die de werkgever moet betalen om "gespecialiseerde arbeiders die onmogelijk ter 
plaatse kunnen worden aangeworven" naar Belgie te halen; die prijs voor de werk
nemer niet zozeer een terugbetaling van kosten is, maar de tegenprestatie voor zijn 
aanwerving en voor het ter uitvoering van zijn overeenkomst verrichte werk; die prijs 
dus moet worden aangemerkt als een loon in de zin van artikel 2 van de wet van 12 
april1965 en, krachtens artikel14 van de wet van 27 juni 1969, meetelt voor de be
rekening van de sociale-zekerheidsbijdragen; hij, zoals reeds gezegd, een voordeel "in 
natura" is dat verweerster biedt aan haar buitenlandse werknemers om hen naar Belgie 
te halen en waarop zij ingevolge hun dienstbetrekking recht hebben ten laste van de 
werkgever (artikel 2, eerste lid, 3°, van de wet van 12 april1965); het arrest op een 
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andere plaats weliswaar spreekt van "werkelijke meerkosten ten gevolge van de ver
wijdering van gezin en woonplaats", maar zulks niet met redenen omkleedt; het geen 
enkel concreet gegeven aanhaalt waaruit zou blijken dat de kosten voor levenson
derhoud en huisvesting voor de werknemer hager zou zijn in Belgie dan in het ge
val dat de door verweerster aangeworven werknemers in Portugal zouden zijn te
werkgesteld; de beslissing volgens welke de door verweerster gedane uitgaven voor 
huisvesting en maaltijden, die worden betwist, geen loon zijn en gelijkgesteld kun
nen worden met "meer" kosten die door de werkgever worden terugbetaald omdat ze 
te zijnen laste vallen, in de zin van artikel19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 
28 november 1969, bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van 
artikel 149 van de Grondwet), zij in elk geval niet naar recht is verantwoord en het 
geheel van de vooraan in het middel aangehaalde wetsbepalingen schendt (met uit
zondering van artikel 149 van de Grondwet), meer bepaald de artikelen 2, eerste lid, 
3°, van de wet van 12 april1965 en artikel19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 
28 november 1969 : 

Over de door verweerster tegen het middel aangevoerde grond van niet
ontvankelijkheid, in zoverre dat middel de schending aanvoert van artikel 
149 van de Grondwet, en volgens welke het middel onduidelijk is : 

Overwegende dat het middel enkel betoogt dat ''het arrest weliswaar op 
een andere plaats spreekt van 'werkelijke meerkosten die het gevolg zijn van 
de verwijdering van gezin en woonplaats', maar zulks niet met redenen om
kleedt; het geen enkel concreet gegeven aanhaalt waaruit zou blijken dat de 
kosten voor levensonderhoud en huisvesting voor de werknemer hoger zou
den zijn in Belgie dan in het geval dat de door verweerster aangeworven werk
nemers in Portugal zouden zijn tewerkgesteld"; 

Dat het middel niet aangeeft op welk precies verweermiddel het hof van 
beroep niet heeft geantwoord en evenmin waarom de door het middel be
kritiseerde beslissing niet regelmatig met redenen is omkleed; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen; 
Over het overige gedeelte van het middel : 
Overwegende dat, krachtens artikel19, § 2, 4°, eerste lid, van het ko

ninklijk besluit van 28 november 1969, niet als loon worden aangemerkt voor 
de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen "de bedragen die gelden 
als terugbetaling ( ... )van de kosten die ten laste van de werkgever val
len"; 

Dat uit de vergelijking van de Franse en de N ederlandse tekst van die be
paling blijkt dat genoemde bepaling niet noodzakelijk de strekking heeft die 
het middel eraan toeschrijft; 

Dat ze aldus moet worden uitgelegd dat de sociale-zekerheidsbijdragen niet 
verschuldigd zijn op de werkelijke meerkosten die de werkgever moet dra
gen ingevolge de tewerkstelling van een werknemer, zonder dat die kosten 
inherent zijn aan de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht de bron en 
de modaliteiten van die verbintenis; 

Overwegende dat het arrest erop wijst "dat de bijzondere toestand van de 
door (verweerster) in Portugal aangeworven arbeiders te dezen meer
uitgaven voor huisvesting en maaltijden heeft meegebracht en dat (ver
weerster) zich ertoe verbonden heeft die kosten voor haar rekening te ne
men ( ... ); dat die verbintenis ( ... ) te dezen (is) vastgelegd in de 
arbeidsovereenkomst"; dat het 'bedrag van de lasten was opgenomen in de 
boekhouding van (verweerster) en bestond in kosten voor huur en voed
sel"; 

Dat het arrest vervolgens vermeldt "dat het er niet toe doet of de werk
gever die meerkosten te zijnen laste neemt in de vorm van vergoedingen aan 
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de betrokken werknemers dan wel ofhij ze rechtstreeks te zijnen laste neemt 
door huisvesting en maaltijden te verstrekken"; 

Overwegende dat het arbeidshof op grond van die vermeldingen wettig be
slist dat het bedrag van de vastgestelde werkelijke meerkosten te dezen on
der toepassing viel van artikel19, § 2, 4°, van het koninklijk besluit van 28 
november 1969 en dat voornoemd bedrag dus niet als loon kon worden aan
gemerkt voor de berekening van de sociale-zekerheidsbijdragen; 

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

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

15 januari 2001- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerst voorzitter- Ver
slaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Biitzler. 

Nr. 24 

3e KAMER- 15 januari 2001 

ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE- OPZEGGINGSVERGOEDING- LOON EN VOORDE

LEN- BEGRIP- POSTVERGOEDING. 

Teneinde uit te maken of de door de werkgeuer verschuldigde forfaitaire postvergoeding, 
die in de arbeidsovereenkomst omschreven wordt als emolumenten, van compensa
toire aard is, dient de bodemrechter in concreto na te gaan of en in hoeverre dat be
drag een vergoeding is voor meerkosten die de werknemer werkelijk heeft betaald en 
die verband houden met zijn tewerkstelling in het ontvangende land (1). (Art. 39, § 
1, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet.) 

(H ... T. WAALS GEWEST) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0102.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 december 1998 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik, afdeling N amen; 

(1) Zie Cass., 17 mei 1993, A.R. 8322, nr. 239, met concl. adv.-gen. Bresseleers, inAC., 6 nov. 
2000, A.R. S.99.0135.F, nr 602, en de vermelde verwijzingen; C. BEVERNAGE en C. WILLEMS, "Sta
tut social des indemnites allouees par l'employeur aux dirigeants et cadres etrangers: avanta
ges remuneratoires ou remboursements de frais?", J.T.T., 1986, p. 460; H. VAN HooGENBEMT en P. 
DE KosTER, "Indemnites non taxables allouees aux cadres etrangers et la securite sociale : etat de 
la question", J.T.T. 1991, p. 462, nr. 25; C. WANTIEZ, "Les indemnites de frais: a propos de l'arret 
de la Cour de cassation du 17 mai 1993", J.T.T., 1993, p. 388, nr. 13. 
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Over het tweede middel: schending van artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978 
betreffende de arbeidsovereenkomsten, 

doordat het arrest, waarbij de termijn van de opzegging die aan eiser ter kennis had 
moeten worden gebracht wordt vastgesteld op tweeentwintig maanden, om ver
weerster te veroordelen tot betaling van een compensatoire opzeggingsvergoeding van 
3.115.730 frank aan eiser, zich baseert op eenjaarloon van 1.699.489 frank, bijge
volg de vordering van eiser die ertoe strekt de bovengenoemde vergoeding vast te stel
len op een totaal jaarloon van 2.869.489 frank, waarin een maandelijkse post
vergoeding van 97.500 frank begrepen is, afwijst op aile gronden die op de pagina's 
11 tot 13 vermeld staan onder de aanhef "de postvergoeding als loon" en die hier als 
voiledig weergegeven worden beschouwd, 

terwijl, krachtens artikel 39, § 1, van de wet van 3 juli 1978, de compensatoire 
opzeggingsvergoeding berekend wordt op basis van het lopend loon ten tijde van het 
ontslag, dat bedrag niet aileen het eigenlijke loon, maar ook de krachtens de over
eenkomst verkregen voordelen behelst; aileen de bedragen die aan de werknemer 
worden toegekend tot dekking van de werkelijke, bijkomende kosten in verband met 
de uitvoering van de overeenkomst van dat begrip uitgesloten zijn; een vergoe
ding zoals de postvergoeding geheel of ten dele als loon kan worden aangemerkt af
hankelijk van de wijze van berekening ervan, zodat de bodemrechter, die uit
spraak moest doen over de vraag of die vergoeding een loon is, in concreto en gelet 
op de objectieve omstandigheden, die eigen zijn aan het land waarin de werkne
mer tewerkgesteld was op het ogenblik van de beeindiging, zoals het verschil met 
de kosten van levensonderhoud in Belgie, en aan de specifieke aard van de werk
zaamheden van de werknemer in dat land, moet nagaan of en in hoeverre de te
werkstelling voor de betrokken werknemer de verplichting meebrengt om bedra
gen uit te geven die met de vergoeding overeenkomen; het arrest, bij wijze van 
inlichting, vermeldt dat uit een nota, uitgaande van het secretariaat-generaal van 
het ministerie van het Waalse Gewest blijkt "dat de vergoeding wordt berekend op 
grond van een 'basiscijfer', vermenigvuldigd met een 'levensduurtecoefficient' ver
menigvuldigd met een 'representatiecoefficient'; de eerste coefficient 'de mathema
tische uitdrukking is van het verschil in levensduurte tussen de standplaats van de 
betrokken ambtenaar en Belgie. Die coefficient wordt bepaald en herzien aan de hand 
van allerlei gegevens (nationale en internationale officiele indexen van de kosten van 
levensonderhoud). Tevens wordt rekening gehouden met de waardeschommelingen 
van de munt. Eenmaal per jaar (in beginsel in de maand september) wordt de ver
gelijking gemaakt tussen de van kracht zijnde coefficient en de coefficient, zoals die 
berekend wordt op basis van de meest recente gegevens. Als het verschil ten min
ste 5 pet. bedraagt en de begroting het toelaat, worden de coefficienten naar ho
ven ofnaar beneden aangepast'; de tweede coefficient 'de maateenheid is voor de re
presentatie in het bijzonder. Die coefficient wordt vastgesteld met inachtneming van 
de volgende gegevens : - het objectieve belang dat het land vertegenwoordigt in het 
geheel van de internationale betrekkingen; - het bijzondere belang van hetland 
voor Belgie; het bestaan van culturele, economische en financiele banden met Bel
gie; - de sociale activiteiten; de bijzondere lasten die verbonden zijn aan het be
trekken van de ambtswoning; - het ongezonde fysieke klimaat; - het onge
wenste politieke klimaat"'; het aldus aanneemt of op zijn minst niet uitsluit dat die 
vergoeding kan worden berekend aan de hand van criteria die, zoals de toeken
ning van een vergoeding voor de ongemakken die de verhuizing naar het buiten
land met zich brengt, onder meer het ongezonde fysieke klimaat en het onge
wenste politieke klimaat, geen verband houden met de terugbetaling van werkelijke 
kosten; het afziet van een beoordeling in concreto, op grond "dat de werkgever, wan
neer hij opteert voor een forfaitaire vergoeding, ieder personeelslid dat dezelfde func
tie uitoefent op strikt gelijke voet behandelt; hij niet gehouden is aan ieder een ver
schillend bedrag te geven al naargelang zijn geneigdheid tot uitgeven; het eigen is 
aan de forfaitaire vergoeding dat dergelijke overwegingen geen rol spelen; het bo
vendien niet verstandig zou zijn de postvergoeding anders te omschrijven naarge
lang van hetland waarin de ambtenaar werkt, zodat zij, gedurende zijn loopbaan 
soms, geheel of ten dele, een loon zou zijn maar dat niet zou zijn in een land waar 
de levensstandaard bijzonder hoog ligt en waar zij kennelijk ontoereikend zou zijn"; 
het niettemin tevens aanneemt dat het, wat eiser betreft, niet uitgesloten is dat de 
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postvergoeding de reele kosten niet of niet volledig heeft gedekt, met andere woor
den dat zij ten minste gedeeltelijk als loon kon worden aangemerkt; het aldus het 
wettelijk begrip loon in de zin van artikel 39 van de wet van 3 juli 1978 miskent en 
derhalve die wetsbepaling schendt : 

Overwegende dat, krachtens artikel39, § 1, tweede lid, van de wet van 3 
juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, de opzeggingsvergoeding niet 
aileen het lopend loon behelst, maar ook de voordelen verworven krach
tens de overeenkomst; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat naar luid van artikel 3 van de 
op 31 juli 1992 door de partijen ondertekende overeenkomst, de ambte
naar een wedde ontvangt en, aileen voor de duur van zijn verblijf op zijn post, 
een maandelijkse postvergoeding ontvangt alsook eventueel een maande
lijks bijkomend bedrag, als hij vergezeld is van zijn echtgenote; 

Overwegende dat het arbeidshof, teneinde uit te maken of de door de werk
gever verschuldigde forfaitaire postvergoeding, die in de overeenkomst als 
emolumenten werd omschreven, van compensatoire aard is, in concreto diende 
na te gaan of en in hoeverre die vergoeding betrekking had op bijkomende 
kosten die de werknemer werkelijk heeft betaald en die verband houden met 
zijn tewerkstelling in het ontvangende land; 

Overwegende dat het arbeidshof, nu het overweegt dat het wellicht ten 
dele waar is dat de vergoeding die werd toegekend toen eiser op zijn post 
in Frankrijk was, "verdoken loon is, aangezien (eiser) geen bijkomende uit
gaven moest doen voor zijn verhuizing naar het buitenland ( .. ); dat de werk
gever, wanneer hij opteert voor een forfaitaire vergoeding, ieder perso
neelslid dat dezelfde functie uitoefent op strikt gelijke voet behandelt ( ... ); 
dat het bovendien niet verstandig zou zijn de postvergoeding anders te om
schrijven naargelang van hetland waar de ambtenaar werkt, zodat zij, ge
durende zijn loopbaan, soms, geheel of ten dele, een loon zou zijn maar dat 
niet zou zijn in een land waar de levensstandaard bijzonder hoog is en waar 
zij kennelijk ontoereikend zou zijn", en nu het niet nagaat of die post
vergoeding kosten dekte die eiser werkelijk gemaakt had voor zijn ver
huizing naar het buitenland, niet wettig beslist dat die vergoeding van com
pensatoire aard was; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van het eer
ste middel dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, vernietigt het bestre
den arrest, in zoverre het weigert de postvergoeding in aanmerking te ne
men bij de berekening van de aan eiser verschuldigde compensatoire 
opzeggingsvergoeding en uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van het 
arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de 
bodemrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te 
Bergen. 

15 januari 2001- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en Kirkpatrick. 
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Nr. 25 

3" KAMER - 15 januari 2001 

1° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN -AFSTAND -ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN 

CASSATIE- VERLENENVAN AKTE VAN AFSTAND. 

2° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- PROCEDURE IN CASSATIE - CASSATIE

BEROEP- AFSTAND- ADVOCAAT BIJ HET HOF VAN CASSATIE- VERLENEN VAN AKTE VAN AF
STAND - GEVOLG. 

1 o In burgerlijke zaken verleent het Hof akte van de door een advocaat bij het Hof van 
Cassatie gedane afstand van cassatieberoep (1). (Artt. 824 en 1112 Ger.W.) 

2° In burgerlijke zaken veroordeelt het Hofvan Cassatie in de regel eiser in de kos
ten van het cassatiegeding, wanneer het akte verleent van de door een advocaat bij 
het Hof gedane afstand van cassatieberoep (2). (Artt. 608, 824, 827, 1080, 1111, vierde 
lid, en 1112 Ger.W.) 

(I.D.C. BELGIUM N.V. T. C ... ) 

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling) : 
1. M.i. dient akte te worden verleend van de afstand van de voorziening. 
Gewoonlijk biedt eiser aan de kosten van het cassatiegeding te betalen en veroor-

deelt het Hof dus eiser tot de betaling ervan. 
Te dezen schrijft de advocaat van eiseres in de akte van afstand dat "de afstand hier

door is verantwoord dat de partijen een dading hebben aangegaan, waarbij ieder zijn 
eigen kosten voor het Hofbetaalt". 

Om de volgende drie redenen ben ik van mening dat er geen redenen zijn om af te 
wijken van de gewone regel in burgerlijke zaken, namelijk dat eiser wordt veroor
deeld in de kosten van het cassatiegeding (3) : 

1 o Voor het Hof van Cassatie is er geen gerechtelijk contract, gelet op het be
paalde in de artikelen 608 en 1080 van het Gerechtelijk Wetboek. Het Hof doet geen 
uitspraak over de belangen van personen; het doet alleen uitspraak over de vraag of 
een beslissing wettig is na toetsing van de gegrondheid van de tot staving van de voor
ziening voorgedragen middelen. Er bestaat geen enkele reden om van die regel af te 
wijken, wanneer na een regelmatige afstand uitspraak moet worden gedaan over de 
kosten. 

2° Artikel 827 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat iedere afstand verplich
ting meebrengt tot betaling van de kosten. 

3° Krachtens artikel1112 van het Gerechtelijk Wetboek heeft afstand van geding 
voor het Hofvan Cassatie gevolg buiten de aanvaarding ervan door de verweerder. In 
beginsel heeft de verweerder in cassatie dus niets uitstaande met de akte van af
stand als zodanig. 

De reden voor die oplossing is dat het cassatieberoep aan de zijde van de weder
partij geen enkel recht kan doen ontstaan, zoals dat het geval kan zijn voor de bodem
rechter. Hoe zouden dan het cassatieberoep en, a fortiori, de afstand van de voorzie
ning, als zodanig, plichten doen ontstaan voor de verweerder? 

(1) Zie concl. O.M. 

(2) Zie concl. O.M. 

(3) Zie Cass., 19 dec. 1969 (A. C., 1970, 385); Cass., 14 dec. 1978 (ibid., 1978-79, 443) en de noot 
get. E.K.; 14 sept. 1981, A.R. 6282-6314 (ibid., 1981-82, nr. 33), met conclusies Duchatelet, toen 
advocaat-generaal, (Bull. en Pas., 1982, inz. p.62); 17 maart 1997, A.R. S.96.0166.F, nr. 151. 
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2. Dat zou anders zijn - maar die toestand doet zich in de onderhavige proce
dure niet voor - in het geval dat het Hof niet op grond van een gerechtelijk con
tract dat, ik herhaal het, terzake uitgesloten is, maar op grond van de wet, verweer
der zou veroordelen tot betaling van zijn kosten, omdat die partij een memorie van 
antwoord heeft betekend en ter griffie afgegeven, na de neerlegging van een akte van 
onvoorwaardelijke afstand waarvan zij op de hoogte is gebracht. In dat geval im
mers zou de memorie van antwoord geen reden van bestaan meer hebben, aange
zien men ervan uitgaat dat eiser afstand heeft gedaan en verweerder tijdig kennis heeft 
gekregen van de neerlegging van de akte van onvoorwaardelijke afstand. Het Hof zou 
in dat geval zonder meer toepassing maken van artikel 1111, vierde lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek. 

Er bestaan trouwens andere gevallen waarin, eveneens op grond van de wet, de op
lossing verschillend is. Zo veroordeelt het Hofvan Cassatie, wanneer het uitspraak 
doet over een arbeidsongeval en akte verleent van de door een advocaat bij het Hof 
gedane afstand van het cassatieberoep van de getroffene, de verzekeraar
arbeidsongevallen in de regel in de kosten van het cassatiegeding. De oplossing is hier 
gegrond op artikel 68 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971. 

3. Dat gezegd zijnde, is er uiteraard niets dat de partijen belet om, buiten dit ge
ding, het probleem van hun respectieve uiteindelijke bijdrage in de kosten onder el
kaar te regelen. Dat probleem kan nochtans aileen worden geregeld binnen dat ka
der, dat buiten de onderhavige rechtspleging valt, daar artikelllOO van het Gerechtelijk 
Wetboek, dat bepaalt op welke stukken het Hofvermag acht te slaan, niet bepaalt dat 
U acht zou kunnen slaan op de tussen de partijen aangegane dading, indien ze thans 
zou worden overgelegd, wat trouwens niet het geval is. Aileen de akte van afstand wordt 
bedoeld in het bovenaangehaalde artikel 1100. 

Besluit : akte verlenen van de afstand van de voorziening en eiseres veroordelen in 
de kosten. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0107.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 1998 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Overwegende dat eiseres afstand doet van haar voorziening; 

Om die redenen, verleent akte van de afstand van de voorziening; ver
oordeelt eiseres in de kosten. 

15 januari 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Draps. 

Nr. 26 

3e KAMER- 15 januari 2001 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE- ALLERLEI- LEGER- DUITSLAND- BEL
GISCHE STRIJDKRACHTEN - MILITAIRE GEMEENSCHAP- CENTRALE DIENST VOOR SOCIALE EN 
CULTURELE ACTIE- PERSONEEL- AFDANKINGSVERGOEDING- TOEKENNINGSVOORWAARDEN 
- PENSIOEN- PENSIOENRECHTEN- BEGRIP. 
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2° PENSIOEN- WERKNEMERS- LEGER- ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE- DUITS
LAND- BELGISCHE STRIJDKRACHTEN- MILITAIRE GEMEENSCHAP- CENTRALE DIENST VOOR 
SOCIALE EN CULTURELE ACTIE- PERSONEEL- AFDANKINGSVERGOEDING- TOEKENNINGS
VOORWAARDEN- PENSIOENRECHTEN- BEGRIP. 

1 o en 2° Het personeelslid van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie ten be
hoeve van de leden van de militaire gemeenschap in de Bondsrepubliek Duitsland 
heeft geen recht op een afdankingsvergoeding, wanneer hij aanspraak kan maken op 
pensioenrechten op de pensioengerechtigde leeftijd, die in de regel 60 jaar voor de vrou
wen en 65 jaar voor de mannen blijft (1). (Art. 2, §§ 1 en 2, en art. 3, § 1, wet 20 juli 
1990; art. 2 uitleggingswet 19 juni 1996; art. 4 K.B. nr. 50 van 24 okt. 1967; artt. 
2, § 1, en 5 K.B. 8 feb. 1993.) 

(CENTRALE DIENST VOOR SOCIALE EN CULTURELE ACTIE 
TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN VAN DE MILITAIRE GEMEENSCHAP T. S ... ) 

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling) : 

1. M.i. faalt het enige middel naar recht. 

2. Het middel berust hierop dat de werknemer vanaf de leeftijd van 60 jaar vol
doet aan de wettelijke voorwaarden om aanspraak te maken op zijn pensioen
rechten en dat het afgedankte personeelslid van eiser vanaf die leeftijd dus geen aan
spraak meer kan maken op de betaling van de in art. 2, § 1, van het K.B. van 8 februari 
1993 bedoelde afdankingsvergoeding aangezien hij "aanspraak kan maken op pensioen
rechten" overeenkomstig artikel 5 van voornoemd K.B. 

Het middel stelt dus aan het Hof de vraag wat er dient te worden verstaan onder 
"personeelslid (van eiser) dat aanspraak kan maken op pensioenrechten" in de zin van 
artikel 5 van het K.B. van 8 februari 1993. 

3. Uit de leer van de arresten van het Hofvan 4 november 1996 en van 8 maart 1999, 
die in voltallige zitting gewezen zijn in de zaak A.R. S.96.0028.F (2) blijkt dat : 

1 o de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een fiexibele pensioenleeftijd voor werk
nemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het al
gemeen welzijn niet tot doel heeft een gelijke pensioenleeftijd in te voeren voor man
nen en vrouwen; 

2o uit de uitleggingswet van 19 juni 1996 volgt dat de wet van 20 juli 1990 het ver
schil in pensioenleeftijd dat tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers bestond 
in het K.B. nr. 50 van 24 oktober 1967 niet heeft opgeheven. De pensioenleeftijd blijft 
in de regel 60 jaar voor de vrouwen en 65 jaar voor de mannen; 

3° Artikel 7, § 1, sub a, van de richtlijn 79/7/EEG van de raad van 19 december 1978 
betreffende de progressieve uitvoering van het beginsel van gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen inzake sociale zekerheid moet aldus worden uitgelegd dat, wan
neer een nationale regeling, zoals in Belgie, een verschil in pensioenleeftijd tussen man
nelijke en vrouwelijke werknemers heeft behouden, de betrokken lidstaat gerech
tigd is het be drag van het pensioen verschillend te berekenen naar gelang van het 
geslacht van de werknemer. 

4. Uit die overwegingen volgt dat, als de woorden "personeelslid (van eiser) dat aan
spraak kan maken op pensioenrechten" worden uitgelegd in de betekenis van "per-

(1) Zie concl. O.M. 

(2) Zie Cass., 4 nov. 1996, volt. terechtz., A.R. S.96.0028.F, nr. 412, met conclusies O.M. in Bull. 
en Pas.; Cass., 8 maart 1999, volt. terechtz., A.R. S.96.0028.F, nr. 139, met conclusies O.M.; K.B. 
van 8 februari 1993, B.S. 3 maart 1993, p. 4540, gewijzigd bij K.B. 30 dec. 1993, B.S. 4 feb. 1994, 
K.B. 29 maart 1995, B.S. 21 april 1995, K.B. 19 juni 1996, B.S. 17 juli 1996, K.B. 24 okt. 1997, 
B.S. 15 nov. 1997, K.B. 17 maart 1998, B.S. 29 april1998, 2e ed. 
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soneelslid (van eiser) dat de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt", zulks leidt tot een op
vatting van de pensioengerechtigde leeftijd voor de mannen, die onverenigbaar is met 
die welke volgt uit artikel 3, § 1, van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een 
flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemers
pensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, uit artikel 2 van de wet van 19 
juni 1996 tot interpretatie van voormelde wet van 20 juli 1990 en uit artikel 4 van het 
KB. nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werk
nemers. 

lk ben dus geneigd te denken dat het juister is onder "pensioenrechten" in de zin 
van artikel 5 van het K.B. van 8 februari 1993 tot vaststelling van de bezoldigings
regelen toepasselijk op de personeelsleden, die in de Bondsrepubliek Duitsland bij over
eenkomst volgens Belgisch recht werden aangeworven door de Centrale Dienst voor 
sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap en 
die getroffen worden door de maatregelen betreffende de herstructurering van de Bel
gische Strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland, te verstaan "pensioen
rechten die ontstaan op de pensioengerechtigde leeftijd" die in de regel 60 jaar blijft 
voor de vrouwen en 65 jaar voor de mannen. 

lk verkies die interpretatie hoven die in het bestreden arrest, waarbij wordt uit
gegaan van het begrip "volledige pensioenrechten" in tegenstelling tot het begrip 'be
perkte pensioenrechten", zelfs als het resultaat in dit specifieke geval hetzelfde is ge
let op de vaststellingen van het arbeidshof. 

Als het probleem ruimer wordt bekeken, dient immers te worden opgemerkt dat een 
man die zijn pensioen op 65 jaar aanvraagt geen "volledige pensioenrechten" heeft als 
zijn loopbaan niet volledig is. De wetgever kan echter onmogelijk de bedoeling heb
ben gehad de overschrijding van de leeftijdsgrens van 65 jaar mogelijk te maken. In 
artikel 5 van het K.B. van 8 februari 1993 staat er immers : "personeelslid dat kan 
("peut") aanspraak maken op pensioenrechten". 

5. lk ben dus van oordeel dat de regel de volgende is : het personeelslid van de Cen
trale Dienst voor sociale en culturele actie ten behoeve van de leden van de mili
taire gemeenschap in de Bondsrepubliek Duitsland heeft geen recht op de afdankings
vergoeding, als hij aanspraak kan maken op pensioenrechten, die ontstaan op de 
pensioengerechtigde leeftijd. Deze blijft in de regel 60 jaar voor de vrouwen en 65 jaar 
voor de mannen. (Art. 2, §§ 1 en 2, en art. 3, § 1, wet 20 juli 1990; art. 2 uitleggings
wet 19 juni 1996; art. 4 K.B. nr. 50, 24 oktober 1967; artt. 2, § 1, en 5 K.B. 8 fe
bruari 1993.) 

Besluit : verwerping. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0140.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 januari 1999 gewe
zen door het Arbeidshof te Brussel; 

Over het middel : schending van de artikelen 2, § 1, en 5 van het koninklijk be
sluit van 8 februari 1993 tot vaststelling van de bezoldigingsregelen toepasselijk op 
de personeelsleden, die in de Bondsrepubliek Duitsland bij overeenkomst volgens Bel
gisch recht werden aangeworven door de Centrale Dienst voor sociale en culturele ac
tie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap in de Bondsrepubliek Duits
land en die getroffen worden door de maatregelen betreffende de herstructurering van 
de Belgische Strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland, zoals dit koninklijk be
sluit achtereenvolgens is gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 30 december 1993, 
29 maart 1995, 19 juni 1996, 24 oktober 1997 en 17 maart 1998 die ertoe strekten de 
duur ervan te verlengen, en van artikel 2 van de wet van 20 juli 1990 tot instelling 
van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de 
werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, 

doordat het arrest, na eraan te hebben herinnerd dat verweerder, die 61 jaar en 5 
maanden oud was op de dag van zijn afdanking door eiser, de betaling van de in het 
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koninklijk besluit van 8 februari 1993 bedoelde sociale begeleidingspremie vor
derde, welke premie hem werd geweigerd aangezien hij, overeenkomstig artikel 5 van 
voornoemd besluit, aanspraak kon maken op zijn pensioenrechten, eiser veroor
deelt om aan verweerder het bedrag van 267.920 frank, vermeerderd met de gerech
telijke interest en de kosten van beide instanties, te betalen op de volgende gran
den : ''het (arbeidshof) is van oordeel dat het bepaalde in artikel 5 van het koninklijk 
besluit van 8 februari 1993 aldus moet worden uitgelegd dat de werknemer die op pen
sioen is of zijn pensioen aanvraagt, met andere woorden die besloten heeft zijn beroeps
loopbaan te beeindigen, geen aanspraak kan maken op de betaling van de premie. 'Aan
spraak kan maken op zijn pensioenrechten' impliceert een persoonlijk initiatiefvanwege 
de belanghebbende, zoniet zou er gestaan hebben 'aanspraak kan maken op rech
ten ... '.De heer S., die geen volledige loopbaan had op 61 jaar, wenste te blijven wer
ken tot de leeftijd van 65 jaar. Daar die leeftijdsgrens voor de berekening van de loop
baan in aanmerking moet worden genomen, voldeed hij dus aan de voorwaarden om 
de premie te krijgen. Er dient tevens te worden onderstreept dat het bedrag van het 
uitgekeerde pensioen hoe dan ook verschilt naar gelang de werknemer op 60 dan wel 
op 65 jaar met pensioen gaat", 

terwijl artikel 2, § 1, van het koninklijk besluit van 8 februari 1993, als bedoeld in 
het middel bepaalt dat aan het bij overeenkomst volgens Belgisch recht aangewor
ven personeelslid, dat aangesteld is voor de exploitatie van de diensten van eiser in 
de Bondsrepubliek, een afdankingsvergoeding wordt toegekend, voor zover hij op het 
ogenblik van het beeindigen van de arbeidsovereenkomst ten minste 21 jaar oud is en 
ten minste 2 jaar dienst telt bij eiser; het personeelslid "dat aanspraak kan maken op 
zijn pensioenrechten of dat reeds van dergelijke rechten geniet", volgens artikel 5 van 
voornoemd koninklijk besluit geen recht heeft op de afdankingsvergoeding; de tekst 
van de wet, wanneer hij klaar en duidelijk is, geen interpretatie behoeft; de moge
lijkheid voor het personeelslid om aanspraak te maken op pensioenrechten, dat wil 
zeggen de omstandigheid dat hij in de wettelijke voorwaarden verkeert om op der
gelijke rechten aanspraak te maken, blijkens de bewoordingen zelf van voornoemd ar
tikel 5, een noodzakelijke en voldoende voorwaarde is om hem van het recht op de 
afdankingsvergoeding uit te sluiten; die bepaling daarentegen niet vereist dat het per
soneelslid werkelijk aanspraak heeft gemaakt op zijn pensioenrechten of dat hij een 
volledige loopbaan had op het ogenblik waarop hij aanspraak maakt op dergelijke rech
ten; krachtens artikel 2 van de wet van 20 juli 1990 tot ins telling van een flexibele 
pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen 
aan de evolutie van het algemeen welzijn, waarvan de toepassing te dezen niet werd 
betwist, het rustpensioen ingaat op de eerste dag van de maand volgend op deze tij
dens welke de belanghebbende het aanvraagt en ten vroegste de eerste dag van de 
maand die volgt op de maand waarin hij de leeftijd van 60 jaar bereikt; de werkne
mer aldus, vanaf de leeftijd van 60 jaar, de datum kiest waarop zijn pensioen in
gaat; de werknemer vanaf de leeftijd van 60 jaar aldus in de wettelijke voorwaar
den verkeert om aanspraak te maken op zijn pensioenrechten; het afgedankte 
personeelslid van eiser vanaf diezelfde leeftijd dus geen aanspraak meer kan rna
ken op de betaling van de afdankingsvergoeding, daar hij "aanspraak kan maken op 
zijn pensioenrechten", overeenkomstig het bovenaangehaalde artikel 5 van het ko
ninklijk besluit van 8 februari 1993; het arrest te dezen vaststelt dat verweerder 61 
jaar en 5 maanden oud was op het ogenblik dat hij door eiser werd afgedankt; het ar
rest, nu het beslist dat verweerder evenwel aanspraak kon maken op de betaling van 
de afdankingsvergoeding, op grond dat voornoemd artikel 5 "een persoonlijk initia
tiefvanwege de belanghebbende zelfimpliceert" en dat verweerder geen volledige loop
baan had, aan artikel 5 van het koninklijk besluit van 8 februari 1993 voorwaar
den toevoegt die het niet bevat en derhalve de in het middel aangewezen wetsbepalingen 
schendt; het arrest, in zoverre het aldus zou moeten worden uitgelegd dat het be
slist heeft dat verweerder "geen aanspraak kan maken op zijn pensioenrechten", 
het in het middel vermelde artikel 2 van de wet van 20 juli 1990, zou hebben 
geschonden : 

Overwegende dat, krachtens artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli 1990 tot 
instelling van een fiexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aan
passing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen wel
zijn, het rustpensioen ingaat op de eerste dag van de maand volgend op deze 



Nr. 27 HOF VAN CASSATIE 83 

tijdens welke de belanghebbende het aanvraagt en ten vroegste de eerste dag 
van de maand die volgt op de maand waarin hij de leeftijd van 60 jaar be
reikt; 

Dat, blijkens artikel 2 van de wet van 19 juni 1996 tot interpretatie van 
voornoemde wet van 20 juli 1990, onder het woord "rustpensioen" wordt ver
staan het vervangingsinkomen dat toegekend wordt aan de gerechtigde die 
wordt geacht door ouderdom arbeidsongeschikt te zijn geworden, welke toe
stand voor de mannelijke gerechtigden wordt geacht te ontstaan op de leef
tijd van 65 jaar en voor de vrouwelijke gerechtigden op de leeftijd van 60 jaar; 
dat uit die bepaling blijkt dat, zoals is bepaald in artikel 4 van het konink
lijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevings
pensioen voor werknemers, de pensioenleeftijd in de regel is bepaald op 60 
jaar voor de vrouwen en op 65 jaar voor de mannen; 

Overwegende dat, krachtens artikel 5 van het koninklijk besluit van 8 fe
bruari 1993 tot vaststelling van de bezoldigingsregelen toepasselijk op de per
soneelsleden, die in de Bondsrepubliek Duitsland bij overeenkomst val
gens Belgisch recht werden aangeworven door de Centrale Dienst voor sociale 
en culturele actie ten behoeve van de leden van de militaire gemeenschap 
en die getroffen worden door de maatregelen betreffende de herstructure
ring van de Belgische Strijdkrachten in de Bondsrepubliek Duitsland, het per
soneelslid dat aanspraak kan maken op zijn pensioenrechten of die reeds van 
dergelijke rechten geniet, geen recht heeft op de in artikel 2 van voor
noemd besluit bepaalde afdankingsvergoeding; 

Overwegende dat uit het onderling verband tussen de bovengenoemde be
palingen volgt dat onder "pensioenrechten" in de zin van artikel 5 van het 
bovengenoemde koninklijk besluit moet worden verstaan "pensioenrechten 
die ingaan op de pensioenleeftijd" die in de regel 60 jaar blijft voor de vrou
wen en 65 jaar voor de mannen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

15 januari 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 27 

2e KAMER- 16 januari 2001 

1 o BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- BEOORDELINGS
VRIJHEID- WEGVERKEER- BEWIJSWAARDE VAN PROCES-VERBAAL TOT BEWIJS VAN RET TE
GENDEEL- TEGENBEWIJS- BEOORDELING DOOR DE RECHTER 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZA
KEN- WEGVERKEER- BEWIJSWAARDE VAN PROCES-VERBAAL TOT BEWIJS VAN HET TEGEN
DEEL- TEGENBEWIJS - BEOORDELING DOOR DE RECHTER 
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3° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN- ARTIKEL 62- BEWIJS
WAARDE VAN PROCES-VERBAAL TOT BEWIJS VAN HET TEGENDEEL- TEGENBEWIJS- BEOOR
DELING DOOR DE RECHTER 

1 o, 2o en 3° Wanneer tegenbewijs tegen in een proces-verbaal opgenomen vaststellin
gen met bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel wordt aangevoerd, beoordeelt de 
rechter de bewijswaarde van de tegen het proces-verbaal ingebrachte gegevens on
aantastbaar (1). (Art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet.) 

(D ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0397.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 25 februari 1999 in ho
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 62 van het koninklijk besluit van 16 maart 1968 tot cotir

dinatie van de wetten betreffende de politie over het wegverkeer (Wegverkeerswet), 
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek en 149 van de gecotirdineerde Grond
wet, 

doordat het bestreden vonnis de feiten bewezen acht op grond dat "beklaagde te Oud
Turnhout 91 km per uur zou hebben gereden in plaats van de toegestane 50 km per 
uur. Beklaagde ontkent de feiten. Zij houdt voor dat zij om 08.55 uur in het bedrijfBre
pols heeft ingetikt, zodat zij onmogelijk om 09.29 uur een snelheidsovertreding kan 
hebben begaan. Dat echter uit het proces-verbaal, dat achterafwerd opgesteld, blijkt 
dat de overtreding werd begaan, niet om 09.29 uur maar om 09.55 uur, zodat er geen 
materiele onmogelijkheid is opdat beklaagde de overtreding zou hebben begaan. Uit 
haar verklaring blijkt dat zij rond het tijdstip van de overtreding in de buurt was. Er 
is blijkbaar enkel een materiele vergissing begaan bij het noteren van het uur. ( ... ) dat 
een proces-verbaal geldt als informatie. Dat het bewijs van de overdreven snelheid door 
alle middelen van recht kan bewezen worden. In het nakomend proces-verbaal be
vindt zich de handgeschreven notitie van de verbalisant die vermeldt dat de over
treding werd begaan om 08.30 uur. Dit komt de rechtbank voor als afdoende bewijs 
dat de overtreding wel degelijk door de beklaagde werd begaan, te meer dat uit haar 
eigen verklaring blijkt dat zij rond het bewuste tijdstip in de onmiddellijke omge
ving aanwezig was", 

terwijl, eerste onderdeel, het proces-verbaal nr. TU.94.32.304130/1998 vermeldt dat 
de overtreding werd begaan op donderdag drie september negentienhonderd achten
negentig om 09.29 uur ( ... ); ingevolge artikel 62, eerste lid, Wegverkeerswet, de amb
tenaren en beambten van de overheid, door de regering aangesteld om toezicht te hou
den op de uitvoering van deze wet, de overtreding van deze wet en van de reglementen 
betreffende de politie over het wegverkeer vaststellen door processen-verbaal, die be
wijs opleveren zolang het tegendeel niet is bewezen; het bestreden vonnis, na vast
gesteld te hebben dat eiseres voorhield om 08.55 uur in het bedrijfBrepols te heb
ben ingetikt, "zodat zij onmogelijk om 09.29 uur een snelheidsovertreding kan hebben 
begaan", beslist dater "blijkbaar enkel een materiele vergissing (is) begaan bij het no
teren van het uur" en dat "een proces-verbaal geldt als informatie", zodat de hand .. 
geschreven notitie van de verbalisant die vermeldt dat de overtreding werd begaan 
om 08.30 uur "als afdoende bewijs (voorkomt) dat de overtreding wel degelijk door be
klaagde werd begaan"; het bestreden vonnis, door aan te nemen dat voornoemd proces
verbaal slechts geldt als informatie, de bijzondere bewijskracht tot bewijs van het te
gendeel van voornoemd proces-verbaal heeft geschonden (schending van artikel 62, 
eerste lid, Wegverkeerswet); 

(1) Cass., 9 jan. 1996, A.R. P.94.1024.N, nr. 17. 
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en terwijl, tweede onderdeel, het bestreden vonnis, door, enerzijds, te beslissen dat 
"uit het proces-verbaal, dat achterafwerd opgesteld, blijkt dat de overtreding werd be
gaan, niet om 09.29 uur maar om 09.55 uur" (p. 2 van het bestreden vonnis) en an
derzijds, vast te stellen "in het nakomend proces-verbaal bevindt zich de hand
geschreven notitie van de verbalisant die vermeldt dat de overtreding werd begaan 
om 08.30 uur". (p. 3 van het bestreden vonnis), aangetast is door tegenstrijdigheid in 
de motivering en aldus niet regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 149 van 
de gecotirdineerde Grondwet); het bestreden vonnis, door te beslissen dat "uit het proces
verbaal, dat achteraf werd opgesteld, blijkt dat de overtreding werd begaan, niet om 
09.29 uur maar om 09.55 uur" minstens de bewijskracht schendt van het proces
verbaal nr. 304.560/98 van het strafdossier, waarin wordt gesteld dat de overtre
ding werd gepleegd "om 08.30 uur en niet om 09.29u" ( .. .) (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); 

en terwijl, derde onderdeel, eiseres in haar beroepsbesluiten (p. 2 en 3 bovenaan) uit
drukkelijk staande hield dat volgens artikel 62 Wegcode processen-verbaal m.b.t. weg
verkeersovertredingen bewijs opleveren zolang het tegendeel niet bewezen is; dat deze 
bijzondere bewijswaarde enkel geldt voor het proces-verbaal van vaststelling van de 
overtreding zelf en niet voor later verstrekte gegevens vermeld in aanvullende 
processen-verbaal (zie Hofvan Cassatie, 4 januari 1994, R.W., 1993-94, 1054, noot A. 
Vandeplas); dat behoudens tegenbewijs er moet van uitgegaan worden dat de in
breuk zich heeft voorgedaan om 9 u. 29m., zoals vastgesteld in het aanvankelijk proces
verbaal; dat het openbaar ministerie dit tegenbewijs niet levert, nl. dat het niet be
wijst dat de inbreuk zich met absolute zekerheid heeft voorgedaan om 8 u. 30 m. i.p.v. 
om 9 u. 29m.; dat het aanvullend proces-verbaal immers geen bijzondere bewijs
waarde heeft; dat concluante van het begin af haar verweer heeft gevoerd en heeft ont
kend dat zij de overtreding heeft begaan, zoals mage blijken uit het door haar terug
gestuurde antwoordformulier; dat uit het werkgeversattest blijkt dat zij om 8 u. 
55 m. heeft ingetikt in het bedrijfBrepols en dat zij op het ogenblik van de vaststel
ling van de inbreuk, nl. om 9 u. 29m. aan het werk was; dat pas achteraf een aan
vullend proces-verbaal werd opgesteld; dat bij gebrek aan tegenbewijs er dient van uit
gegaan te worden dat de inbreuk vastgesteld werd om 9 u. 29 m.; het bestreden vonnis 
dit omstandig verweer van eiseres, ten betoge dat zij de overtreding niet kon be
gaan hebben, nu deze was vastgesteld om 9 u. 29 m., tijdstip waarop zij aanwezig was 
bij haar werkgever, en niet was aangetoond dat de overtreding op een ander tijd
stip was begaan, niet heeft beantwoord, zodat het niet regehnatig is gemotiveerd (scherr
ding van artikel 149 van de gecotirdineerde Grondwet); het bestreden vonnis, door te 
stellen dat er geen materiiHe onmogelijkheid is dat beklaagde de overtreding zou heb
ben begaan omdat de overtreding werd begaan, niet om 09.29 uur maar om 09.55 uur, 
minstens de bewijskracht schendt van het werkgeversattest dd. 8 september 1998, bij
gevoegd bij het proces-verbaal nr. TU.94.32.304130/1998, en waaruit blijkt dat eise
res op 3 september om 8 u. 55 m. heeft ingetikt in het bedrijf NV Brepols (scherr
ding van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat wanneer tegenbewijs tegen in een proces-verbaal op
genomen vaststellingen met bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel wordt 
aangevoerd, de rechter de bewijswaarde van de tegen het proces-verbaal in
gebrachte gegevens onaantastbaar beoordeelt; 

Dat de rechter niet gebonden is door een vermelding in het proces
verbaal met wettelijke bewijswaarde waarvan hij aanneemt dat de onjuist
heid ervan is aangetoond; 

Dat hij dit tegenbewijs vermag af te leiden uit een navolgend proces
verbaal waarvan hij vrij de bewijswaarde beoordeelt, en waaruit blijkt dat 
de vermelding op een materiele vergissing berust; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
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Overwegende dat de appelrechters vaststellen : "In het nakomend proces
verbaal bevindt zich de handgeschreven notitie van de verbalisant die ver
meldt dat de overtreding werd begaan om 8.30 uur; dit komt de rechtbank 
voor als afdoende bewijs dat de overtreding door (eiseres) werd begaan, te 
meer daar uit haar eigen verklaring blijkt dat zij rand het bewuste tijd
stip in de onmiddellijke omgeving aanwezig was"; 

Dat in de context van deze motivering hun voorgaande tijdsbepaling "9.55" 
voor het begaan van de overtreding, die de appelrechters eveneens stoelen 
op het achteraf opgestelde proces-verbaal, op een materiele vergissing be
rust en is te lezen als "8.30 uur"; 

Dat de aldus te lezen motivering niet tegenstrijdig is noch de bewijs-
kracht van het navolgende proces-verbaal miskent; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat, in zoverre het onderdeel een motiveringsgebrek aan
voert, het arrest het bedoelde verweer verwerpt en beantwoordt met de in 
het middel weergegeven redenen; 

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat het onderdeel voor het overige geheel is afgeleid uit de 
in het tweede onderdeel verworpen stelling dat de rechters oordelen dat de 
overtreding plaatshad om 9.55 uur; 

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen; 

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

16 januari 2001- ze kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 28 

ze KAMER- 16 januari 2001 

1 o BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - BEOORDELINGS
VRIJHEID- WEGVERKEER- BEWIJSW AARDE VAN PROCES-VERBAAL TOT BEWIJS VAN RET TE
GENDEEL - BEPERKING. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN- GESCHRIFTEN- BEWIJSW AARDE- WEGVERKEER- PROCES
VERBAAL- BIJZONDERE BEWIJSWAARDE- BEPERKING. 

3 o WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN - ARTIKEL 62 - PROCES

VERBAAL- BIJZONDERE BEWIJSWAARDE- BEPERKING. 
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1 o, 2° en 3° De bijzondere bewijswaarde tot tegenbewijs, die de wet hecht aan het krach
tens artikel 62 Wegverkeerswet opgestelde proces-verbaal, geldt alleen voor de per
soonlijk door de opsteller binnen de perken van zijn bevoegdheid en opdracht ge
dane zintuiglijke vaststellingen betreffende de bestanddelen van het misdrijf en de 
ermee verbonden omstandigheden, en niet voor de deducties die de verbalisant uit 
die vaststellingen maakt en evenmin voor de inlichtingen die hi} buiten die vast
stellingen krijgt (1). (Art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet.) 

(J ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0422.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 februari 1999 in ha
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt; 

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

3. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen ei
ser ingestelde strafvordering waarbij hij wegens de telastlegging D tot straf 
wordt veroordeeld : 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat het middel, dat geheel opkomt tegen de beoordeling van 
feiten door de rechter niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat de bijzondere bewijswaarde tot tegenbewijs die de wet 
hecht aan het krachtens artikel 62 Wegverkeerswet opgestelde proces
verbaal, aileen geldt voor de persoonlijk door de opsteller binnen de per
ken van zijn bevoegdheid-opdracht gedane zintuiglijke vaststellingen be
treffende de bestanddelen van het misdrijf en de ermee verbonden 
omstandigheden, en niet de deducties die de verbalisant uit die vaststel
lingen maakt en evenmin de inlichtingen die hij buiten die vaststellingen 
krijgt; · 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

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

16 januari 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Yer
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat: mr. H. Segers, Hasselt. 

(1) Cass., 25 sept. 1997, A.R. C.96.0279.N, nr. 367. 
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Nr. 29 

28 KAMER- 16 januari 20Ql 

1 o MISDRIJF - RECHTV AARDIGING EN VERSCHONING- RECHTV AARDIGING- ONOVERKO
MELIJKE DW ALING- BEG RIP. 

2° MISDRIJF - RECHTV AARDIGING EN VERSCHONING- RECHTV AARDIGING- BEOORDE
LING DOOR DE FEITENRECHTER- TOEZICHT VAN RET HOF. 

3° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975- REGLEMENTSBEPALINGEN 
-ARTIKEL 5- VERKEERSBORDEN- VERPLICHTING DE VERKEERSBORDEN IN ACHT TE NE
MEN- DRAAGWIJDTE. 

1 o en 2° De feitenrechter oordeelt onaantastbaar of de feiten en omstandigheden waar
van hij het bestaan constateert onoverkomelijke dwaling opleveren, mits hij daar
uit in rechte het bestaan van die rechtvaardigingsgrond kan afleiden, meer be
paald dat de beklaagde gehandeld heeft zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon 
zou hebben gehandeld (1). 

3° De verplichting van artikel 5 Wegverkeersreglement, dat bepaalt dat de weggebrui
kers de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen in acht moeten nemen wan
neer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar en overeenkomstig de 
voorschriften van dit reglement zijn aangebracht, geldt onafhankelijk van de vraag 
of de verkeersborden door de bevoegde overheid geplaatst zijn (2). (Art. 5 Wegver
keersreglemen t.) 

(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE TURNHOUT T.V .. ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0441.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 maart 1999 in hoger be-
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de wet, 

doordat de rechtbank het argument van de onoverkomelijke rechtsdwaling heeft aan
vaard omwille van feitelijke redenen bestaande in het gegeven dat door de materni
teit van het ziekenhuis in een onthaalbrochure aangaf dat de parkeerplaatsen langs 
de ingang van het ziekenhuis uitsluitend mogen gebruikt worden bij opname in en ant
slag uit de kraamafdeling. Dat de beklaagde mocht veronderstellen dat op initiatief 
van de beheerder van het ziekenhuis de inrichting van de par kings omheen het zie
kenhuis geschieden. Dat de beklaagde bij lezing van de onthaalbrochure er mocht van 
uitgaan dat de directie van het ziekenhuis een correcte aanduiding in haar onthaal
brochure had opgenomen betrekkelijk het gebruik van de parkeerplaatsen bij ont
haal of ontslag uit de kraamafdeling. Dat de beklaagde er op mocht vertrouwen dat 
de inlichtingen in de onthaalbrochure konden en dienden opgevolgd en nageleefd te 
worden, 

(1) Cass., 27 maart 1984, A.R. 7397, nr. 427; Cass., 10 dec. 1986, A.R. 5278, nr. 221; Cass., 7 mei 
1991, A.R. 4343, nr. 463. 

(2) Cass., 29 juni 1994, A.R. P.94.0337.F, nr. 338. 
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terwijl de feitelijke vaststelling van het bestaan van een onthaalbrochure be
schikbaar op de materniteit van het ziekenhuis niet vermag dat de duidelijk aan
gebrachte verkeerssignalisatie, door middel van verkeersborden, genegeerd wordt. 
Dat er slechts sprake kan zijn van onoverkomelijke rechtsdwaling wanneer de da
der in de werkelijke onmogelijkheid is de wet te kennen, quod non in casu (Cas
satie 6 februari 1987, arresten van cassatie, 1986- 87, 753). Dat de beklaagde, ge
confronteerd voor, enerzijds, een brochure van een ziekenhuis, en, anderzijds, een 
op een openbare weg opgesteld verkeersbord, niet kon noch mocht twijfelen aan de 
geldingskracht van de verkeersborden. Dat de interpretatie die door de recht
bank aan het begrip onoverkomelijke rechtsdwaling gegeven is, niet verenigbaar 
is met de inhoud ervan : 

Overwegende dat de feitenrechter onaantastbaar oordeelt of de feiten en 
omstandigheden waarvan hij het bestaan constateert, onoverkomelijke dwa
ling opleveren, mits hij daaruit in rechte het bestaan van die rechtvaardigings
grond kan afieiden, meer bepaald dat de beklaagde gehandeld heeft zoals ie
der redelijk en voorzichtig persoon zou hebben gehandeld; 

Overwegende dat artikel 5 Wegverkeersreglement bepaalt dat de weg
gebruikers de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen in acht 
moeten nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zicht
baar en overeenkomstig de voorschriften van dit reglement zijn aange
bracht; 

Dat deze verplichting geldt onafhankelijk van de vraag of de verkeers
borden door de bevoegde overheid geplaatst zijn; 

Dat, krachtens artikel6.1 Wegverkeersreglement, aileen de bevelen van 
bevoegde personen hoven de verkeerstekens en de verkeersregels gaan; 

Overwegende dat de appelrechters rechtsdwaling in hoofde van eiser 
aannemen op grond "dat (eiser) mocht veronderstellen dat op initiatief 
van de beheerder van het ziekenhuis de inrichting van de parkings om
heen het ziekenhuis geschiedde. Dat (eiser) dienvolgens, bij lezing 
van de onthaalbrochure, er dan ook mocht van uitgaan dat de directie een 
correcte aanduiding in haar onthaalbrochure had opgenomen betrekke
lijk het gebruik van de parkeerplaats bij onthaal of ontslag uit de kraam
afdeling"; 

Dat de appelrechters die hiermede niet vaststellen dat eiser heeft ge
dwaald omtrent het verkeersbord en de artikelen 5 en 6.1 Wegverkeersre
glement, de beslissing niet naar recht verantwoorden; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; laat 
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de Corectionele Recht
bank te Antwerpen, zitting houdend in hoger beroep. 

16 januari 2001 - 28 kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggeuer : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Aduocaat : mr. Biitzler. 
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Nr. 30 

2e KAMER- 17 januari 2001 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- EINDE VAN HET ONDERZOEK- VOORRECHT VAN 
RECHTSMACHT- MAGISTRAAT VAN EEN HOF VAN BEROEP- WANBEDRIJF- VOOR CORREC
TIONALISERING VATBARE MISDAAD- HOF VAN CASSATIE- VROEGERE VERWlJZING NAAR DE 
EERSTE VOORZITTER VAN EEN HOF VAN BEROEP- ZELFDE FElTEN- GEEN NIEUWE VERWIJ. 
ZING- RECHTSTREEKSE DAGV AARDING. 

2° MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHT- MAGISTRAAT VAN EEN HOF VAN BEROEP- VOOR
RECHT VAN RECHTSMACHT- STRAFONDERZOEK- EINDE VAN HET ONDERZOEK- WANBE
DRIJF- VOOR CORRECTIONALISERlNG VATBARE MlSDAAD- HOF VAN CASSATlE- VROE
GERE VERWIJZING NAAR DE EERSTE VOORZITTER VAN EEN HOF VAN BEROEP- ZELFDE FEITEN 
- GEEN NIEUWE VERWlJZING- RECHTSTREEKSE DAGVAARDING. 

3° VOORRECHT VAN RECHTSMACHT- MAGISTRAAT VAN EEN HOF VAN BEROEP
STRAFONDERZOEK- EINDE VAN HET ONDERZOEK- WANBEDRIJF- VOOR CORRECTIONALl
SERING VATBARE MISDAAD- HOF VAN CASSATlE- VROEGERE VERWlJZlNG NAAR DE EER
STE VOORZITTER VAN EEN HOF VAN BEROEP- ZELFDE FElTEN- GEEN NlEUWE VERWIJZING 
- RECHTSTREEKSE DAGVAARDING. 

4° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- VOORRECHT VAN 
RECHTSMACHT- MAGISTRAAT VAN EEN HOF VAN BEROEP- STRAFONDERZOEK- ElNDE VAN 
HET ONDERZOEK- WANBEDRIJF- VOOR CORRECTIONALISERING VATBARE MISDAAD- HOF VAN 
CASSATIE - VROEGERE VERWlJZING NAAR DE EERSTE VOORZlTTER VAN EEN HOF VAN BE
ROEP- ZELFDE FElTEN- GEEN NIEUWE VERWIJZING- RECHTSTREEKSE DAGVAARDING- HOF 
VANBEROEP. 

5° STRAFVQRDERING- VOORRECHT VAN RECHTSMACHT- MAGISTRAAT VAN EEN HOF VAN 
BEROEP- MlSDRlJF- HOF VAN BEROEP- BEVOEGDHEID- HOF VAN CASSATlE- VERWIJ. 
ZING. 

6° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- STRAFVORDERING
VOORRECHT VAN RECHTSMACHT- MAGISTRAAT VAN EEN HOF VAN BEROEP- MISDRIJF- HOF 
VAN BEROEP- VOORWAARDE- HOF VAN CASSATIE ~ VERWIJZlNG. 

T VOORRECHT VAN RECHTSMACHT- STRAFVORDERING- MAGISTRAAT vAN EEN HOF 
VAN BEROEP- MISDRIJF- HOF VAN BEROEP- BEVOEGDHEID- HOF VAN CASSATlE- VER· 
WIJZlNG. 

1°, 2°,3° en 4° Wanneer het Hofvan Cassatie beslist heeft dat de rechtspleging van de 
artt. 479 e. v. Sv. gevolgd wordt en de zaak, op grond van de door het Hof opge
somde feiten die wanbedrijven of voor correctionalisering vat bare misdaden kun
nen opleveren, naar de eerste voorzitter heeft verwezen van een ander hof van be
roep dan dat waartoe de betrokken magistraat behoort, opdat hij een magistraat 
aanwijst die het ambt van onderzoeksrechter zal waarnemen, is het hof van be
roep niet verplicht de zaak, na het aldus over de voormelde feiten verrichte onder
zoek, naar het Hof van Cassatie te verwijzen, maar is het bevoegd om, op de dag
vaarding van de procureur-generaal bij het hof van beroep waarnaar de zaak is 
verwezen, zonder nieuwe voorafgaande verwijzing over die feiten uitspraak te doen 
(1). (Artt. 479, 481 en 482 Sv.) (Impliciet). 

(1) Zie de concl. O.M., inz. de.nrs. 4 en 5. 
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5o, 6° en 7° Het hofvan beroep kan een aan een magistraat van een hofvan beroep ten 
laste gelegd misdrijf alleen berechten, als het van dat misdrijf heeft kennis
genomen t.g.u. een door het Hofuan Cassatie gewezen arrest tot verwijzing (2). (Artt. 
479, 481 en 482 Sv.) 

(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSELT. D ... ; 
F ... T. PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL; D ... ) 

Conclusie van eerste aduocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling) : 

I. Op de voorziening van de heer procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brus
sel. 

1. Ik meen dat het enige middel faalt naar recht. 

Het middel voert de schending aan van de artt. 4 79 en 482 Sv. aan, doordat het hof 
van beroep zich onbevoegd heeft verklaard om kennis te nemen van de telastleggin
gen A, B1 tot B4, C, a tot d, E, F en G, die opgenomen zijn in de dagvaarding waar
mee de procureur-generaal bij het hof van beroep de zaak bij de eerste kamer van het 
hof van beroep aanhangig heeft gemaakt. 

Het middel betoogt dat het bestreden arrest de voormelde artt. 4 79 en 482 heeft ge
schonden door het Hofvan Beroep te B. onbevoegd te verklaren om van de in die te
lastleggingen bedoelde feiten kennis te nemen. 

De vraag die het middel aan uw Hofvoorlegt, is dus de volgende: diende het hofvan 
beroep, waarbij de zaak door uw twee arresten tot verwijzing van 6 november 1996 
en 18 december 1996 aanhangig was gemaakt, zijn onderzoek te beperken tot de fei
ten die in die twee arresten worden vermeld of diende het integendeel oak kennis te 
nemen van de andere feiten, die in die arresten niet worden vermeld, en die door de 
procureur-generaal bij het hof van beroep in zijn dagvaarding worden aangewend? 

Ik kan de mening van eiser in cassatie niet delen. 

2. De bevoegdheid van het hof van beroep moet immers uitgeoefend worden bin
nen de grenzen van de door uw Hof gewezen arresten tot verwijzing. 

De oplossing vloeit voort uit de bewoordingen zelfvan art. 482 Sv. : indien een lid 
van een hof van beroep of een ambtenaar die bij het hof het openbaar ministerie uit
oefent, ervan verdacht wordt buiten zijn ambt een wanbedrijf of een misdaad te heb
ben gepleegd, zendt de minister van Justitie de stukken naar het Hof van Cassatie, 
dat, indien grand daartoe bestaat, de zaak verwijst hetzij naar een correctionele recht
bank, hetzij naar een onderzoeksrechter, de ene zowel als de andere aan te wijzen bui
ten het rechtsgebied van het hofwaartoe het verdachte lid behoort, en, indien een in
beschuldigingstelling moet worden uitgesproken, geschiedt de verwijzing naar een ander 
hofvan beroep. 

De bewoordingen "indien daartoe grand bestaat" zouden uiteraard doelloos zijn, als 
niet aile verweten feiten door uw Hof moeten worden onderzocht. 

Anders beslissen zou de bevoegdheid van uw Hof miskennen. Volgens de leer van 
uw arresten maakt de procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, nadat hij van de 
minister van Justitie de stukken heeft ontvangen over een wanbedrijf ofmisdaad die 
voor correctionalisering vatbaar is en die ten laste worden gelegd van een magis
traat van een hof van beroep of van een arbeidshof of van een magistraat van het par
ket bij een van die gerechten en die buiten zijn ambt zijn gepleegd, en nadat hij in voor
komend geval aanvullende inlichtingen heeft ingewonnen of doen inwinnen, de zaak 
door schriftelijke vorderingen aanhangig bij de tweede kamer van het Hof; het Hof van 
Cassatie, dat in raadkamer uitspraak doet op de mondelinge vorderingen van de 
procureur-generaal, beslist dat er geen grand bestaat tot verdere vervolging van die 
magistraat ofverwijst de zaak ofWel naar een hofvan beroep ofWel naar de eerste voor
zitter van een hofvan beroep opdat deze een magistraat aanwijst die het ambt van 

(2) Zie de cone!. O.M. 
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onderzoeksmagistraat zal waarnemen, waarbij dat hof van beroep of die onderzoeks
magistraat moet worden aangewezen buiten het rechtsgebied van het hofwaartoe de 
vervolgde magistraat behoort (3). 

Volgens mij kan de verplichte aanhangigmaking van de feiten bij uw Hof als volgt 
worden verantwoord. Weliswaar is de procureur-generaal bij het hofvan beroep waar
naar de zaak daarv66r is verwezen, wegens, bijvoorbeeld, de samenhang tussen de ver
schiilende ten laste gelegde feiten (artt. 226 en 227 Sv.), binnen zijn rechtsgebied be
voegd om van aile ten laste gelegde feiten kennis te nemen; wat dat betreft bevindt 
hij zich dus niet in de positie van de procureur-generaal bij het hofvan beroep van het 
oorspronkelijk rechtsgebied, nadat het Hof van Cassatie een eerste keer beslist heeft 
dat de zaak naar een ander rechtsgebied moet worden verwezen teneinde de vervol
ging in te steilen wegens telastlegging uit de vordering van de procureur-generaal bij 
het Hofvan Cassatie. De procureur-generaal bij het hofvan beroep waartoe de ma
gistraat behoort die verdacht wordt van een wanbedrijf of misdaad die gecorrectio
naliseerd kon worden, is uiteraard niet bevoegd om de zaak bij een ander hof van be
roep aanhangig te maken, daar hij aileen in zijn eigen rechtsgebied territoriaal bevoegd 
is. De in art. 482 Sv. bedoelde rechtspleging beoogt echter niet aileen de oplossing van 
dat probleem van territoriale bevoegdheid. Die bepaling verleent het Hofvan Cas
satie tevens de bevoegdheid om de wettigheid van de vervolgingen te beoordelen in ge
val van mededeling van de stukken door de minister van Justitie, en, in voorko
mend geval en binnen de gTenzen ervan, wanneer de procureur-generaal bij het hof 
van beroep waarnaar de zaak daarv66r is verwezen, beslist om de strafvordering te
gen de betrokken magistraat in te steilen op grond van andere feiten dan die be
doeld in het vorig arrest tot verwijzing van het Hof van Cassatie maar die, bijvoor
beeld, en ik herhaal het, met die feiten samenhang vertonen. 

Wanneer in die standen van de rechtspleging en voor de feiten die dan respectie
velijk aan het Hof van Cassatie worden voorgelegd, uit het dossier blijkt dat er geen 
misdrijf is of er geen voldoende bezwaren bestaan, zegt het Hof van Cassatie dat er 
geen grond bestaat tot verwijzing. Art. 482 Sv. legt de verwijzing aileen op, ik her
haal het, "indien daartoe grond bestaat". In die wetsbepaling kan het begrip "zaak" 
aileen worden verstaan in het licht van de voorgaande overwegingen. De bevoegd
heid van uw Hof om de betrokken magistraat aldan niet naar een hofvan beroep te 
verwijzen om er berecht te worden, brengt noodzakelijkerwijs de bevoegdheid mee om 
de feiten op grond waarvan de zaak verwezen wordt, te omschrijven. 

II. Op de voorziening van de heer F. 
3. De voorziening van de vrijwillig tussengekomen partij is niet ontvankelijk. Uit 

de stukken waarop Uw Hof vermag acht te slaan, blijkt immers niet dat eiser zijn voor
ziening heeft doen betekenen aan de partij waartegen ze gericht is. 

Overigens zijn de middelen in elk geval niet ontvankelijk bij gebrek aan belang, daar 
het bestreden arrest naar recht verantwoord blijft door de niet als dusdanig bekri
tiseerde overweging- ik citeer- "dat de tussenkomst van een derde voor het straf
gerecht aileen ontvankelijk is als de wet het uitdrukkelijk toestaat of als de straf
rechter, krachtens een wet, bij wijze van uitzondering een veroordeling of een maatregel 
ten aanzien van een derde mag uitspreken die, in dat geval, in het geding moet kun
nen verschijnen of erin kan worden opgeroepen ( ... ); dat zulks te dezen niet het ge
val is". 

III. Op de voorziening van de heer D. 
4. Er bestaat grond : 
1 o om aan de beklaagde akte van de afstand van zijn voorziening te verlenen, in de 

mate dat laatstgenoemde verklaart afstand ervan te doen; 
2° de voorziening voor het overige te verwerpen, aangezien de beklaagde geen en

kelmiddel over de bevoegdheid aanvoert en de beslissing, wat dat betreft, mijns in
ziens overeenkomstig de wet is gewezen. 

5. Over dat laatste punt wens ik de volgende opmerkingen te maken. 

(3) Zie Cass., 5 december 1990, A.R. 8678, nr. 179; Cass., 1 april1996, A.R. P.96.0171.F, nr. 108, 
met conclusies advocaat-generaal Liekendael in Bull. en Pas., 1996, I, nr. 108; Cass., 24 sept. 1996, 
A.R. P.96.1246.N, nr. 328. 
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Het hof van beroep heeft zich bevoegd verklaard om kennis te nemen van de te
lastleggingen D en H. 

Het hof heeft zijn bevoegdheid als volgt met redenen omkleed : 
1 o "de in de telastlegging D aan de beklaagde verweten feiten van heling zijn de

zelfde als die welke bedoeld worden in de telastleggingen van oplichting of verduis
tering in het arrest tot verwijzing van 6 november 1996 (van het Hof van Cassa
tie)"; 

2° "de feiten van de telastlegging H zijn begrepen in die welke bedoeld worden in 
het arrest tot verwijzing van 18 december 1996 (van het Hofvan Cassatie) en die voort
vloeien uit de in dat arrest vermelde overtredingen van het sociaal strafrecht". 

Of het dossier van de zaak, dat door Uw Hof, zoals te dezen, na te hebben geoor
deeld dat het hem voorgelegde onderzoek onvolledig was, met het oog op de aanwij
zing van een onderzoeksmagistraat naar de eerste voorzitter van een hofvan be
roep is verwezen, na dat aanvullend onderzoek opnieuw aan Uw Hof moet worden 
voorgelegd, is een kiese vraag. 

In het arrest van 24 aug. 1998 (4), waarin Uw Hof kennelijk op de leer van de 
procureurs-generaal Cornil en Liekendael (5) steunt, heeft Uw Hof die vraag uit
drukkelijk negatief beantwoord, zoals het bestreden arrest te dezen ook beslist. 

In uw arrest van 24 augustus 1998 beslist het Hofimmers dat, wanneer het Hofvan 
Cassatie beslist heeft dat de rechtspleging van de artt. 4 79 e.v. Sv. zal worden ge
volgd en de zaak heeft verwezen naar de eerste voorzitter van een ander hofvan be
roep dan dat waartoe de betrokken magistraat behoorde, opdat hij een magistraat aan
wijst die het ambt van onderzoeksrechter zou waarnemen, het hofvan beroep, na het 
aldus ingestelde onderzoek, de zaak niet hoeft te verwijzen naar het Hofvan Cas
satie, maar het zonder die voorafgaande verwijzing bevoegd is om de zaak te berech
ten. 

De noot onder het arrest bevestigt, indien nodig, die draagwijdte van het arrest. 
De oplossing ligt volgens mij in de tekst zelf van art. 482 Sv., die geen onder

scheid maakt tussen de verwijzing naar een vonnisgerecht (lees : het hof van be
roep) en de verwijzing naar een "onderzoeksrechter" (lees: een onderzoeksmagistraat); 
die bepaling legt in geval van verwijzing naar een "onderzoeksrechter" geen stelsel op 
van twee verwijzingen die betrekking hebben op dezelfde feiten en die elkaar opvol
gen. Anders beslissen zou dus een aanvulling van de tekst betekenen. 

Ook om redenen van rechtszekerheid moet thans voor een soortgelijke oplossing als 
in het arrest van Uw Hof van 24 augustus 1998 worden gekozen. 

Bijgevolg meen ik dat de voormelde beslissing over de bevoegdheid overeenkom
stig de wet is gewezen. 

Conclusie : ik concludeer dat er grond bestaat : 
1. om aan de beklaagde akte van de gedeeltelijke afstand van zijn voorziening te ver

lenen; 
2. de voorzieningen voor het overige te verwerpen. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1697.F ) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 november 2000 gewe
zen door de correctionele kamer van het Hof van Beroep te Brussel; 

I. Op de voorziening van F. : 

( 4) Cass., 24 augustus 1998, A.R. P.98.0917 .N, nr. 369, en de noot 4, biz. 810. 

(5) Zie noot L.C. sub Cass., 28 januari 1946 (Bull. en Pas., 1946, I, 35), inz. biz. 41 en 42; con
clusies advocaat-generaal Liekendael v66r Cass., 1 april1996, A.R. P.96.0171.F, in Bull. en Pas., 
1996, I, nr. 108, inz. biz. 267, nr. 30, van de conclusies; contra: R. DECLERCQ, Beginselen van straf
rechtspleging, Kluwer, 1994, nr. 518, biz. 203, 2de herwerkte ed., Kluwer, 1999, nr. 560, biz. 262. 
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Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser zijn voorziening heeft doen betekenen aan de partijen waar
tegen hij ze heeft gericht; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
II. Op de voorziening van D. : 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die de door ei

ser opgeworpen exceptie van onbevoegdheid verwerpt en zegt dat er geen 
grand bestaat om de prejudiciele vragen betreffende de bevoegdheid te stel-
len: · 

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

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de andere beslissingen van 
het arrest: 

Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening; 
III. Op de voorziening van de procureur-generaal bij het Hof van Beroep 

te Brussel: 

Over het enige middel: schending van de artikelen 479 en 482 van het Wetboek van 
Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest het hof (van beroep) onbevoegd verklaart om kennis 
te nemen van de telastleggingen A, B1 tot B4, C, a tot d, E, Fen G, die in de dag
vaarding zijn opgenomen waarmee de zaak aanhangig is gemaakt door de procureur
generaal de eerste kamer van het hof van beroep, 

terwijl (verweerder) M. B. advocaat-generaal is bij het Hofvan Beroep teL.; de ver
volging en de berechting van de misdaden en wanbedrijven die hij buiten zijn ambt 
zou hebben gepleegd, bijgevolg geregeld worden door de artikelen 4 79 tot 482 van het 
Wetboek van Strafvordering; 

het Hofvan Cassatie, met toepassing van artikel482 van het Wetboek van Straf
vordering, de zaak bij arrest van 6 november 1996 verwezen heeft naar de eerste voor
zitter van het Hofvan Beroep te B., teneinde een magistraat aan te wijzen om het on
derzoek in te stellen wegens de in de vordering van de procureur-generaal van het Hof 
van Cassatie opgenomen en in de artikelen 491 en 496 van het Strafwetboek be
doelde telastleggingen; 

de eerste voorzitter bij het Hofvan Beroep te B. te dien einde de heer M., raads
heer bij dat hof, heeft aangewezen om de zaak jegens eiser te onderzoeken; 

het Hof van Cassatie, ten gevolge van de mededeling van nieuwe stukken door de 
Minister van Justitie, de zaak bij arrest van 18 december 1996 verwezen heeft naar 
de eerste voorzitter van het Hofvan Beroep te B., teneinde een magistraat aan te wij
zen om het onderzoek in te stellen wegens de in de vordering van de procureur
generaal bij het Hofvan Cassatie opgenomen telastleggingen, die bedoeld zijn in de 
artikelen 380bis, 1°, van het Strafwetboek, 35 van het koninklijk besluit van 28 no
vember 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december 1944 betre:ffende de maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, 91ter, 3°, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, en 4 en 11 van het 
koninklijk besluit nr. 5 van 23 oktober 1978 betre:ffende het bijhouden van sociale do
cumenten; 

raadsheer M. ten gevolge van dat arrest aanvullend is aangewezen in het kader van 
het onderzoek waarmee hij reeds was belast; 

het bestreden arrest het Hof van Beroep te B. aileen bevoegd verklaart om ken
nis te nemen van de telastleggingen D en H, met name die welke betrekking heb
ben op feiten die, onder een andere omschrijving, zijn bedoeld in de twee voormelde 
arresten van het Hof van Cassatie; 

het bestreden arrest het hofvan beroep onbevoegd verklaart om kennis te nemen van 
de telastleggingen A, B1 tot B4, C, a tot d, E, F en G, op grond dat de daarin bedoelde 
strafbare feiten niet zijn opgenomen in de twee arresten van het Hof van Cassatie; 
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de feiten waarvoor het hof van beroep zich onbevoegd heeft verkiaard, hetzij door 
aanvuilende vorderingen van de procureur-generaai bij het Hofvan Beroep te B. zijn 
verwezen naar de raadsheer-onderzoeker, hetzij door die magistraat zijn opgeno
men in de dagvaarding waarmee hij de zaak, na beeindiging van het onderzoek, bij 
de eerste kamer van dat hof aanhangig heeft gemaakt; 

het bestreden arrest, door het Hof van Beroep te B. onbevoegd te verklaren om van 
die feiten kennis te nemen, de artikeien 479 en 482 van het Wetboek van Strafvor
dering schendt en de strafvordering aan voorwaarden onderwerpt die niet bij wet zijn 
voorgeschreven; 

artikei 482 van het Wetboek van Strafvordering immers in bijkomende procedu
reie waarborgen voorziet; die waarborgen te dezen een vorm van in de wet vastge
Iegde gewettigde verdenking opieveren ten aanzien van het hof waartoe de be
kiaagde behoort; de wet de bekiaagde aan zijn natuurlijke rechter onttrekt en hem 
verwijst naar een ander hofvan beroep dan dat waartoe hij behoort; aileen het Hof 
van Cassatie bevoegd is om de zaak aan de natuurlijke rechter van een beklaagde te 
onttrekken en een bevoegd rechter aan te wijzen; 

die bij artikei 482 van het Wetboek van Strafvordering bepaaide bijkomende proce
dureie waarborgen geenszins afbreuk doen aan de exclusieve bevoegdheid van de 
procureur-generaai inzake vervoiging van een magistraat (artikei 479 van het Wet
hoek van Strafvordering) (noot van de h. procureur-generaai Leon Cornii, biadzijde 41, 
onder het arrest van het Hofvan Cassatie van 28 januari 1946, Pas. I, biz. 38, envoi
gende, en het advies van mevrouw de procureur-generaai Liekendaei, biadzijde 265, on
der het arrest van het Hofvan Cassatie van 1 aprii1996, Pas. I, biz. 255 en voigende); 

eens de zaak door het Hof van Cassatie naar een ander hof van beroep is verwe
zen dan dat waartoe de bekiaagde behoort, aileen de procureur-generaai bij het hof 
van beroep op verwijzing bevoegd is om de strafvordering in te steilen; 

de procureur-generaai bij het Hofvan Beroep te B., bijgevoig, door feiten in de dag
vaarding op te nemen die niet zijn opgenomen in de arresten waarmee het Hof van 
Cassatie de zaak bij de eerste voorzitter van het Hofvan Beroep te B. aanhangig heeft 
gemaakt, de bevoegdheden heeft uitgeoefend die inzonderheid voortvioeien uit arti
kei 4 79 van het Wetboek van Strafvordering en die tot de uitoefening van de straf
vordering behoren : 

Overwegende dat, indien een lid van een hof van beroep of een ambte
naar die bij het hof het openbaar ministerie uitoefent, een misdaad of een 
wanbedrijf pleegt, de berechting van de wegens dat misdrijf ingestelde straf
vordering, behoudens inbeschuldigingstelling, door een hofvan beroep wordt 
verricht dat gekozen wordt buiten het rechtsgebied van het hofwaartoe de 
in verdenking gestelde magistraat behoort; 

Dat de artikelen 481 en 482 van het Wetboek van StrafVordering te dien 
einde een rechtspleging tot verwijzing op tussenkomst van het Hofvan Cas
satie inrichten; 

Dat, bijgevolg, het hofvan beroep een misdrijf dat ten laste gelegd wordt 
aan een in het voormelde artikel481 bedoelde magistraat alleen kan be
rechten, als het van dat misdrijf heeft kennisgenomen ten gevolge van een 
door het Hofvan Cassatie gewezen arrest tot verwijzing; 

Dat, in tegenstelling tot wat het middel betoogt, artikel 4 79 van het Wet
hoek van StrafVordering de procureur-generaal bij het hof van beroep op ver
wijzing geen bevoegdheid verleent om een magistraat rechtstreeks voor dat 
hof te dagvaarden wegens misdrijven die geen verb and houden met die 
waarop de door dat wetboek opgelegde verwijzingsprocedure betrekking hee:ft; 

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

Om die redenen, ongeacht de memorie van F., die geen verband houdt met 
de ontvankelijkheid van zijn voorziening, verleent akte van de afstand van 
de voorziening van eiser D., in zoverre zij gericht is tegen de beslissingen sub 
II.B; verwerpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt eiser D. en F., 
elk van hen, in de kosten van zijn voorziening en laat de kosten van de voor
ziening van het openbaar ministerie ten laste van de Staat. 

17 januari 2001- 28 kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. Van Ommeslaghe. 

Nr. 31 

28 KAMER - 17 januari 2001 

1 o VERZEKERING- LANDVERZEKERING- EENZIJDIGE BEEINDIGING- GELDIGHEID- VOOR

WAARDEN. 

2o VERZEKERING- LANDVERZEKERING- EENZIJDIGE BEEINDIGING- WETSBEPALIN

GEN- DRAAGWIJDTE. 

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- BURGERLIJKE RECRTSVORDERING- TUSSENKOMENDE 
PARTIJ- VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ- TOT TUSSENKOMST EN VRIJWARING OPGE
ROEPEN P ARTIJ- CASSATIEBEROEP TEGEN DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN P ARTIJ - GEEN 
GEDING TUSSEN DIE PARTIJEN NOCR VEROORDELING- BETEKENING VAN RET CASSATIE
BEROEP AAN DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ- GEVOLGEN. 

4 o CASSATIE - BINDENDVERKLARING- CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN- VRIJWILLIG 
TUSSENGEKOMEN PARTIJ- TOT TUSSENKOMST EN VRIJWARING OPGEROEPEN PARTIJ
CASSATIEBEROEP TEGEN DE VRIJWILLIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ- GEEN GEDING TUSSEN DIE 
PARTIJEN NOCR VEROORDELING- BETEKENING VAN RET CASSATIEBEROEP AAN DE VRIJWIL
LIG TUSSENGEKOMEN PARTIJ- GEVOLGEN. 

1 o De eenzijdige beeindiging van een landverzekeringsovereenkomst kan geen uitwer
king hebben wanneer zij niet is betekend volgens de bij wet op beperkende wijze voor
geschreven wijzen; de wet bepaalt niet dat die beeindiging slechts geldig is als de ge
adresseerde van de akte ze aanvaard heeft, maar eist we[ dat hij in staat is gesteld 
om ervan kennis te nemen volgens de opgelegde modaliteiten, in weerwil van elk 
andersluidend beding (1). (Artt. 29 en 30 wet 25 juni 1992.) 

(1) Zie Cass., 14 jan. 1991, A.R. 8679, nr. 241, F. PoNET, P. RuBENS en W. VERHEES, De land
verzeheringsovereenhomst, Deurne, 1993, blz. 134, nr. 415; H. CousY, "Dispositions communes : mo
dification du risque, dun§e et fin du contrat, prescription, coassurance, arbitrage", in M. FON
TAINE en J.-M. BINON, La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Brussel, 1993, blz. 
102, nr. 13; M. FoNTAINE, Droit des assurances, tweede uitg., Brussel, 1996, blz. 202, nr. 371 en B. 
DUBUISSON, "La norme imperative dans le droit du contrat d'assurance", in Liber Amicorum H. Claas
sens, Antwerpen-Louvain-la-Neuve, 1998, blz. 134, nr. 35. 
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2° De wettelijke bepalingen betreffende de eenzijdige beeindiging van de land
verzekeringsovereenkomst beschermen en verbinden de verzekeraar en de verzekering
nemer op gelijke wijze, zonder wie oak van die partijen toe te staan door zijn eigen 
beeindiging de andere partij het voordeel eruan te doen verliezen (2). (Artt. 29 en 30; 
W. 25 juni 1992.) 

3° De voor het strafgerecht in tussenkomst en vrijwaring opgeroepen partij kan geen 
ontvankelijk cassatieberoep instellen tegen de voor dat gerecht vrijwillig tussen
gekomen partij, wanneer tussen die partijen geen geding is aangegaan en geen ver
oordeling van de eerste ten gunste van de tweede is uitgesproken (3). 

4 o De betekening aan de voor het strafgerecht vrijwillig tussengekomen partij van het 
cassatieberoep van de voor dat gerecht tot tussenkomst en vrijwaring opgeroepen par
tij, geldt als een oproeping tot bindendverklaring van het arrest (4). 

("AXA ROYALE BELGE" NV T. T ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1386.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 31 juli 2000 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te B.; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de door de verweerders sub 
1 tot 6 tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen : 

Wat beide onderdelen samen betreft : 
Overwegende dat de verzekeringsovereenkomst, krachtens artikel 29 van 

de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, aileen kan wor
den beeindigd bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot 
of door afgifte van de beeindigingsbrief tegen ontvangstbewijs; 

Overwegende dat uit de vermeldingen van het bestreden vonnis blijkt dat 
verweerder T. T., v66r het plaatsvinden van het schadegeval, de wil heeft geuit 
de verzekeringsovereenkomst te beeindigen die hij bij eiseres gesloten had, 
maar dat die eenzijdige beeindiging, die bij gewone post wordt medege
deeld, niet ter kennis is gebracht op een van de op beperkende wijze voor
geschreven wijzen; 

Overwegende dat het middel in substantie betoogt dat de beeindiging van 
een verzekeringsovereenkomst, waarvan op onregelmatige wijze kennis is ge
geven, niettemin uitwerking heeft als de partij aan wie ze is gericht, te de
zen eiseres, zich niet beroept op de onregelmatigheid van de kennisge
ving; 

Maar overwegende dat volgens artikel 29, § 2, van de wet van 25 juni 1992, 
en behoudens de daarin bedoelde uitzonderingen, de beeindiging eerst uit
werking heeft na het verstrijken van een termijn van ten minste een maand 

(2) Zie Cass., 9 dec. 1948 (A. C., 1948, 135), P. CoLLE, "La protection du consommateur d'assurance: 
loi imperative et clauses abusives", in La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assu.rance terres
tre, Brussel, 1995, biz. 4 en 5, nrs. 9 tot 11, J.-1. FAGNART, Droit prive et assurances terrestres, in 
C. JASSOGNE, Traite de droit commercial, dl. 3, 1998, biz. 14 en 15, nrs 19 en 20, en B. DuBUIS
SON, "La norme imperative dans le droit du contrat d'assurance", in Liber Amicoru.m H. Claas
sens, Antwerpen-Louvain-la-Neuve, 1998, biz. 119 en 120, nrs 16 en 17. 

(3) Cass., 12 nov. 1997, A.R. P.97.0819.F, nr. 470. 

(4) Cass., 12 nov. 1997, A.R. P.97.0819.F, nr. 470. 
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te rekenen van de dag volgend op de betekening of de datum van het ont
vangstbewijs of, in geval van een aangetekende brief, te rekenen van de dag 
die volgt op zijn afgifte ter post; dat artikel 30 van die wet hieraan toe
voegt dat, als een van de partijen zich tegen de stilzwijgende verlenging wenst 
te verzetten, zij haar wil moet uiten op een van de in de voorgaande bepa
ling bepaalde wijzen; 

Overwegende, bijgevolg, dat de wet weliswaar niet bepaalt dat die beein
diging slechts geldig is als de geadresseerde van de akte ze aanvaard heeft, 
maar wel eist dat hij in staat is gesteld om ervan kennis te nemen volgens 
de opgelegde modaliteiten, in weerwil van elk andersluidend beding; 

Overwegende dat die bepalingen de verzekeraar en de verzekering
nemer op gelijke wijze beschermen en verbinden, zonder wie oak van die par
tijen toe te staan door zijn eigen beeindiging de andere partij het voordeel 
ervan te doen verliezen; 

Dat de appelrechters bijgevolg wettig hebben beslist dat de beeindiging van 
de verzekeringsovereenkomst, bij ontstentenis van een regelmatige kennis
geving, geen uitwerking heeft gehad; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de vrijwillig tussengekomen 

partij, de naamloze vennootschap Zurich: 
Overwegende dat tussen eiseres en die verweerster geen geding is aan

gegaan voor de bodemrechters en het vonnis geen enkele veroordeling ten 
laste van eiseres uitspreekt die verweerster ten goede komt; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
Dat, evenwel, de betekening van de voorziening aan verweerster geldt als 

een oproeping tot bindendverklaring van het arrest; dat er wegens de ver
werping van de voorziening geen grand bestaat om die vordering toe te wij
zen; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening, alsook de vordering tot bindend
verklaring van het arrest; veroordeelt eiseres in de kosten. 

17 januari 2001 - ze kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Gerard. 

Nr. 32 

ze KAMER- 17 januari 2001 

1 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- PROCU
REUR DES KONINGS - VORDERINGEN TOT VERWIJZING- FElTEN DIE BIJ DE ONDERZOEKS
RECHTER OORSPRONKELIJK NIET AANHANGIG ZIJN GEMAAKT- PERSONEN DIE NIET VER
MELD WORDEN IN DE VORDERING TOT AANVULLEND ONDERZOEK- WETTIGHEID. 

zo ONDERZOEKSRECHTER- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- PROCUREUR DES KO
NINGS- VORDERINGEN TOT VERWIJZING- FElTEN DIE BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER OOR
SPRONKELIJK NIET AANHANGIG ZIJN GEMAAKT- PERSONEN DIE NIET VERMELD WORDEN IN 
DE VORDERING TOT AANVULLEND ONDERZOEK- WETTIGHEID. 
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3° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- PROCUREUR DES 
KONINGS - VORDERINGEN TOT VERWIJZING -FElTEN DIE BIJ DE ONDERZOEKSRECHTER OOR
SPRONKELIJK NIET AANHANGIG ZIJN GEMAAKT- PERSONEN DIE NIET VERMELD WORDEN IN 
DE VORDERING TOT AANVULLEND ONDERZOEK- WETTIGHEID. 

1 o , 2° en 3o Bij de regeling van de rechtspleging kan de procureur des Konings, die 
de strafvordering instelt, feiten in aanmerking nemen die bij de onderzoeksrechter 
niet aanhangig zijn gemaakt maar uit het onderzoeksdossier blijken, en kan hij te
vens andere personen in beschuldiging stellen dan die welke vermeld worden in de 
vordering tot aanvullend onderzoek; de procureur des Konings maakt die nieuwe fei
ten aldus bij de onderzoeksrechter aanhangig en stelt de strafvordering in tegen die 
personen, aan wie de wet, vanaf dat ogenblik, dezelfde rechten als aan de ver
dachte toekent (1). (Art. 127 Sv.) 

(W ... ,D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1570.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 oktober 2000 gewe
zen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep teL.; 

Over het middel: schending van de artikelen 29, 53, 63, 70 et 127 van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest zegt dat het hoger beroep van de eisers niet gegrond 
is, op grond dat, in zoverre artikel 127 van het Wetboek van Strafvordering de be
voegdheid van de onderzoeksrechter beperkt tot de in de vordering van de procu
reur des Konings vermelde telastleggingen, a contrario aangemerkt moet worden dat 
laatstgenoemde de vervolgingen instelt en de eisers bij vordering of bij recht
streekse dagvaarding kan verwijzen voor de correctionele rechtbank, 

terwijl, eerste onderdee'l, de mate waarin de zaak bij de onderzoeksrechter, krach
tens de artikelen 29, 53, 63 en 70 van het Wetboek van Strafvordering, aanhangig wordt 
gemaakt, strikt beperkt is tot de klacht van de benadeelde burgerlijke partij en tot de 
vordering van de procureur des Konings tot het instellen van een onderzoek; de zaak, 
volgens de rechtsleer, in rem en niet in personam bij de onderzoeksrechter aanhan
gig wordt gemaakt, dit wil zeggen dat een feit dat vermeld wordt in de klacht van de 
benadeelde partij en in de vordering van de procureur des Konings, bij hem aanhan
gig wordt gemaakt, zodat hij een onderzoek kan instellen tegen eenieder die even
tueel heeft deelgenomen aan de strafbare feiten, zoals die feiten in die proces
handelingen worden afgebakend (M. Franchimont, Manuel de Procedure Penale, Liege, 
1989, blz. 298); de rechter die, in het kader van zijn onderzoek maar buiten de aan
hangig gemaakte zaak, kennis krijgt van andere strafbare feiten, in zijn hoedanig
heid van officier van gerechtelijke politie, overeenkomstig artikel 29 van het Wet
hoek van Strafvordering, hiervan een proces-verbaal moet opmaken dat hij aan de 
procureur des Konings moet toezenden, die zal vorderen zoals het behoort; de klacht 
van de heer W. en de vordering van mevrouw de procureur des Konings tot het in
stellen van een onderzoek hebben vastgelegd in welke mate de zaak bij de onder
zoeksrechter aanhangig is gemaakt, met name een onderzoek tegen de h. L. we
gens schending van het beroepsgeheim, en wegens schending van de artikelen 16, § 
1, 5° en 38 van de wet van 8 december 1992; de h. W. echter is vervolgd wegens he-

(1) In het geval dat tot dit arrest heeft geleid, zijn nieuwe feiten uit het onderzoeksdossier ge
bleken. De procureur des Konings kan in zijn vorderingen tot verwijzing echter ook nieuwe fei
ten vermelden die uit de stukken blijken die hij bij het oorspronkelijk dossier voegt. Zie R. DE
CLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., Antwerpen, 1999, biz. 225, nr 469, en H.-D. 
BosLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de Ia procedure penale, Brugge, 1999, biz. 454. 
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ling, terwijl de h. D. is vervolgd wegens diefstal; die telastleggingen nochtans geen en
kel verband vertonen met de telastlegging van schending van het beroepsgeheim, die 
aan de oorsprong ligt van de aanhangigmaking van de zaak bij de onderzoeksrech
ter; laatstgenoemde nooit werd gevorderd een onderzoek in te stellen naar andere fei
ten dan naar die schending van het beroepsgeheim; de onderzoeksrechter geen en
kel proces-verbaal of ook maar enige akte die het in dat opzicht zou kunnen vervangen 
opgemaakt heeft, en de procureur des Konings, a fortiori, geen enkele aanvullende vor
dering aan de onderzoeksrechter overgemaakt heeft; de tegen de eisers ingestelde ver
volgingen bijgevolg onwettig waren, aangezien zij buiten de grenzen vielen van de zaak, 
zoals deze bij de onderzoeksrechter aanhangig was gemaakt; 

en, terwijl, tweede onderdeel, de onderzoeksrechter, na voltooiing van zijn onder
zoek, zijn dossier krachtens artikel127 van het Wetboek van StrafVordering moet over
zenden aan de procureur des Konings, om door hem, met het oog op de terechtzit
ting van de raadkamer, te worden gevorderd zoals het behoort; die mededeling en 
vordering evenwel beperkt worden door de mate waarin de zaak oorspronkelijk bij de 
onderzoeksrechter aanhangig was gemaakt, en zelfbeperkt is tot de klacht van de be
nadeelde partij en de vordering tot het instellen van een onderzoek; de procureur des 
Konings, in zijn beschikking tot verwijzing, te dezen echter andere telastleggingen heeft 
vermeld dan die op grond waarvan hij de onderzoeksrechter oorspronkelijk had ge
vorderd; het hof van beroep weliswaar terecht had gewezen op het feit dat de pro
cureur des Konings de vervolgingen instelt, doch ten onrechte geconcludeerd heeft dat 
hij de eisers naar de correctionele rechtbank kon verwijzen bij wege van een vorde
ring tot verwijzing; als de procureur des Konings de telastleggingen van heling en dief
stal daadwerkelijk voor de correctionele rechtbank had willen brengen, hij zulks uit
sluitend had kunnen doen bij wege van de rechtstreekse dagvaarding, overeenkomstig 
artikel 182 van het Wetboek van StrafVordering; de eisers, te dezen, onwettig door een 
beschikking van de raadkamer en in plaats van een rechtstreekse dagvaarding voor 
de correctionele rechtbank zijn verwezen : 

Wat beide onderdelen samen betreft : 

Overwegende dat de procureur des Konings, wanneer hij oordeelt dat het 
onderzoek voltooid is, overeenkomstig artikel127, tweede lid, van het Wet
hoek van Strafvordering, de regeling van de rechtspleging door de raadka
mer vordert; 

Overwegende dat het openbaar ministerie, dat de strafvordering instelt, 
in zijn vorderingen feiten in aanmerking kan nemen die bij de onderzoeks
rechter niet aanhangig zijn gemaakt maar uit het onderzoeksdossier blij
ken, en tevens andere personen in beschuldiging kan stellen dan die welke 
vermeld worden in de vordering tot aanvullend onderzoek; dat de procu
reur des Konings die nieuwe feiten aldus bij de onderzoeksrechter aanhan
gig maakt en de strafvordering instelt tegen die personen, aan wie de wet, 
vanaf dat ogenblik, dezelfde rechten als aan de inverdenkinggestelde toe
kent; 

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 elke eiser in de 
kosten van zijn voorziening. 

17 januari 2001- 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal- Advocaat: mr. N. Parisis, Luik. 
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Nr. 33 

28 KAMER- 17 januari 2001 

1 o ONTUCHT EN PROSTITUTIE - AANWERVING OM EENS ANDERS DRIFTEN TE VOL· 
DOEN- LEEFTIJD VAN RET SLACHTOFFER- MINDERJARIGE VAN MEER DAN ZESTIEN JAAR
GEVOLG. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - MOTIVERING IN 
RECHTE- STRAFVORDERING- VEROORDELING- OPGAVE VAN DE WETSBEPALINGEN. 

1 o Uit art. 380bis Sw. volgt dat de aanwerving van een minderjarige van meer dan zes
tien jaar _met het oog op het plegen van ontucht of prostitutie, teneinde eens anders 
driften te voldoen, niet als dusdanig bij wet wordt gestraft (1). (Artt; 12 en 14 Gw.; 
art. 380bis, § 1, 1°, en§ 4, 1°, Sw.) 

2° Om naar recht met redenen omkleed te zijn, moet de veroordeling op de strafvor
dering opgave doen van de wettelijke bepalingen die de bestanddelen van het be
wezen verklaarde misdrijf vaststellen en van die waarbij de straf wordt bepaald (2). 
(Art. 149 Gw. [1994]; artt. 195 en 211 Sv.) 

(M ... T. P. .. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1656.F) 

HET HOF; -Gelet op het bestreden arrest, op 8 november 2000 gewe
zen door het Hofvan Beroep te B.; 

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

Over het ambtshalve aangevoerde middel: schending van de artikelen 149 
van de Grondwet, 195, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, en 
380bis, § 1, 4 o, en § 4, 1 o, van het Strafwetboek : 

Overwegende dat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, ei
ser veroordeelt tot een enkele gevangenisstrafvan zevenjaar en tot een boete 
van vierduizend frank, met name omdat hij "tussen 5 augustus 1999 en 12 
augustus 1999, buiten de in de artikelen 379 en 380 van het Strafwetboek 
bedoelde gevallen, om eens anders driften te voldoen, C.S., minderjarig op 
het ogenblik van de feiten want geboren op 11 februari 1982, zelfs met haar 
toe stemming, meegenomen of weggebracht heeft met het oog op het ple
gen van ontucht of prostitutie, met de omstandigheden dat de daders ten aan
zien van het slachtoffer direct of indirect gebruik hebben gemaakt van lis-

(1) Zie VANDEMEULEBROUCKE, 0., en GAZAN, F., Reu.dr.p{m., 1995, biz. 999. De wet van 26 okto
ber 2000 betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (B.S. 17 maart 2001, biz. 
8495 tot 8510) heeft de leemte aangevuld die door bovenstaand arrest aan het Iicht was ge
bracht. Art. 14 van die wet bepaalt immers dat in art. 380bis Sw., dat door de wet van 13 april 
1995 vervangen wordt en art. 380 van dat wetboek wordt, de woorden "onder de zestien jaar" in 
§ 4, 1o en 4°, geschrapt worden.-

(2) Zie Cass., 27 sept. 2000, A.R. P.00.0639.F, nr. 496, en 10 okt. 2000, P.00.0723.N, nr. 533. 
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tige kunstgrepen, geweld, bedreigingen of enige andere vorm van dwang, en 
dat het misdrijf daarenboven een handeling vormt van deelneming aan de 
hoofd- of aanvullende activiteit van een vereniging, ongeacht of de schul
digen al dan niet de hoedanigheid van bestuurder hadden, of misbruik heb
ben gemaakt van de bijzonder kwetsbare positie waarin het slachtoffer ver
keerde ten gevolge van haar onwettige of precaire administratieve toestand 
of ten gevolge van zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk of geeste
lijk gebrek of onvolwaardigheid, en dat het misdrijf, daarenboven, een han
deling vormde van deelneming aan de hoofd- ofbijkomende activiteit van een 
vereniging, ongeacht of de schuldigen al dan niet de hoedanigheid van be
stuurder hadden"; 

Overwegende dat het arrest, door verwijzing naar de door het beroepen von
nis vermelde wetsbepalingen, met betrekking tot de voormelde telastleg
ging, de artikelen 380bis, § 1, 4°, en 380bis, § 4, 1°, van het Strafwetboek ver
klaart toe te passen; 

Overwegende, enerzijds, dat artikel 380bis, § 1, 4 o, de exploitatie van an
dermans prostitutie en niet de aanwerving met het oog op prostitutie straft; 
dat de bedoelde bepaling geen verband houdt met de telastlegging op grond 
waarvan eiser is verwezen naar het vonnisgerecht, waar hij zich heeft ver
dedigd en aldaar is veroordeeld; 

Overwegende, anderzijds, dat artikel 380bis, § 4, 1 o, aileen betrekking heeft 
op feiten ten nadele van minde:rjarigen onder de zestienjaar; dat uit de hier
boven weergegeven vermeldingen van het arrest volgt dat het slachtoffer, op 
het ogenblik van de feiten, ouder was dan zestien jaar; 

Dat de appelrechters, door eiser te veroordelen wegens een telastleg
ging die, wat de bestanddelen van het hoofdmisdrijf betreft, niet steunt op 
de wetsbepalingen waarnaar zij verwijzen, en door die wetsbepalingen toe 
te passen op een niet strafbaar feit, hun beslissing noch regelmatig met re
denen hebben omkleed noch naar recht hebben verantwoord; 

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

Overwegende dat de vernietiging, op de niet beperkte voorziening van ei
ser, van de beslissing op de tegen hem ingestelde strafvordering, de vernie
tiging meebrengt van de definitieve en niet definitieve beslissingen op de door 
de verweersters tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, welke 
beslissingen het gevolg zijn van de eerstgenoemde beslissing, ook al wordt 
de vernietiging uitgesproken op een ambtshalve aangevoerd middel; 

Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van eisers mid
delen, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder ver
wijzing, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over 
de tegen A.M. ingestelde strafvordering en burgerlijke rechtsvorderingen; be
veelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te L. 

17 januari 2001 - 2" kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. J. Vossen, Brussel. 
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Nr. 34 

1 e KAMER- 18 januari 2001 

INKOMSTENBELASTINGEN- VENNOOTSCHAPSBELASTING- VASTSTELLING VAN RET BE

LASTBAAR NETTO-INKOMEN- BEDRIJFSLASTEN -AFTREKBAARHEID- VOORWAARDEN. 

Uit de omstandigheid dat een handelsvennootschap een rechtspersoon is die opge
richt is met het oog op een winstgevende bezigheid kan niet worden afgeleid dat al 
zijn uitgaven van zijn brutowinst mogen worden afgetrokken; uitgaven kunnen be
schouwd worden als aftrekbare beroepskosten als ze inherent zijn aan de uitoefe
ning van het beroep, d.w.z. aangezien het om een vennootschap gaat, dat ze nood
zakelijkerwijs betrekking hebben op haar maatschappelijke activiteit (1). (Artt. 49, 
eerste lid, en 183 W.I.B. [1992].) 

(FIRMA DERWA N.V. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.99.0114.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 april1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel: 

schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 49, 53, 1°, 183 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 1992 en, voor zoveel als nodig, van artikel 3 van 
de wet van 17 juli 1975 met betrekkingtot de boekhouding en de jaarrekeningen van 
de ondernemingen, 

doordat het hof van beroep, op een voorziening van eiseres tegen de beslissing van 
de gewestelijke directie van de belastingen te Luik die het bezwaar van eiseres te
gen een aanslag in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 1992 had ver
worpen, die voorziening niet gegrond verklaart "wat de eigenlijke aanslagen be
treft" en de heropening van het de bat beveelt voor wat de vermeerderingen betreft, 
op grond dat eiseres "verrichtingen van het type 'calloptie' en 'putoptie' heeft uitge
voerd waarvoor zij de gemaakte kosten wil aftrekken", (. .. ); dat "uit de omstandig
heid dat een handelsvennootschap een rechtspersoon is die uitsluitend met het oog op 
een winstgevende bezigheid is opgericht, niet kan worden afgeleid datal haar on
kosten beroepskosten zijn die van haar brutowinst kunnen worden afgetrokken; dat 
hun aftrek afhankelijk is van het bewijs dat ze noodzakelijkerwijs betrekking heb
ben op zijn maatschappelijke activiteit ( ... ); dat het dus geen twijfellijdt dat de uit
gaven van een vennootschap in een noodzakelijk verband moeten staan met haar maat
schappelijke activiteit; dat een andere beslissing daarover als gevolg zou hebben dat 
de meest zonderlinge verrichtingen die een vennootschap uitvoert, aftrekbaar wor
den, louter omdat ze precies door een vennootschap zijn uitgevoerd, wat bovendien dis
criminerend zou zijn jegens de natuurlijke personen; dat (eiseres) in de omstandig-

(1) Zie Cass., 9 februari 1965 (Bull. en Pas. 1965, I, 582); 14 mei 1968 en 28 mei 1968 (A. C., 1968, 
1135 en 1183; 5 juni 1975 (ibid. 1975, 1059); 21 november 1997, A.R. F.97.0016.F, nr. 497, met con
clusies O.M. in Bull. en Pas., I, 1997); 13 februari 1998, A.R. F.97.0001.F, nr. 87, met conclusies 
O.M.; 4 mei 2000, A.R. F.97.0023.N, Over de omstandigheid dat een handelsvennootschap een rechts
persoon is die niet altijd opgericht is met het oog op de verrijking van zijn vennoten, zie art. 164bis, 
§ 1, Vennootschapswet en art. 661 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de vennootschap
pen met een sociaal oogmerk. 
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heden van de zaak geenszins aantoont hoe de litigieuze verrichtingen noodzakelijk wa
ren voor de uitoefening van haar maatschappelijke activiteit, zoals deze in haar sta
tuten is omschreven; dat (niet is) voldaan aan die voorwaarde om artikel 49 van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen 1992 te kunnen toepassen", 

terwijl, eerste onderdeel, (I) artikel 49 van het Wetboek van de lnkomstenbelas
tingen 1992, dat behoort bij het opschrift "Personenbelasting", maar ingevolge ar
tikel 183 van dat wetboek, van toepassing is op de vennootschapsbelasting, be
paalt dat "als beroepskosten aftrekbaar zijn de kosten die de belastingplichtige in het 
belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen om de belastbare inkomsten te ver
krijgen of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt ... "; 
(II) luidens artikel 53 van dat wetboek "als beroepskosten niet worden aange
merkt : 1 o uitgaven van persoonlijke aard, zoals de huurprijs en de huurlasten van 
onroerende goederen (. .. ) die tot waning dienen, de onderhoudskosten van het ge
zin, de kosten van onderwijs of opvoeding en alle andere uitgaven die voor het uit
oefenen van de beroepswerkzaamheid niet noodzakelijk zijn"; laatstgenoemde be
paling in verband gebracht moet worden met artikel 52, 1°, op grand waarvan de 
huurprijs en de huurlasten van onroerende goederen "die voor het uitoefenen van de 
beroepswerkzaamheid worden gebruikt", mogen worden afgetrokken; zij gewoon be
tekent dat enkel de kosten die "inherent zijn aan de uitoefening van het beroep" van 
het in de personenbelasting belastbare inkomen mogen worden afgetrokken; die re
gel uiteraard niet geldt voor vennootschappen die rechtspersonen zijn die uitslui
tend opgericht zijn met het oog op een winstgevende bezigheid en waarvan alle be
zittingen voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid worden gebruikt en 
waarvan alle inkomsten derhalve, ingevolge artikel 37 van het wetboek, beroeps
inkomsten zijn; volgens artikel 3 van de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de 
boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen, de boekhouding van een 
rechtspersoon al zijn verrichtingen, bezittingen, vorderingen, schulden en verplich
tingen omvat, en bijgevolg al zijn uitgaven en kosten, in tegenstelling tot de boek
houding van de natuurlijke personen die koopman zijn, die slechts dezelfde gege
vens "betreffende hun bedrijf' moet omvatten; bijgevolg alle kosten van een 
handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid betrekking hebben op haar handels
activiteit en dus het karakter van beroepskosten hebben; het in artikel 53, 1°, van 
het Wetboek van de lnkomstenbelastingen 1992 gemaakte onderscheid tussen uit
gaven van persoonlijke aard en uitgaven die inherent zijn aan de uitoefening van het 
beroep, derhalve niet geldt voor een dergelijke vennootschap; (III) alle kosten en uit
gaven van een handelsvennootschap weliswaar het karakter van beroepskosten heb
ben, maar zulks zeker niet impliceert dat die kosten en uitgaven noodzakelijker
wijs kunnen worden afgetrokken om de belastbare winst van de vennootschap te 
bepalen; die aftrek afhankelijk is van de voorwaarde dat die kosten en uitgaven ge
daan of gedragen zijn om inkomsten "te verkrijgen of te behouden" (voornoemd ar
tikel 49), en niet, bijvoorbeeld, om vennoten of derden te bevoordelen; (IV) het ar
rest in de onderhavige zaak, bij zijn beslissing dat de kosten die eiseres tijdens de 
belastbare periode gedragen heeft om "verrichtingen van het type 'calloptie' en 
'putoptie'" uit te voeren, ingevolge voornoemd artikel 49 niet fiscaal aftrekbaar zijn, 
zich enkel baseert op het motief dat eiseres niet aantoont "hoe de litigieuze verrich
tingen noodzakelijk waren voor de uitoefening van haar maatschappelijke activi
teit, zoals deze in haar statuten is omschreven", zonder zelfs vast te stellen dat "de 
litigieuze verrichtingen" de perken van het statutair doel van eiseres te buiten zou
den gaan; die beslissing aldus de aftrek van uitgaven en kosten van de vennoot
schap, eiseres, afhankelijk maakt van een voorwaarde waarin de wet niet voorziet 
en dus de artikelen 49 en 183 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 
schendt; indien die beslissing impliciet gegrond is op artikel 53, 1°, van het Wet
hoek van de lnkomstenbelastingen 1992, zij die wettelijke bepaling en artikel 183 van 
dat wetboek schendt door het onderscheid dat artikel 53, 1 o, maakt tussen persoon
lijke uitgaven van een natuurlijke persoon en kosten die inherent zijn aan de uit
oefening van zijn beroep, uit te breiden naar vennootschappen, en tevens artikel 3 
van de voornoemde wet van 17 juli 1975 schendt; 

tweede onderdeel, het arrest, aangezien het de aftrek weigert van de kosten die ei
seres heeft gemaakt om callopties en putopties aan te kopen, zulks op de, ambts
halve aangevoerde, grand dat eiseres niet aantoont "hoe de litigieuze verrichtingen nood
zakelijk waren voor de uitoefening van haar maatschappelijke activiteit, zoals deze 
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in haar statuten is omschreven", zonder de omschrijving te geven van het maat
schappelijk doel die in de statuten van eiseres vermeld is en zonder dat die omschrij
ving blijkt uit de conclusies van de partijen ofuit overige stukken waarop het Hofver
mag acht te slaan, het Hof in de onmogelijkheid plaatst de wettigheid ervan na te gaan; 
het derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel149 van 
de Grondwet) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de omstandigheid dat een handelsvennootschap een 

rechtspersoon is die opgericht is met het oog op een winstgevende bezig
heid niet kan worden afgeleid dat al zijn uitgaven van zijn brutowinst mo
gen worden afgetrokken; 

Overwegende dat de uitgaven van een handelsvennootschap kunnen be
schouwd worden als aftrekbare beroepskosten als ze inherent zijn aan de uit
oefening van het beroep, d.w.z. dat ze noodzakelijkerwijs betrekking heb
ben op haar maatschappelijke activiteit; 

Overwegende dat het arrest, door de aftrek van de litigieuze uitgaven te 
verwerpen op grond van de overweging dat eiseres niet aantoont "hoe de li
tigieuze verrichtingen noodzakelijk waren voor de uitoefening van haar maat
schappelijke activiteit, zoals deze in haar statuten is omschreven" aan ar
tikel 49 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 geen voorwaarde 
toevoegt die er niet in voorkomt; 

Overwegende dat het arrest niet, zelfs niet impliciet, steunt op artikel 53, 
1 o, van dat wetboek; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest met de bekritiseerde vermelding eiseres op

legt te bewijzen dat de litigieuze verrichtingen noodzakelijkerwijs betrek
king hebben op de uitoefening van haar activiteit, zoals deze in haar sta
tuten is omschreven, en vaststelt dat eiseres dat bewijs niet levert; 

Dat het arrest niet hoefde het maatschappelijk doel van eiseres te om
schrijven om het Hof de mogelijkheid te bieden zijn wettigheidtoetsing uit 
te oefenen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

18 januari 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en T'Kint. 

Nr. 35 

1 e KAMER - 18 januari 2001 

1 o INKOMSTENBELASTINGEN- VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET- ONROE
RENDE VOORHEFFING- VRIJSTELLING- NATIONALE DOMEINGOEDEREN- ONROERENDE GOE
DEREN ZONDER OPBRENGST- STAD BRUSSEL- GROTE EEUWFEESTPALEIZEN. 
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2° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- GELIJK
HEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET- NIET-DISCRIMINATIE IN RET GENOT VAN DE AAN DE BEL
GEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN- ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE VRAAG. 

so INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATIE- GELIJKHEID VAN DE BEL
GEN VOOR DE WET- NIET-DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGE
KENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN- ARBITRAGEHOF- PREJUDICIELE VRAAG. 

4 o ARBITRAGEROF- CASSATIEMIDDEL- PREJUDICIELE VRAAG- HOF VAN CASSATIE -
VERPLICHTING. 

5o PREJUDICIEEL GESCRIL- ARBITRAGEHOF- CASSATIEMIDDEL- HOF VAN CASSA

TIE - VERPLICHTING. 

1 o Het kadastraal inkomen van het omvangrijke gebouwencomplex van de Grote 
Eeuwfeestpaleizen die opgericht zijn voor de Wereldtenstoonstelling van 1935 op de 
Heyzel, en die de Stad Brussel tegen betaling van een retributie en het ontvangen van 
verschillende andere voordelen, ter beschikking stelt van een concessiehouder, die ze, 
door gebruik te maken van commerciele promotietechnieken, mag exploiteren, is niet 
van onroerende voorheffing vrijgesteld (1). (Art. 157, so, W.I.B. [1964]; art. 25S, eer
ste lid, so, W.I.B. [1992].) 

2°, so, 4o en 5° Wanneer een in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof bedoelde 
vraag voor het Hof van Cassatie wordt opgeworpen, in het onderhavige geval een vraag 
m.b.t. de schending van de in die bijzondere wet vermelde grondwettelijke bepalin
gen door de wettelijke regeling betreffende voorzieningen inzake inkomstenbelastin
gen, moet het Hof van Cassatie, in de regel, het Arbitragehof verzoeken om uit
spraak te doen over die vraag (2). (Artt. 278 tot 292 W.I.B. [1964], artt. S77 tot S91 
W.I.B. [1992]; art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

(STAD BRUSSELT. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN) 

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling) : 
1. De eerste vier onderdelen van het eerste middel missen mijns inziens feitelijke 

grondslag. 
Ret bestreden arrest stelt vast dat "het geschil betrekking heeft op de mogelijk

heid om, op grand van art. 157, so, W.I.B. 1964 (. .. )de 'Grote Eeuwfeestpaleizen' die 
gebouwd zijn voor de Wereldtentoonstelling van 19S5 op de Reyzel, alsook de aan
gelanden, waaronder de parkeerplaatsen, vrij te stellen van onroerende voorhef
fing". 

Uit die vaststelling van het bestreden arrest, alsook uit zijn overige vermeldin
gen, met name de overwegingen van het bestreden arrest onder§ 7, op p. 4 en 5, volgt 
dat het bestreden arrest niet gegrond is op de gegevens die het vermeldt i.v.m. de derde 
avenant van 4 maart 1987 maar dat het uitsluitend gegrond is op die gegevens die het 
preciseert en die betrekking hebben op het geschil zoals ik het net heb omschreven. 

2. Ret vijfde onderdeel van het eerste middel mist feitelijke grondslag in zoverre het 
aanvoert dat de in het middel weergegeven conclusie niet is beantwoord. 

Met de overwegingen onder §§ 7 en 8, op p. 4 en 5 van het bestreden arrest, be
antwoordt het hof van beroep die conclusie immers door ze tegen te spreken. 

S. Ret vijfde onderdeel van het eerste middel kan bovendien niet worden aange
nomen in zoverre het de schending aanvoert van art. 157, SO, W.I.B. (1964), want het 
bestreden arrest verantwoordt naar recht met de overwegingen onder §§ 5 en 7, op p. 
4 en 5 - ik kom er later nog op terug - de beslissing om eiseres geen vrijstelling van 
onroerende voorheffing toe te staan. 

(1) Zie concl. O.M. 

(2) Zie concl. O.M. 
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Art. 157, so, W.I.B. (1964) bepaalt immers dat drie onderscheiden voorwaarden ver
vuld moeten zijn om het kadastraal inkomen van de in dat artikel bedoelde onroe
rende goederen van onroerende voorheffing vrij te stellen. 

Ingevolge de bewoordingen zelf van die be paling, is het tegelijkertij d verplicht : 

1 o dat die onroerende goederen de aard van nationale domeingoederen hebben; 

2° dat die onroerende goederen op zichzelf niets opbrengen; 

so dat die onroerende goederen voor een openbare dienst of voor een dienst van al
gemeen nut worden gebruikt. 

Het arrest van uw Hofvan 6 april1992 heeft duidelijk onderstreept dat die drie voor
waarden onderscheiden voorwaarden waren en dat de vrijstelling aileen kan wor
den verleend als die drie voorwaarden samen vervuld zijn (S). 

4. Het vijfde onderdeel van het eerste middel, in zoverre het de schending aan
voert van art. 157, so, W.I.B. (1964), betreft de voorwaarde dat de onroerende goe
deren op zichzelf niets opbrengen. 

Art. 157, so, W.I.B. (1964), vindt zijn oorsprong in de artt. 105 en 110 van de wet 
van S frimaire van het jaar VII die bepaalde dater vrijstelling van belasting was voor 
niets opbrengende nationale onroerende goederen die voorbehouden waren voor een 
nationale dienst en die een lange opsomming geeft van de gebouwen die voor een open
bare dienst bestemd waren, zoals keizerlijke en ministeriele gebouwen, tempels, 
opvoedingstehuizen, bejaardentehuizen, enz., alsook gebouwen waarvan de bestem
ming van openbaar nut is. 

In een keizerlijk decreet van 11 augustus 1808 werd art. 105 van de wet vanS fri
maire van het jaar VII uitgelegd, maar omdat het nooit werd gepubliceerd, werd al
gemeen aangenomen dat het geen enkele verbindende kracht had ( 4). 

Daarentegen werden de voorwaarden die de voornoemde wet oplegt, nader om
schreven in een arrest van het Hofvan 29 januari 1868 betreffende de gemeente
lijke pandjeshuizen. 

Het Hofbeslist dat gebouwen die "sont utilises dans l'interet des operations generale
ment lucratives auxquelles se livrent (les) institutions (concernees)" en dat onroe
rende goederen die "rapportent des benefices" geenszins kunnen worden aange
merkt als gebouwen die niets opleveren (5). 

Het Hof leidt eruit af dat de pandjeshuizen niet van grondbelasting zijn vrijge
steld, ook al moeten ze, na de ontvangst van de toelagen om hun opdracht te vervul
len, hun jaarlijkse winst in de kas van de weldadigheidsadministraties storten. 

Uit die uitlegging door het Hofblijkt dater onder niets opbrengende onroerende goe
deren in de zin van art. 157, so, W.I.B. (1964) moet worden verstaan dater geen en
kele winst, geen enkele enige baat, hoe gering ook, mag worden behaald. 

5. Het bestreden arrest herhaalt de in voornoemd artikel opgesomde criteria en wijst 
vervolgens erop dat "de litigieuze concessie-overeenkomst uitdrukkelijk beoogt 'een om
vangrijk onroerend complex op te waarderen en te exploiteren, waarbij de concessie
houder de mogelijkheid wordt geboden, om met de inbreng van prive-ondernemingen, 
alle commerciele promotietechnieken aan te wenden, (dat) de VZ.W. Tentoonstellings
park van Brussel, de concessiehouder, echter, naast de retributie, die in oktober 1986 
5.486.756 frank bedroeg ( ... ), alle verzekerings-, onderhouds- en belastingkosten be
taalt, waarbij zij 'subconcessies kan verlenen' (en dat) (eiseres), naast die retributie 
en die lasten, ook voordeel haalt uit de verbeteringen die zowel door de concessie
houdende VZ.W. als haar contractanten aan de in concessie gegeven goederen wor
den uitgevoerd". 

(3) Cass., 6 april 1992, A.R. F1191F, nr. 422. 

( 4) Zie L. MARsrBOOM, R. BoURLON en A.E. JACOBS, Le cadastre et l'impfJt fancier, 2e uitg., Brus
sel, 1956, nrs. 468 tot 4 7 4. 

(5) Cass., 29 jan. 1868 (Bull. en Pas. 1868, I, 125). 
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Ret bestreden arrest verantwoordt derhalve zijn beslissing naar recht dat "gelet op 
die feitelijke gegevens ( ... ) de tweede voorwaarde volgens welke de onroerende goe
deren ( ... ) op zichzelf niets mogen opbrengen, niet is vervuld (en dat) het derhalve over
bodig is om de derde voorwaarde betreffende het gebruik voor een openbare dienst of 
een dienst van algemeen nut te onderzoeken, aangezien de wet bepaalt dat aan de drie 
voorwaarden samen moet zijn voldaan". 

Uit de overwegingen van het arrest waarop ik net heb gewezen, blijkt immers dat 
het niet gaat om onroerende goederen die op zichzelf niets opbrengen, maar integen
deel om onroerende goederen die per definitie wel iets opbrengen. Ret gaat immers 
om een omvangrijk gebouwencomplex dat eiseres tegen betaling van een retributie en 
het ontvangen van verschillende andere voordelen, ter beschikking stelt van een con
cessiehouder, die ze door gebruik te maken van commerciele promotietechnieken mag 
exploiteren. (Art. 157, 3°, W.I.B. [1964]; art. 253, eerste lid, 3°, W.I.B. [1992].) 

6. Ten slotte mist het zesde onderdeel van het eerste middel mijns inziens feite
lijke grondslag, of kan het althans niet worden aangenomen. 

Ret bestreden arrest beantwoordt immers met de overwegingen onder§ 7, op p. 4 
en 5, de in het zesde onderdeel weergegeven conclusie van eiseres door ze tegen te spre
keri. 

De verplichting om vonnissen en arresten met redenen te omkleden en om de re
gelmatig voorgedragen middelen te beantwoorden, impliceert in ieder geval niet dat 
de argumenten die tot staving van die middelen worden aangevoerd en die geen on
derscheiden middelen zijn, beantwoord moeten worden (6). 

7. Ret tweede middel voert dezelfde grieven aan als die welke zijn uiteengezet in 
het tweede middel tot staving van de door BERGER en NOIROUX ingediende voor
ziening in de zaak met nummer van de A.R. F.99.0003.F en waarover uw Rof in een 
arrest van 28 februari 2000 uitspraak heeft gedaan (7). 

· Ret lijkt mij hier dus aangewezen, althans wat het eerste onderdeel betreft, dat 
tweede middel op gelijkaardige wijze te beantwoorden als in uw voornoemd arrest van 
28 februari 2000. 

Bijgevolg mist het eerste onderdeel van het tweede middel feitelijke grondslag en 
is er geen grand om aan het Arbitragehof de prejudiciele vraag te stellen die eiseres 
voorstelt tot staving van de in dat eerste onderdeel uiteengezette grief. 

8. Wat het tweede onderdeel van het tweede middel betreft, ben ik, nadat ik de vraag 
die aan uw Rof is voorgelegd opnieuw heb overdacht, daarentegen veeleer geneigd te 
denken dat het, wegens gebrek aan belang, niet ontvankelijk is. 

Dat onderdeel voert aan dat de artt. 278 tot 286 en 293 W.I.B. (1964) de artt. 10 en 
11 Gw. schenden doordat die wettelijke bepalingen degenen die onroerende voorhef
fing verschuldigd zijn, het recht op een onbeperkte rechtspraak in twee instanties ont
zeggen. 

Laten we, in het voor eiseres gunstigste geval (8), veronderstellen dat het Arbitrage
hof zich in zijn antwoord op een prejudiciele vraag van uw Rof, aansluit bij het stand
punt van eiseres. 

Wat gebeurt er ingeval uw Rofhet bestreden arrest vernietigt en de zaak naar een 
ander hofvan beroep verwijst? 

Volgens mij rest er dat andere hof van beroep maar een mogelijkheid : het zal zich 
niet kunnen onbevoegd verklaren - het middel voert immers niet aan dat art. 603, 
1", Ger.W., v66r de ophe:ffing ervan bij art. 5 wet 23 maart 1999, ongrondwettelijk is 

(6) Cass., 25 februari 2000, A.R. C.98.0468.F, nr. 142; zie Cass., 3 mei 2000, A.R. P.99.1197.F, 
nr. 268. 

(7) Cass., 28 februari 2000, A.R. F.99.0003.F, nr. 145. 

(8) Zie evenwel A.A., 10 juni 1998, nr. 67/98, J.T 1998, p. 674, en de opmerkingen van de h. 
Baltus. 
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- maar het zal moeten verklaren dat het terzake geen enkele rechtsmacht heeft, zo
dat de beroepen beslissing van de directeur van de belastingen, aangezien ze niet ver
nietigd is, uiteindelijk het geschil tussen de partijen zal beslechten, hoewel de voor
ziening van eiseres voor het hof van beroep precies tegen die beslissing van de directeur 
was ingesteld. 

Welk belang heeft het tweede onderdeel van het tweede middel dan? 

9. Ik denk niet dat die wijze waarop uw Hofhet belang van een cassatiemiddel be
oordeelt, als ongebruikelijk kan worden bestempeld. 

In mijn conclusie v66r uw arrest van 18 oktober 1999, A.R. S.98.0098.F, had ik de 
gelegenheid om te wijzen op een beoordeling door uw Hof van het be lang van een 
cassatiemiddel, die nauw verwant is met de beoordeling die ik in het onderhavige ge
val voorstel (9). 

Waarover ging het? 

Volgens zijn rechtspraak kan uw Hof, om te verklaren dat een middel geen be
lang heeft, steunen op een wet die in werking is getreden tijdens de loop van het 
cassatiegeding, wanneer die wet van toepassing is op hangende rechtsgedingen en de 
rechter naar wie de zaak verwezen is, in geval van cassatie, op grond van die wet de
zelfde beslissing zou moeten wijzen als de bestreden beslissing. Het is weliswaar in 
beginsel ondenkbaar dat een wet die dagtekent van na de bestreden beslissing zou wor
den aangevoerd om die beslissing te vernietigen of om de voorziening te verwerpen. 
Wanneer de bepalingen van de nieuwe wet echter tot gevolg hebben dat de rechter op 
verwijzing, als de voorziening wordt aangenomen en de beslissing vernietigd, over het 
geschil wettelijk dezelfde beslissing moet wijzen als de vemietigde, dan kunnen de ver
weerder ofhet Hof zich op die bepalingen beroepen om de reden dat het middel daar
door geen belang meer heeft. De nieuwe wet ontneemt het middel aldus elk belang. 

Mijns inziens hebben wij hier te maken met een toestand waar de beoordeling door 
uw Hofvan het belang van het middel van dezelfde aard is als die waaraan ik net heb 
herinnerd, want in beide gevallen moet uw Hof het belang van het middel beoorde
len in het licht van de beslissing van de rechter op verwijzing en niet in het licht van 
de bestreden beslissing. 

Ik zie dus niet in waarom uw Hof in het ene geval anders zou mogen optreden dan 
in het andere. 

Ik ben derhalve, zoals eerder gezegd, van oordeel dat het tweede onderdeel van het 
tweede middel niet ontvankelijk is wegens gebrek aan belang. lk vat dat punt sa
men : het middel is bij gebrek aan belang niet ontvankelijk wanneer het, zoals in het 
onderhavige geval, betoogt dat de bepalingen van het W.I.B. (1964) betreffende de voor
ziening voor het hofvan beroep de artt. 10 en 11 Gw. schenden doordat die wetsbe
palingen degenen die onroerende voorheffing verschuldigd zijn, het recht op een on
beperkte rechtspraak in twee instanties ontzeggen. 

10. Indien uw Hofbeslist dat het tweede onderdeel van het tweede middel bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk is, dan hoeft aan het Arbitragehof evenmin de pre
judiciiHe vraag te worden gesteld die eiseres aanvoert tot staving van de in dat on
derdeel uiteengezette grief. 

10. Het Hofvan Cassatie hoeft hetArbitragehofimmers geen prejudiciele vraag te 
stellen wanneer het desbetreffende middel niet ontvankelijk is om redenen die ei
gen zijn aan de cassatieprocedure (10) en zulks is het geval wanneer het middel we
gens gebrek aan belang niet ontvankelijk is (11). 

Besluit : verwerping. 

(9) Zie conclusies O.M. v66r Cass., 18 oktober 1999, A.R. S.98.0098.F, nr. 540, inz. nr. 5, van de 
conclusies. 

(10) Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.0847.F, nr. 645; Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.0966.F, nr. 647; 
Cass., 12 april 2000, A.R. P.00.0136.F, nr. 249. 

(11) Cass., 1 dec. 1999, A.R. P.99.0966.F, nr. 647, redenen. 



110 HOF VAN CASSATIE Nr. 35 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.99.0140.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 juni 1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 157, so, 
en 159, eerste lid, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1964), zoals ze ge
wijzigd zijn bij de wet van 19 juli 1979, en miskenning van het algemeen beginsel van 
het recht van verdediging, 

doordat het hofvan beroep, in substantie, vaststelt dat het geschil betrekking heeft 
op de onroerende voorheffing die ten name van eiseres onder artikel 8S6092 is inge
kohierd voor het aanslagjaar 1987 op het kadastraal inkomen van de "'Grote Eeuwfeest
paleizen', die opgericht zijn voor de Wereldtentoonstelling van 19S5 op de Heyzel, als
ook van de aangelanden, waaronder de parkeerplaatsen; dat eiseres de ontheffing van 
die aanslag vordert op grond van artikel 157, so, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964), luidens hetwelk "van de onroerende voorheffing vrijgesteld wordt 
het kadastraal inkomen van:( ... ) so onroerende goederen die de aard van nationale 
domeingoederen hebben, op zichzelf niets opbrengen en voor een openbare dienst of 
voor een dienst van algemeen nut worden gebruikt: de vrijstelling is van de drie voor
waarden samen afhankelijk"; dat het hofvan beroep vervolgens beslist dat eiseres geen 
recht op die vrijstelling heeft en de voorziening verwerpt op de volgende gronden : (1) 
"(eiseres) heeft in een overeenkomst van 27 februari 1970 de v.z.w. Tentoonstellings
park van Brussel' (afgekort T.P.B.) een concessie verleend op een complex van onroe
rende goederen in de 'Eeuwfeestwijk' om die goederen '( ... ) te animeren, in waarde te 
doen toenemen en uit te baten' ( ... )"; (2) "de belangrijkste financiiHe voorwaarden van 
die concessieovereenkomst zijn : - de betaling van een jaarlijkse retributie tegen een, 
aan de prijzenindex gekoppeld basisbedrag van 1.200.000 frank, waarbij (eiseres) de 
mogelijkheid heeft om de overeenkomst om de zes jaar te herzien ( ... );in een aan
hangsel van 16 september 1977 werd dat basisbedrag op S.500.000 frank gebracht; -
het recht voor de v.z.w. Tentoonstellingspark van Brussel om subconcessies te verle
nen ( ... );- het feit dat de v.z.w. Tentoonstellingspark van Brussel de kosten be
taalt:- van alle verzekeringspolissen waarvan de waarde door (eiseres) wordt vast
gesteld ( ... ); -van '( ... ) alle herstellingswerken zowel de grote als deze betrekking 
hebbend op het gewoon onderhoud van de gebouwen, bouwwerken (en) toestellen ( ... )'; 
van'( ... ) alle kosten ofrechten ( ... )'die uit de overeenkomst voortvloeien"; (S) "op 21 
juni 1985, hebben de partijen bij die concessie ze ontbonden voor een terrein van iets 
meer dan 89 are groot (aanhangsel nr. 2) teneinde er een hotel te bouwen. Alle ove
rige clausules, waaronder die m.b.t. de retributie, bleven ongewijzigd"; (4) "op 4 maart 
1987 hebben (eiseres) en de v.z.w. Tentoonstellingspark van Brussel een derde aan
hangsel gesloten om '( ... ) de verwezenlijking van een ontwerp van een nieuw animatie
en vrijetijdscentrum' mogelijk te maken 'om aldus de activiteiten van collectieve be
langen op dit gedeelte van het grondgebied van de Stad te begunstigen en uit te brei
den'. Daarin wordt gepreciseerd dat '( ... )de restaurants, drankgelegenheden, biosco
pen, miniatuurattracties, festiviteiten, folkloristische en artistieke groepen zullen 
bijdragen tot het scheppen van een feestsfeer voor de bezoekers van om 't even welke 
leeftijd'. In dat aanhangsel wordt de concessieovereenkomst van 27 april1970 in hoofd
zaak als volgt gewijzigd of nader omschreven : - de oorspronkelijke looptijd van het 
contract voor S6 jaar wordt met 5 jaar verlengd en zal in februari 2011 eindigen ( ... ); 
- 'de soorten handelszaken en de bezettingsmodaliteiten die zullen moeten beant
woorden aan het beoogde animatiedoel zullen in onderling akkoord worden vastge
steld door de vereniging en de Stad ( ... )'; - de v.z.w. Tentoonstellingspark van Brus
sel '( ... ) neemt gedurende de ganse duur van de concessie, uitsluitend ten laste alle 
herstellingswerken, zowel de grote als de onderhoudswerken van de gebouwen, met 
inbegrip van deze die voortvloeien uit de natuurlijke ouderdom. Dit zal eveneens gel
den voor alle inrichtings- en onderbouwwerken van het centrum, evenals voor de ver
anderingen en alle andere werken, en, onder meer, deze voorgeschreven door de be
voegde overheden inzake veiligheid en hygiene'; - de retributie wordt vermeerderd 
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'(. .. ) met een forfaitair en jaarlijks bedrag van 2 miljoen', dat eveneens aan de prijzen
index gekoppeld is; - (eiseres) '(. .. ) zal dienen in te staan voor de betaling van alle 
grondbelastingen en om het even welke taksen geheven of te heffen ten voordele van 
de Staat, de Provincie, de Agglomeratie, de Gemeente of om het even welke open
bare instelling en dewelke betrekking zouden hebben op de in concessie gegeven goe
deren op de verwezenlijkingen en opgetrokken gebouwen; dit geldt eveneens voor deze 
belastingen en taksen die door de wet enkel ten laste gelegd worden van de eige
naar en meer bepaald voor de onroerende goederen' (. .. )"; (5) "de litigieuze concessie
overeenkomst heeft uitdrukkelijk tot doel met name een omvangrijk gebouwencom
plex 'te animeren, in waarde te doen toenemen en uit te baten' waarbij de 
concessiehouder, door een beroep te doen op prive-firma's, gebruik mag maken van alle 
commerciele promotietechnieken"; (6) "de v.z.w. Tentoonstellingspark van Brussel, de 
concessiehouder, betaalt naast de retributie, die in oktober 1986 5.486.756 frank be
droeg (. .. ), alle verzekerings-, onderhouds- en belastingkosten, waarbij zij 'sub
concessies kan toestaan'. Naast die retributie en die lasten, haalt (eiseres) ook voor
deel uit de verbeteringen die zowel door de concessiehoudende v.z.w. als haar 
contractanten aan de in concessie gegeven goederen worden uitgevoerd"; (7) "gelet op 
die feitelijke gegevens moet het hof (van beroep) besluiten dat de tweede voor
waarde volgens welke de onroerende goederen (. .. ) op zichzelfniets mogen opbren
gen, niet is vervuld", 

terwijl het derde aanhangsel van 4 maart 1987, bedoeld in de passage onder (4), de 
oorspronkelijke concessie uitbreidt tot een terrein dat bij het kadaster bekend is of was 
onder de nummers 28a2, o, t, u, x, y, z, 29f2, v2 en y; het aan het hofvan beroep voor
gelegde geschil op geen enkele van die percelen betrekking had; eiseres in dat ver
band in haar conclusie het volgende aanvoerde : "dit geschil betreft een gedeelte van 
de onroerende goederen van de Eeuwfeestwijk. Het betreft het tentoonstellingspa
leis met een kadastraal inkomen van 27.490.500 frank (perceel A 31 Z), alsook de bij
behorende onroerende goederen : parken, openbaar bos, speelplein, administratieve 
gebouwen, school, winkels en ateliers, terreinen en parkeerterreinen, met een to
taal kadastraal inkomen van 3.015.820 frank (percelen A 16 E2, A 31 X, A 32 K, A 32 
M, A32 N, A32 P, A33 B2, A33 N2, A33 V2, A 33 X2,A 170 N, A 170 0, A 170 R). 
Het geschil heeft dus geen betrekking op de restaurants, het hotel en het animatie
en vrijetijdscentrum die deel uitmaken van de Wijk (zie het kadastraal nummer van 
die onroerende goederen in de aanhangsels nrs. 2 en 3 bij het concessiecontract). Sinds 
hun oprichting in 1935 worden de litigieuze gebouwen voor de volgende doeleinden ge
bruikt : organisatie van voor het publiek toegankelijke culturele en sociale manifes
taties : zoals het eerbetoon aan de Koningin in december 1990; organisatie van voor 
het publiek toegankelijke sportmanifestaties; organisatie van verscheidene voor het 
publiek toegankelijke salons en handelsbeurzen; organisatie van examens voor ver
scheidene administraties; organisatie van politieke evenementen: G.A.T.T., enz", 

eerste onderdeel, opdat het kadastraal inkomen van een onroerend goed met toe
passing van voornoemd artikel157, 3°, van onroerende voorheffing kan worden vrij
gesteld, is het voldoende dat voldaan is aan de drie voorwaarden waarin die bepa
ling voorziet; ieder kadastraal perceel voor de toepassing van die bepaling een 
afzonderlijk onroerend goed vormt; de rechter, wanneer hij beoordeelt of die voor
waarden vervuld zijn, zich dus niet mag baseren op gegevens m.b.t. andere ka
dastrale percelen dan die waarvoor de vrijstelling wordt gevraagd, ook al behoren die 
andere percelen toe aan dezelfde eigenaar, ook al zijn het naburige percelen en rna
ken ze het voorwerp van een zelfde overeenkomst uit; hieruit volgt dat het hofvan be
roep, dat diende te beslissen of de tentoonstellingspaleizen en de naburige par ken, open
baar bas, speelplein, administratieve gebouwen, school, winkels en ateliers, terreinen 
en parkeerterrein, die kadastrale percelen zijn waarvan eiseres de nummers ver
meldde, op grand van het voornoemde artikel157, 3°, van onroerende voorheffing kon
den worden vrijgesteld, zich niet wettig kon baseren op de overwegingen die hierbo
ven onder (4) zijn weergegeven, noch op die onder (5), aangezien die overwegingen 
betrekking hebben op een animatie- en vrijetijdscentrum met eet- en drank
gelegenheden, bioscopen en een miniatuurpark, die andere kadastrale percelen vor
men dan die waarvoor de vrijstelling was gevraagd (schending van artikel157, 3°, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) zoals het gewijzigd is bij de wet van 
19 juli 1979); 
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tweede onderdeel, noch uit de conclusies van de partijen, noch uit enig ander stuk 
van de rechtspleging waarop het Hofvermag acht te slaan, blijkt dat de partijen ge
gevens hebben aangevoerd die betrekking hebben op andere percelen dan die welke 
onder (4) en (5) zijn vermeld, of dat ze aangezocht zijn om daarover uitleg te geven; 
het arrest, aangezien het zich aldus baseert op feitelijke gegevens die niet aan de te
genspraak van de partijen zijn voorgelegd, het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging miskent; 

derde onderdeel, de onroerende voorheffing, luidens artikel159, eerste lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), vastgesteld wordt op "het kadastraal 
inkomen zoals het is vastgesteld op 1 januari van het aanslagjaar"; 

het arrest zich derhalve niet naar recht kon baseren op het aanhangsel van 4 maart 
1987 om nate gaan ofhet kadastraal inkomen van de litigieuze onroerende goede
ren voor het aanslagjaar 1987 van onroerende voorheffing kon worden vrijgesteld (scherr
ding van artikel 159, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 
zoals het gewijzigd is bij de wet van 19 juli 1979) : 

vierde onderdeel, als verondersteld wordt dat met de redenen van het arrest niet kan 
worden uitgemaakt of het hof van beroep zijn beslissing al dan niet gegrond heeft op 
de onder (4) en (5) weergegeven overwegingen, het arrest dan op tweeerlei wijze kan 
worden uitgelegd, waarvan een impliceert dat het arrest niet naar recht verant
woord is; de redengeving van het arrest dus dubbelzinnig is, wat gelijkstaat met een 
gebrek aan redengeving (schending van artikel 149 van de Grondwet); 

vijfde onderdeel, eiseres in conclusie aanvoerde dat "de voorwaarde volgens welke 
'het onroerend goed op zichzelf niets mag opbrengen' in werkelijkheid samenvalt met 
de voorwaarde dat het voor een openbare dienst of voor een dienst van algemeen nut 
moet worden gebruikt : het onroerend goed dat voor een openbare dienst of voor een 
dienst van algemeen nut wordt gebruikt, brengt noodzakelijkerwijs niets op; de na
tionale domeingoederen, die niet worden verhuurd maar wel worden gebruikt voor open
bare diensten of diensten van algemeen nut, een vermoeden juris et de jure genie
ten dat ze geen inkomsten opbrengen (Cassatie, 19 december 1950, Pas., 1951, I, 264); 
die beginselen perfect verwoord worden in de administratieve Commentaar op het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen : 'Het improductief zijn waarvan sprake in de wet 
van frimaire (en thans in artikel157, so, van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964)), is niets anders dan de ongeschiktheid van het onroerend goed om het 
voorwerp te zijn van privatief genot vanwege de openbare dienst die er eigenaar van 
is. Deze ongeschiktheid vloeit bovendien niet voort uit de innerlijke aard van het on
roerend goed, maar wel uit de bestemming die eraan wordt gegeven' (artikel157/ 
112); aldus verder voldaan is aan de voorwaarde dat het onroerend goed niets mag op
brengen door het feit dat de huurders van kraampjes in de hallen en op de markten 
retributies betalen aan de openbare overheid of dat zieken slechts mits betaling in een 
openbaar ziekenhuis mogen verblijven (Com. I.B., art. 157/114 en 157/116); (. .. )de 
Eeuwfeestpaleizen niet verhuurd zijn maar wel het voorwerp uitmaken van een, door 
het administratief recht geregelde, concessie aan een v.z.w. die een emanatie is van 
de stad zelf, teneinde ze voor een dienst van algemeen nut te gebruiken; het feit dat 
de stad een retributie ontvangt als tegenprestatie voor dat gebruik voor een dienst van 
algemeen nut, niet belet dat de litigieuze onroerende goederen niets opbrengen in de 
zin van de wet; het bedrag van de retributie- 6.798.652 frank in 1987- aantoont 
dat het niet om een vermomde huur gaat, als men weet dat aileen al de bouw van pa
leis XI de stad in 1997 400 miljoen frank heeft gekost; men zich niet kan voorstel
len dat een dergelijk omvangrijk complex voor zulk een belachelijk lage huurprijs wordt 
verhuurd" (conclusie van eiseres, nrs. 19 en 21, p. 9-10); enerzijds, het arrest geen ant
woord geeft op die passage van de conclusie van eiseres waarin zij op omstandige wijze 
aanvoerde dat de betaling van een retributie door de v.z.w. Tentoonstellingspark van 
Brussel voor de concessie van de litigieuze onroerende goederen niet belet dat die on
roerende goederen "op zichzelfniets opbrengen" in de zin van voornoemd artikel157, 
so, omdat die voorwaarde samenvalt met de voorwaarde dat ze voor een openbare dienst 
ofvoor een dienst van algemeen nut moeten worden gebruikt en zulks verenigbaar is 
met de ontvangst van een retributie of een vergoeding; het arrest derhalve niet re
gelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet); an
derzijds het arrest, wegens de redenen die in voornoemde passage van de conclusie 
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zijn vermeld, niet wettig de in voornoemd artikel157, 3°, bedoelde vrijstelling kon wei
geren op grond dat de v.z.w. Tentoonstellingspark van Brussel de retributie en de kos
ten betaalt, zonder na te gaan of, zoals eiseres staande hield, de litigieuze onroe
rende goederen gebruikt werden voor een open bare dienst of voor een dienst van 
algemeen nut en niet het voorwerp van een privatief genot uitmaakten (schending van 
voornoemd artikel 157, 3°); 

zesde onderdeel, eiseres in conclusie aanvoerde "dat het bedrag van de retributie in 
ieder geval van dien aard is dat de Eeuwfeestpaleizen de stad niets opbrengen maar 
haar integendeel veel geld kosten; de kosten van de evenementen die in de onroe
rende goederen worden georganiseerd immers ruimschoots het bedrag van de retri
butie overschrijden : alleen al de ordehandhaving bij de evenementen meer dan 16 mil
joen frank kost (aanvullend stuk nr. 9); daaraan inzonderheid moeten worden 
toegevoegd de onderhoudskosten van de wegen die enkel voor de litigieuze onroe
rende goederen dienen (zie aanvullend stuk nr. 10), en de verlichtingskosten en de in 
artikel 5 van het concessiecontract bedoelde aanplantingen (aanvullend stuk nr. 1); 
de stad, naast de kostprijs van de nieuwe gebouwen, ook bepaalde belangrijke her
stellingen betaalt, zoals het vernieuwde dak van paleis X, een bedrag van 30 mil
joen frank (zie stuk B114, verslag van het bestuur van het kadaster d.d. 20 okto
ber 1986, p. 3); de exploitatie van de Eeuwfeestpaleizen aldus afgesloten wordt met 
een deficit van nagenoeg een miljard frank (zie aanvullend stuk nr. 6, briefwisse
ling met het Rijk betreffende de gebrekkigheid van de bepalingen in het koopcon
tract tussen het Rijk en de stad m.b.t. tot de gronden, waarin bepaald is dat de par
tijen de winst die de stad eventueel uit die gronden haalt, zullen delen); het er weinig 
toe doet dat de concessiehoudende v.z.w. de kosten betaalt van de meeste grote her
stellingen of van bepaalde verbeteringen, zoals het veiligheidssysteem, de nieuwe in
richting van de parkeerterreinen, dispatching van de verwarmingsinstallaties ofvloer
bekleding (zie stuk B1 14, verslag van het bestuur van het kadaster d.d. 20 oktober 
1986, p. 3); die uitgaven de stad niets opbrengen maar van nut zijn voor de dien
sten van algemeen nut waarvoor de litigieuze onroerende goederen worden ge
bruikt; het normaal is dat de v.z.w. die kosten draagt omdat zij de inkomsten uit de 
activiteiten int" (conclusie va n eiseres nr. 21, p. 10); het arrest geen antwoord geeft 
op die passage uit de conclusie van eiseres waarin zij op omstandige wijze aan
voerde dat, in de veronderstelling dat er acht moet worden geslagen op de retribu
tie en de kosten die de v.z.w. Tentoonstellingspark van Brussel betaalt, er toch noch 
beslist zou moeten worden dat de litigieuze onroerende goederen "op zichzelfniets op
brengen" omdat die retributies en kosten beduidend lager zijn dan de kosten die de 
litigieuze onroerende goederen voor eiseres teweegbrengen; het arrest derhalve niet 
regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) : 

Wat de eerste vier onderdelen betreft : 
Overwegende dat het arrest weliswaar vaststelt dat eiseres en de V.Z.W. 

Tentoonstellingspark van Brussel op 4 maart 1987 hun oorspronkelijke over
eenkomst aangevuld hebben met een aanhangsel om "'(. .. ) de verwezenlij
king van een antwerp van een nieuw animatie- en vrijetijdscentrum' mo
gelijk te maken 'om aldus de activiteiten van collectieve belangen op dit 
gedeelte van het grondgebied van de Stad te begunstigen en uit te brei
den'", waarbij wordt gepreciseerd dat "(. .. ) de restaurants, drankgelegenheden, 
bioscopen, miniatuurattracties, festiviteiten, folkloristische en artistieke groe
pen zullen bijdragen tot het scheppen van een feestsfeer voor de bezoe-
kers van om 't even welke leeftijd"; · 

Het arrest evenwel zijn beslissing dat eiseres niet voldoet aan de in ar
tikel157 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) opgelegde 
voorwaarde dat de onroerende goederen op zichzelf niets mogen opbren
gen, niet op dat aanhangsel grondt en de gegevens over andere kadastrale 
percelen dan die waarvoor de vrijstelling van de onroerende voorheffing was 
gevraagd, niet in aanmerking neemt; 

Dat die onderdelen feitelijke grondslag missen; 
Wat het vijfde onderdeel betreft : 
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Overwegende dat artikel157, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen (1964) bepaalt dat van de onroerende voorheffing vrijgesteld wordt 
het kadastraal inkomen van onroerende goederen die de aard van natio
nale domeingoederen hebben, op zichzelf niets opbrengen en voor een open
bare dienst ofvoor een dienst van algemeen nut worden gebruikt en dat de 
vrijstelling van de drie voorwaarden samen afhankelijk is; 

Overwegende dat het arrest erop wijst dat "de litigieuze concessie
overeenkomst uitdrukkelijk tot doel heeft met name een omvangrijk gebou
wencomplex 'te animeren, in waarde te doen toenemen en uit te baten' waar
bij de concessiehouder, door een beroep te doen op prive-firma's, gebruiken 
mag maken van alle commerciele promotietechnieken. De V.Z.W. 
Tentoonstellingspark van Brussel, de concessiehouder, betaalt naast de re
tributie, die in oktober 1986 5.486.756 frank bedroeg (. .. ), alle verzekerings-, 
onderhouds- en belastingkosten, waarbij zij 'subconcessies kan toestaan'. Naast 
die retributie en die lasten, haalt (eiseres) ook voordeel uit de verbeterin
gen die zowel door de concessiehoudende V.Z.W. als haar contractanten aan 
de in concessie gegeven goederen worden uitgevoerd"; 

Dat het uit die feitelijke gegevens afleidt dat "de tweede voorwaarde val
gens welke de onroerende goederen (. .. ) op zichzelf niets mogen opbren
gen, niet vervuld is"; 

Dat het arrest met die overwegingen de conclusie van eiseres beant
woordt door ze tegen te spreken en zijn beslissing om eiseres de vrijstel
ling van onroerende voorheffing te weigeren, naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het zesde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest met de vermeldingen die in het antwoord op 

het vijfde onderdeel zijn weergegeven, een antwoord geeft op de conclusie van 
eiseres dat de litigieuze onroerende goederen op zichzelf niets opbrachten; 

Dat het hofvan beroep niet hoefde te antwoorden op de argumenten die 
tot staving van dat middel worden aangevoerd en die geen onderscheiden mid
del en zijn; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
doordat het hof van beroep, op de voorziening van eiseres tegen de beslissing die de 

gewestelijke directeur van de belastingen gewezen heeft op een bezwaar tegen een aan
slag in de onroerende voorheffing, afwijzend beschikt op de vordering van eiseres en 
uitspraak doet met toepassing van de procedure die ingesteld is bij de artikelen 278 
tot 286 en 293 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), en zich der
halve bevoegd verklaart om in eerste en laatste aanleg uitspraak te doen over het ge
schil betreffende die aanslag, met toepassing van een procedure waarin het de be
lastingplichtige, in de regel, verboden is grieven aan te voeren die hij niet aan de 
directeur had voorgelegd, 

terwijl de gewestelijke directeur of de door hem gedelegeerde ambtenaar als ad
ministratieve overheid uitspraak doet over bezwaren tegen aanslagen in de onroe
rende voorheffing; de voorziening in belastingzaken die geregeld is door de artike
len 278 tot 286 en 293 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1964) derhalve 
het enige jurisdictioneel beroep is dat tegen aanslagen in de onroerende voorheffing 
kan worden ingesteld, 

eerste onderdeel, artikel 278, tweede lid, van dat wetboek, aangezien het de moge
lijkheid beperkt om in het raam van die voorziening nieuwe grieven aan te voeren, de 
schuldenaars van onroerende voorheffing de dubbele aanleg van rechtspleging ont
zegt die zowel genoten wordt door de schuldenaars van belastingen die een soortge
lijk economisch belang vertegenwoordigen als door de overige rechtzoekenden; die be
paling derhalve de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt; het hof van beroep 
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bijgevolg, aangezien het uitspraak doet zonder die bepaling afte wijzen en zonder ei
seres ervan op de hoogte te brengen dat zij nieuwe grieven mocht aanvoeren zonder 
dat zij daarbij onder de beperkende regeling van die bepaling viel, de voornoemde grond
wettelijke bepalingen schendt; 

tweede onderdeel, de procedure die ingesteld is bij de artikelen 278 tot 286 en 293 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), het hofvan beroep aanwijst om 
van die voorziening kennis te nemen, zodat zij de schuldenaars van roerende voor
hef!ing, zonder enige redelijke grond de dubbele aanleg van rechtspleging ontzegt die, 
in de regel, genoten wordt door de schuldenaars van belastingen die een soortgelijk 
economisch belang vertegenwoordigen en de overige rechtzoekenden, met inbegrip van 
degenen waarvan het vermogen door andere bestuurlijke handelingen wordt getrof
fen wordt; die bepalingen derhalve de artikelen 10 en 11 van de Grondwet scherr
den; het hof van beroep derhalve, aangezien het uitspraak doet met toepassing van 
die bepalingen, of althans, zich bevoegd verklaart om in eerste en laatste aanleg uit
spraak te doen over het geschil, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt : 

Wat het eerste onderdeel hetreft : 
Overwegende dat uit het arrest niet hlijkt dat het hof van heroep, met toe

passing van artikel 278, tweede lid, van het Wethoek van de Inkomstenhe
lastingen (1964), enige nieuwe grief zou hehhen afgewezen die eiseres voor 
dat hof heeft opgeworpen; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 
Overwegende dat hieruit volgt dat er geen grond is om aan het Arhitrage

hof de prejudiciele vraag te stellen die eiseres voorstelt tot staving van de 
in dat onderdeel uiteengezette grief; 

Wat het tweede onderdeel hetreft : 
Over de grond van niet-ontvankelijkheid die verweerder in dat onder

dee! opwerpt : het middel is nieuw : 
Overwegende dat het tot staving van een voorziening in helastingzaken aan

gevoerde middel, dat zoals te dezen gegrond is op grondwettelijke hepalin
gen van openhare orde, ontvankelijk is zelfs als het niet is voorgelegd aan 
het hof van heroep en het hof daarvan niet uit eigen heweging heeft kennis
genomen; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet aangenomen kan worden; 
Over het middel zelf : 
Overwegende dat de directeur van de helastingen of de door hem gede

legeerde amhtenaar, ingevolge artikel 276, eerste lid, van het Wethoek van 
de Inkomstenhelastingen (1964), uitspraak doet over de hezwaren van de 
helastingschuldigen tegen aanslagen in de personenhelasting; 

Overwegende dat die hepaling dezelfde draagwijdte heeft als artikel375, 
eerste lid, van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1992) v66r de wij
ziging ervan hij artikel 32 van de wet van 15 maart 1999 hetreffende de he
slechting van fiscale geschillen; 

Overwegende dat hetArhitragehofin zijn arrest nr. 67/98 van 10 juni 1998, 
voor recht zegt dat, in de interpretatie volgens welke artikel 366 van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen 1992 aan de directeur der helastingen een 
rechtsprekende opdracht toevertrouwt, de artikelen 366 tot 377 van dat Wet
hoek de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schenden, doordat zij een 
rechtsprekende opdracht toevertrouwen aan een overheid die niet doet hlij
ken van de waarhorgen van onafhankelijkheid en ohjectieve onpartijdig
heid, en doordat zij niet voorzien in een procedure van wraking, terwijl de
zelfde artikelen van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen 1992, in de 
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interpretatie volgens welke voornoemd artikel 366 een administratief be
roep voor een administratieve overheid instelt, de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet niet schenden; 

Overwegende dat de regering, die gevolgen wou trekken uit het arrest van 
het Arbitragehof, tijdens de behandeling van het wetsontwerp dat zou lei
den tot de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale ge
schillen, twee amendementen heeft neergelegd waaruit respectievelijk de ar
tikelen 32 en 98 van die wet zijn ontstaan; 

Overwegende dat artikel 375, eerste lid, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen 1992, zoals het is gewijzigd bij artikel 32 van de wet van 15 
maart 1999, en dat, krachtens artikel 97, eerste lid, van die wet, vanafhet 
aanslagjaar 1999 in die versie in werking is getreden, voortaan bepaalt dat 
de directeur van de belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar als 
administratieve overheid uitspraak doet bij met redenen omklede beslis
sing over de door de belastingschuldige aangevoerde grieven; 

Overwegende dat artikel 98 van de wetvan 15 maart 1999, dat even
eens bepaalt dat de directeur van de belastingen of de door hem gedele
geerde ambtenaar in zijn hoedanigheid van administratieve overheid over 
de bezwaarschriften beslist, bij ontstentenis van een bijzondere overgangs
bepaling van die wet, zijnerzijds op 6 april 1999 bindend is geworden; 

Dat de laatstgenoemde bepaling, wat de geschillen betreft die betrek
king hebben op de aanslagjaren v66r 1999, ertoe strekt de grieven te voor
komen die tegen de beslissingen van de directeurs van de belastingen en van 
de door hen gedelegeerde ambtenaren zouden worden aangevoerd op grond 
van de in het arrest van 10 juni 1998 van het Arbitragehof vastgestelde scherr
ding van de Grondwet, als hun opdracht als een rechtsprekende opdracht zou 
worden omschreven; 

Dat zowel uit de bedoeling van artikel 98 van de wet van 15 maart 1999 
als uit de parlementaire voorbereiding van die bepaling volgt dat de wet
gever daaraan een uitleggende draagwijdte heeft willen verlenen; 

Overwegende dat de rechters, krachtens artikel 7 van het Gerechtelijk Wet
hoek, gehouden zijn zich naar de uitleggingswetten te gedragen in alle za
ken waarin het rechtspunt niet definitief berecht is op het tijdstip waarop 
die wetten bindend worden; 

Overwegende dat in dat onderdeel de vraag aan de orde is of artikelen 278 
tot 286 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), krachtens welke 
het hof van beroep in eerste en laatste aanleg uitspraak doet over het be
zwaar van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur van de 
belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar, ook al is hun beslis
sing van administratieve aard, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet scherr
den doordat ze die belastingplichtige de dubbele aanleg van rechtspleging ont
zeggen die genoten wordt door de aan andere belastingen onderworpen 
belastingplichtigen en door de andere rechtzoekenden waarvan het vermo
gen door andere bestuurlijke handelingen getroffen wordt; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 26, § 1, 3o, van de bijzondere wet 
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, het Arbitragehof, bij wijze van pre
judiciele beslissing, bij wege van arrest, uitspraak doet op vragen omtrent 
de schending door een wet van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet; 

Dat, krachtens artikel26, § 2, van die bijzondere wet, het Hofverplicht is 
de in het dictum van dit arrest geformuleerde vraag aan het Arbitragehof te 
stellen; 
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Om die redenen, houdt de uitspraak aan tot het Arbitragehof een ant
woord zal hebben gegeven op de onderstaande prejudiciele vraag : "Scherr
den de artikelen 278 tot 286 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964) de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, wanneer de gewestelijke 
directeur van de belastingen of de door hem gedelegeerde ambtenaar die met 
toepassing van de artikelen 267 tot 276 van dat wetboek uitspraak doet over 
een bezwaar inzake inkomstenbelastingen geen rechtsprekende handeling 
verricht maar als een administratieve overheid optreedt, daar zij de belas
tingplichtige in de inkomstenbelastingen een dubbele aanleg van rechts
pleging ontzeggen, terwijl zowel de belastingplichtigen die een gelijkwaar
dig economisch belang vertegenwoordigen als de rechtzoekenden waarvan 
het vermogen door andere bestuurlijke handelingen getroffen wordt een der
gelijke dubbele aanleg wel genieten?" 

18 januari 2001- 1 e kamer- Voorzitter : de h. Ver~eyden, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Parmentier - Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Le
clercq, eerste advocaat-generaal-Advocaten: mrs. DeBruyn; D. Garabedian, Brus
sel. 

Nr. 36 

1 e KAMER- 18 januari 2001 

1 o RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- OPDRACHT VAN DE RECHTER 
- VERPLICHTING OM UITSPRAAK TE DOEN OVER ALLE PUNTEN VAN DE VORDERING- VORDE
RING BETREFFENDE EEN ONDERZOEKSMAATREGEL- PUNT VAN DE VORDERING- BEGRIP. 

2° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- GETUIGEN -AANBOD VAN BEWIJS DOOR GETUIGEN
VERWERPING DOOR DE RECHTER- WETTIGHEID. 

So HUUR VAN GOEDEREN- PACHT- ONDERVERHURING EN OVERDRACHT VAN HUUR
ONDERVERHURING VAN HET GOED ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE EIGE
NAAR- GELDIGHEID. - GEVOLGEN. 

1 o Het door een partij aan de rechter gedane verzoek om een onderzoeksmaatregel te 
bevelen, is geen punt van de vordering in de zin van art. 1138, 3°, GerW (1). (Art. 
11S8, so, Ger.W.) 

zo De rechter wijst het aanbod van bewijs door getuigen wettig af, wanneer hij oor
deelt dat het tegendeel van de te bewijzen feiten reeds door vermoedens vaststaat (2). 
(Artt. 915 en 1042 Ger.W.) 

so Art. 30 Pachtwet, luidens hetwelk de pachter van landeigendom het gepachte goed 
noch geheel noch ten dele in onderpacht mag geven zonder schriftelijl~e toestem
ming van de verpachter, stelt de rechtsbetrekkingen vast tussen verpachter en pach
ter; een dergelijke onderpacht kan dus zonder schriftelijke toestemming vanwege de 
verpachter rechtsgeldig worden gesloten, in dat geval kan zij evenwel aan laatst
genoemde niet worden tegengeworpen (S). (Artt. 1 en SO Pachtwet.) 

(1) Cass., 14 feb. 2000, A.R. C.98.0543.F, nr. 113. 

(2) Cass., 18 mei 1981, A.R. 3180 (A. C., 1980-81 nr. 530). 

(3) Cass., 3 sept. 1982, A.R. C.3425, nr. 5. 
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(T ... E.A. T. H ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0234.F) 

Nr. 36 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 25 januari 1999 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen in hager beroep gewezen; 

Over het eerste middel : schending van de artikelen 3 van de Pachtwet van 4 no
vember 1969 (boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 3 van het Burgerlijk Wet
hoek), als gewijzigd bij de wet van 7 november 1988, 1315, 1341 van het Burgerlijk 
Wetboek, 870, 915, 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 149 van de Grondwet en 
miskenning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging, 

doordat het bestreden vonnis "zegt dat de oorspronkelijke vordering van de (ei
sers) die is ingesteld op grand van artikel 51 van de Pachtwet niet gegrond is en die 
vordering afwijst" en "voor recht zegt dat de (eisers) geen titularis zijn van een pacht
overeenkomst van eerste gebruik voor de litigieuze percelen" op grand van alle re
denen die hier geacht worden volledig te zijn weergegeven, en inzonderheid, op grand 
"dat nooit werd betwist dat L. inderdaad titularis van een pachtovereenkomst was die 
haar werd verleend door wijlen R., en evenmin dat zij als pachtster inderdaad de hoe
danigheid van exploitante van de litigieuze percelen had; ( ... ) dat de eerste rechter te
recht de over legging heeft bevolen van stukken die bij het onderzoek van de zaak nut
tig zijn gebleken; dat die stukken bevestigen dat L. zich in 1990 wenste terug te trekken 
en toen met pensioen ging; dat niets evenwel de stelling staaft dat de heer R. en me
vrouw L. toen akkoord gingen om de pacht bij onderlinge overeenkomst op te zeg
gen en dat de verpachter aldus zonder tegenprestatie en zonder enig schriftelijk ak
koord de voortijdige opzegging van de pacht zou hebben aanvaard, aangezien de 
pachtster aldus in uitermate gunstige omstandigheden door de verpachter van haar 
verplichtingen zou zijn ontslagen; dat erop dient te worden gewezen dat de voortij
dige beeindiging bij onderling akkoord wettig bij authentieke akte ofbij een verkla
ring voor de vrederechter afgelegd moet worden vastgesteld (artikel14, tweede lid, 
Pachtwet), wat niet is gebeurd; dat ook al had de pachtster L. wettelijk de mogelijk
heid om de pacht eenzijdig op te zeggen, geen enkel in het debat gebracht gegeven aan
geeft dat die opzegging is gedaan, met bovendien nog het feit dat de verpachter haar 
zonder meer zou hebben vrijgesteld van de verplichting om de wettelijke opzeggings
termijn van een jaar na te leven (artikel 14, eerste lid, Pachtwet); dat niets overi
gens erop wijst dat aan mevrouw L. een overdracht van pacht zou zijn toegestaan ten 
voordele van de (eisers), waarbij trouwens een dergelijke overdracht op straffe van nie
tigheid schriftelijk moet worden gedaan, overeenkomstig artikel30, eerste lid, van de 
Pachtwet; dat, niettegenstaande het actueel betoog van de (eisers), niets de stelling 
staaft dat wijlen R., die aldus mevrouw L. genereus van haar verplichtingen had ont
slagen, hun tegelijkertijd een mondelinge pachtovereenkomst van eerste gebruik zou 
hebben toegestaan; ( ... ) dat (daarentegen) uit de objectieve gegevens van het dos
sier blijkt dat mevrouw L. die zich wilde terugtrekken, in het kader van een fami
liale overeenkomst haar rechten als pachter op formele wijze aan haar dochter (de 
tweede verweerster) en aan haar schoonzoon J. (N.) wilde overdragen; dat een der
gelijke overdracht overigens geen instemming van de verpachter hoefde (artikel 34 van 
de Pachtwet); dat zulks uitlegt dat de echtgenoten N. de hoedanigheid van 'pach
ters' of 'bewoners' hadden verkregen in de ogen van derden en dat die hoedanigheid 
overigens met name werd vastgesteld in het getuigschrift dat, in tempore non sus
pecto, werd overgelegd in het kader van verrichtingen door de notaris in het voor
uitzicht van de in 1992 overwogen openbare verkoop; dat het merkwaardig is dat de 
(eisers) die zeer goed op de hoogte waren van die toestand- en die trouwens bij het 
te koop bieden aanwezig waren - op dat ogenblik geen betwisting hebben opgewor
pen en geen aanspraak maakten op het recht van voorkoop wat ze nu wel doen; dat, 
hoewel is gebleken dat de echtgenoten N. en, na het overlijden van haar man, (de 
tweede verweerster) alleen, de 'pachters' waren geworden in de pachtovereenkomst en 
ook al konden zij dusdanig zelfs als 'gebruiker' van de grand worden beschouwd, daar
entegen uit de stukken waarvan de vrederechter de over legging heeft bevolen onbe
twistbaar blijkt dat de pachters N. nooit de hoedanigheid van 'exploitanten' hebben 



Nr. 36 HOF VAN CASSATIE 119 

gehad, zelfs niet in het kader van een aanvullende activiteit; dat de litigieuze gran
den in feite als weiland voor vee dat geen eigendom was de pachters zelfwerden ge
bruikt onder omstandigheden die wettelijk en contractueel voor kritiek vatbaar wa
ren; dat de pachtprijs in 1991 wel degelijk door (de tweede verweerster) werd betaald 
zonder dat uit de huidige beweringen van de (eisers) kan worden afgeleid dat de be
taling 'dubbelzinnig' zou zijn of dat (de tweede verweerster) een mandaat van laatst
genoemden zou hebben gekregen om de betaling te verrichten, wat overigens zin
loos was, als zij zoals zij beweren, zelf pachters waren krachtens een pachtovereenkomst 
van eerste gebruik; dat de betaling van de pachtprijs 1992 door (eiseres) overigens dui
delijk kadert in het verloop dat is uitgedacht door de onderpachters om de plaats van 
de pachtster, hun schoonzuster, in te nemen en dat uiteindelijk in onderhavig ge
schil is uitgemond; dat de aanspraken van de (eisers) op het bestaan in hun voor
deel van een pachtovereenkomst van eerste gebruik niet gegrond zijn", 

terwijl, de eisers, naar luid van hun regelmatig neergelegde hoofdconclusie, "op grand 
van artikel 3, 1 o, tweede lid, van de nieuwe Pachtwet, vroegen om zo nodig door alle 
middelen, met inbegrip van getuigen en vermoedens, het bewijs te mogen leveren dat 
er in hun voordeel een pachtovereenkomst van eerste gebruik bestond die hen op 1 ja
nuari 1991 door wijlen R., de eigenaar-verpachter van de bewuste weiden, was ver
leend" en dit verzoek herhaalden onder aanvoering dat "die pachtovereenkomst van 
eerste gebruik hoe dan ook door alle middelen van recht, met inbegrip van getuigen 
en vermoedens, zal kunnen bewezen mogen worden en dat zij derhalve aan de heer 
of mevrouw de appelrechter vroegen om zo no dig tot dat bewijs te worden toegela
ten"; 

eerste onderdeel, noch de in het middel weergegeven overwegingen noch enige an
dere overweging van het bestreden vonnis een antwoord geven op dat verzoek om al
dus door getuigen het bewijs te leveren van de pachtovereenkomst van eerste ge
bruik; het bestreden vonnis bijgevolg nalaat over dat verzoek uitspraak te doen 
(schending van artikel1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek en bijgevolg van alle 
in het middel aangewezen wetsbepalingen en miskenning van het algemeen begin
sel van het recht van verdediging) of althans het middel niet beantwoordt dat de ei
sers op artikel 3, 1°, tweede lid, van de Pachtwet lieten steunen en bijgevolg niet re
gelmatig met redenen omkleed is (schending van artikel 149 van de Grondwet, en 
bijgevolg van alle in het middel aangewezen wetsbepalingen, met uitzondering van het 
voormelde artikel1138, 3°, en miskenning van het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging); 

tweede onderdeel, als het bestreden vonnis, door de in het middel weergegeven over
wegingen impliciet beslist om niet in te gaan op het bewijsaanbod van de eisers, die 
beslissing dan ofwel verantwoord is door de vaststelling dat "niets erop wijst ( ... ) dat 
wijlen R. ( ... ) een mondelinge pachtovereenkomst van eerste gebruik aan de (eisers) 
zou hebben toegestaan", ofwel door de vermoedens die het in aanmerking neemt om 
daaruit te besluiten van de oorspronkelijke pachter, mevrouw L., haar pachtover
eenkomst zou hebben overgedragen aan haar dochter, de tweede verweerster, ter
wijl de door de eisers aangevoerde akten nooit hebben bestaan en hen met name nooit 
een pachtovereenkomst van eerste gebruik was toegestaan; de bodemrechter, hoe
wei hij op onaantastbare wijze in feite oordeelt ofhet bewijs door getuigen mag wor
den geleverd, het principiEHe recht om een dergelijk bewijs te leveren niet mag mis
kennen; het aanbod van bewijs door getuigen precies wil aantonen wat niet anders is 
bewezen, wanneer met name hetgeen wordt aangeboden te bewijzen door niets wordt 
gestaafd of het bewijs door vermoedens daartoe niet volstaat of nag wanneer het be
wijs door vermoedens, afzonderlijk genomen, een tegengestelde uitwerking kan heb
ben; het bestreden vonnis bijgevolg, door te beslissen niet in te gaan op het bewijs
aanbod van de eisers ofwel omdat hetgeen zij aanboden te bewijzen door niets werd 
gestaafd ofwel om de gevolgtrekkingen die het uit de gegevens van het dossier haalde, 
de artikelen 1315 en 1341 van het Burgerlijk Wetboek, en 870 en 915 van het Ge
rechtelijk Wetboek schendt waarin, in de materies waarin dat door de wet niet wordt 
verboden, het principiele recht wordt vastgelegd om het bewijs door getuigen te le
veren en, meer bepaald, het recht van de eisers, exploitanten van een landeigen
dom, om het bewijs van het bestaan van de pacht door getuigen te leveren (scherr
ding van artikel 3 van de Pachtwet) en oak het algemeen rechtsbeginsel van het recht 
van verdediging miskent : 
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Wat betreft het eerste onderdeel: 
Overwegende dat, enerzijds, artikel1138, 3°, van het Gerechtelijk Wet

hoek bepaalt dat er voorziening in cassatie wegens overtreding van de wet 
openstaat indien er werd nagelaten uitspraak te doen over een van de pun
ten van de vordering; 

Dat het feit aan de rechter te vragen om een onderzoeksmaatregel te be
velen geen vordering is in de zin van die wetsbepaling, die immers enkel be
trekking heeft op de gevorderde zaak; 

Dat het middel in die mate na,ar recht faalt; 
Overwegende dat het bestreden vonnis, anderzijds, door op grond van de 

in het middel weergegeven redenen te beslissen dat L., de vorige exploi
tante van de litigieuze percelen, haar rechten aan haar dochter en schoon
zoon had overgedragen en dat de door de eisers aangevoerde pachtovereen
komst niet bestond, oordeelt dat de door de eisers voorgestelde 
onderzoeksmaatregel nutteloos was en aldus hun conclusie beantwoordt; 

Overwegende dat voor het overige de aangevoerde schending van de an
dere in het middel aangewezen wetsbepalingen uitsluitend is afgeleid uit de 
tevergeefs aangevoerde schending van de artikelen 1138, 3o, van het Ge
rechtelijk Wetboek en 149 van de Grondwet; 

Dat dit onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen; 
Wat betreft het tweede onderdeel : 
Overwegende dat de rechter wettig een aanbod van bewijs door getui

gen afwijst wanneer hij, zoals te dezen uit het antwoord op het eerste on
derdeel blijkt, in feite beslist dat het tegendeel reeds door vermoedens is be
wezen; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : schending van de artikelen 1134, 1135, 17 41 van het Bur
gerlijk Wetboek, 29 en 30 van de Pachtwet van 4 november 1969 (boek III, titel VIII, 
hoofdstuk II, afdeling 3 van het Burgerlijk Wetboek) als gewijzigd bij de wet van 7 no
vember 1988, 

doordat het bestreden vonnis, bij de uitspraak over de vordering van de eerste ver
weerster, "zegt dat de oorspronkelijke rechtsvordering tot uitzetting wegens ge
bruik zonder titel noch recht tegen (de eisers) gegrond is en laatstgenoemde veroor
deelt om afstand te doen van de litigieuze plaatsen, op grond van al zijn motieven die 
geacht worden hier volledig te zijn weergegeven en, inzonderheid, op grond: "dat het 
duidelijk is dat de pachtster, die het goed in werkelijkheid nooit zelfheeft geexploi
teerd, in het kader van een familiale overeenkomst de lopende pachtovereenkomst hee:ft 
willen overdragen of in onderpacht geven aan haar schoonbroer en schoonzuster (de 
eisers); dat die overdracht of die onderpacht op straffe van nietigheid moet voldoen aan 
de in artikel 30 van de wet gestelde vereisten; dat het daadwerkelijk gebruik dat de 
(eisers) aanvoeren dus op geen enkele titel steunt en niet kan worden tegengewor
pen aan de eigenaars-verpachters in wier rechten (de eerste verweerster) is getre
den; dat laatstgenoemde de ontbinding van de pachtovereenkomst ten laste van de 
(tweede verweerster) en de afstand van de plaatsen door de (eisers) mag vragen", 

terwijl, eerste onderdeel, de rechter ingevolge het in het middel bedoelde artikel 29 
van de Pachtwet, de ontbinding van de pachtovereenkomst met toepassing van ar
tikel1741 van het Burgerlijk Wetboek alleen kan uitspreken als hij vaststelt dat de 
tekortkomingen van de pachter aan zijn verplichtingen voldoende ernstig zijn; die be
oordeling van de ernst van de wanuitvoering rekening moet houden met het al dan 
niet bestaan van schade aan de zijde van de verpachter; het vonnis, om te beslissen 
dat de eerste verweerster "de ontbinding van de pachtovereenkornst ten laste van de 
(tweede verweerster) mag vragen", enkel vaststelt dat laatstgenoemde "het goed nooit 
zelfheeft geexploiteerd" en dat zij, aangezien zij haar pachtovereenkomst wilde over-
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dragen of aan de eisers in onderpacht geven, de vereisten van artikel 30 niet heeft ver
vuld", dat wil zeggen de voorafgaande toestemming van de verpachter verkrijgen; het 
geen uitspraak doet over de ernst van die tekortkomingen en, a fortiori, die ernst niet 
onderzoekt rekening houdend met de schade die de verpachter al dan niet heeft ge
leden; het vonnis, door niettemin te beslissen dat de vordering tot ontbinding van de 
pachtovereenkomst van de eerste verweerster tegen de tweede verweerster en dus ook 
haar rechtsvordering tot uitzetting wegens gebruik zonder titel noch recht tegen de 
eisers gegrond zijn, bijgevolg de artikelen 1741 van het Burgerlijk Wetboek en 29 van 
de Pachtwet schendt; 

tweede onderdeel, hoewel de pachter van landeigendommen naar luid van het in het 
middel bedoelde artikel 30 van de Pachtwet, noch het gepachte goed in onderpacht mag 
geven, noch zijn pacht mag overdragen zonder voorafgaande en schriftelijke toestem
ming van de verpachter, die bepaling enkel de betrekkingen tussen die twee par
tijen regelt maar niet eraan in de weg staat dat overeenkomsten van onderpacht of 
van overdracht door de pachter worden gesloten en niet bepaalt dat zij nietig zijn; bij
gevolg het vonnis dat oordeelt dat de overdracht of de onderpacht die de tweede ver
weerster aan de eisers heeft toegestaan op straffe van nietigheid de vereisten had moe
ten vervullen die in dat artikel 30 zijn vermeld, dat daaruit afieidt dat ''het werkelijk 
gebruik dat de (eisers) aanvoeren dus op geen enkele titel steunt" en dat, daarom, be
slist dat de rechtsvordering tot uitzetting wegens gebruik zonder titel noch recht van 
de eerste verweerster tegen de eisers gegrond is, die bepaling schendt en dus de ver
bindende kracht en de gevolgen van de overeenkomst van onderpacht of overdracht 
die het vaststelt, miskent (schending van de artikelen 1134 en 1135 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Wat betreft het tweede onderdeel : 

Overwegende dat artikel 30 van de Pachtwet de betrekkingen regelt tus
sen de verpachter en de pachter in die zin dat een pachtoverdracht tussen 
de overdrager en de overnemer zonder schriftelijke toestemming vanwege de 
verpachter aan laatstgenoemde niet kan worden tegengeworpen; 

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt "dat geen enkele pacht
overdracht noch onderhuur ter kennis van de eigenaars-verpachters werd ge
bracht - die daarmee dus niet hadden ingestemd - zoals is opgelegd bij ar
tikel 30 van de wet"; dat het zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, 
oordeelt dat "het werkelijk gebruik dat (de eisers) aanvoeren ( ... ) aan de 
eigenaars-verpachters in wier rechten (de eerste verweerster) is getreden, niet 
kan worden tegengeworpen"; dat het, op grond van die vermeldingen, zijn 
beslissing naar recht verantwoordt dat die verweerster "de afstand van de 
plaatsen door de (eisers) mag eisen (. .. )" aangezien zij die plaatsen gebrui
ken zonder recht noch titel die aan de voornoemde verweerster kunnen wor
den tegengeworpen; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Wat betreft het eerste onderdeel : 

Overwegende dat het onderdeel, aangezien de beslissing naar recht ver
antwoord is door de overwegingen die in het antwoord op het tweede on
derdeel zijn weergegeven, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 

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

18 januari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter en verslaggeuer : de h. Verheyden, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal -
Advocaat : mr. De Gryse. 
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Nr. 37 

1 e KAMER- 18 januari 2001 

INKOMSTENBELASTINGEN- INTERNATIONALE VERDRAGEN- FRANS-BELGISCHE OVER
EENKOMST VAN 10 MAART 1964 - PERSONENBELASTING - BELASTING DER NIET
VERBLIJFHOUDERS- TOETSING DOOR DE RECHTER- OMVANG. 

Krachtens art. 21.2 Overeenkomst 10 maart 1964 tussen Belgie en Frankrijk tot voor
koming van dubbele be lasting en tot regeling van wederzijdse administratieve en ju
ridische bijstand inzake inkomstenbelastingen is de appelrechter verplicht zich er
van te vergewissen of er een officieel afschrift is overgelegd van de bescheiden op grond 
waarvan de vervolging is ingesteld en na te gaan of, zoals eiser aanvoerde, de bui
tenlandse bescheiden geen uitwerking meer hebben omdat ze volgens de voorschrif
ten van de verzoekende Staat verjaard zijn en of ze hun executoir karakter niet ver
loren hebben (1). (Art. 21, 1 en 2, Frans-Belgische Overeenkomst 10 maart 1964.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0313.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 29 september 1998 en 2 
februari 1999 door het Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het eerste middel : schending van artikel 21, § 1 en 2, van de Overeenkomst 
van 10 maart 1964 tussen Belgie en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belas
ting en tot regeling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake in
komstenbelastingen, goedgekeurd bij de wet van 14 april 1965, 

doordat het hofvan beroep, op eisers conclusie ten betoge, in wezen, dat de rechts
vordering van de Franse Staat tot invordering van de rollen, op 28 mei 1996, datum 
waarop verweerder aan de vennootschap AG 1824 een uitvoerend beslag onder der
den op alle bedragen die zij aan eiser verschuldigd was heeft doen betekenen om de be
taling te verkrijgen van de belastingen op de Franse inkomsten die ten laste van ei
ser zijn ingekohierd, verj aard was met toepassing van artikel L 27 4 van het Franse hoek 
van de belastingprocedures luidens hetwelk '1es comptables du Tresor qui n'ont fait au
cune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre annees consecu
tives a partir du jour de la mise en recouvrement du role, perdent leur recours et sont 
dechus de tous droits et de toute action contre ce redevable", dat die verjaringster
mijn van vier jaar niet regelmatig geschorst was; dat de beslissing van de eerste rech
ter die het verzet van eiser tegen dat derdenbeslag had aangenomen dus dient te wor
den bevestigd, bij het bestreden arrest van 29 september 1998 beslist dat de 
toepassingsvoorwaarden van artikel21, § 2, van de in de aanhefvan het middel aan
gewezen Frans-Belgische Overeenkomst vervuld zijn aileen door het feit dat eiser een 
officieel afschrift voorlegt van de Franse executoir verklaarde bescheiden krachtens welke 
de uitvoering wordt gevorderd, op grond dat eiser "niet betwist dat de bescheiden krach
tens welke de uitvoering wordt gevorderd authentiek zijn (. .. ) maar wel dat zij ver
bindende en uitvoerbare kracht hebben; dat (eiser) tot staving van zijn stelling de ver
jaring aanvoert van de schuldvordering waarop de Franse akten betrekking hebben die 
tot staving van het beslag worden voorgelegd (. .. ); dat de Overeenkomst van 10 maart 
1964 met name tot doel heeft de invordering van de inkomstenbelastingen tussen Bel
gie en Frankrijk te vergemakkelijken buiten elke procedure van exequatur om en dus 

(1) F. RIGAUX, Droit international priue, deel I, 2e uitg., 1987, p. 151, nr. 223. 
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zonder herziening van het geschil ten gronde; dat aldus het stelsel dat door de voor
melde Overeenkomst is ingevoerd inzake vervolging en uitvoering een vereenvou
digd stelsel is dat niet vereist dat de aangezochte Staat alle voorwaarden toetst die zijn 
bepaald in artikel1494 van het Gerechtelijk Wetboek maar die toetsing integendeel be
perkt, onder voorbehoud van het onderzoek van de regelmatigheid van de uitvoerings
maatregelen ( ... ), tot de aanwezigheid van de bescheiden bedoeld in artikel 21, § 2, van 
de genoemde Overeenkomst ( ... ); dat de toepassingsvoorwaarden van die bepaling dus 
vervuld zijn zonder dat verder moeten worden getoetst", 

terwijl artikel 21 van de voornoemde Overeenkomst bepaalt: "1. de verdrag
sluitende Staten verbinden er zich toe, op grond van wederkerigheid, mekaar hulp en 
bijstand te verlenen voor de invordering, volgens de regelen van hun eigen wetge
ving van de definitiefverschuldigde belastingen waarop deze Overeenkomst van toe
passing is, zomede voor de aanvullende aanslagen, verhogingen, interesten en on
kosten die op deze belastingen betrekking hebben. 2. De vervolgingen en uitvoerings
maatregelen geschieden op voorlegging van een officieel afschrift van de executoir 
verklaarde bescheiden, eventueel vergezeld van de beslissingen die kracht van ge
wijsde hebben verworven"; de Belgische rechter die met toepassing van die bepa
ling kennisneemt van een geschil over de geldigheid van een door verweerder op ver
zoek van de Franse belastingoverheid gelegd beslag, moet nagaan of de door verweerder 
voorgelegde executoir verklaarde bescheiden in Frankrijk door de in de Franse wet be
paalde verjaring hun uitwerking niet hebben verloren; artikel 21 van de voor
noemde Overeenkomst vanzelfsprekend niet impliceert dat de Franse Staat voor de 
invordering van zijn inkomstenbelastingen in Belgie meer rechten zou hebben dan in 
Frankrijk; het arrest, door te overwegen dat in dit geval de enige voorwaarde die voor 
de toepassing van artikel 21 de voornoemde Overeenkomst is gesteld, de voorleg
ging is door eiser van de officiiHe afschriften van de Franse executoir verklaarde be
scheiden krachtens welke de invordering wordt gevorderd, zonder na te gaan of de 
rechtsvordering van de Franse staat tot tenuitvoerlegging van die executoir ver
klaarde bescheiden niet verjaard was, zoals eiser betoogde, de in de aanhefvan het 
middel bedoelde bepaling schendt : 

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest van 29 september 
1998 blijkt dat verweerder een dwangbevel heeft afgeleverd en een uitvoe
rend beslag onder derden heeft gelegd om de betaling te verkrijgen van in
komstenbelastingen die in Frankrijk ten laste van eiser ten kohiere wa
ren gebracht, en zulks "op grond van executoir verklaarde bescheiden die de 
Franse overheid had overgezonden en op verzoek om bijstand bij de invor
dering van die bescheiden ( ... )van de bevoegde Franse overheid met toe
passing van artikel 21 van de Overeenkomst die op 10 maart 1964 tussen 
Belgie en Frankrijk is gesloten ( ... )"; 

Overwegende dat het hof van beroep, op de conclusie waarin eiser be
toogde dat de belastingvordering van de Franse Staat ve:rjaard was en de ver
bindende en executoire kracht betwistte van de bescheiden krachtens welke 
de uitvoering werd gevorderd, oordeelt "dat de Overeenkomst van 10 maart 
1964 met name tot doel heeft de invordering van de inkomstenbelastingen 
tussen Belgie en Frankrijk te vergemakkelijken buiten elke procedure van 
exequatur om en dus zonder herziening van het geschil ten gronde; datal
dus het stelsel dat door de voormelde Overeenkomst is ingevoerd inzake ver
volging en uitvoering een vereenvoudigd stelsel is dat niet vereist dat de aan
gezochte Staat alle voorwaarden toetst die zijn bepaald in artikel1494 van 
het Gerechtelijk Wetboek maar die toetsing integendeel beperkt, onder voor
behoud van het onderzoek van de regelmatigheid van de uitvoerings
maatregelen ( ... ),tot de aanwezigheid van de bescheiden bedoeld in arti
kel 21, § 2, van de genoemde Overeenkomst"; 

Overwegende dat artikel 21, § 1 en 2, van het Verdrag van 10 maart 1964 
tussen Belgie en Frankrijk tot voorkoming van dubbele belasting en tot re
geling van wederzijdse administratieve en juridische bijstand inzake in-
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komstenbelastingen bepaalt dat de verdragsluitende Staten zich ertoe ver
binden, op grond van wederkerigheid, mekaar hulp en bijstand te verle
nen voor de invordering, volgens de regelen van hun eigen wetgeving van de 
definitief verschuldigde belastingen waarop deze Overeenkomst van toe
passing is, zomede voor de aanvullende aanslagen, verhogingen, interes
ten en onkosten die op deze belastingen betrekking hebben; 

Dat artikel 21.2 bepaalt dat de vervolgingen en uitvoeringsmaatregelen ge
schieden op voorlegging van een officieel afschrift van de executoir ver
klaarde bescheiden, eventueel vergezeld van de beslissingen die kracht van 
gewijsde hebben verworven; 

Overwegende dat de appelrechter weliswaar naar luid van laatstge
noemde bepaling verplicht is zich ervan te vergewissen of er een offi.cieel af
schrift is overhandigd van de bescheiden op grond waarvan vervolging was 
ingesteld, maar dat zulks hem evenwel niet ontslaat van de verplichting na 
te gaan of, zoals eiser aanvoerde, de buitenlandse bescheiden geen uitwer
king meer hebben omdat ze volgens de wet van de verzoekende Staat ver
jaard zijn en of ze hun executoir karakter niet hebben verloren; 

Dat het arrest dat beslist dat een dergelijk toezicht niet hoeft te gebeu
ren, de in het middel aangewezen wetsbepaling schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat de vernietiging van het arrest van 29 september 1998 
leidt tot vernietiging van het arrest van 2 februari 1999 dat daarvan het ver
volg is; 

Om die redenen, zonder het tweede middel te moeten onderzoeken, dat tot 
geen ruimere vernietiging kan leiden, vernietigt het bestreden arrest van 29 
september 1998, behalve in zoverre het het hoger beroep ontvankelijk ver
klaart en vernietigt het arrest van 2 februari 1999 dat daarvan het vervolg 
is; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest en van het nietigverklaarde 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 Bergen. 

18 januari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verheyden, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemae
cker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en De Bruyn. 

Nr. 38 

1 e KAMER- 19 januari 2001 

LOON- BESCHERMING- OVERDRACHT VAN LOON- VERZET- VREDERECHTER- GROND 
WAAROP DE BEKRACHTIGING NIET KAN WORDEN GEWEIGERD. 

Waar het, krachtens art. 31 Loonbeschermingswet, de vrederechter toekomt om, zon
der de grenzen van dit artikel te buiten te gaan, in laatste aanleg alle voor hem op
geworpen betwistingen te beslechten betreffende de vorm en de grand van de loon· 
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afstand en de hoofdschuld, kan hi} de bekrachtiging van de loonoverdracht niet wei
geren op de uitsluitende grand dat de gelijkheid van de schuldeisers daardoor in het 
gedrang komt (1). (Art. 31 Loonbeschermingswet.) 

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

ARREST 

(A.R. C.98.0344.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 mei 1998 in laatste aan
leg gewezen door het Vredegerecht van het tweede kanton te Kortrijk; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1134, 1135 en 1690 van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 

van de Hypotheekwet van 16 december 1851, 1390ter van het Gerechtelijk Wet
hoek, 27, 28, 29 en 31 van de wet van 12 april1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers, 

doordat de vrederechter de vordering van eiseres tot bekrachtiging van de tussen 
partijen gesloten overeenkomst tot loonoverdracht ongegrond verklaart, 

de vrederechter aldus beslist op de volgende gronden : 
"Wij bemerkten dat verweerder te kampen heeft met een probleem van overkre

ditering en dat er voor onze zetel nog een andere zaak hangende was waarin even
eens de geldigverklaring van een loonoverdracht werd gevraagd (de zaak AR 27.4 71). 
Wij bemerkten tevens dat de bekrachtiging van een loonoverdracht een voorrang kan 
doen ontstaan ten voordele van de schuldeiser die toevallig als eerste de uitvoering 
van de in zijn voordeel toegestane overdracht heeft benaarstigd ( ... ). 

De bekrachtiging komt toe aan de vrederechter. De wetgever heeft niet bepaald 
waarop de vrederechter moet steunen om de loonoverdracht aldan niet te bekrach
tigen. In de door eiseres aangehaalde cassatiearresten van 10 november 1983 (R.W. 
1984-85, 832) wordt niet gezegd dat de vrederechter zich niet mag inlaten met de on
billijke gevolgen die zijn beslissing kan meebrengen voor andere schuldeiseres die niet 
in de zaak betrokken zijn. 

Wij zien niet in om welke reden de vrederechter niet zou mogen beogen de gelijk
heid van de schuldeisers te bewerkstelligen, wanneer hij van oordeel is dat er geen 
objectieve en redelijke verantwoording bestaat voor de ongelijke behandeling die zou 
ontstaan door de bekrachtiging van de loonoverdracht en door het mechanisme van 
artikel 1390ter van het Gerechtelijk Wetboek. 

Eiseres laat niet kennen om welke reden, andere dan de anterioriteit van het be
richt van loonoverdracht, zij voorrang zou moet hebben op een schuldeiser die slechts 
nadien beslag legt op het loon. Wij aanzien die anterioriteit niet als een voldoende ver
antwoording voor de ongelijke behandeling van schuldeisers wier vordering moge
lijk zelfs van eerdere datum is", 

terwijl ieder die persoonlijk verbonden is, luidens artikel 7 van de Hypotheekwet 
van 16 december 1851 gehouden is zijn verbintenissen nate komen onder verband van 
al zijn goederen, zo tegenwoordige als toekomstige, 

de goederen van de schuldenaar luidens artikel 8 van dezelfde wet slechts tot ge
meenschappelijke waarborg voor de schuldeisers strekken, voor zover tussen de schuld
eisers geen wettige redenen van voorrang bestaan, 

luidens artikel 28 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers de overeenkomst tot loonoverdracht bij ontstentenis van ver
zet uitwerking heeft, nadat de overnemer aan de gecedeerde schuldenaar een af-

(1) BoEs, R., "Loonbeslag, loonoverdracht en loonontvangstmachtiging", inAanwerven, tewerk
stellen en ontslaan, Kluwer, T-3640; VAN EECKHOUTIE, W., Sociaal Compendium. Arbeidsrecht, Klu
wer 1997-98, 770-777. 
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schrift van de aan de overdrager gerichte kennisgeving van zijn voornemen tot uit
voering heeft gezonden, 

de overeenkomst tot loonoverdracht luidens artikel1390ter van het Gerechtelijk Wet
hoek aan derden kan worden tegengeworpen vanafhet tijdstip van neerlegging van 
het hericht van overdracht op de griffie van de rechthank van eerste aanleg van de 
woonplaats van de overdrager, 

de overeenkomst tot overdracht van loon vanaf dat ogenhlik ten aanzien van der
den tot gevolg heeft dat de overgedragen loonvordering uit het patrimonium van de 
werknemer verdwijnt en derhalve niet meer kan strekken tot waarhorg voor de schuld
eisers die vreemd zijn aan de overeenkomst tot loonoverdracht, 

in geval van samenloop tussen hegunstigden van verschillende loonoverdrachten de 
datum waarop de gecedeerde schuldenaar overeenkomstig artikel 28 van de wet van 
12 april 1965, het afschrift ontvangen heeft van de hij die wetshepalig hedoelde ken
nisgeving, hepaalt welke hegunstigde eerst wordt hetaald, 

de artikelen 1390ter van het Gerechtelijk en 27 en volgende van de wet van 12 april 
1965 bijgevolg de hij artikel 8 van de Hypotheekwet hedoelde wettige redenen van voor
rang tussen de schuldeisers hevatten, 

de wet van 12 april 1965 daarenboven ertoe strekt de werknemer de garantie te hie
den dat hij vrij over zijn loon kan heschikken en aldus in zijn levensonderhoud en dat 
van zijn gezin kan voorzien, 

de wet van 12 april1965 geenszins ertoe strekt de helangen van derden, zoals de 
schuldeisers van de werknemer, te vrijwaren, 

de wet van 12 april 1965 uitsluitend ter hescherming van de werknemer voorziet 
in de mogelijkheid van verzet tegen de uitvoering van de loonoverdracht en, in ge
val van verzet, in de hekrachtiging van de overdracht door de vrederechter, 

de wet aan de vrederechter derhalve slechts toelaat de hekrachtiging van de over
eenkomst tot loonoverdracht te weigeren, ingeval de overdracht op onrechtmatige wijze 
afbreuk doet aan de helangen van de werknemer, 

de vrederechter derhalve door de vordering van eiseres ongegrond te verklaren, uit
sluitend op grond dat de anterioriteit van het hericht van loonoverdracht niet vol
staat voor de ongelijke hehandeling van de overige schuldeisers van verweerder, zo
wel op onwettige gronden de hekrachtiging van de loonoverdracht weigert als de hij 
wet vastgelegde voorrang tussen de schuldeisers die een overeenkomst tot loon
overdracht met verweerder hehhen gesloten miskent en aldus de in het middel aan
geduide wetshepalingen schendt : 

Overwegende dat, krachtens artikel 31 van de Loonbeschermingswet, de 
vrederechter van de woonplaats van de loonoverdrager bevoegd is om de loon
overdracht te bekrachtigen, ongeacht de hoegrootheid van de overgedra
gen loonbedragen; 

Dat het de vrederechter toekomt om, zonder de grenzen van artikel31 te 
buiten te gaan, in laatste aanleg alle voor hem opgeworpen betwistingen te 
beslechten betreffende de vorm en de grond van de loonafstand en de hoofd
schuld; 

Dat de vrederechter de bekrachtiging van de loonoverdracht kan weige
ren op de door de wetgever toegestane gronden ter bescherming van de loon
overdrager; 

Dat de vrederechter aldus de bekrachtiging van de overdracht niet kan wei
geren op de uitsluitende grond dat de gelijkheid van de schuldeisers daar
door in het gedrang komt; 

Overwegende dat het bestreden vonnis de vordering tot bekrachtiging van 
de door de verweerder ondertekende loonoverdracht ongegrond verklaart op 
de enkele grond dat schuldeisers niet ongelijk mogen worden behandeld; 

Dat het bestreden vonnis aldus artikel 31 van de Loonbeschermingswet 
schendt; 
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Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de zaak naar het Vredegerecht van het eerste kanton te Kortrijk. 

19 januari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- "Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaten: mrs. Nelisse Grade. 

Nr. 39 

1 e KAMER - 19 januari 2001 

1° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN- EIGENHANDIG TESTAMENT- BEWIJS
WAARDE. 

2° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- GESCHRIFTEN- BEWIJSWAARDE- ONDERHANDSE AKTE 
-AAN ALGEMENE OF BIJZONDERE LEGATARIS TEGENGEWORPEN- VERKLARING DE HANDTE
KENING NIET TE KENNEN- GEVOLG. 

So BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- BEWIJS
LAST- EIGENHANDIG TESTAMENT- TESTAMENT INGEROEPEN DOOR WETTIGE ERFGENAAM
AAN ALGEMENE OF BIJZONDERE LEGATARIS TEGENGEWORPEN- VERKLARING DE HANDTE
KENING NIET TE KENNEN. 

4 ° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN- EIGENHANDIG TESTAMENT- TESTAMENT IN
GEROEPEN DOOR WETTIGE ERFGENAAM- AAN ALGEMENE OF BIJZONDERE LEGATARIS TE
GENGEWORPEN- VERKLARING DE HANDTEKENING NIET TE KENNEN- BEWIJSLAST. 

1 o Een eigenhandig testament heeft slechts bewijswaarde wanneer de echtheid er
van is erkend of bewezen (1). (Artt. 970, 1S22 B.W.) 

2°, so en 4° Wanneer een wettige erfgenaam een beroep doet op een eigenhandig tes
tament waarin een vroeger authentiek testament wordt herroepen en de door het au
thentiek testament aangewezen algemene of bijzondere legatarissen verklaren dat zij 
de handtekening van hun rechtsvoorganger niet kennen, rust de bewijslast en het 
bewijsrisico nopens de echtheid van het eigenhandig testament op de wettige erfge
naam (2). (Artt. 970, 1S2S B.W., 870 Ger.W.) 

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

Conclusie van advocaat-generaal Bresseleers : 

1. Het cassatieberoep stelt de vraag aan de orde wie de bewijslast heeft van de echt
heid van een eigenhandig testament. Moet de legataris die een dergelijk testament in-

( 1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie. 

(2) Zie de conclusie van het openbaar ministerie. 
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roept bewijzen dat het van de hand is van de erflater, of client de rechtsopvolger die 
verklaart de handtekening van zijn rechtsvoorganger-erflater niet te kennen, aan te 
tonen dat het stuk vals is? 

2. Wat de tegenstelbaarheid betreft is een eigenhandig testament een onder
handse akte waarop volgens de unanieme rechtspraak en rechtsleer de artikels 1322 
tot 1324 van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk zijn. 

Concreet betekent het dat, indien de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de erf
later op wiens eigenhandig testament een derde zich beroept, verklaren dat zij het 
schrift of de handtekening van hun rechtsvoorganger niet kennen, het bedoelde tes
tament elke bewijswaarde verliest totdat de echtheid ervan is vastgesteld door het ge
rechtelijk onderzoek waarvan sprake in artikel 1324 van het Burgerlijk Wetboek (3). 

Daaruit volgt dat degene die het eigenhandige testament inroept de aanleggende 
partij zal zijn in het echtheidsonderzoek, dat hij de bewijslast heeft dat het testa
ment van de erflater is, dat op hem het bewijsrisico rust. 

3. Verweerster houdt voor dat dit standpunt te ruim is, en meent bij De Page (4) en 
Dillemans (5) steun te vinden voor haar opvatting dat aileen wettige erfgenamen van de 
erflater de echtheid van een eigenhandig testament op die wijze kunnen betwisten. 

In de overgrote meerderheid van de gevallen gaan betwistingen als deze inder
daad uit van wettige erfgenamen wier aanspraken op een nalatenschap door een ei
genhandig testament in het gedrang worden gebracht. Vandaar dat in de rechtsleer 
meestal deze casuspositie besproken wordt. Maar dat betekent geenszins dat de 
rechtsleer de algemene legatarissen uitsluit uit de toepassing van de artikels 1323 en 
1324 van het Burgerlijk Wetboek. 

Zo staat het buiten kijf dat De Page enkele bladzijden verder (6) expliciet de te
gengestelde mening verdedigt van wat onrechtstreeks door een a contrario-redenering 
zou kunnen worden afgeleid uit het door verweerster aangehaalde citaat. 

Anderzijds legt Dillemans niet uit waarom hij aileen aan de erfgenamen het recht 
voorbehoudt om te verklaren dat zij de handtekening niet kennen, en de in de be
sproken wetsartikels evenwaardig vermelde rechtsopvolgers hiervan uitsluit. 

4. Het blijkt uit niets dat, en het valt trouwens niet in te zien waarom, ten aan
zien van de aanspraken van de begunstigde van een eigenhandig testament, de rechts
positie van een wettige erfgenaam meer bescherming zou verdienen dan de rechts
positie van een bij openbaar testament aangewezen algemene legataris. 

De opvatting die verweerster in de memorie van antwoord verdedigt, vindt geen steun 
in het recht. 

Dat geldt oak voor de stelling dat de artikels 1323 en 1324 van het Burgerlijk Wet
boek niet toepasselijk zijn indien het eigenhandige testament wordt ingeroepen door 
een wettige erfgenaam van de erflater. 

Dat zeggen met een overtuigende eensgezindheid zowel de auteurs die vermeld zijn 
in de voorziening (7) als Delnoy in zijn recent overzicht van rechtspraak (8). 

(3) DE PAGE, H., TI·aite elementaire de droit civil belge, VIII/2, Bruylant 1973, 1061, nr. 914. 

(4) Ibid., 1060, nr. 913, eerste zin; 

(5) DILLEMANS, R., "Testamenten", in Beginselen van Belgisch Privaatrecht, DILLEMANS, R., en VAN 
GERVEN, W. (ed.), VII, Standaard 1977, 169, voetnoot 80. 

(6) De Page, H., o.c., 1063, nr. 914, 80. 

(7) BAUDRY-LACANTINERIE, G., en CoLIN, M., Traite theorique et pratique de droit civil, XI, Des 
donations entre vifs et des testaments, II, Parijs 1905, 68-69; DE PAGE, H., o.c., nr. 914; JACOBS, H., 
Les Testaments, in Rep. Not., T. III, Livre VIII, Larcier, 104, nr. 127; PUELINCKX-COENE, M., Over
zicht van rechtspraak. Giften (1985-1992), TP.R. 1994, (1615) 1767 nr. 306-307. 

(8) DELNOY, P., Chronique de jurisprudence (1988·1997): Les liberalites, Larcier 2000, 220, nr. 
136. 
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5. Wat dan specifiek de zaak betreft die aan de appelrechter is voorgelegd, het blijkt 
dat de eisers behoren tot de categorie "erfgenamen ofrechtverkrijgenden" nu het als 
dusdanig niet betwiste openbare testament van 26 juni 1986 hen als enige testa
mentaire erfgenamen van de erflater aanduidt. 

Aangezien er immers geen erfgenamen bestaan aan wie de wet een voorbehou
den erfdeel toekent op de goederen van de erflater, zijn de eisers, overeenkomstig ar
tikel 1006 van het Burgerlijk Wetboek, door diens dood van rechtswege in het bezit 
getreden zonder de afgifte te moeten vragen. 

Zij zijn de rechtverkrijgenden die zich op artikel1323, tweede lid, kunnen beroe
pen zonder daartoe te moeten bewijzen dat geen jonger en geldig eigenhandig testa
ment hun aanspraken tenietdoet. 

Artikel1006 verhindert aldus het ontstaan van een onvruchtbare kringredenering. 
Het bestreden arrest heeft dan ook onterecht beslist dat de eisers moesten bewij

zen dat het eigenhandige testament vals was. 
6. In de memorie van antwoord verwijst verweerster nog naar de rechtspraak van 

het Franse Hof van Cassatie (9) waaruit zou blijken dat, indien een algemene lega
taris (zoals de rechtsvoorganger van verweerster) overeenkomstig de artikels 1006 en 
1008 van het Burgerlijk Wetboek in het bezit is gesteld van de nalatenschap, de be
wijslast verlegd wordt en de in bezit gestelde legataris de echtheid van het eigen
handige testament niet hoeft te bewijzen. 

Verweerster stelt aldus een substitutie van motieven voor. Haar suggestie is ech
ter onbruikbaar omdat het bestreden arrest in verband met de bewering dat ver
weerster in bezit gesteld is, geen enkel feitelijk gegeven vaststelt. 

De opvatting van het Franse Hof van Cassatie is trouwens door de Belgische recht
spraak verworpen en wordt betwist door de zo goed als unanieme rechtsleer, in Belgie 
en in Frankrijk. 

En het Franse Hof zelf zou volgens De Page (10) een uitzondering maken voor het 
geval dat het eigenhandige testament verdacht voorkomt, wat in de voorliggende zaak 
zeker het geval is. Het bestreden arrest vermeldt immers "De gevolgtrekking door (ver
weerster) gemaakt (dat alzo vaststaat dat het eigenhandige testament van de de cu
jus is) is ( ... ) niet correct". 

De beslissing van de appelrechter kan bijgevolg ook niet op deze door verweerster 
aangebrachte rechtsgrond gerechtvaardigd worden. Uit de aangehaalde recht
spraak blijkt anderzijds wel dat de stelling die ik in deze conclusie heb uiteengezet, 
de uitzondering van de bij presidiaal bevelschrift in be zit gestelde legataris terzijde 
gelaten, ook met de zienswijze van het Franse Hofvan Cassatie overeenstemt. 

Conclusie : vernietiging. 

ARREST 

(A.R. C.98.0400.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 februari 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het middel, gesteld als uolgt : 
schending van de artikelen 970, 1001, 1322, 1323, inzonderheid het tweede lid, en 

1324 van het Burgerlijk Wetboek, en 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 
doordat de appelrechter in de bestreden beslissing de "aanvankelijke vordering" van 

de eisers ongegrond verklaart en dienvolgens voor recht zegt "dat verweerster op grond 
van het testament gedagtekend mei 1988 enige erfgename is van wijlen Alice B.", op 
grond van de volgende overwegingen : 

(9) Verwijzing door DE PAGE, o.c., 1063, nr. 915. 

(10) Ibid. 
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"Het (beroepen) vonnis verklaart een testament van wijlen Alice B. van mei 1988 
nietig en zegt voor recht dat uit hoofde van een authentiek testament van 26 juni 1986 
(de eisers) de uitsluitende erfgenamen zijn van de overledene; 

(. .. ) 
Het betwist testament werd aan drie schriftonderzoeken onderworpen; 
Schriftdeskundige Fr. N. komt tot de bevinding dat het testament niet geschre-

ven werd door de decujus. Sommige schriftkenmerken zijn in overeenstemming met 
letters oflettercombinaties geschreven door de broer, maar het voorhanden zijnde bruik
bare geschrift van die broer is te karig om betrouwbare conclusies te maken. Hij kan 
niet uitmaken door wie het testament werd geschreven en genaamtekend; 

Op te merken is dat de deskundige met betrekking tot het geschrift van de decu
jus enkel beschikte over drie zichtkaarten. De datum is niet leesbaar op de fotoko
pie; 

Schriftdeskundige P. D. stelt talrijke identiteitspunten vast tussen de betwiste hand
tekening 'A.B.' op het testament en de handtekeningen van de decujus; Hij vindt geen 
identiteitspunt tussen deze handtekening en de geschriften van Alfons B.; 

Hij oppert dat naar alle waarschijnlijkheid de handtekening deze is van de decu
jus; 

Met de postkaarten houdt hij geen rekening gelet op het groat tijdsverschil tus
sen die kaarten en het testament; 

Schriftdeskundige F. W. geeft een jaartal op voor twee van de prentkaarten, nl. 1976 
en 1984. De derde vertoont geen leesbare poststempeling; Hij stelt ook overeenstem
mingen vast met het schrift van Alfons B. en oordeelt dat dit toelaat hem met zeer hoge 
waarschijnlijkheid als scriptor aan te duiden; Hij is formeel dat het geschrift en de sig
natuur niet van de hand van de decujus is en dat met aan zekerheid grenzende waar
schijnlijkheid de broer het testament heeft geschreven en ondertekend; 

In zijn verslag wijst hij erop dat de scriptor over een behoorlijke grafische vaar
digheid beschikte. Hij gelooft de broer niet in de bewering dat hij niet kan schrijven 
of lezen en alleen letter per letter iets kan neerpennen; 

Schriftdeskundige F. W., ook schriftdeskundige P. D., aanvaardt dat de gelijkenis
sen tussen het schrift van de decujus en haar broer te verklaren is door de band van 
naaste bloedverwantschap met als gevolg dat naar alle waarschijnlijkheid heiden de
zelfde kalligrafische opleiding kregen in het basisonderwijs; 

Niets laat toe nate gaan ofwijlen Alfons B., zoals hij voorhoudt, met moeite kon 
schrijven en niet kon lezen omdat hij bijna niet meer zag. Hij werd geboren in 1898 
en was reeds 90 jaar oud op het ogenblik van het litigieus testament; Geschriften van 
zijn hand in die periode om als vergelijkingsmateriaal te dienen werden niet opge
zocht; 

Uit verklaringen naar aanleiding van het strafrechtelijk onderzoek moet blijken dat 
de decujus 'de laatste jaren' zelf niet meer schreef en 'enkel nog met moeite haar hand
tekening kon zetten'; 

(. .. ) Geschriften van de hand van de decujus welke als vergelijkingsmateriaal in aan
merking kunnen genomen worden zijn niet voorhanden. De briefkaarten kunnen als 
vergelijking niet aanvaard worden, in acht genomen het zeer groat verschil in schrift 
in vergelijking bijvoorbeeld met de handtekening op het authentiek testament of op 
de 'persoonlijke steekkaart van de bewoner'; (De vaststaande echtheid van de) (h)and
tekeningen van de decujus (. .. ), hetgeen onbetwistbaar geldt voor de handtekening op 
het openbaar testament, kan aangenomen worden voor deze voorkomend op de steek
kaart en deze op de brief aan de A.S.L.K.; De handtekening op de brief van 4 ja
nuari 1989 aan de N.M.K.N. is twijfelachtig; Alle deskundigen zijn het eens dat zij on
dertekende met 'A. B.' of met 'Alice B.', niet met 'B. Alice'; 

De schriftdeskundige Fr. N. vergelijkt nochtans uitsluitend het testament met de 
briefkaarten; 

Op die briefkaarten is het geschrift zeer vlot en vloeiend met sierlijke bewegin
gen, die een vast patroon vormen; Het volstaat te verwijzen naar de handtekening op 
het openbaar testament om deze. vergelijking als relevant te weigeren. De handte
kening op het openbaar testament is allerminst vlot en vloeiend, laat staan sierlijk, 
weliswaar nog niet tremorachtig, maar tach ... Het verschil is uitermate groat! 
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Fr. N. concludeert nochtans uit zijn vergelijking dat het handschrift van het tes
tament niet van de decujus is. Objectief besluit hij dat niet mag voorgehouden wor
den dat het het handschrift van Alfons B. zou zijn. Zijn bevindingen overtuigen niet. 
Juist is wel de overeenstemming tussen het eerste deel in beide handtekeningen (deze 
van Alfons B. en deze op het litigieus testament). Die overeenstemming bestaat ech
ter niet met alle voorhanden zijnde handtekeningen van Alfons B.; 

De schriftdeskundige F. W. vertrekt blijkbaar van twee basisgegevens enerzijds dat 
Alfons B. wel beter kan schrijven dan blijkt uit de schriftproeven afgenomen door de 
verbalisanten en dat hij dus volgens hem simuleert (hij acht de bewering van Alfons 
B. ongeloofwaardig), anderzijds dat tussen het geschrift van Alfons B. en de decu
jus vele gelijkenissen bestaan (niet beschreven) hetgeen te verklaren is door het feit 
dat het broer en zuster betreft met allicht eenzelfde kalligrafische opleiding. Hij be
schouwt Alfons B. als de verdachte. Hij heeft hem niet ontmoet of schriftproeven af
genomen; 

Hij vergelijkt in feite het handschrift van het testament met de schriftproeven van 
Alfons B. Hij is absoluut zeker dat Alfons B. de vervalser is; 

Wanneer het geschrift van het testament niet eigenlijk getoetst wordt aan het ge
schrift van de decujus (ook wanneer slechts enkele handtekeningen van haar in aan
merking zouden kunnen komen) is zijn verslag niet dienend. Hij handelt wel over 're
levante litigieu(z)e afwijkingen' met het 'grafisme van wijlen Alice B.', maar laat na 
dit grafisme voorwerp van zijn vergelijkend onderzoek op te geven. Vergelijkt hij de 
briefkaarten met het testament of maakt hij de vergelijking tussen de letters van haar 
handtekeningen in 1986 en 1988 met het handschrift van het testament? 

Schriftdeskundige P. D. aanvaardt identiteitspunten met het geschrift van Alfons 
B., maar neemt enkel aan, zonder zekerheid, dat het testament door deze kan ge
schreven zijn; 

Hij treedt daarin Fr. N. bij; 

Hij is echter van oordeel dat de handtekening op het testament naar alle waar
schijnlijkheid wel van de decujus is. Hij wil zich niet uitspreken over de tekst van het 
testament daar ieder geschrift van haar uit dezelfde periode ontbreekt; 

Deze verslagen laten niet toe aan te nemen, althans niet met zekerheid, dat Alfons 
B. het testament schreef; (Verweerster) moet daarin gevolgd worden. Zij besluit dat 
alzo vaststaat dat het testament van de hand van de decujus is. Deskundige Fr. N. 
stelde evenwel verschilpunten vast die hij niet kan toeschrijven aan de ouderdom. Des
kundige P. D. onthoudt zich van iedere beoordeling vermits volgens hem geschrif
ten van de decujus uit dezelfde periode zouden moeten kunnen vergeleken worden. Des
kundige F. W. handelt niet echt over het verschil tussen het geschrift van de decujus 
en het geschrift van het testament, maar wijst zonder precisie toch ook op verschil
len ... De gevolgtrekking door (verweerster) gemaakt is bijgevolg niet (c)orrect. Juist 
is dat behoudens de decujus en Alfons B. niemand anders in aanmerking komt of kan 
komen. (De eisers) alleszins niet! 

(. .. ) De conclusie dat niet bewezen wordt dat Alfons B. het litigieus testament schreef 
heeft desondanks niet automatisch tot gevolg dat bewezen is dat het geschrift nood
zakelijk van de decujus is; 

(Verweerster) mag alleen voorhouden dat het niet haar toekomt dit aan te tonen en 
dat het integendeel aan (de eisers) behoort aan te tonen dat het stuk vals is; 

Dit bewijs wordt niet concreet aangebracht. (De eisers) zouden alleen kunnen wij
zen op de verschillende handtekening enerzijds op het betwist testament, ander
zijds onder het intrekken van de volmacht op de rekening bij de A.S.L.K. ( 4 mei 1988). 
Deze vaststelling is onvoldoende om tot valsheid te besluiten; 

Dit heeft eventueel verband met de dagtekening waarover hierna wordt gehan
deld; 

(. .. ) Het testament vermeldt als datum 'mei 1988' : 

Het betreft bijgevolg een onvolledige dagtekening. De dagtekening veronderstelt im
mers de aanwijzing van dag, maand en jaar. 
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Een onvolledige datum mag aangevuld worden; 
Elementen om de datum te vervolledigen geeft (verweerster) niet op; 
Zij beperkt zich ertoe voor te houden dat het besproken testament is opgemaakt na 

het openbaar testament ingeroepen door (de eisers); 
De feitengegevens wijzen niet op een dagtekening in mei 1988; 
Vooreerst is er een merkelijk verschil tussen de handtekening op het testament en 

de handtekening van 4 mei 1988. Alsdan was de decujus blijkbaar nog bij machte haar 
handtekening normaal te plaatsen, zonder omissie van een letter en zonder verschrij
ving. Voorts geeft Alfons B. toe dat hij dit testament slechts ontving einde 1988; 

In acht genomen het geschrift (ook van de handtekening) mag echter worden aan
genomen dat het testament dagtekent van na het openbaar testament; 

Zoals reeds aangehaald is het zeer twijfelachtig dat de handtekening van de de
cujus begin 1989 van haar hand is. Daaromtrent blijkt dat zij vanaf 1986 geen en
kele handtekening nog rechtlijnig plaatste. In 1989 zou zulks dan weer het geval zijn. 
Daarenboven ondertekende zij steeds ofurel 'A B.' ofurel 'Alice B.'. In 1989 zou dit voor 
het eerst 'B. Alice' worden ... 

Dat de vermelde datum niet juist is heeft op zich de nietigheid van het testament 
niet tot gevolg; 

Alhier is uit te sluiten dat het testament zou zijn opgemaakt voor het openbaar tes
tament; 

Er is evenmin mogelijkheid van betwisting van datum ten overstaan van een an
der eigenhandig testament; 

Niemand beweert dat de decujus einde 1988 niet gezond van geest was. (De ei
sers) aanvaarden trouwens de geldigheid van de volmacht van januari 1989 inver
band met de kasbons bij de N.M.K.N.; 

Bijgevolg wordt ter zake aan de vereisten van bijkomende geldigheidswaarborg vol
daan; 

De eerste rechter overwoog juist dat de onvolledige datum op zich niet tot nietig
heid leidt; 

Dit geldt eveneens voor de onjuiste datum; 
Het hoger beroep komt gegrond voor" (eerste blad in fine tot en met het zesde blad 

van het bestreden arrest), 
terwijl de eisers te dezen voor de feitenrechter betwistten dat het door verweerster 

ingeroepen eigenhandig testament van "mei 1988" van de hand van de decujus, wij
len mevrouw Alice B., was, en aanvoerden dat dit "eigenhandig testament" een ver
valsing inhield, nu het volgens de eisers werd geschreven en ondertekend door wij
len de vader van verweerster, de heer Alfons B., die aldus de erfenis van de decujus, 
zijn zuster, wilde opeisen; de eisers hierbij verwezen naar het in dit verband ge
voerde gerechtelijk onderzoek - waarin meerdere schriftdeskundigen hun visie had
den vertolkt - waaromtrent ten gevolge van het overlijden van de heer Alfons B. op 
2 maart 1991 evenwel geen uitspraak werd gedaan; 

Te dezen niet werd betwist dat de eisers, als goede kennissen van de decujus, door 
deze laatste bij notarieel testament van 26 juni 1986 als algemene legatarissen over 
haar nalatenschap werden aangesteld; de eisers verweerster dan ook, bij 
gerechtsdeurwaardersexploot van 9 december 1991, lieten dagvaarden voor de Recht
bank van Eerste Aanleg te Gent teneinde te horen zeggen voor recht dat zij inge
volge het notariele testament van 26 juni 1986 de uitsluitende erfgenamen van wij
len mevrouw Alice B. zijn; de eisers hierbij formeel ontkenden dat het zogenaamde 
eigenhandig testament van mei 1988 van de hand van de decujus was en dan ook stel
den dat dit testament nietig diende te worden verklaard; 

De appelrechter in de bestreden beslissing het hoger beroep van verweerster te
gen het n.a.v. de dagvaarding van 9 december 1991 uitgesproken vonnis evenwel ge
grond verklaart en dienvolgens voor recht zegt dat verweerster, als enige dochter van 
wijlen de heer Alfons B., "op grond van het testament gedagtekend mei 1988 enige erf
gename is van wijlen Alice B.", 
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en terwijl een eigenhandig testament, overeenkomstig artikel 970 van het Burger
lijk Wetboek, niet geldig is indien het niet geheel met de hand van de erflater ge
schreven, gedagtekend en ondertekend is; deze vereisten, blijkens artikel1001 van het 
Burgerlijk Wetboek, op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven; 

De hoedanigheid van erfgenaam of legataris niet kan worden toegekend op basis van 
een eigenhandig testament, wanneer niet vaststaat dat dit laatste geheel met de hand 
van de erflater geschreven, gedagtekend en ondertekend is; 

De appEdrechter dan ook niet vermocht te oordelen dat verweerster "op grond van 
het testament gedagtekend mei 1988 enige erfgename is van wijlen Alice B.", nu uit 
het bestreden arrest niet blijkt dat het hof van beroep van oordeel is dat het vast
staat dat dit testament eigenhandig door wijlen mevrouw Alice B. werd geschreven; 
het hofvan beroep integendeel erop wijst dat de "gevolgtrekking" van verweerster dat 
het onderhandse testament van de hand van wijlen mevrouw Alice B. is, "niet cor
rect" is; 

De appelrechter m.b.t. de identiteit van degene die het onderhandse testament van 
mei 1988 schreef, weliswaar oordeelt dat het "(j)uist is dat behoudens de decujus en 
Alfons B. niemand anders in aanmerking komt ofkan komen", doch hier onmiddel
lijk aan toevoegt dat "(de) conclusie dat niet bewezen wordt dat Alfons B. het liti
gieus testament schreef ( ... ) desondanks niet automatisch tot gevolg (he eft) dat be
wezen is dat het geschrift noodzakelijk van de decujus is" (vijfde blad van het 
aangevochten arrest); de appelrechter aldus terecht te kennen geeft dat de omstan
digheid "dat niet bewezen wordt dat Alfons B. het litigieus testament schreef' niet nood
zakelijk impliceert dat het wel bewezen zou zijn dat hij dit niet zou hebben gedaan; 

Het hofvan beroep aldus van oordeel is dat niet kan worden uitgemaakt ofwij
len de heer Alfons B. dan wel wijlen mevrouw Alice B. het onderhandse geschrift van 
mei 1988 heeft opgesteld, nu wordt geoordeeld dat "(d)it bewijs ( ... ) niet concreet (wordt) 
aangebracht" en een en ander "onvoldoende (is) om tot valsheid te besluiten" (vijfde 
blad van het aangevochten arrest); 

Te dezen voorts niet werd betwist dat de eisers bij notarieel testament van 26 juni 
1986 als algemene legatarissen waren aangesteld, en in de op hun verzoek aan ver
weerster betekende gedinginleidende dagvaarding formeel hadden gesteld dat het door 
verweerster ingeroepen eigenhandig testament van mei 1988 niet van de hand van de 
erflaatster kon zijn en in dit verband zelfs vorderden dat dit eigenhandig testament 
nietig zou worden verklaard; 

Eisers zich, krachtens het tweede lid van artikel 1323 van het Burgerlijk Wet
hoek, konden beperken tot de verklaring dat zij ontkenden dat het schrift en de hand
tekening op het eigenhandig testament van mei 1988 van de hand van wijlen me
vrouw Alice B. was; uit deze ontkenning krachtens de artikelen 1322, 1323 en 1324 
van het Burgerlijk Wetboek noodzakelijk volgde dat de echtheid van dit geschrift diende 
te worden onderzocht en de bewijslast - en dienvolgens het bewijsrisico - in dit ver
band, nl. omtrent de vraag ofwijlen mevrouw Alice B. wel zelfhet testament van mei 
1988 had geschreven en ondertekend, op verweerster rustte; verweerster overigens een 
tegenvordering instelde teneinde te horen zeggen voor recht dat zij ten gevolge van 
het onderhandse testament van mei 1988 de enige erfgename is van wijlen me
vrouw Alice B.; 

De omstandigheid dat de eisers zich m.b.t. het testament van mei 1988 niet be
perkten tot het loutere ontkennen van het schrift van wijlen mevrouw Alice B. maar 
bovendien zelfs aanvoerden dat wijlen de heer Alfons B. zelf dit testament heeft op
gesteld en ondertekend en bijgevolg valsheid heeft gepleegd, geen afbreuk doet aan 
het feit dat de eisers het testament van mei 1988 als zodanig niet erkenden, en dien
volgens evenmin aan de hieruit voortvloeiende bewijslast voor verweerster, die al
dus diende te bewijzen dat het testament van mei 1988 wel degelijk van de hand van 
wijlen mevrouw Alice B. was; 

Te dezen immers niet werd betwist dat verweerster geen andere aanspraken op de 
nalatenschap van wijlen mevrouw Alice B. kon laten gelden dan deze die voortvloei
den uit het onderhandse testament van mei 1988; 
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De appelrechter dan ook ten onrechte oordeelt dat het niet aan verweerster toe
komt te hewijzen "dat het geschrift noodzakelijk van de decujus is", en voorts ten on
rechte hieraan toevoegt dat verweerster vermag voor te houden "dat het integen
deel aan (de eisers) hehoort aan te tonen dat het stuk vals is"; 

De omstandigheid dat elke partij, hlijkens artikel 870 van het Gerechtelijk Wet
hoek, het hewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert, geen afbreuk doet aan het 
heginsel dat rechtverkrijgenden tegen wie een onderhandse akte wordt ingeroepen, 
zich kunnen heperken tot de aanvoering dat zij ontkennen dat deze onderhandse akte 
afkomstig is van hun rechtsvoorganger; eisers, van wie vaststaat dat zij in het no
tariele testament van 26 juni 1986 als algemene legatarissen werden aangesteld, voor 
de feitenrechter formeel stelden dat wijlen mevrouw Alice B. het zogenaamde testa
ment van mei 1988 niet had geschreven, 

zodat het hofvan heroep ten onrechte oordeelt dat het aan de eisers toekwam om 
te hewijzen dat het onderhandse testament van mei 1988 vals was (schending van de 
artikelen 1322, 1323, inzonderheid het tweede lid, 1324 van het Burgerlijk Wet
hoek en 870 van het Gerechtelijk Wethoek) en voorts niet wettelijk tot het hesluit kon 
komen "dat verweerster op grond van het testament gedagtekend mei 1988 enige erf
gename is van wijlen Alice B.", zonder hierhij vast te stellen dat dit onderhandse tes
tament wel degelijk eigenhandig door wijlen mevrouw Alice B. was geschreven (scherr
ding van de artikelen 970 en 1001 van het Burgerlijk Wethoek) : 

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

1. Alice B. op 27 april 1989 overleden is; 
2. Alfons B., vader van verweerster, op dat ogenblik haar enige wettige erf

genaam was; 
3. Alice B. op 26 juni 1986 een authentiek testament heeft opgesteld waar

bij de eisers als algemeen legataris respectievelijk legataris werden aange
steld; 

4. een onderhands testament gedateerd "mei 1988" voorligt waarbij Alfons 
B. als algemeen legataris werd aangesteld; 

5. de eisers betwisten dat het onderhands testament door Alice B. werd op
gesteld; 

Overwegende dat een eigenhandig testament wat de bewijswaarde be
treft, overeenstemt met een onderhandse akte en onderworpen is aan de 
gemeenrechtelijke bewijsregelen; dat een onderhandse akte slechts bewijs
waarde heeft wanneer de echtheid ervan is erkend of bewezen; 

Overwegende dat, krachtens artikel1323 van het Burgerlijk Wetboek, hij 
tegen wie men zich op een onderhandse akte beroept, verplicht is zijn schrift 
of zijn handtekening op stellige wijze te erkennen ofte ontkennen; dat zijn 
erfgenamen ofrechtverkrijgenden, krachtens dezelfde bepaling, kunnen vol
staan met te verklaren dat zij het schrift of de handtekening van hun rechts
voorganger niet kennen; 

Dat die regel ook geldt voor een algemeen of bijzondere legataris aan wie 
een onderhandse akte wordt tegengeworpen; 

Overwegende dat de bewijslast en het bewijsrisico nopens de echtheid van 
een eigenhandig testament berusten bij diegene die hierop een beroep doet; 

Dat die bewijslast en dat bewijsrisico ook rusten op een wettige erfge
naam die een beroep doet op een eigenhandig testament waarin een vroe
ger authentiek testament wordt herroepen, wanneer de rechtverkrijgen
den verklaren dat zij de handtekening van hun rechtsvoorganger niet kennen; 

Overwegende dat derhalve het arrest niet zonder schending van de in het 
middel aangevoerde wetsbepalingen heeft kunnen beslissen dat verweerster 
niet moest bewijzen dat het geschrift van de decujus is; 
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Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit het 
hager beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; 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. 

19 januari 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Butzler en Verbist. 

Nr. 40 

1 e KAMER- 19 januari 2001 

1° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN- TESTAMENT- VOORWAARDEN- BEWIJS. 

2° BEROEPSGEHEIM- GENEESHEER- ONBEKWAAMVERKLARING- DOKTERSATTEST
TESTAMENT- NIETIGVERKLARING- ONGEZONDHEID VAN GEEST- OVERLEGGING VAN HET 
ATTEST. 

so ONBEKWAAMVERKLARING EN GERECHTELIJK RAADSMAN- ONBEKWAAM
VERKLARING- DOKTERSATTEST- 'TESTAMENT- NIETIGVERKLARING- ONGEZONDHEID VAN 
GEEST- OVERLEGGING VAN HET ATTEST. 

4 ° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN -TESTAMENT- NIETIGVERKLARING- ON
GEZONDHEID VAN GEEST- ONBEKWAAMVERKLARING- DOKTERSATTEST- OVERLEGGING VAN 
HETATTEST. 

5° BEROEPSGEHEIM- GENEESHEER- DRAAGWIJDTE - DOEL- GEVOLG GEESTES
ZIEKE - TESTATEUR 

6° GEESTESZIEKE - TESTATEUR- BEROEPSGEHEIM- GENEESHEER- DRAAGWIJDTE -
DOEL- GEVOLG. 

7° SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN -TESTAMENT- GEESTESZIEKE - BEROEPS
GEHEIM. - GENEESHEER- DRAAGWIJDTE- DOEL- GEVOLG. 

1 o Wie, op grand dat de testateur ongezond was van geest, de nietigheid van een tes
tament inroept, moet bewijzen dat zulks het geval was op het ogenblik dat de testa
teur het betwiste testament opstelde; hij kan dit bewijs leveren door alle middelen van 
recht (1). (Art. 901 B.W.) 

2°, so en 4 o De artikelen 458 van het Strafwetboek en 1240, derde lid, van het Ge
rechtelijk Wetboek verhinderen niet dat een doktersattest, regelmatig afgeleverd met 
het oog op het instellen van een vordering tot onbekwaamverklaring van de testa
teur, wordt overgelegd in een latere procedure tot nietigverklaring van het testa
ment van deze testateur. (Artt. 458 Sw. en 1240, derde lid, Ger.W.) 

(1) Zie concl. O.M. 
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5", 6" en 7" Het medisch beroepsgeheim is niet absoluut (2); het heeft tot doel de pa
tient te beschermen (3), zodat het niet tot gevolg mag hebben dat de bescherming voort
vloeiend uit artikel 901 van het Burgerli:fk Wetboek aan de geestesziehe wordt ant
nomen en dat deze niet wordt beschermd tegen zijn eigen daden (4). (Artt. 458 Sw. 
en 901 B.W.) 

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

Conclusie van advocaat-generaal Dubrulle : 
1. Het bestreden arrest beslist dat de nalatenschap van wijlen de zuster van ei

ser dient te worden verdeeld overeenkomstig haar laatste holografisch testament, dat 
van 7 mei 1984, d.i. onder de verweerders, haar neven en nichten, met uitzonde
ring van eiser. Deze vorderde de nietigverklaring van het testament op grand dat de 
erflaatster niet gezond van geest was. 

Art. 901 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat, om een testament te kunnen rna
ken, men gezond van geest moet zijn. 

Volgens het ENIG cassatiemiddel is de beslissing dat niet bewezen is dat de erf
laatster op 7 mei 1984 niet gezond van geest was, niet naar recht verantwoord daar 
het gegrond is op de omstandigheid dat het medisch beroepsgeheim belet dat medi
sche getuigschriften over die geestestoestand en voor een ander doel afgeleverd (in casu 
de onbekwaamverklaring van de erflaatster) hierbij worden aangewend. 

Volgens dit middel (dat schending aanvoert van dat art. 901, alsook van de artt. 1349 
en 1353 van het B.W. en art. 458 Sw.) werd het attest dus ten onrechte als bewijs
middel uit het debat geweerd. 

2. Het is vaste rechtspraak van het Hof dat hij die het testament betwist op grand 
dat de erflater niet gezond van geest was toen hij het maakte, van deze toestand het 
bewijs moet leveren en dit kan doen met alle middelen van recht (5). U hebt in elk ge
val nog vrij recentelijk, nl. bij arrest van 11 juni 1998 (A.R. C.95.0134.N, nr. 304) in 
het algemeen beslist dat een partij in een burgerlijk geding de bewijzen mag gebrui
ken die zij regelmatig heeft verkregen, behalve wanneer wettelijke bepalingen of al
gemene rechtsbeginselen dit verhinderen. 

3. De vraag in dezen is of een medisch attest dat rechtmatig is afgeleverd voor een 
procedure onbekwaamverklaring van de erflater een bewijsmiddel naar recht, min
stens een regelmatig verkregen bewijs is dat als bewijsmiddel door een erfgerech
tigde tot staving van een vordering tot nietigverklaring van het testament van die erf
later mag aangewend worden. 

Wat de procedure onbekwaamverklaring betreft, bepaalt art. 1240, tweede lid, Ger.W., 
dat het verzoekschrift ook een opgave van de feiten bevat waaruit de onnozelheid of 
de krankzinnigheid blijkt en het derde lid dat de bewijsstukken, indien die er zijn, bij 
het verzoekschrift worden gevoegd. 

Het art. 1244 bepaalt verder dat de rechter een of meer geneesheren-neuro
psychiaters aanwijst om de verweerder te onderzoeken en hem over diens toestand ver
slag uit te brengen. Blijkens de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt het hier 
niet te gaan om een dergelijk verslag, maar om een medisch attest dat gevoegd was. 
Nu wordt blijkbaar niet betwist- ook niet in deze zaak- dat een medisch attest door 
de verzoeker kan bekomen worden en geproduceerd als bewijs, bij uitstek, van de gees
testoestand van de verweerder in de procedure onbekwaamverklaring. 

Evenmin is het voorwerp van betwisting dat eiser regelmatig in het be zit was van 
het attest na de procedure onbekwaamverklaring en tijdens de procedure tot betwis
ting van het testament. 

(2) Zie carrel. O.M. 

(3) Zie carrel. O.M. 

(4) Zie carrel. O.M. 

(5) Cass., 15 feb. 1957, Pas., I, 713, en 24 feb. 1972, Pas., I, 583. 
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Mocht hij het evenwel in deze laatste procedure aanwenden, zoals een rechter (6) 
dat ooit wel toeliet? Neen, indien men besluit dat de wettelijke afwijking van de strikte 
medische geheimhoudingsplicht - strafrechtelijk beschermd door art. 458 Sw. - ook 
strikt beperkt is tot het doel dat in de artt. 1238 e.v. Ger.W. gesteld is : uitsluitend de 
onbekwaamverklaring, tot bescherming van de verweerder. 

Een evidente reden waarom dat niet toelaatbaar zou kunnen zijn in een andere pro
cedure is dat het bewijs bekomen werd door overtreding van de strafwet, nu de wet 
de beperkte afwijking op strafrechtelijk beschermd beroepsgeheim niet tot die pro
cedure heeft uitgebreid. 

4. Daarom is het vereist dat ook de grondslag van het beroepsgeheim opnieuw als 
regel gesteld wordt. Deze verplichting tot beroepsgeheim berust inzonderheid op de 
noodzaak om iedereen in de mogelijkheid te stellen de verzorging te verkrijgen die uit 
hoofde van zijn toestand, ongeacht de oorzaak ervan, vereist is en om iedereen die, zelfs 
louter krachtens een uitdrukkelijke wettelijke bepaling (tot vaststelling van zijn gees
testoestand) aan het vertrouwen van de geneesheer onderworpen is en hem dus ook 
vertrouwelijke mededelingen kan doen over feiten die geheim moeten blijven, volle
dige veiligheid te waarborgen. 

lk moge verwijzen naar de arresten van het Hofvan 29 oktober 1991 (A.R. 3185, 
nr. 117), 18 juni 1992 (A.R. 9289, nr. 549) en 16 december 1992 (A.R. 86, nr. 801). De 
strafrechtelijk gewaarborgde medische geheimhoudingsplicht biedt bescherming van 
deze essentiele waarden en is dus van openbare orde. Ik moge verwijzen naar het ar
rest van 30 oktober 1978 (A. C., 1978-79, 235). 

Derhalve moe ten ook de krachtens zodanige wettelijke bepaling toegelaten of op
gelegde vaststellingen van de geneesheer over de geestestoestand van de onder
zochte persoon geheim blijven, kunnen ze (in de regel) slechts met het binnen de per
ken van het door die bepaling gesteld doel aan de erin bepaalde personen medegedeeld 
worden en kan van deze beperkingen slechts in de eveneens door de wet bepaalde ge
vallen afgeweken worden. 

5. In dit stadium van de redenering komen we aan het conflict toe tussen het recht 
op bewijs van de erfgerechtigde- afgeleid uit art. 901 B.W.- en het recht op ge
heimhouding van de erflater, dat ook na de dood blijft bestaan. 

De kernvraag is hoe dit conflict moet opgelost worden. 

Het is juist dat art. 901 B.W. tot doel heeft de geesteszieke tegen zijn eigen vermogen
rechtelijke handelingen te beschermen : de wet wil beletten dat hij zijn vermogen ver
kwanselt. Het middellijkt nu iets te ver te gaan door te stellen dat een absoluut be
roepsgeheim die bescherming aan de geesteszieke ontneemt, want dat betekent dat 
een afwijking van het beroepsgeheim het belang van de erflater dient, hoewel de door 
die afwijking gestaafde vordering klaarblijkelijk het vermogensrechtelijk belang van 
de erfgerechtigde dient. 

Natuurlijk beschermt een vordering tot vernietiging van een testament, op grond 
dat de testateur niet gezond van geest was, niet- zoals art. 901 zelf- recht
streeks die testateur tegen zichzelf maar dient ze het belang van de eiser. Maar dat 
zegt het middel m.i. ook niet. Het zegt dat de beperking in de bewijsvoering- tot sta
ving van die vordering - die bescherming helemaal uitholt. En is het omdat een uit
gangspunt of een schakel in de redenering niet zou overtuigen dat het besluit niet kan 
gevolgd worden? Het besluit van het middel is: "de rechter kon het regelmatig af
geleverd attest niet uit het debat weren". 

De uiteindelijke vraag is of een wet verbiedt dat dit attest in dat de bat wordt aan
gewend en meer bepaald of het wettelijk beschermd belang van de erflater daar
door geschaad wordt. Dit lijkt nu niet het geval te zijn : ook de onbekwaamverklaring 
van de geesteszieke op grond van dit attest streeft zijn bescherming tegen zijn han
delingen na. En daarbij is het toch ook niet zo dat de belangen van de testateur - waar-

(6) (Rb. Brussel, 20 feb. 1987, J.T., 1987, 525, met verwijzing o.m. naar Mons, 9 dec. 1975, ibid., 
1976, II, 159). 
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onder het recht op medische geheimhouding, zelfs na zijn dood- en deze van de le
gataris noodzakelijk tegengesteld zijn : beide hebben belang op het behoud van een 
patrimonium volgens wettelijke devolutie, d.i. o.m. conform art. 901 B.W. Tenslotte rijst 
de vraag of de wettelijke erfopvolger niet alleen het medisch attest maar ook de be
schikking over dat recht op medische geheimhouding geerfd heeft. Hoe kan dan een 
dergelijk attest de door art. 901 verleende bescherming aantasten? In dit opzicht wor
den, in tegendeel, de post mortem, op verzoek van de familie van de overledene af
geleverde medische certificaten over hem terecht eensgezind afgewezen (7). 

In deze zaak gaat het er dus m.i. niet om te weten of de opheffing van de medi
sche geheimhoudingsplicht door het toelaten van een attest over de geestestoestand 
van de testateur diens belang dient- zoals het Franse Hofvan Cassatie (8) dat aan
neemt- dan wel het belang van de eiser, maar wel of dezes louter materieel be
lang het hoger moreel belang van de testateur kan aantasten. 

Nu lijkt het me dat zulks in dit bijzonder en beperkt geval niet kan gevreesd wor
den. 

Een attest voor de onbekwaamverklaring is slechts een bewijsstuk van de gees
testoestand van de verweerder, door de wet als "onnozelheid ofkrankzinnigheid" om
schreven. Bloedverwanten en echtgenoten kunnen een onbekwaamverklaring vorde
ren. Doorgaans zullen die verzoekers later ook erfrechtelijke aanspraken kunnen doen 
gelden. De wet laat toe dat zodanig attest aan de rechter wordt overgelegd. Na het von
nis van onbekwaamverklaring zijn de verzoekers doorgaans terug in het bezit van de 
overgelegde stukken. 

Het attest is dus alleszins rechtmatig of regelmatig verkregen en behouden. In de 
procedure over de betwisting van het testament is de gezondheid van geest van de erf
later het enige geschilpunt. Het komt me voor dat het overleggen aan de rechter van 
het attest afgeleverd tot staving van een verzoek tot onbekwaamverklaring - zij het 
dus uitsluitend voor dit specifiek door de wet bepaald doel - door de erfgerechtigde 
- zij het in zijn materieel belang- het recht van de erflater op medische geheim
houding niet werkelijk aantast. Wat wordt hier meer aan vertrouwelijke gegevens over 
de erflater aan de rechter medegedeeld dan wat de eiser en een andere rechter reeds 
wettelijk vermochten te vernemen? 

De voormelde aan de geneesheer opgelegde verplichting kan er derhalve niet aan 
in de weg staan dat een erfgerechtigde, die reeds rechtmatig in het bezit is van een 
medisch getuigschrift over de geestestoestand van de erflater, op grond van een wet
telijk voorschrift aan de rechter overgelegd in een rechtspleging, die ertoe strekte de 
erflater onbekwaam te verklaren, dit getuigschrift aanwendt als bewijsmiddel van de 
gegrondheid van een vordering tot nietigheid van een door de erflater opgemaakt tes
tament, op grond dat deze niet gezond van geest was. 

6. Hieruit volgt dat de rechter die kennis neemt van een zodanige vordering niet op 
grond van het beroepsgeheim van de geneesheer mag weigeren dergelijk verslag als 
bewijsmiddel toe te laten. 

De appelrechters weigeren dat dus ten onrechte. 

Hun zienswijze lijkt me niet in overeenstemming met de evolutie van de opvat
ting over het concept beroepsgeheim : van absoluut naar functioneel, d.i. een meer prag
matische opvatting die geduld wordt: 

-door uw Hof: ik verwijs naar uw reeds geciteerd arrest van 29 oktober 1991 waarin 
U overwoog dat de regel dat een geneesheer niet kan verplicht worden op bevel van 
de rechter een medisch dossier over te leggen, niet absoluut is en dat de rechter dient 
na te gaan of hij zijn geheimhoudingsplicht niet van zijn doel afwendt; 

(7) NYs, H., Het beroepsgeheim in de gezondheidszorg. Overzicht van rechtspraak 1970-
1984, R.W, 1274, nr. 51; zie ook PUELINCKX-COENE, Overzicht van rechtspraak. Giften (1985· 
1992), T.P.R., 1994, 1625-1627, nrs. 10-11 en de verwijzingen aldaar. 

(8) Cass. fr., 26 mei 1964, Dall., 1965, Jur., 109, met noot Le Bris, R.F., J.C.P., 1964, II, 13.751, 
met concl. A. G. Lindon. 
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- door de rechtsleer : die terecht stelt dat het beroepsgeheim geen doel op zich
zelf is, geen mythe mag zijn maar moet evolueren met de noden van de tijd (9); 

- door de wetgever : zie het art. 95 van de nieuwe wet op de landverzekerings
overeenkomst. 

De reden is telkens dat een hoger belang het beroepsgeheim primeert. Deze re
den kan m.i. ook gelden wanneer een bepaald belang het beroepsgeheim niet aan
tast. 

Het middel komt me derhalve gegrond voor. 
Conclusie : vernietiging. 

ARREST 

(A.R. C.97.0293.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 5 maart 1997 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 901, 1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek en 458 

van het Strafwetboek, 
doordat het hofvan beroep in het bestreden arrest beslist dat niet werd bewezen 

dat mevrouw D. bij het opstellen van het testament van 7 mei 1984 niet gezond van 
geest was, zodat geen reden voorhanden was het testament nietig te verklaren en bij 
de beoordeling ofmevrouw D. aldan niet gezond van geest was bij het opstellen van 
gezegd testament, de getuigschriften van dokter D.M. van 17 januari en 16 april1984 
op grond van volgende motieven uit de debatten weerde : 

"( ... ) dat het geneesheren verboden is geheimen bekend te maken waarvan zij uit 
hoofde van hun beroep kennis hebben behoudens wettelijke toelating of verplich
ting (artikel 458 Sw.); 

( ... ) dat het beroepsgeheim van de geneesheer de bescherming beoogt van de pa
tient (Cass., 9 februari 1988, A.C, 1987-88, 720); 

dat het meer bepaald berust op de noodzaak diegenen die zich tot de geneesheer rich
ten een volstrekt vertrouwen in te boezemen en hun aldus de zorgen te verstrekken 
die door hun gezondheidstoestand worden vereist (Cass. 23 juni 1958, Pas., 1958, I, 
1180); 

( ... ) dat (eiser) vruchteloos doet gelden dat 'de attesten indertijd moesten dienen om 
het verzoekschrift tot onbekwaamverklaring te steunen', dat luidens artikel1240, derde 
lid, Ger.W. de bewijsstukken, indien die er zijn, bij het verzoekschrift tot onbekwaam
verklaring worden gevoegd; dat deze bepaling blijkbaar de wettelijke toelating in
houdt tot het afleveren van een medisch getuigschrift met het oog op de vordering tot 
onbekwaamverklaring; dat zij echter geenszins toelating verleent om dit getuig
schrift, nadat het in een procedure van onbekwaamverklaring werd gebruikt, ook in 
andere omstandigheden aan te wenden" (arrest, p. 5, drie laatste alinea's), 

terwijl "overeenkomstig artikel901 van het Burgerlijk Wetboek, aileen personen die 
gezond van geest zijn een testament kunnen maken; 

De erfgenaam die op grond van deze bepaling de nietigverklaring van het testa
ment vordert, derhalve dient te bewijzen dat de testator niet gezond van geest was op 
het ogenblik dat hij het testament opstelde en dergelijk bewijs met alle middelen van 
recht, vermoedens inbegrepen, kan worden geleverd; 

Aan de erfgenamen, op grond van het beroepsgeheim van de geneesheer, het recht 
niet kan worden ontzegd de ongezondheid van geest van de erflater te bewijzen aan 
de hand van (vermoedens voortvloeiend uit) medische getuigschriften; 

(9) TROCH, K., Het medisch beroepsgeheim en zijn impact op de levensverzekering, R.W, 1993-
1994, 1301. 
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Er anders over oordelen immers alle nut aan artikel 901 van het Burgerlijk Wet
hoek, dat ertoe strekt de geesteszieke tegen zijn eigen handelingen te beschermen, zou 
ontnemen; 

De erfgenamen er nagenoeg nooit zouden in slagen de ongezondheid van geest van 
de erflater te bewijzen indien zij hiertoe geen medische attesten mogen aanwenden; 

Psychiatrische aandoeningen immers zo verscheiden zijn dat aileen een genees
heer kan uitmal,mn of de geesteszieke erflater al dan niet 'gezond van geest' was bij 
het opstellen van zijn testament; 

De rechter het medisch beroepsgeheim niet miskent door rekening te houden met 
regelmatig verworven en regelmatig overgelegde medische getuigschriften betref
fende de gezondheid van geest van de erflater; 

Het medisch beroepsgeheim immers niet absoluut is en, zoals het hof van beroep 
terecht stelde (arrest, p. 5, voorlaatste alinea), tot doel heeft de patient te bescher
men zodat het niet tot gevolg mag hebben dat de bescherming voortvloeiend uit ar
tikel 901 van het Burgerlijk Wetboek aan de geesteszieke wordt ontnomen; 

Het hof van beroep derhalve medische attesten, waarvan overigens uitdrukkelijk 
wordt vastgesteld dat zij op regelmatige wijze zonder schending van het beroepsge
heim werden afgeleverd door een geneesheer in een procedure tot onbekwaam
verklaring (arrest, p. 5, in fine), niet uit de debatten kon weren, 

zodat het bestreden arrest waarbij, zonder acht te slaan op de attesten van dok
ter D.M., wordt besloten dat niet werd bewezen dat mevrouw D. niet gezond van geest 
was bij het opstellen van het testament van 7 mei 1984, niet naar recht verant
woord is (schending van de in de aanhefvan het middel aangehaalde wetsbepalin
gen) : 

Overwegende dat de testateur die een testament wil maken, gezond van 
geest moet zijn; 

Overwegende dat wie op grond van ongezondheid van geest de nietig
heid van een testament inroept, moet bewijzen dat de testateur ongezond was 
van geest op het ogenblik dat hij het betwiste testament opstelde; dat de ei
ser dit bewijs kan leveren door alle middelen van recht; 

Overwegende dat artikel 458 van het Strafwetboek en artikel 1240, derde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek niet verhinderen dat een doktersattest, re
gelmatig afgeleverd met het oog op het instellen van een vordering tot 
onbekwaamverklaring van de testateur, wordt overgelegd in een latere pro
cedure tot nietigverklaring van het testament van deze testateur; 

Dat het medisch beroepsgeheim niet absoluut is en tot doel heeft de pa
tient te beschermen, zodat het niet tot gevolg mag hebben dat de bescher
ming voortvloeiend uit artikel 901 van het Burgerlijk Wetboek, aan de gees
teszieke wordt ontnomen en dat de geesteszieke niet wordt beschermd tegen 
zijn eigen daden; 

Dat het bestreden arrest dan ook niet vermocht, zonder schending van de 
in het middel aangevoerde bepalingen, de door eiser neergelegde dokters
attesten uit de besluitvorming te weren; 

Dat het middel gegrond is; 

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

19 januari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver
slaggeuer : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal _:_Advocaten: mrs. Biitzler en Nelissen Grade. 
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Nr. 41 

1 e KAMER - 19 januari 2001 

1 o EUROPESE UNIE - VERDRAGBEPALINGEN- BELEID - STEUNMAATREGELEN- INVOE
RING OF WIJZIGING DOOR DE LIDSTATEN- NIEUWE STEUNMAATREGELEN- COMMISSIE- TUS
SENKOMST. 

zo RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALLERLEI- EUROPESE UNIE- VERDRAGS
BEPALINGEN- STEUNMAATREGELEN- AANMELDINGSPLICHT- MISKENNING- NATIO
NAAL RECHT- GEVOLGEN. 

3° EUROPESE UNIE- VERDRAGSBEPALINGEN- BELEID- STEUNMAATREGELEN- BE
SLISSING VAN DE COMMISSIE- VERENIGBAARHEID MET DE EISEN VAN ART!KEL 92 EEG
VERDRAG- GEVOLGEN. 

4 o EUROPESE UNIE- VERDRAGSBEPALINGEN- BELEID- STEUNMAATREGELEN- WIJ

ZIGINGEN- AANMELDINGSPLICHT- BEG RIP. 

5o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- GEVOLGEN VAN IN
TERNATIONALE NORMEN- EUROPESE UNIE- VERDRAGSBEPALINGEN- STEUNMAATREGELEN 
- DIERENGEZONDHEIDSWET VAN 24 MAART 1987 - WIJZIGING- WET 21 DEC. 1994- NIEUW 
STELSEL. 

6° EUROPESE UNIE- VERDRAGSBEPALINGEN- ALLERLEI- STEUNMAATREGELEN- STRIJ

DIGE HEFFINGEN- TERUGBETALING- OPGELEGDE VOORWAARDE DOOR EEN LIDSTAAT. 

7° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - EUROPESE UNIE 
- VERDRAGSBEPALINGEN- STEUNMAATREGELEN- STRIJDIGE HEFFINGEN- TERUGBETA
LING- AFWENTELING OP DERDEN- BEWIJSLAST. 

1 o De EG-Commissie moet van elk voornemen tot invoering of wijziging van steun
maatregelen tijdig op de hoogte worden gebracht; ten aanzien van nieuwe steun
maatregelen die de lidstaten voornemens zijn in te voeren, dient een voorafgaande 
procedure ingesteld zonder welke geen enkele steunmaatregel geacht kan worden re
gelmatig te zijn ingevoerd (1). (E.E.G.-Verdrag, art. 93, lid 3 (2).) 

zo De nationale rechterlijke instanties dienen de justitiabelen die zich op de misken
ni'ng van de aanmeldingsplicht kunnen beroepen, te waarborgen dat daaruit, over
eenkomstig het nationale recht, alle consequenties zullen worden getrokken, zowel wat 
betreft de geldigheid van handelingen tot uitvoering van de betrokken steun
maatregelen, als wat betreft de terugvordering van in strijd met deze bepaling ver
leende steun (3). 

3° De beslissing die de EG-Commissie neemt over de verenigbaarheid van een natio
nale steunmaatregel met de eisen van artikel 92 van het Verdrag, heeft niet tot ge
volg dat de ongeldigheid van de uitvoeringsmaatregelen die in strijd met het in ar
tikel 93, derde lid van het EG-Verdrag opgelegd verbod zijn vastgesteld, wordt gedekt 
(4). (E.E.G.-Verdrag, art. 92 en 93, lid 3 (5).) 

(1) Zie refertes in de cone!. van het O.M. 

(2) Vervangen door art. 88, lid 3. 

(3) Zie refertes in de cone!. van het O.M. 

(4) Zie refertes in de cone!. van het O.M. 

(5) Vervangen door artt. 87 en 88, lid 3. 
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4 a De aanmeldingsplicht geldt niet enkel voor de invoering van een steunmaatregel maar 
oak voor de wijziging ervan; die verplichting geldt oak als de EG-Commissie heeft 
geoordeeld dat een steunmaatregel geheel of ten dele niet verenigbaar was met het 
Europese recht, en dat een lidstaat de vroegere steunmaatregel wijzigt en vervangt 
door een nieuw steunstelsel; aan die verplichting kan worden voldaan op de wijze die 
de Commissie zelf aanwijst in de beschikking waarbij zij de opheffing van de ver
boden steunmaatregel oplegt (1). (E.E.G.-Verdrag, art. 93, lid 3 (6).) 

5° De wijziging van artikel 32 van de wet van 24 maart 1987 door artikel185 van de 
wet van 21 december 1994, inzonderheid wat betreft de financieringsmodaliteiten van 
het Fonds voor de Gezondheid en de Produktie van de Dieren, heeft een nieuwe grand
slag ingevoerd voor de hefting en een nieuw stelsel van steun in de plaats gesteld. (Art. 
32, § 2, wet 24 maart 1987; art. 185 wet 21 december 1994.) 

6° Het gemeenschapsrecht staat eraan in de weg dat een lidstaat aan de terugbeta
ling van met het gemeenschapsrecht strijdige heffingen een voorwaarde verbindt, zo
als de voorwaarde dat die heffingen niet of niet volledig op derden zijn afgewen
teld, waarbij het bewijs dat aan die voorwaarde is voldaan door de onderzoeker moet 
worden geleverd. 

7o Heffingen worden niet vermoed op derden te zijn afgewenteld; degene die de hef
fingen heeft betaald, kan niet verplicht worden te bewijzen dat de onverschuldigd be
taalde heffingen niet op derden zijn afgewenteld (7). 

(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN LANDBOUW T. G.L. & Z. N.V.) 

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker : 
1. De feitelijke gegevens van onderhavige zaak kunnen als volgt worden samen

gevat: 
1.1. Verweerders, die kalveren uit verschillende lidstaten van de Europese Ge

meenschap voor de slacht in Belgie invoeren, werden verplicht overeenkomstig de Die
rengezondsheidwet van 24 maart 1987 bijdragen aan het Fonds voor de Gezond
heid en de Produktie van de Dieren te betalen. 

1.2. Zij dagvaarden de Belgische Staat om reden dat, volgens hen, deze bijdragen 
strijdig zijn met de artikelen 12, 13 en 95 van het EG-Verdrag, aangezien de bij
drage ook voor de ingevoerde dieren moet worden betaald terwijl de opbrengst uit
sluitend aan de nationale dieren ten goede komt. 

1.3. De rechtbank stelde een prejudiciele vraag aan het Hofvan Justitie van de Eu
ropese Gemeenschappen. 

1.4. De Commissie oordeelde op 7 mei 1991 dat bedoelde steunmaatregel onver
enigbaar is met de gemeenschappelijke markt en moet worden afgeschaft voor zo
ver de verplichte bijdragen in het slachtstadium ook de uit de andere lidstaten in
gevoerde produkten belasten. Bovendien verplicht zij Belgie ertoe om binnen de twee 
maanden na kennisgeving van deze beschikking aan de Commissie mede te delen welke 
maatregelen genomen zijn om aan de beslissing gevolg te geven. 

1.5. Bij arrest van 16 december 1992 antwoordde het Hofvan Justitie dat de be
trokken bijdrage een door artikel12 EG-Verdrag verboden hefting van gelijke wer
king zou kunnen uitmaken in de mate dat de eruit voortvloeiende voordelen de op de 
nationale producten drukkende last volledig compenseren, of en door artikel 95 EG
Verdrag verboden discriminerende belasting zou kunnen uitmaken indien de op de na
tionale producten drukkende last slechts ten dele werd gecompenseerd. 

Bovendien oordeelde het Hof dat de betrokken bijdrage eveneens een in de zin van 
artikel 92 EG-Verdrag onverenigbare steunmaatregel zou kunnen uitmaken, afhan
kelijk van het gebruik van de opbrengst, hetgeen door de Commissie in de daartoe geei
gende procedure moet worden vastgesteld. 

(6) Vervangen door art. 88, lid 3. 

(7) H.v.J., 9 feb. 1999, Zaak C-343/96, jurisp. 1999, blz. I-579. 
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1.6. Nadat de rechtbank de parafiscale heffing strijdig met artikel 95 EG-Verdrag 
verklaarde, werd de Dierengezondheidswet gewijzigd door artikel 185 van de wet van 
21 december 1994. 

Deze wetswijziging bepaalt onder meer dat de verplichte bijdragen die sedert 1 ja
nuari 1988 werden betaald op ingevoerde dieren, moeten worden terugbetaald. 

1. 7. Het bestreden arrest heeft de ongeldigheid van de heffingen in het licht van de 
bepalingen van het EG-Verdrag inzake steunmaatregelen bevestigd. 

2. Alvorens de middelen te onderzoeken, lijkt het mij aangewezen de rechtspraak 
van het Europees Hof op het gebied van de steunmaatregelen kort uiteen te zetten. 

2.1. De basisregel is neergelegd in artikel92 van het EG-Verdrag, en de Commis
sie draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor de naleving van dat artikel. 

2.2. Zoals advocaat-generaal Jacobs in zijn conclusie voor het arrest 21 november 
1991 beklemtoonde (8), verlangt artikel 93, eerste lid, dat de Commissie de in de lid
staten bestaande steunregelingen "aan een voortdurend onderzoek onderwerpt". 

De doorslaggevende en verplichte tussenkomst van de Commissie werd nogmaals 
bevestigd bij arrest van 22 juni 2000 (9). 

Op grand van artikel 93, lid 2, kan de Commissie, indien zij, na de belanghebben
den te hebben aangemaand hun opmerkingen te maken, vaststelt dat een steun
maatregel in de zin van artikel 92 niet verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, 
een beschikking geven waarin van de betrokken lidstaat wordt verlangd deze steun
maatregel op te heffen of te wijzigen binnen een bepaalde termijn. Indien de lid
staat niet voldoet aan de beschikking van de Commisie, kan deze zich rechtstreeks tot 
het Hof van Justitie wenden. 

2.3. Artikel 93, lid 3, voert een systeem in dat geldt voor elk voornemen tot invoe
ring van nieuwe steunmaatregelen en tot wijziging van reeds bestaande. Bij arrest van 
17 juni 1999 (10) heeft het Hofvan Justitie zijn voorgaande rechstpraak bevestigd (zie 
arrest 9 augustus 1994, Namur les assurances du credit (11)) waarbij werd gesteld dat 
als bestaande steunmaatregelen moeten worden beschouwd steunmaatregelen die v66r 
de inwerkingtreding van het EG-Verdrag bestonden en als nieuwe steunmaatregelen 
de maatregelen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen, met dien ver
stande dat de wijzigingen betrekking kunnen hebben op bestaande steunmaatregelen 
of op bij de Commissie aangemelde ontwerpen. 

2.4. De nationale rechter speelt een ondergeschikte rol bij de toepassing van de 
verdragsregels op het gebied van steunmaatregelen. 

Bij arresten van 22 maart 1977 (12) en 21 november 1991 (13) heeft het Hofvan Jus
titie gesteld dat de nationale rechter niet bevoegd is om uitspraak te doen over de ver
enigbaarheid van een steunmaatregel met de gemeenschappelijke markt in de zin van 
art. 92 van het Verdrag. 

Hij kan zich echter genoodzaakt zien de term steunmaatregel uit art. 92 uit te leg
gen en toe te pas sen, ten einde vast te stellen of een overheidsmaatregel, die buiten 
de voorafgaande toetsing procedure van art. 93, lid 3, is ingesteld, daaraan al dan niet 
had moeten worden onderworpen; hetgeen de appelrechters in onderhavig geval heb
ben gedaan. 

(8) H.v.J., 21 november 1991, Zaak C-354/90, Jurisp., 1991, blz. I-5514. 

(9) H.v.J., 22 juni 2000, Zaak C-332/98 : Frankrijk I Commissie, nag niet gepubliceerd. Voor een 
commentaar, zie : H. NYSSENS, T.B.H. 2000, blz. 667. 

(10) H.v.J., 17 juni 1999, Zaak C-295/97, IndustrieAeronautische e Meccanische Rinaldo Piag-
gioSPA. 

(11) H.v.J., 9 aug. 1994, Zaak C-44/93, Jurisp. 1994, blz. I-3829. 

(12) H.v.J., 22 maart 1977, Zaak 78/76, Steinike & Weilig, jurisp., 1977, blz. 595. 

(13) H.v.J. 21 nov. 1991, op.cit. 
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2.5. Het optreden van de nationale rechter berust op de rechtstreekse werking van 
artikel 93, derde lid. Dienaangaande verklaarde het Hofin zijn arrest van 11 decem
ber 1973 (14) dat de rechtstreekse werking van het in dit artikel neergelegde ver
bod tot tenuitvoerlegging zich uitstrekt tot iedere steunmaatregel, die zonder ken
nisgeving tot uitvoering is gebracht; wanneer zodanige kennisgeving wel heeft 
plaatsgehad, blijft zij in stand tijdens de inleidende fase en wel, indien de commis
sie de contradictoire procedure inleidt, tot aan de eindbeslissing. 

2.6. Bij arrest d. d. 21 november 1991 (15) preciseerde het Hof dat wanneer de Com
missie naderhand een eindbeslissing neemt waarbij maatregelen verenigbaar met de 
gemeenschappelijke markt worden verklaard, dit niet tot gevolg heeft dat de ongel
digheid van die handelingen achteraf wordt gedekt. 

3. Het eerste middel is volledig gesteund op het feit dat de beschikking van de Com
missie geen wijziging oplegt noch verlangt van de betwiste steunmaatregelen in zo
verre de verplichte bijdragen nationale producten belasten. 

Dat betekent noodzakelijkerwijze dat het hof van beroep de steunmaatregel in die 
mate niet als onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt kon beschouwen, dat 
de beslissing van de appelrechters derhalve niet naar recht is verantwoord door te oor
delen dat het gehele stelsel onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, en 
dat zij zodoende de bewijskracht van de beslissing miskennen en de conclusie van ei
ser waar deze stelling werd verdedigd, niet beantwoorden. 

3.1. In onderhavig geval hebben de appelrechters de terugbetaling gesteund op het 
gebrek aan aanmelding zowel van de oorspronkelijke als van de later bij de wet van 
1994 retroactief gewijzigd steunmaatregelen. 

3.2. Uit bovenvermelde rechtspraak volgt dat de ongeldigheid van handelingen tot 
uitvoering van steunmaatregelen die in strijd zijn met artikel 93, lid 3, EG-Verdrag 
achteraf niet kan worden gedekt door een eindbeslissing van de Commissie. 

Krachtens artikel 93, derde lid, (thans 88, derde lid) van het Verdrag moet de Com
missie bovendien van elk voornemen tot invoering of wijziging van steunmaatregelen 
tijdig op de hoogte worden gebracht om haar opmerkingen te kunnen maken (het
geen in casu uitdrukkelijk door de Commisie werd bepaald in de beschikking van 7 
mei 1991 waarbij een termijn van twee maanden aan de Belgische Staat werd op
gelegd). 

Ook dient rekening te worden gehouden met de rechtsreekse werking van artikel 
92, lid 1, van het Verdrag, zodat de appelrechters hun beslissing naar recht hebben 
verantwoord, de conclusies hebben beantwoord en het middel inzoverre niet kan aan
genomen worden. 

3.3. Daar de appelrechters de beslissing van de Commissie van 7 mei 1991 niet heb
ben uitgelegd, maar enkel de rechtsgevolgen daaruit hebben getrokken, mist het mid
del, in die mate, feitelijke grondslag. 

4. Het tweede middel is volledig gesteund op de onjuiste veronderstelling dat de appel
rechters hebben geoordeeld dat de procedure voor de Commissie beeindigd was. 

Op bladzijde 11 van het arrest wordt immers vastgesteld dat er geen eindbeslis
sing is gevallen. De appelrechters gaan ervan uit dat de Belgische Staat, bij artikel 
185 van de wet van 21 december 1994, een nieuwe regeling heeft ingevoerd en dat deze 
regeling, in strijd met artikel 93, derde lid, niet opnieuw aan de Commissie werd aan
gemeld zodat het gehele stelsel onverenigbaar werd verklaard. 

Dat middel mist derhalve feitelijke grondslag. 

5. Het derde middel verwijt het arrest in essentie dat het ten onrechte geen reke
ning heeft gehouden met de bepalingen van artikel185 van de wet van 21 decem
ber 1994. 

(14) H.v.J., 11 dec. 1973, Zaak 120/73, Lorenz, jurisp., 1973, biz. 147. 

(15) H.v.J., 21 nov. 1991, op. cit. 
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5.1. In het eerste onderdeel voert eiser aan dat de wet van 21 december 1994 en
kel beoogde het onregelmatige steunstelsel in overeenstemming te brengen met de be
schikking van de Commissie van 7 mei 1991, hetgeen volgens eiser, krachtens het Ver
drag niet moet worden aangemeld. 

5.2. Om de in het antwoord op het eerste middel vermelde redenen moet de Com
missie, krachtens artikel 93, lid 3, (thans 88, lid 3) van het Verdrag, van elk voor
nemen tot invoering ofwijziging van steunmaatregelen tijdig op de hoogte worden ge
bracht. 

Ret eerste onderdeel van dat middel kan derhalve niet aangenomen worden. 

5.3. Ret tweede onderdeel gaat tevergeefs ervan uit dat het hofvan beroep niet zou 
hebben vastgesteld dat de door de wet van 21 december 1994 ingevoerde maatrege
len geen steunmaatregelen waren. 

De appelrechters stellen integendeel precies vast dat het gaat om een gewijzigd stel
sel dat opnieuw aan de Commisie moest medegedeeld worden. 

Dat onderdeel mist bijgevolg feitelijke grondslag. 

6. In het eerste onderdeel van het vierde middel verwijt eiser de appelrechters niet 
te hebben onderzocht of de terugvordering die het beveelt geen verrijking zonder oor
zaak in hoofde van verweerders teweegbrengt en dat deze oorzaak niet in het be
streden arrest zelf kon liggen. Eiser voert dienaangaande de schending aan van ar
tikel 93, derde lid, van het EG-Verdrag en van de artikelen van het Burgelijk Wetboek 
omtrent de verrijking zonder oorzaak. 

6.1. Zoals eiser zelftoegeeft, mag de nationale rechter rekening houden met de om
standigheid dat het terugbetalen van onrechtmatige heffingen een verrijking zon
der oorzaak zou betekenen maar, in tegenstelling tot wat eiser daaraan impliciet toe
voegt, is de nationaal rechter, overeenkomstig de rechtspraak van het Europees Rof 
(16), daartoe niet verplicht. 

Er kan derhalve geen sprake zijn van schending van artikel 93 van het Verdrag. 

Bovendien is er evenmin schending van de aangevoerde bepalingen van het Bur
gerlijk Wetboek aangezien de appelrechters oordelen dat er geen sprake is van een ver
rijking zonder oorzaak, nu de oorzaak terug te vinden is in de ten onrechte geheven 
bijdragen, en bovendien niet vaststellen dat de betaalde bijdragen door de verweer
ders werden doorverrekend aan de kopers. 

Ret eerste onderdeel kan derhalve niet aangenomen worden. 

6.2. Aangezien het tweede onderdeel enkel steunt op de veronderstelling dat de appel
rechters hebben aangenomen dat de betaalde bijdragen door de verweerders wer
den doorverrekend aan de kopers, hetgeen het arrest niet als dusdanig vaststelt, mist 
dat onderdeel feitelijke grondslag. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. C.96.0091.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 november 1995 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1235, 1319, 1320, 1322, 1376 en 1377 van het Burger
lijk Wetboek, 149 van de Grondwet, 92 en 93 van het Verdrag van 25 maart 1957 tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij wet van 2 december 1957, 
en het algemeen rechtsbeginsel betreffende de verrijking zonder oorzaak, 

(16) H.v.J., 24 maart 1988, Zaak 104/86, Commissie/ Italie, jurisp., 1988, biz 1815-1816. 



146 HOF VAN CASSATIE Nr. 41 

doordat het hof van beroep het hoger beroep van eiser tegen het vonnis van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Turnhout van 10 februari 1994 ongegrond verklaart en ei
ser veroordeelt tot betaling van de door de huidige verweersters gevorderde bedra
gen, zonder deze veroordeling te beperken tot de bijdragen die de uit andere Lid
Staten ingevoerde producten belasten, na vastgesteld en overwogen te hebben dat "de 
onrechtmatigheidssanctie, blijkens artikel 93.3 van het EG-Verdrag, leidt tot de on
mogelijkheid voor de betrokken Lid-Staat de steunregeling waarvan de parafiscale hef
fingen wezenlijk deel uitmaakten, uit te voeren; dat (eiser) dan ook de steun
regeling niet kon uitvoeren noch van (de verweersters) betaling kon eisen; (. .. ) Dat 
bovendien door de beschikking van de EG-Commissie (nr. 91/538/EG) dd. 7 mei 1991 
gebleken is dat de steunregeling in kwestie onverenigbaar is met de gemeenschap
pelijke markt; dat het niet aan het hof (van beroep) staat deze onverenigbaarheid zelf 
vast te stellen maar het hof (van beroep) wel gehouden is de beslissing van de EG
Commissie in acht te nemen; dat in deze beschikking werd geconstateerd dat de door 
het Fonds beoogde steun de toepassing van artikel 92.3 c van het EG-Verdrag zou kun
nen genieten, mocht deze niet voor een deel gefinancierd worden door parafiscale hef
fingen op dieren ingevoerd in Belgie vanuit andere Lid-Staten; dat de EG-Commissie 
besloten heeft tot de onverenigbaarheid van de steunregeling met de gemeenschap
pelijke markt in de zin van artikel 92.1 van het EG-Verdrag en tot een discrimine
rende binnenlandse belasting in de zin van artikel 95 van het EG-Verdrag, dat (ei
ser) tegen deze beschikking geen rechtsmiddelen heeft ingesteld; 

Dat (eiser) ten onrechte aanvoert dat de EG-Commissie slechts de onverenigbaar
heid heeft uitgesproken met betrekking tot de heffing op uit andere Lid-Staten in
gevoerde dieren; dat de beschikking de onverenigbaarheid van het stelsel zelf be
treft omdat een wezenlijk onderdeel ervan, met name de parafiscale heffingen op 
ingevoerde dieren, strijdig met de gemeenschappelijke markt werd bevonden; dat de 
mate waarin deze beschikking met toepassing van artikel 93.2, eerste alinea, van het 
EG-Verdrag de afschaffing van de steunregeling slechts oplegt ' ... voor zover de ver
plichte bijdragen in het slachtstadium ook de uit de andere Lid-Staten ingevoerde pro
ducten belasten', er niet aan in de weg staat dat het gehele stelsel onverenigbaar is 
verklaard", 

terwijl, naar luid van het artikel 92, lid 1, van het EG-Verdrag steunmaatregelen 
die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde pro
ducties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar zijn met de gemeenschap
pelijke markt voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de Lid-Staten ongun
stig bei:nvloedt; 

de onverenigbaarheid van staatssteun met de gemeenschappelijke markt even
wei noch absoluut noch onvoorwaardelijk is en de Commissie van de Europese Ge
meenschappen de uitsluitende bevoegdheid heeft om, bij toepassing van artikel 93 van 
het EG-Verdrag, de onverenigbaarheid van een steunmaatregel met de gemeenschap
pelijke markt vast te stellen en desgevallend te bepalen dat de betrokken staat de steun
maatregel moet opheffen of wijzigen binnen de door haar vastgestelde termijn; 

het weliswaar aan de nationale rechterlijke instanties staat de rechten van de jus
titiabelen te handhaven voor het geval de Commissie bij een krachtens artikel 93, lid 
2, van het EG-Verdrag gegeven beschikking he eft vastgesteld dat een steunmaatregel 
onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, daaruit overeenkomstig hun na
tionaal recht alle consequenties te trekken, zowel wat de geldigheid van de rechts
handelingen tot uitvoering van de betrokken maatregelen, als wat betreft de terug
vordering van de verleende steun; 

het recht op terugbetaling van heffingen die een Lid-Staat in strijd met het 
gemeenschapsrecht heeft toegepast het uitvloeisel en het complement is van de rech
ten die de justitiabelen ontlenen aan de gemeenschapsrechtelijke bepalingen die zulke 
heffingen verbieden; 

het recht op terugvordering van de justitiabelen derhalve dient te worden be
paald op grond van de beschikking die de Commissie op grond van artikel 93, lid 2, 
van het EG-Verdrag betreffende het betrokken steunregime heeft aangenomen; 

te dezen, luidens artikel 1 van de beschikking van de Commissie van 7 mei 1991, 
de door Belgie in de sectoren runderen en varkens verleende steun die uit de ver
plichte bijdragen als bedoeld in het koninklijk besluit van 11 december 1987 betref
fende de verplichte bijdrage aan het Fonds voor de gezondheid en de productie van de 
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dieren gefinancierd, onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt in de zin van 
artikel 92 van het Verdrag en moet worden afgeschaft voor zover de verplichte bij
dragen in het slachtstadium ook uit de andere Lid-Staten ingevoerde producten be
lasten; 

daaruit volgt dat de Commissiebeschikking geen wijziging oplegt noch verlangt van 
de betwiste steunmaatregelen in zoverre de verplichte bijdragen nationale produc
ten belasten, hetgeen noodzakelijkerwijze betekent dat de steunmaatregel in deze mate 
niet als onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt beschouwd moest wor
den; 

eiser op grand van het voorgaande in zijn verzoekschrift tot hager beroep uitdruk
kelijk had aangevoerd dat de rechter aan de beschikking van de Commissie dd. 7 mei 
1991 een inhoud geeft die deze geenszins heeft nude eerste rechter oordeelt dat "het 
niet opgaat de vordering (. .. ) te beperken tot de heffingen op dieren ingevoerd uit an
dere Lid-Staten, maar tot aile heffingen lastens (de verweersters) verricht inge
volge de Dierengezondheidswet van 24 maart 1987 en de daarop volgende konink
lijke besluiten ter uitvoering van de wet", terwijl de Commissie in haar bovenvermelde 
beschikking enkel en aileen stelde dat de verplichte bijdragen dienen te worden af
geschaft "voor zover de verplichte bijdragen in het slachtstadium ook de vanuit de an
dere Lid-Staten ingevoerde producten belasten"; en dat aldus enkel en aileen de hef
fingen lastens ingevoerde producten strijdig zijn met voormeld artikel 92 van het EG
Verdrag en aileen de op deze ingevoerde producten toegepaste heffingen voor 
terugbetaling in aanmerking kunnen komen; 

eiser dit verweer in zijn tweede conclusie voor het hofvan beroep heeft herhaald door 
eraan te herinneren dat luidens de beschikking van de Commissie de afschaffing van 
de steunregeling beveelt "doch enkel en aileen voor zover de verplichte bijdragen in 
het slachtstadium ook de uit andere Lid-Staten ingevoerde producten belasten"; 

nadat het had vastgesteld dat de beschikking van de Commissie de afschaffing van 
de steunregeling slechts oplegt in zoverre de verplichte bijdragen in het slacht
stadium ook de uit andere Lid-Staten ingevoerde producten belasten, het hofvan be
roep, derhalve, 

1 °) door niettemin eiser te veroordelen tot terugbetaling van aile door de ver
weersters teruggevorderde bedragen, zonder deze terugvordering te beperken tot de 
bijdragen betaald met betrekking tot uit andere Lid-Staten ingevoerde producten, en 
door aldus te beslissen louter op grand van de enige overweging dat de in de commissie
beschikking vervatte beperking "er niet aan in de weg staat dat het gehele stelsel on
verenigbaar is verklaard", in zoverre het eiser ook veroordeelt tot terugbetaling van 
bijdragen die met betrekking tot nationale dieren werden geheven, het deze terug
betaling beveelt zonder daartoe enige rechtsgrond te vinden in de beschikking van de 
Commissie die het beweert toe te passen, en bijgevolg aan de verweersters meer rech
ten toekent dan het gemeenschapsrecht hen verleent (schending van de artikelen 92, 
lid 1, en 93, inzonderheid lid 2, van het EG-Verdrag en 1235, 1376, 1377 van het Bur
gerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van de verrijking zonder oorzaak), 

2°) door de beschikking van 7 mei 1991 aldus te interpreteren als zou zij de terug
vordering wettigen van aile door de verweersters betaalde bijdragen, van deze be
schikking een uitlegging geeft die onverenigbaar is met de daarin gebruikte bewoor
dingen en de bewijskracht ervan miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 
1322 van het Burgerlijk Wetboek), 

en zodat de appelrechters, die niet opgeven waarom, alhoewel het dispositiefvan de 
Commissiebeschikking de afschaffing van de steunregeling slechts oplegt voor zo
ver de verplichte bijdragen in het slachtstadium ook de uit andere Lid-Staten inge
voerde producten betreft, de eis tot terugvordering van bijdragen betaald voor an
dere producten niettemin gegrond zou zijn, minstens nagelaten hebben het specifiek 
verweermiddel van eiser te beantwoorden zodat het arrest niet regelmatig met re
denen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) : 

Overwegende dat de appelrechters het verweer van eiser dat de beschik
king van de Commissie enkel de afschaffing van de steunregeling beoogde 



148 HOF VAN CASSATIE Nr. 41 

voor zover de verplichte bijdragen in het slachtstadium ook de uit andere lid
staten ingevoerde producten belasten, verwerpt en beantwoordt met de re
den dat het stelsel in zijn geheel onverenigbaar was met de eisen van het Ver
drag en met de reden dat zowel de oorspronkelijke maatregel als de latere 
wetswijziging niet werden aangemeld; 

Dat het middel, in zoverre het een motiveringsgebrek aanvoert, feite
lijke grondslag mist; 

Overwegende dat de appelrechters de beschikking van de Commissie niet 
uitleggen in de zin dat zij de terugvordering zou toestaan van alle door de 
verweerders betaalde bijdragen, maar enkel de rechtsgevolgen afleiden uit 
de beschikking die het stelsel voor een deel onverenigbaar met de eisen van 
de vrije mededinging heeft verklaard; 

Dat het middel, in zoverre het miskenning van de bewijskracht van ak
ten aanvoert, feitelijke grondslag mist; 

Overwegende dat, krachtens artikel 88, lid 3, (ex-artikel 93, lid 3) van het 
Verdrag, de Commissie van elk voornemen tot invoering ofwijziging van 
steunmaatregelen tijdig op de hoogte wordt gebracht; 

Dat ten aanzien van nieuwe steunmaatregelen die de lidstaten voorne
mens zijn in te voeren, een voorafgaande procedure is ingesteld zonder welke 
geen enkele steunmaatregel geacht kan worden regelmatig te zijn inge
voerd; 

Dat de nationale rechterlijke instanties de justitiabelen die zich op de mis
kenning van de aanmeldingsplicht kunnen beroepen, dienen te waarbor
gen dat daaruit, overeenkomstig het nationale recht, alle consequenties zul
len worden getrokken, zowel wat betreft de geldigheid van handelingen tot 
uitvoering van de betrokken steunmaatregelen, als wat betreft de terug
vordering van in strijd met deze bepaling verleende steun; 

Dat de beslissing die de Commissie neemt over de verenigbaarheid van een 
nationale steunmaatregel met de eisen van artikel87 (ex-artikel92) van het 
Verdrag, niet tot gevolg heeft dat de ongeldigheid van de uitvoerings
maatregelen die in strijd met het in artikel88, lid 3, (ex-artikel 93, lid 3) van 
het EG-Verdrag opgelegd verbod zijn vastgesteld, wordt gedekt; 

Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat het stelsel niet 
was aangemeld, zonder schending van de in het middel aangewezen wets
bepalingen en algemeen rechtsbeginsel, beslist dat de onrechtmatigheids
sanctie blijkens artikel 88, lid 3, (ex-artikel 93, lid 3) van het EG-Verdrag, 
leidt tot de onmogelijkheid voor de lidstaat de steunregeling vastgesteld bij 
de oorspronkelijke tekst van de Dierengezondheidswet en van haar 
uitvoeringsbesluiten uit te voeren; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 93, inzonderheid lid 3, van het Verdrag van 25 maart 1957 

tot oprichting van de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij wet van 2 december 1957, 
doordat het hofvan beroep in het bestreden arrest, na overwogen te hebben "dat 

de onrechtmatigheidssanctie, blijkens artikel 93.3 van het EG-Verdrag, leidt tot de on
mogelijkheid voor de betrokken Lid-Staat de steunregeling waarvan de parafiscale hef
fingen wezenlijk deel uitmaken, uit te voeren", en "dat bovendien door de beschik
king van de EG-Commissie (nr. 91/538/EG) dd. 7 mei 1991 gebleken is dat de 
steunregeling in kwestie onverenigbaar is met de gemeenschappelijke markt", en ver
der "dat de mate waarin deze beschikking met toepassing van artikel 93.2, 1ste ali
nea, van het EG-Verdrag de afschaffing van de steunregeling slechts oplegt ... voor zo
ver de verplichte bijdragen in het slachtstadium ook de uit de andere Lid-Staten 
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ingevoerde producten belasten er niet aan in de weg staat dat het gehele stelsel on
verenigbaar is verklaard", bevindt dat (de verweersters) derhalve "hebben aange
toond dat de bijdragen in kwestie steunen op een niet uitvoerbare en bovendien on
verenigbare steunvordering", beslist dat zij hieruit terecht hebben besloten dat hun 
betalingen onverschuldigd waren in de zin van artikel 1376 van het Burgerlijk Wet
hoek, en eiser op deze gronden veroordeelt tot terugbetaling van alle door de ver
weersters betaalde bijdragen, ongeacht het tijdstip van betaling ervan, meer be
paald zonder onderscheid of deze bijdragen voor of na de datum van de beschikking 
van de Commissie werden betaald, 

terwijlluidens artikel 93, lid 3, laatste zin, van het EG-Verdrag, de betrokken Lid
Staat de voorgenomen maatregelen niet tot uitvoeririg kan brengen voordat de pro
cedure ingesteld overeenkomstig artikel 92, lid 2, van het EG-Verdrag tot een eind
beslissing heeft geleid; 

het doel van het in artlkel 93, lid 3, neergelegd uitvoeringsverbod is te waarbor
gen dat de steunregeling geen gevolgen heeft voordat de Commissie een redelijke ter-. 
mijn heeft gehad om de voorgenomen maatregel nauwkeurig te onderzoeken en des
gevallend de procedure voorzien in artikel 93, lid 2, in te leiden, de naleving van deze 
verplichting wordt verzekerd door het optreden van de nationale gerechtelijke in
stanties op grond van de rechtstreekse werking van de laatste zin van het lid 2 van 
artikel93; de bevoegdheden van de nationale gerechtelijke instanties er evenwel slechts 
in bestaan de rechten van de justitiabelen te vrijwaren hangende de eindbeslissing van 
de Commissie, wanneer de Commissie, zoals terzake is vastgesteld, een beslissing heeft 
genomen na afloop van de procedure ingesteld op grond van artikel 93, lid 2, van het 
EG-Verdrag, de doelstellingen van artikel 93, lid 3, zijn vervuld, bijgevolg in zulk ge
val zowel de rechtspositie van de betrokken Lid-Staat als de rechten van de justitia
belen, voor de toekomst uitsluitend beheerst en bepaald worden door deze beschik
king, het recht op terugvordhing het uitvloeisel en het complement is van de 
geschonden gemeenschapsbepaling, waaruit volgt dat dit recht, gesteund op de be
paling van artikel 93, lid 3, van het EG-Verdrag, niet verder kan reiken dan het
geen deze bepaling beoogt, 

zodat in zoverre het bestreden arrest beslist dat de verweersters, ongeacht de mate 
waarin de beschikking van de Commissie de afschaffing van de steunregeling op
legt, recht hebben op terugvordering van alle betaalde bijdragen, met inbegrip van de 
bijdragen betreffende andere dieren dan dieren uit andere Lid-Staten ingevoerd en be
taald na de datum van de beschikking van de Commissie, om reden dat de 
onrechtmatigheidssanctie neergelegd in artikel 93, lid 3, van het EG-Verdrag zich ver
zet tegen de uitvoering van de steunregeling, de appelrechters deze bepaling heb
ben geschonden : 

Overwegende dat nadat de Commissie een beslissing heeft genomen na af
loop van de procedure ingesteld op grand van artikel 88, lid 2, (ex-artikel 93, 
lid 2) de doelstellingen van artikel 88, lid 3, (ex-artikel 93, lid 3) vervuld zijn, 
zodat de rechtspositie van de justitiabelen voor de toekomst uitsluitend be
heerst en bepaald wordt door de beschikking; 

Dat de feitenrechter evenwel te dezen vaststelt dat in de ingestelde pro
cedure "geen eindbeslissing is gevallen" maar dat de Belgische overheid een 
nieuwe regeling heeft ingevoerd en deze regeling niet heeft aangemeld aan 
de Commissie; 

Dat het middel dat gebaseerd is op de onderstelling dat de procedure af
gelopen was, feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 93, inzonderheid lid 3, van het Verdrag van 25 maart 
1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap goedgekeurd bij wet van 2 de
cember 1957, 1235, 1376, 1377 van het Burgerlijk Wetboek, 32, § 2, van de Dieren
gezondheidswet van 24 maart 1987 zoals gewijzigd door het artikel 185 van de Wet 
van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, en het algemeen rechts
beginsel van de verrijking zonder oorzaak, 
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doordat het bestreden arrest bij de beoordeling van de gegrondheid van de terug
vordering, na vermeld te hebben dat eiser zijn verweer voortaan laat steunen op de 
wijziging die door artikel 185 van de wet van 21 december 1994 is aangebracht, aan 
artikel 32, § 2, van de Dierengezondheidswet, dat eiser hieruit enerzijds afleidt dat 
de verplichte bijdragen betaald voor "nationale" dieren verschuldigd zijn ingevolge be
krachtiging van het koninklijk besluit van 11 december 1987 door de nieuwe wet vanaf 
1 januari 1988 en, anderzijds dat de verweersters recht hebben op terugbetaling van 
bijdragen betaald op ingevoerde dieren op voorwaarde dat zij het bewijs leveren dat 
de gevorderde terugbetalingen bijdragen op ingevoerde dieren betreffen, dat zij deze 
bijdragen niet hebben doorberekend of dat hun doorberekening niet ongedaan werd 
gemaakt en dat zij de verplichte bijdragen volledig heeft betaald, en tevens na ver
meld te hebben dat eiser benadrukt dat de nieuwe wet de steunregeling in overeen
stemming heeft gebracht met de beschikking van de EG-Commissie van 7 mei 1991, 
niettemin beslist de teruggevorderde bedragen volledig aan de verweersters toe te ken
nen zonder rekening te houden met de bepalingen ingevoerd door artikel 185 van de 
wet van 21 december 1994, op volgende gronden : 

"dat artikel 93.3 van het EG-Verdrag aan de Lid-Staten oplegt ook het voorne
men tot wijziging van steunmaatregelen aan de EG-Commissie te melden opdat deze 
haar onderzoek conform artikel 93.1 van het EG-Verdrag zou kunnen doen, dat (ei
ser) opwerpt dat de bepalingen van de wet van 21 december 1994 met betrekking tot 
de wijziging van artikel 32, § 2, van de Dierengezondheidswet niet moesten aange
meld worden omdat de regeling zoals deze bestaat nog enkel de interne markt be
treft; 

Dat het nieuwe artikel 32, § 2, van de Dierengezondheidswet onmiskenbaar een wij
ziging inhoudt van de steunregeling, zoals die voorwerp was van het onderzoek van 
de EG-Commissie dat uitmondde in de beschikking van 7 mei 1991; dat deze nieuwe 
wet dan ook een wijziging van een steunmaatregel betreft in de zin van artikel 93.3 
van het EG-Verdrag; dat de kwestie of de nieuwe regeling het handelsverkeer aldan 
niet ongunstig kan bei:nvloeden en al dan niet indruist tegen het gemeenschaps
recht vragen doet rijzen over de verenigbaarheid van de nieuwe regeling; dat het even
wei niet aan de nationale rechter toekomt daarover te oordelen; dat hieraan echter niet 
in de weg staat dat het hof (van beroep) vaststelt dat de wijziging van voormelde steun
maatregel niet werd gemeld aan de EG-Commissie en de onrechtmatigheidssanctie ook 
op de nieuwe regeling van toepassing is; dat ook de nieuwe wettelijke regeling niet gel
dig tot uitvoer kan gebracht worden zolang de EG-Commissie niet beslist heeft geen 
procedure met toepassing van artikel 92.2 van het EG-Verdrag in te stellen of zo
lang er in de ingestelde procedure geen eindbeslissing is gevallen; dat op de natio
nale rechter, zoals reeds vermeld, ingevolge de directe werking van de toepasselijke 
verdragsregel de verplichting rust rechtsbescherming te verlenen een uitvoering die 
onrechtmatig is ingevolge de miskenning van de meldingsplicht; dat (eiser) voor
houdt dat de bezwaren van de EG-Commissie enkel de verplichte bijdragen op de in
gevoerde dieren betroffen waardoor hij te kennen geeft dat de steunregeling zoals thans 
uitgewerkt wel verenigbaar is met het gemeenschapsrecht; dat het artikel 93.3 van 
het EG- Verdrag echter geen goedkeuring na inwerkingstelling kent; dat de geldig
heid van uitvoering van een al dan niet verenigbare steunmaatregel in de weg ge
staan wordt door de miskenning van de meldingsplicht"; 

terwijl, eerste onderdeel, de aanmeldingsplicht neergelegd in artikel 93, lid 3, van 
het EG-Verdrag slaat op elk voornemen tot invoering ofwijziging van steunmaatregelen, 
maar niet op de wijzigingen die aan een bestaand steunregime worden aangebracht 
teneinde gevolg te geven aan een beschikking van de Commissie overeenkomstig ar
tikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag; 

de wetswijziging ingevoerd door de wet van 21 december 1994 tot voorwerp had, en 
enkel tot voorwerp kon hebben, het betwist steunregime in overeenstemming te bren
gen met de beschikking van de Commissie van 7 mei 1991, 

zodat, waar de appelrechters beslissen dat de wet van 21 december 1994 diende aan
gemeld te worden overeenkomstig artikel 93, lid 3, van het EG-Verdrag, en dat, bij mis-
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kenning van deze verplichting, de onrechtmatigheidssanctie ook op de nieuwe rege
ling van toepassing is, en derhalve eiser veroordelen tot betaling van de teruggevor
derde bedragen zonder toepassing te maken van het artikel 32, § 2, van de Dieren
gezondheidswet zoals gewijzigd door de wet van 21 december 1994, aile in het middel 
vermelde wetsbepalingen en het algemeen rechtsbeginsel schenden; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens artikel 88, lid 3 (ex-artikel 93, lid 3) van het 
EG-Verdrag, de Commissie van elk voornemen tot invoering ofwijziging van 
steunmaatregelen tijdig op de hoogte wordt gebracht; 

Dat ten aanzien van (nieuwe) steunmaatregelen die de lidstaten voorne
mens zijn in te voeren, een voorafgaande procedure is ingesteld zonder welke 
geen enkele steunmaatregel geacht kan worden regelmatig te zijn inge
voerd; 

Dat, volgens het arrest van het Hofvan Justitie in de zaak C.295/97 van 
17 juni 1999, de aanmeldingsplicht niet enkel geldt voor de invoering van een 
steunmaatregel maar ook voor de wijziging ervan; dat die verplichting ook 
geldt als de Commissie heeft geoordeeld dat een steunmaatregel geheel of ten 
dele niet verenigbaar was met het Europese recht, een lidstaat de vroe
gere steunmaatregel wijzigt en vervangt door een nieuw steunstelsel; 

Dat aan die verplichting kan worden voldaan op de wijze die de Commis
sie zelf aanwijst in de beschikking waarbij zij de opheffing van de verba
den steunmaatregel oplegt; dat wanneer hieraan niet voldaan is, de steun 
opnieuw onrechtmatig wordt; 

Overwegende dat bij artikel185 van de wet van 21 december 1994, ar
tikel 32 van de wet van 24 maart 1987 werd gewijzigd inzonderheid wat be
treft de financieringsmodaliteiten van het Fonds voor de gezondheid en de 
productie van de dieren; dat dit artikel de koninklijke besluiten betref
fende de verplichte bijdragen van 11 december 1987 zoals gewijzigd be
krachtigt met ingang van 1 januari 1988 wat de nationale dieren betreft en, 
wat de ingevoerde dieren betreft, beveelt dat de bijdragen die met ingang van 
1 januari 1988 werden betaald onder zekere voorwaarden worden terugbe
taald; 

Dat die wetswijziging weliswaar voor een deel tot doel had de regule
ring in overeenstemming te brengen met de inhoud van de beschikking van 
de Commissie van 7 mei 1991 maar tegelijkertijd een nieuwe grondslag in
voert voor de heffing en een nieuw stelsel van steun in de plaats stelt; 

Dat de Commissie in haar beschikking van 7 mei 1991 beslist heeft dat 
Belgie binnen twee maanden na kennisgeving van de beschikking ver
plicht was mede te delen welke maatregelen genomen zijn om aan de be
schikking gevolg te geven; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de oorspronkelijke steun
maatregel evenmin als de wijziging ervan niet werden aangemeld aan de 
Commissie; 

Dat het arrest dat beslist dat het gewijzigde stelsel aan de Commissie moest 
worden medegedeeld en dat bij gebrek hiervan de bedragen onrechtmatig wer
den gei:nd, de in het onderdeel aangewezen wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
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Over het vierde middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 93, inzonderheid lid 3, van het Verdrag van 25 maart 
1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij wet van 2 de
cember 1957, 1235, 1376 en 1377 van het Burgerlijk Wetboek, en het algemeen rechts
beginsel betreffende de verrijking zonder oorzaak, 

doordat het bestreden arrest de vordering van de verweersters inwilligt, het ver
weer verwerpt dat eiser op grond van het beginsel van de verrijking zonder oorzaak 
van de verweersters had laten gelden, en het aldus beslist op de volgende gronden : 

"(. .. ) dat (eiser) nog laat gelden dat een terugvordering in hoofde van (de ver
weersters) een verrijking zonder oorzaak zou doen ontstaan omdat zij de betaalde be
dragen zouden hebben doorberekend aan degenen van wie zij de dieren kochten; dat 
de vermogensverschuiving ingevolge de terugvordering evenwel een oorzaak heeft in 
de huidige gerechtelijke beslissing en derhalve niet zonder oorzaak is; dat de kwes
tie of er uiteindelijk een vermogensaanwas en niet louter een vermogensherstel in 
hoofde van (de verweersters) zal plaatsvinden, afhangt van de terugvorderingen die 
tegen hen mogelijk kunnen worden ingesteld door degenen aan wie zij de bijdragen 
hebben doorberekend" (arrest, blz. 12); 

terwijl, eerste onderdeel, het gemeenschapsrecht, inzonderheid artikel 93, lid 3, van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, niet vereist dat de ten on
rechte opgelegde bijdragen worden terugbetaald in omstandigheden die een verrij
king zonder oorzaak van de bijdrageplichtigen impliceren; 

het nationaal recht van de Lid-staten bij het bepalen van de voorwaarden tot te
rugbetaling van dergelijke bijdragen rekening mag houden met de mogelijkheid dat 
de last van die bijdragen op andere deelnemers aan het handelsverkeer of op de ver
bruikers werd afgewenteld; 

de vraag of in een bepaald geval al dan niet verrijking zonder oorzaak aanwezig is 
aan het nationaal recht der Lid-staten overgelaten wordt; 

het bestreden arrest de oorspronkelijke vordering van de verweersters tot terug
betaling van de door hen gestorte bijdragen inwilligt op grond van een schending van 
het gemeenschapsrecht; ' 

nu het gemeenschapsrecht onder bepaalde voorwaarden toelaat dat het algemeen 
rechtsbeginsel van de verrijking zonder oorzaak naar het nationaal recht van de be
trokken Lidstaat een terugvordering verhindert, het hof van beroep diende te onder
zoeken of de terugvordering die het beveelt geen verrijking z~mder oorzaak in hoofde 
van de verweersters teweeg brengt; 

het arrest derhalve niet zonder schending van alle in het middel vermelde wette
lijke bepalingen en algemeen rechtsbeginsel kon beslissen dat de vermogens
verschuiving ingevolge de terugvordering een oorzaak heeft die in het bestreden ar
rest zelf ligt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het gemeenschapsrecht eraan in de weg staat dat een 
lidstaat aan de terugbetaling van met het gemeenschapsrecht strijdige hef
fingen een voorwaarde verbindt zoals dat die he:ffingen niet of niet voile
dig op derden zijn afgewenteld, waarbij het bewijs dat aan die voorwaarde 
is voldaan, door de verzoeker moet worden geleverd; 

Dat he:ffingen niet vermoed worden op derden te zijn afgewenteld; dat zo
als blijkt uit het arrest van 9 februari 1999 van het Hofvan Justitie in de 
zaak C-343/96, degene die de he:ffingen heeft betaald, niet kan verplicht wor
den te bewijzen dat de onverschuldigd betaalde he:ffingen niet op derden zijn 
afgewenteld; 
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Overwegende dat het arrest oordeelt dat te dezen geen sprake kan zijn van 
een verrijking zonder oorzaak en zodoende de in het onderdeel aangewe
zen wetsbepalingen niet schendt; 

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

19 januari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal -Ad
vocaten: mrs. Nelissen Grade, Claeys Bouuaert en De Gryse. 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 
Bijlage bij DEEL 1 van JAARGANG 2001 

INHOUDSOPGAVE 

Vervoer - Misdrijf. 2januari 

Regeling van rechtsgebied. 2januari 

Stedenbouw. 4januari 

Vennootschappen - Beslag - Voorrechten en hypo- 4januari 
theken. 

Stedenbouw. 5januari 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite. Bjanuari 

Rechten van de Mens- Telegraaf en telefoon- On- 9 januari 
tucht en prostitutie. 

Rechtbanken - Vonnissen en arresten. 9januari 

Bloedproef. 9januari 

Straf - Douane en accijnzen. 9januari 

Grondwet - Machten - Burgerlijke rechtsvorde- 9 januari 
ring. 

Grondwet - Machten- Burgerlijke rechtsvorde- 9 januari 
ring. 

Cassatie. 9januari 

Regeling van rechtsgebied. 9 januari 

Grondwet. 10januari 

Onderzoeksgerechten - Verzet - Cassatieberoep. 10 januari 

Verwijzing van een rechtbank naar een andere. 11 januari 

Tussenkomst. 11 januari 

Bewijs - Recht van verdediging. 11 januari 

Huur van goederen. 11januari 

Rechtsbeginselen (Algemene) - Apotheker. 12januari 

Rechtbanken. 15 januari 

Sociale Zekerheid. 15 januari 
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Arbeidsovereenkomst - Pensioen. 

Bewijs - Onaantastbare beoordeling door de feiten-
rechter - Wegverkeer. 

Bewijs - Wegverkeer. 

Misdrijf- Wegverkeer. 

Onderzoek in strafzaken- Machten - Voorrecht van 
rechtsmacht - Bevoegdheid en aanleg - Strafvorde
ring. 

Verzekering - Cassatieberoep - Cassatie. 

Onderzoek in strafzaken - Onderzoeksrechter -
Onderzoeksgerechten. 

Ontucht en prostitutie - Redenen van de vonnis
sen en arresten. 

lnkomstenbelastingen. 

lnkomstenbelastingen- Arbitragehof- Prejudi-
cieel geschil. 

Rechtbanken - Bewijs - Huur van goederen. 

Inkomstenbelastingen. 

Loon. 

Schenkingen en testamenten - Bewijs. 

Schenkingen en testamenten - Beroepsgeheim -
Onbekwaamverklaring en gerechtelijk raadsman -
Geesteszieke. 

Europese Unie - Rechtbanken - Wetten. Decreten. 
Ordonnanties. Besluiten - Bewijs. 
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