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Nr. 42 

3e KAMER- 22 januari 2001 

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST- ALGEMEEN VERBINDEND VERKLAARD -
VERZEKERINGSWEZEN- ONTSLAGPROCEDURE -AFDANKING INGEVOLGE INDIVIDUELE HAN
DELWIJZE - WERKGEVER - INFORMATIEPLICHT - GEEN SYNDICALE OF PERSONEELS
AFV AARDIGING- GEVOLG. 

Wanneer er geen syndicate of personeetsafuaardiging in de onderneming bestaat, is de 
werkgever niet gehouden intichtingen te verstrekken aangaande de afdanking we
gens feiten die de werknemer ten taste kunnen worden gelegd ats gevotg van zijn han
delwijze. (Art. 4, b, .tweede lid, 3°, C.A.O. 9 november 1987, V.I.B. 30 maart 1988, 
P.C. verzekeringswezen betreffende vastheid van betrekking.) 

(DBV ALGEMENE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. T. L ... ) 

ARREST 

(A.R. S.00.0037.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 5 februari 1999 gewezen 
door het Arbeidshof te Brussel; 

Over het middet, gestetd ats volgt : 

schending van 

- artikel4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987, geslo
ten in het Paritair Comite voor het verzekeringswezen, betreffende de vastheid van 
betrekking, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 maart 1988 
(B.S. 9 april1988), en artikel 15 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst, ver
vangen door artikel6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 1989, ge
sloten in het Paritair Comite voor het verzekeringswezen, tot uitvoering van het inter
professioneel akkoord van 18 november 1988, algemeen verbindend verklaard bij 
koninklijk besluit van 5 oktober 1989 (B.S. 26 oktober 1989) 

- artikel 31 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeids
overeenkomsten en de paritaire comites, 

doordat het arbeidshof in de bestreden beslissing, recht sprekend over de hoofd
vordering van de verweerster, het hoger beroep van de eiseres ontvankelijk doch on
gegrond verklaart en het vonnis van de eerste rechter bevestigt waarbij o.m. de ei
seres werd veroordeeld om aan de verweerster een forfaitaire vergoeding gelijk aan 
negen maanden loon te betalen op basis van artikel 15 van de collectieve arbeids
overeenkomst van 9 november 1987, gesloten in het Paritair Comite voor het 
verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking, algemeen verbindend ver
klaard bij koninklijk besluit van 30 maart 1988, zoals vervangen door artikel 6 van 
de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 1989, gesloten in het Paritair Co
mite voor het verzekeringswezen, tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 
van 18 november 1988, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 
oktober 1989, op grond van de volgende motieven : 

"Ten onrechte houdt (de eiseres) voor dat deze C.A.O. niet van toepassing zou zijn 
voor zover het ontslag niet gebaseerd is op het gedrag van (de verweerster), die we
gens 'frequente afWezigheid wegens ziekte' werd ontslagen, en daarenboven in haar 
onderneming geen vakbonds- of personeelsaf\raardiging bestaat; 

In casu is immers, rekening houdende met de concrete omstandigheden van het ge
geven ontslag artikel 4b, alinea 2, 3° van deze C.A.O. van 9 november 1987, alge
meen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 maart 1988, van toepas-
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sing, gezien vooreerst. dit artikel 4b, alinea 2, betrekking heeft op de gevallen van af
danking en waaronder vervolgens een onderscheid gemaakt wordt tussen 3 hypo
thesen waarvan in casu de 3de hypothese dient te worden weerhouden, gezien deze 
slaat op al de andere gevallen van ontslag steunend op een individuele handelwijze 
in tegenstelling tot de in hypothese 1 bedoelde feiten die de werknemer ten laste kun
nen worden gelegd met het oog op zijn eventueel ontslag of in geval van dringende re
den zoals vermeld in hypothese 2 en waaruit dan ook de schuld of ernstige tekort
koming van de werknemer moet blijken, wat in casu zeker niet het geval is, 

Ondanks de door (de eiseres) in conclusies zeer grondig doorgedreven ontleding van 
deze C.A.O. kan deze niet voorbijgaan aan de ware bedoeling ervan en de geest waarin 
deze binnen het Paritair Comite voor het Verzekeringswezen tot stand kwam in func
tie van de zekerheid van betrekking, met name het vastleggen van een procedure om 
de werknemer de gelegenheid te geven zich te verdedigen en te voorzien in de mo
gelijke tussenkomst van de syndikale ofpersoneelsafvaardiging (cfr. A.H, Brussel28 
november 1990, T.S.R. 1991, 295-296), zodat zelfs bij gebrek aan het bestaan van dus
danige afvaardiging in de onderneming dit de werkgever, ook wat de eerste hypo
these betreft, zoals in eerste instantie door (de eiseres) toegepast, niet van zijn 
informatieplicht zal ontslaan om de werknemer elk verrassingseffect te besparen (cfr. 
Lagasse en Milde, Les clauses de stabilite d'emploi dans le secteur des entreprises 
d'assurances O.R., 1992, pagina 75) en hem de mogelijkheid te bieden tenminste on
middellijk zichzelf te verdedigen of in de verdediging van zijn belangen te kunnen voor
zien, desnoods bij monde van een raadsman, zonder welke mogelijkheden deze C.A.O. 
elke bestaansreden zou missen; 

(De verweerster) is bijgevolg gerechtigd op een forfaitaire vergoeding van 9 maan
den loon of 690.930 frank;" (5de en 6de blad van het arrest), 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 4, a, van de collectieve arbeids
overeenkomst van 9 november 1987, gesloten in het. Paritair Comite voor het 
verzekeringswezen, betreffende de vastheid van betrekking, algemeen verbindend ver
klaard bij koninklijk besluit van 30 maart 1988, onder een "Ontslag dat niet is ge
bonden aan omstandigheden van economische of technische aard" bedoeld in het op
schrift van deel III van die collectieve arbeidsovereenkomst, waarvan artikel 4 de enige 
bepaling is, moet worden verstaan een ontslag wegens feiten die de werknemers kun
nen ten laste worden gelegd als gevolg van hun handelwijze; 

De bepalingen van artikel 4, b, van die collectieve arbeidsovereenkomst, blijkens de 
termen van het eerste lid, in hun geheel betrekking hebben op gevallen waarin be
zwarende feiten bedoeld onder a bestaan die later kunnen worden ingeroepen tot sta
ving van een ontslag en op dergelijke ontslagen; 

De hypothesen bedoeld in het 1 o en het 2° van het tweede lid van artikel 4, b, res
pectievelijk betrekking hebben op het geval waarin de werkgever aan een werkne
mer een schriftelijke waarschuwing bezorgt die van aard is te worden gevolgd door een 
ontslag indien zich geen wijziging voordoet in de feiten die hem ten laste worden ge
legd en op het geval waarin de werkgever de arbeidsovereenkomst beeindigt om een 
dringende reden; 

De hypothese bedoeld in het 3° van het tweede lid van artikel4, b, die betrek
king heeft op "al de andere gevallen van ontslag steunend op een individuele han
delwijze zonder dat het onder de toepassing valt van de hypothesen 1 o en 2on, dan ook 
beperkt is tot gevallen van ontslag die steunen op feiten die de werknemer ten laste 
kunnen worden gelegd als gevolg van zijn handelwijze, maar waarvoor de werkge
ver de werknemer geen schriftelijke waarschuwing geeft dat bij ontstentenis van een 
wijziging in de handelwijze van de betrokkene ontslag kan volgen en op grand waar
van niet wordt overgegaan tot ontslag wegens dringende reden; 

"Frequente afwezigheid wegens ziekte" geen feit is dat de werknemer ten laste kan 
worden gelegd als gevolg van zijn handelwijze in de zin van artikel 4, a, van de col
lectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987 en ook geen individuele handel
wijze is in de zin van artikel 4, b, tweede lid, 3° van die collectieve arbeidsovereen
komst; 
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zodat het arbeidshof dan ook niet wettig kon beslissen dat artikel 4 van de collec
tieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987 van toepassing is op het ontslag van 
de verweerster wegens "frequente afwezigheid wegens ziekte" en bijgevolg niet wet
tig het vonnis van de eerste rechter kon bevestigen dat de eiseres wegens scherr
ding van dat artikel 4 veroordeelt tot betaling aan de verweerster van de forfaitaire 
vergoeding bedoeld in artikel 15 van die collectieve arbeidsovereenkomst (scherr
ding van artikel4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987, ge
sloten in het Paritair Comite voor het verzekeringswezen, betreffende de vastheid van 
betrekking, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 maart 1988, 
artikel 15 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst, vervangen door artikel 6 van 
de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 1989, gesloten in het Paritair Co
mite voor het verzekeringswezen, tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 
van 18 november 1988, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 
oktober 1989 en artikel 31 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collec
tieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites); 

tweede onderdeel, het eerste lid van artikel4, b,van de collectieve arbeidsovereen
komst van 9 november 1987, gesloten in het Paritair Comite voor het verzekerings
wezen, betreffende de vastheid van betrekking, algemeen verbindend verklaard bij ko
ninklijk besluit van 30 maart 1988, de werkgevers verplicht bepaalde inlichtingen te 
geven aan de vakbondsafvaardiging of de personeelsafvaardiging, respectievelijk be
treffende het bestaan van bezwarende feiten die later kunnen worden ingeroepen tot 
staving van een ontslagprocedure (eerste gedachtestreep) en aangaande dergelijke ont
slagen zelf (tweede gedachtestreep); 

De verplichtingen die het eerste lid van artikel 4, b, van die collectieve arbeids
overeenkomst aldus oplegt, niet kunnen en dan ook niet moeten worden nageleefd in
geval er in de onderneming van de werkgever geen vakbondsafvaardiging en geen 
personeelsafvaardiging is; 

De verplichtingen opgesomd in de drie hypothesen die het voorwerp uitmaken van 
het tweede lid van artikel 4, b, betrekking hebben op het geval waarin inlichtingen 
om trent ontslagen moeten worden verstrekt aan de vakbondsafvaardiging of aan de 
personeelsafvaardiging, zoals blijkt uit de woorden "In dit laatste geval", waarmee het 
tweede lid aanvangt; 

De werkgever dan ook niet gehouden is tot de verplichtingen die gelden in die drie 
hypothesen en dus ook niet tot die welke gelden in de derde hypothese, omschreven 
in artikel 4, b, tweede lid, 3° wanneer er geen vakbondsafvaardiging of personeels
afvaardiging in zijn onderneming is; 

De eiseres regelmatig in conclusie voor het arbeidshof aanvoerde, zonder dat zulks 
door de verweerster ofhet arbeidshofwerd tegengesproken, laat staan weerlegd, dat 
er in zijn onderneming geen vakbondsafvaardiging noch personeelsafvaardiging is, zon
der dat zulks aan een fout van hem te wijten is ("beroepsbesluiten", pagina 12); 

zodat het arbeidshof niet wettig kon beslissen dat uit de ware bedoeling en de geest 
waarin de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987 tot stand kwam, volgt 
dat zelfs bij gebreke van het bestaan van een vakbonds- of personeelsafvaardigingen 
de werkgever niet ontslagen is van de door artikel 4, b, tweede lid, van de collec
tieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987 opgelegde verplichtingen en bijge
volg niet wettig het vonnis van de eerste rechter kon bevestigen dat de eiseres we
gens schending van dat artikel 4 veroordeelt tot betaling aan de verweerster van de 
forfaitaire vergoeding bedoeld in artikel 15 van die collectieve arbeidsovereenkomst 
(schending van artikel4 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987, 
gesloten in het Paritair Comite voor het verzekeringswezen, betreffende de vast
heid van betrekking, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 maart 
1988, artikel 15 van dezelfde collectieve arbeidsovereenkomst, vervangen door arti
kel 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 1989, gesloten in het Pari
tair Comite voor het verzekeringswezen, tot uitvoering van het interprofessioneel ak
koord van 18 november 1988, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 5 oktober 1989 en artikel 31 van de wet van 5 december 1968 betreffende de col
lectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites) : 
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Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de werkgever, krachtens artikel 4, b, tweede lid, 3o, van 

de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 november 1987, gesloten in het pa
ritair comite voor het verzekeringswezen betreffende de vastheid van betrek
king, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 30 maart 1988, 
ertoe verbonden is, behoudens bewijs van verzet van de betrokken werkne
mer in een binnen twee werkdagen aan de werkgever gericht afzonderlijk 
schrijven, inlichtingen te verstrekken aan de syndicale afvaardiging of aan de 
personeelsafvaardiging aangaande de afdanking wegens feiten die de werk
nemer ten laste kunnen worden gelegd als gevolg van zijn handelwijze; 

Dat die bepaling enkel van toepassing is wanneer er in het bedrijf een syn
dicale of personeelsafvaardiging bestaat; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat die bepaling, zelfbij gebrek aan 
het bestaan van een syndicale of personeelsafvaardiging in het bedrijf van 
de werkgever, van toepassing is omdat het de ware bedoeling is van de col
lectieve arbeidsovereenkomst tot zekerheid van de betrekking, een proce
dure vast te leggen om de werknemer de gelegenheid te geven zich onmid
dellijk zelfte verdedigen of in de verdediging van zijn belangen te voorzien, 
desnoods bij monde van een raadsman, en dat zonder die mogelijkheden de 
collectieve arbeidsovereenkomst elke bestaansreden zou missen; 

Dat het arrest op grond daarvan en zonder vast te stellen dater bij ei
seres al dan niet een syndicale of personeelsafvaardiging bestond, oor
deelt dat dit artikel 4, b, tweede lid, 3o, bij de beslechting van het geschil 
van toepassing is en op grond van de niet-naleving ervan, eiseres met toe
passing van artikel 15 van de vernoemde collectieve arbeidsovereen
komst, zoals gewijzigd bij artikel 6 van de collectieve arbeidsovereen
komst van 31 mei 1989, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit 
van 5 oktober 1989, veroordeelt tot het betalen van een forfaitaire vergoe
ding van 690.930 BEF; 

Dat het arrest aldus de in het onderdeel aangewezen wettelijke bepalin
gen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vemietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Gent. 

22 januari 2001 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. van Eeckhoutte. 

Nr. 43 

2e KAMER- 23 januari 2001 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN 
STUKKEN- NEERLEGGING TER GRIFFIE. 
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Het Hof slaat geen acht op de me marie ter griffie van het Hof neergelegd, buiten de uren 
tijdens welke de griffie voor het publiek toegankelijk moet zijn (1). (Art. 420bis Sv.) 

(A .. .) 

ARREST 

(A.R. P.Ol.0090N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 januari 2001 gewezen 
door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling; 

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

Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie die buiten de uren 
tijdens welke de griffie voor het publiek toegankelijk moet zijn, werd neer
gelegd; 

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

23 januari 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat
generaal. 

Nr. 44 

2e KAMER- 24 januari 2001 

1 o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE- STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- ONDUIDELIJKE GRIEF - ONTV ANKELIJKHEID. 

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN
GEWETTIGDE VERDENKING- ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- VERMOEDEN- GE
HEEL VAN DE MAGISTRATEN DIE IN RET RECHTSCOLLEGE ZITTING HOUDEN- ONTVANKELIJK
HEID. 

1 o Het verzoek tot verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere op grand 
van gewettigde verdenking is kennelijk niet ontvankelijk, wanneer het gegrond is op 
onduidelijke grieven (1). (Artt. 542 tot 552 Sv.) 

Noot arrest nr. 43: 
(1) Cass., 7 april 1992, A.R. nr. 6579, nr. 426. 

Noot arrest nr. 44: 
(1) Zie Cass., 25 aug. 1997, A.R. P.97.1096.N, nr. 324; Cass., 14 april1999, A.R. P.99.0444.F, nr. 

207; Cass., 31 okt. 2000, A.R. P.00.1464.F, nr. 590. 



160 HOF VAN CASSATIE Nr. 45 

2° Het verzoek tot verwijzing van een zaak van een rechtbank naar een andere op grand 
van gewettigde verdenking is kennelijk niet ontvankelijk, wanneer het niet ge
grond is op verifieerbare gegevens die het vermoeden van onafhankelijkheid ten aan
zien van het geheel van de magistraten die in het betrokken rechtscollege zitting hou
den, kunnen weerleggen (2). (Artt. 542 tot 552 Sv.) 

(B ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.Ol.0048.F) 

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift, waarvan een eensluidend ver
klaard afschrift aan dit arrest is gehecht en waarvan de rechtsdag betrek
king heeft op de zaak nr. 11.37.329/97 dat op de terechtzitting van 10 ja
nuari 2001 van het Hof van Beroep te B. is vastgesteld; 

Overwegende dat verzoeker uiteenzet dat hij "een gebrek aan onpartij
digheid van het Hofvan Beroep te B. te zijnen aanzien ervaart" wegens de 
"relaties waarover de burgerlijke partij beschikt" en die "alombekend" zou
den zijn, en wegens het "gedrag dat (het voormelde hofvan beroep) jegens 
hem" in de zaak nr. 43.47.237/97 zou vertonen; 

Overwegende dat de bewering betreffende de "relaties" waarover de bur
gerlijke partij binnen dat hof van beroep zou beschikken, onduidelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat niet alle magistraten die in dat rechts
college zitting houden, kennisgenomen hebben van de zaak nr. 43.47.237/ 
97; 

Overwegende dat de onpartijdigheid van de rechters daarenboven ver
moed wordt; dat het verzoekschrift niet steunt op verifieerbare gegevens die 
dat vermoeden ten aanzien van het geheel van die magistraten kunnen weer
leggen; 

Dat het verzoekschrift kennelijk niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, gelet op de artikelen 542 en 545, eerste lid, van het Wet
hoek van Strafvordering, verwerpt het verzoekschrift; veroordeelt verzoe
ker in de kosten. 

24 januari 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 45 

2e KAMER - 24 januari 2001 

1 o PO LITlE - IDENTITEITSCONTROLE - VOORWAARDEN. 

(2) Zie Cass., 24 mei 2000, A.R. P.00.0799.F, nr. 318; Cass., 18 juli 2000, A.R. C.00.0333.F, nr. 
429, en Cass., 9 november 2000, A.R. C.00.0592.F, nr. 612. 
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2° POLITIE - VEILIGHEIDSFOUILLERING- VOORWAARDEN. 

3° OPENBAAR MINISTERIE- STRAFVORDERING- UITOEFENING- VERVOLGINGEN
WENSELIJKHEID - BEOORDELING DOOR DE STRAFRECHTER 

4 ° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN vAN DE MENS - ARTIKEL 8 - PRIVE
LEVEN- EERBIEDIGING- GRENZEN- INMENGING- VOORWAARDEN. 

5° GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)- HAN
DEL- BEZIT- PERSOONLIJK GEBRUIK- MISDRIJF- STRAF- WETTIGHEID- RECHTEN VAN 
DE MENS- PRIVE-LEVEN- EERBIEDIGING- GEVOLG. 

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 8- PRIVE
LEVEN - EERBIEDIGING- VERDOVENDE MIDDELEN- BEZIT- PERSOONLIJK GEBRUIK- MIS
DRIJF- STRAF- WETTIGHEID. 

1 o De politie mag eenieders identiteit controleren, indien zij, op grand van zijn ge
dragingen, van materiele aanwijzingen of omstandigheden van tijd of plaats rede
lijke gronden heeft om te denken dat hij wordt opgespoord, dat hi} heeft gepoogd of 
zich voorbereidt om een misdrijf te plegen of dat hij de openbare orde zou kunnen ver
storen of heeft verstoord. (Art. 34, § 1, tweede lid, wet 5 aug. 1992.) 

2° De politie kan de veiligheidsfouillering doen van een persoon van wie ze de iden
titeit regelmatig controleert, indien zij, op grand van de gedragingen van deze per
soon, van materiele aanwijzingen of van de omstandigheden, redelijke gronden heeft 
om te denken dat die persoon een wapen zou kunnen dragen of enig voorwerp dat ge
vaarlijk is voor de openbare orde. (Artt. 28, § 1, en 34 wet 5 aug. 1992.) 

3° Behoudens in uitzonderlijke gevallen, staat het aan de procureur des Konings te oor
delen of er grand bestaat om een strafvervolging in te stellen; de strafrechter mag de 
beslissing van de procureur des Konings om al dan niet vervolgingen in te stellen niet 
beoordelen of hem ter zake bevelen geven (1). (Art. 22 Sv.) 

4 o Hoewel art. 8.1 E. V.R.M. eenieder het recht op eerbiediging van zijn prive-leven waar
borgt, staat art. 8.2 de inmenging van het openbaar gezag m.b.t. de uitoefening van 
dat recht toe, mits die inmenging bij wet is voorzien en in een democratische sa
menleving nodig is voor een van de in art. 8.2 opgesomde doelstellingen, waaron
der de bescherming van de gezondheid (2). 

5° en 6° Art. 8 E. V.R.M. verbiedt de bestraffing van het bezit van verdovende midde
len niet, oak al dienen die verdovende middelen enkel voor het persoonlijk gebruik 
van de bezitter; het misdrijf"bezit van verdovende middelen" wordt immers door de 
wet gestraft in het belang van de hygiene en de volksgezondheid (3). (Art. 1 Drug
wet.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1402.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 september 2000 ge
wezen door het Hofvan Beroep te B.; 

Over het eerste middel : 

(1) Cass., 4 juni 1996, A.R. P.95.1017.N, nr. 212. 

(2) Cass., 7 feb. 1996, A.R. 8042, nr. 351. 

(3) Zie noot 2. 
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Overwegende dat, luidens artikel 34, § 1, tweede lid, van de wet van 5 au
gustus 1992 op het politieambt, de politieambtenaren tevens de identiteit kun
nen controleren van ieder persoon indien zij, op grand van zijn gedragin
gen, materiele aanwijzingen of omstandigheden van tijd of plaats redelijke 
gronden hebben om te denken dat hij wordt opgespoord, dat hij heeft ge
poogd of zich voorbereidt om een misdrijf te plegen of dat hij de openbare orde 
zou kunnen verstoren of heeft verstoord; 

Overwegende dat het arrest vermeldt "dat uit het oorspronkelijk proces
verbaal te dezen blijkt dat de twee rijkswachters de identiteit hebben ge
controleerd van (eiser), die op 21 mei 1995, even voor 15 uur, in het gezel
schap van een derde op straat rondliep te W .. ; dat zij erop wijzen dat de twee 
personen bij het naderen van hun dienstvoertuig zenuwachtig zijn gewor
den; dat die opmerking des te aannemelijker schijnt te zijn, daar (eiser) im
mers in het bezit bleek te zijn van een onwettelijke drug, te weten een stuk 
hasjiesj; (. .. ) dat, in tegenstelling tot wat eiser beweert, een dergelijke be
oordeling van de rijkswachters afdoende beantwoordt aan de vereiste om de 
redenen te objectiveren op grand waarvan de laatstgenoemden zoals te de
zen (eisers) identiteit kunnen controleren"; 

Overwegende dat het arrest, door op grand van die vaststellingen en over
wegingen te beslissen over de wettigheid van die identiteitscontrole, de voor
melde wetsbepaling niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat artikel 28, § 1, van de voormelde wet met name be
paalt dat de politieambtenaren bij het vervullen van hun opdrachten van be
stuurlijke politie en om er zich van te vergewissen dat een persoon geen wa
pen draagt of enig voorwerp dat gevaarlijk is voor de openbare orde, een 
veiligheidsfouillering kunnen doen in de volgende gevallen : 1 o indien de 
politieambtenaar, op grand van de gedragingen van deze persoon, van ma
teriele aanwijzingen of van de omstandigheden, redelijke gronden heeft om 
te denken dat de persoon die aan een identiteitscontrole wordt onderwor
pen in de gevallen en de voorwaarden bepaald in artikel 34, een wapen zou 
kunnen dragen of enig voorwerp dat gevaarlijk is voor de openbare orde; 

Overwegende dat de appelrechters, door de vermelding "dat uit het oor
spronkelijk proces-verbaal blijkt dat de veiligheidsfouillering waaraan (ei
ser) is onderworpen, volgens de rijkswachters, verantwoord wordt door het 
zenuwachtig gedrag dat door (eiser) en de hem vergezellende persoon werd 
vertoond bij het naderen van hun dienstvoertuig; dat die objectieve omstan
digheid volstaat als verantwoording van de uitgevoerde fouillering", de in het 
middel bedoelde conclusie beantwoorden en hun beslissing over de wettig
heid van die fouillering regelmatig met redenen omkleden en naar recht ver
antwoorden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het derde middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het, in de regel, aan de procureur des Konings staat om 
te oordelen of er grand bestaat om een strafvervolging in te stellen; dat de 
strafrechter, wegens de onafhankelijkheid van het openbaar ministerie, de 
beslissing van de procureur des Konings om al dan niet vervolgingen in te 
stellen niet mag beoordelen of hem ter zake bevelen mag geven; 
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Overwegende dat die regel van intern recht niet afwijkt van artikel 8 van 
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden; 

Overwegende dat het hofvan beroep, door te overwegen dat de bodem
rechter niet kan "oordelen over de wenselijkheid van de vervolgingen, aan
gezien dat prerogatief, in ons rechtsstelsel, voorbehouden is aan het open
baar ministerie", die verdragsbepaling niet schendt; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 8.2 van het Verdrag de inmenging van het open
baar gezag met be trekking tot de uitoefening van het recht van eenieder op 
eerbiediging van zijn prive-leven toestaat, mits die inmenging bij wet is voor
zien en een maatregel is die, in een democratische samenleving, onder meer 
nodig is voor de bescherming van de gezondheid; 

Dat uit de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de 
giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en 
antiseptica, en inzonderheid uit de bewoordingen van artikel 1 van die wet, 
blijkt dat het bezit van verdovende middelen, zelfs voor persoonlijk ge
bruik, gestraft wordt "in het belang der openbare gezondheid"; 

Overwegende dat het hof van beroep, dat eiser verzocht had te onderzoe
ken of de inmenging in zijn prive-leven noodzakelijk was in een democra
tische samenleving en in verhouding stond tot de wettig nagestreefde doel
stelling, in zijn arrest vermeldt "dat uit de gegevens van het dossier niet blijkt 
dat de op vordering van het parket aangewende onderzoeksmiddelen bui
ten verhouding stonden tot de door de wetgever in de litigieuze bepaling na
gestreefde doelstelling tot vrijwaring van de openbare gezondheid (artikel 2bis, 
§ 1, van de voormelde wet van 24 februari 1921); dat, hoewel het hof (van 
beroep) weliswaar weet heeft van de debatten die thans zowel in de medi
sche wereld als in de politiek gevoerd worden over de werkelijke schade
lijkheid van cannabis en over de wenselijkheid om de gewone gebruikers van 
die substantie te vervolgen, het in dat verband niet onbelangrijk is om bij 
wijze van voorbeeld te vermelden dat sommigen in wetenschappelijke krin
gen beklemtonen dat cannabis weliswaar geen enkele fYsische verslaving te
weegbrengt, maar dat het risico bestaat dat de substantie bij een kleine min
derheid een ernstigere vorm van verslaving in de hand werkt ( ... )"; 

Dat de appelrechters hun beslissing aldus naar recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Over het vierde middel : 

Overwegende dat het arrest, nate hebben beslist dat "een dergelijke be
slissing (d.w.z. het niet ontvankelijk verklaren van de vervolgingen, zoals ei
ser verzocht, omdat zij niet beantwoorden aan de doelstelling van de wet
gever en, derhalve, krachtens artikel 8 van het Verdrag een onrechtmatige 
inmenging vormen in eisers prive-leven), het rechtscollege waarbij de zaak 
aanhangig is gemaakt, in werkelijkheid zou dwingen tot een oordeel over de 
wenselijkheid van de vervolgingen, terwijl dat prerogatief, in ons rechts
stelsel, voorbehouden is aan het openbaar ministerie", ten overvloede erop 
wijst "dat het daarentegen aan het rechtscollege, waarbij de zaak aanhan
gig is gemaakt, in voorkomend geval staat om uit zijn beoordeling van de zaak 
de nodige gevolgtrekkingen te maken"; dat die laatste overweging geen in-
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vloed heeft gehad op de toekenning aan eiser van de opschorting van de uit
spraak van de veroordeling gedurende een jaar, aangezien die maatregel door 
de appelrechters is genomen "teneinde het toekomstige beroepsleven van (ei
ser), die geen gerechtelijk verleden heeft, niet in het gedrang te brengen, en 
teneinde rekening te houden met de betrekkelijke zwaarwichtigheid van de 
feiten van de telastlegging die, in het geval van de betrokkene, verband hou
den met het gebruik van hasjiesj in een niet openbare plaats", wat geen en
kele beoordeling met betrekking tot artikel 8 van het Verdrag inhoudt; 

Overwegende dat het middel, dat op die ten overvloede gegeven overwe
ging steunt om een dubbelzinnigheid of een tegenstrijdigheid in het arrest 
aan te klagen, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang; 

Over het vijfde middel : 

Overwegende dat het arrest, dat het beroepen vonnis bevestigt, met de wij
ziging dat eiser met toepassing van artikel 91 van het algemeen regle
ment op de gerechtskosten in strafzaken veroordeeld wordt tot de betaling 
van een vergoeding van 1.000 frank, vermeldt "dat de eerste rechter de ge
wone opschorting van de uitspraak van de veroordeling aan (eiser) heeft toe
gekend, d.i. een maatregel die hij uitdrukkelijk heeft gevraagd en die je
gens hem kan worden genomen, aangezien hij aan alle wettelijke 
toepassingsvoorwaarden voldoet"; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 

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

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

24 januari 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. C. Marchand en M. Aboudi, Brussel. 

Nr. 46 

2e KAMER - 24 januari 2001 

REDENEN VAN DE VONNlSSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEEST
RIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- VERSTEKVONNIS- VERZET- CON
CLUSIE NEERGELEGD TIJDENS HET BIJ VERSTEK BERECHTE GEDING- GEVOLG. 

De appelrechters die uitspraak doen over het verzet van de beklaagde, hoeven niet te 
antwoorden op de conclusie die hij daarv66r, tijdens het bij verstek berechte ge
ding, voor hen had neergelegd (1). 

(1) Zie Cass., 10 nov. 1999, A.R. P.99.0689.F, nr. 599. 
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(S ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1470.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 oktober 2000 in hoger 
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te B.; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die de straf
vordering wegens de telastleggingen A en B vervallen verklaart door ver
jaring: 

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

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de veroordelende beslissing 
wegens de telastlegging C : 

Overwegende dat de appelrechters, bij de uitspraak over eisers verzet, niet 
hoefden te antwoorden op de conclusie die hij daarv66r, tijdens het bij ver
stek berechte geding, voor hen had neergelegd; 

Overwegende dat de appelrechters, bij gebrek aan conclusie, de veroor
deling wegens vluchtmisdrijfregelmatig met redenen omkleden en naar recht 
verantwoorden op grond dat "de feiten, zoals zij door de eerste rechter zijn 
omschreven (. .. )" bewezen blijven, aangezien die omschrijving alle consti
tutieve bestanddelen van het voormelde misdrijf vermeldt; 

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

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

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

24 januari 2001 - 2" kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Close- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. J.-P. Lagasse en F. Van de Gejuchte, Brussel. 

Nr. 47 

2e KAMER- 24 januari 2001 

1 o ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ONDER
ZOEK- CONTROLE VAN DE RECHTSPLEGING- ONREGELMATIGHEID VAN EEN HANDELING VAN 
ONDERZOEK- BEGRIP. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ONDER
ZOEK- CONTROLE VAN DE RECHTSPLEGING- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- ONVOLLE
DIGE MOTIVERING- GEVOLG. 
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1 o Het feit dat de beschikking tot verwijzing geen antwoord heeft gegeven op alle, door 
de beklaagde aangevoerde excepties, vormt geen onregelmatigheid, verzuim of nie
tigheid die een handeling van het onderzoek of de bewijsverkrijging aantast. (Artt. 
131, 135 en 235bis Sv.) 

2° De bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling om een stuk nietig te ver
klaren en de verwijdering van dat stuk uit het dossier te bevelen, strekt zich niet uit 
tot de beschikking van de raadkamer waarvan de motivering onvolledig werd ge
acht. (Art. 235bis Sv.) 

(G ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1587.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 18 oktober 2000 gewe
zen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te B.; 

Over het door beide eisers aangevoerde identieke middel : schending van de artike
len 149 van de Grondwet, 215 en 235bis, § 6, van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de beschikking van de raadka
mer niet met redenen was omkleed daar zij niet antwoordde op de door eiser in con
clusie aangevoerde middelen, de beroepen beschikking bevestigt en het hoger be
roep ontvankelijk maar niet gegrond verklaart, 

terwijl een niet gemotiveerde beschikking tot regeling van de rechtspleging een ver
zuim met betrekking tot die beschikking vormt; 

artikel 235bis, § 6, van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat de kamer van 
inbeschuldigingstelling die een dergelijk verzuim vaststelt, de nietigheid moet uit
spreken van de beroepen beschikking en de zaak op grond van artikel 215 van dat wet
hoek aan zich moet trekken om bij wege van nieuwe beschikkingen uitspraak te doen : 

Overwegende dat de artikelen 131, § 1, en 235bis, § 6, van het Wetboek van 
Strafvordering bepalen dat, wanneer de kamer van inbeschuldigingstel
ling een onregelmatigheid, verzuim of nietigheid vaststelt die een onderzoeks
handeling of de bewijsverkrijging aantast, zij, in voorkomend geval, de nie
tigheid uitspreekt van de handeling die erdoor is aangetast, waarbij het nietig 
verklaarde stuk vervolgens uit het dossier verwijderd en ter griffie neerge
legd wordt; 

Overwegende dat het arrest geen onregelmatigheid, verzuim ofnietig
heid vaststelt die een onderzoekshandeling of de bewijsverkrijging aan
tast, maar alleen erop wijst dat de beschikking tot verwijzing geen ant
woord heeft gegeven op alle, door de eisers opgeworpen excepties; 

Dat de door het voormelde artikel 235bis, § 6, aan de kamer van inbe
schuldigingstelling verleende bevoegdheid om een stuk nietig te verklaren 
en de verwijdering van dat stuk te bevelen, zich niet uitstrekt tot de 
beschikking van de raadkamer waarvan de motivering onvolledig werd 
geacht; 

Overwegende dat de appelrechters, voor het overige, de door het arrest aan
geklaagde onregelmatigheid niet overnemen doch herstellen; dat zij im
mers, alvorens de beroepen beschikking te bevestigen, antwoorden op de twee 
middelen die de raadkamer verzuimd had terzijde te laten; dat zij aldus, 
uitspraak doende ingevolge de devolutieve kracht van de hogere beroe
pen, hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht ver
antwoorden; 
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Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

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

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

24 januari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal- Advocaten : mrs. B. Roland en V. Luise, Charleroi; M. Debognie, Brus
sel. 

Nr. 48 

2e KAMER - 24 januari 2001 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- TERRITORIALE BE
VOEGDHEID - BELGISCHE RECHTBANKEN- MISDRIJF- BESTANDDEEL GELOKALISEERD IN BEL
GIE - BEGRIP. 

2° MJSDRJJF- GEPLEEGD IN HET BUITENLAND- BELGISCHE RECHTBANKEN- TERRITO
RIALE BEVOEGDHEID- BESTANDDEEL GELOKALISEERD IN BELGIE - BEGRIP. 

3° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BELGISCHE RECHTBANKEN -TER
RITORIALE BEVOEGDHEID - MISDRIJF- BESTANDDEEL GELOKALISEERD IN BELGIE -BE
GRIP. 

4° STRAFVORDERING- MISDRIJF GEPLEEGD IN HET BUITENLAND- IN BELGIE GE
PLEEGDE FElTEN- BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE STRAFRECHTER- VOORWAARDE. 

1 o, 2°, 3° en 4 o De Belgische rechtbanken zijn bevoegd om uitspraak te doen over een 
misdrijfwaarvan een van de constitutieve bestanddelen in Belgie is gelokaliseerd (1); 
hun bevoegdheid wordt uitgebreid wanneer de in Belgie en de in het buitenland ge
pleegde feiten een ondeelbaar geheel vormen (2). (Art. 3 Sw.) 

(S ... T. V ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.OO.l627.F) 

RET HOF; -Gelet op het bestreden arrest, op 9 november 2000 gewe
zen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te B.; 

A In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die het hoger be
roep niet ontvankelijk verklaart dat eiser op grond van artikel 133 van het 

(1) Cass., 23 dec. 1998, A.R. A.94.000l.F, nr. 534. 

(2) Zie Cass., 20juni 1977 (A.C., 1977, 1084). 
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Wetboek van StrafVordering heeft ingesteld tegen de beschikking van 29 juni 
2000 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, te
gen de beslissingen die uitspraak doen over de regelmatigheid van de rechts
pleging en tegen die welke de beschikking tot eisers onmiddellijke gevan
genneming bevestigt; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen luidens welke 
de vorderingen tot bijkomende onderzoekshandelingen niet gegrond zijn en 
tegen die welke het bestaan van voldoende lasten vaststelt : 

Overwegende dat de beslissingen geen eindbeslissingen zijn in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van StrafVordering en noch over een geschil in
zake bevoegdheid, noch met toepassing van de artikelen 135 en 235bis van 
dat wetboek, noch over het beginsel van aansprakelijkheid uitspraak doen; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die uitspraak doet 

over de ontvankelijkheid van de tegen eiser ingestelde strafVordering : 

Over het tweede middel : schending van artikel 3 van het Strafwetboek : 

doordat de kamer van inbeschuldigingstelling de beschikking tot eisers gevangen
neming van 29 juni 2000 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
B. bevestigt en hem wegens moord naar het Hofvan Assisen van het gerechtelijk ar
rondissement Brussel Hoofdstad verwijst om er overeenkomstig de wet te worden be
recht, op grond "dat, in tegenstelling tot wat eiser beweert, uit het onderzoek van het 
onderzoeksdossier blijkt dat de voorbedachtheid van de hem verweten misdaad zou 
ontstaan zijn uit een overleg tussen beide inverdenkinggestelden toen zij zich sa
men op het Belgisch grondgebied bevonden; dat de feitenrechter de in dat verband af
genomen getuigenissen zal moeten beoordelen; ( ... ) dat de Belgische rechtscolleges, met 
toepassing van de ubiquiteitstheorie, bevoegd zijn om kennis te nemen van misdrij
ven die gedeeltelijk in Belgie zijn gepleegd ( ... ); dat de lokalisatie, in Belgie, van een 
van de bestanddelen of bezwarende elementen van de vervolgde feiten volstaat om de 
Belgische rechtbanken bevoegdheid te verlenen om ervan kennis te nemen ( ... ); dat 
zulks met name het geval is met de door de vervolgende partij in aanmerking geno
men voorbedachtheid; dat de Belgische rechtbanken bijgevolg bevoegd zijn om ken
nis te nemen van de aan de twee inverdenkinggestelden ten laste gelegde feiten", 

terwijl artikel 3 van het Strafwetboek bepaalt dat ''het misdrijf, op het grondge
bied van het Rijk door Belgen of door vreemdelingen gepleegd, wordt gestraft over
eenkomstigde bepalingen van de Belgische wetten"; 

de Belgische rechtbanken weliswaar bevoegd zijn om een misdrijfte berechten waar
van een van de bestanddelen in Belgie gelokaliseerd is, maar zulks niet het geval is 
voor voorbedachtheid, die een verzwarende omstandigheid is van het opzettelijk do
den; het objectief karakter van de in het Belgische recht toegepaste ubiquiteitstheo
rie, immers tot logisch gevolg heeft dat het in Belgie genomen besluit om een mis
drijf te plegen, aan de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken ontsnapt, aangezien 
het om een subjectief gegeven gaat; het bestreden arrest bijgevolg artikel3 van het 
Strafwetboek schendt : 

Overwegende dat de bevoegdheid van het Belgisch gerecht uitgebreid wordt 
wanneer de in Belgie en de in het buitenland gepleegde feiten een ondeel
baar geheel vormen; 

Overwegende dat het arrest onaantastbaar vaststelt dat het opzettelijk do
den dat eiser ten laste wordt gelegd het voorwerp blijkt te hebben uitge-
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maakt van een voorafgaand overleg tussen hem en de mede
inverdenkinggestelde A.M., terwijl zij zich samen op het Belgische grond
gebied bevonden; 

Overwegende dat de overeenkomst tussen meerdere personen om opzet
telijk te doden een van de handelingen is die het wanbedrijf kan opleve
ren dat gestraft wordt door artikel1 van de wet van 7 juli 1875 tot bestraf
fing van het aanbod of het voorstel om bepaalde misdaden te plegen; dat die 
verstandhouding tevens het misdrijf vereniging van misdadigers kan ople
veren dat omschreven wordt in de artikelen 322 en volgende van het Strafwet
boek; dat dit voorafgaand overleg daarenboven de bij artikel 394 van dat wet
hoek bedoelde verzwarende omstandigheid kan vormen; 

Overwegende dat de aan eiser verweten feiten meerdere omschrijvingen 
kunnen krijgen; dat die samen moeten worden beoordeeld door de bodem
rechter; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het eerste middel : schending van de artikelen 12 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering en 4 van het 
Strafwetboek, 

doordat het bestreden arrest, op de conclusie waarin eiser aanvoerde "dat (hij), op 
het ogenblik van het ins tell en van de vervolgingen, niet in Belgie verbleef; (. .. ) dat de 
oorspronkelijke klacht dagtekent van 25 juni 1996 (map IV, 1); dat de vordering tot 
het instellen van een onderzoek dagtekent van 12 juli 1996 (map IV, 2); (. .. ) dat be
wezen is dat (eiser) op dat ogenblik niet in Belgie verbleef (cf. inzonderheid het P.V 
nr. 100265/00 van 26 april 2000); dat de eerste handeling die jegens eiser is ver
richt het op 16 juni 1997 bij verstek uitgevaardigde internationale bevel tot aanhou
ding is; dat (eiser) niet in Belgie is gevonden op het ogenblik dat hij persoonlijk we
gens de feiten werd vervolgd, zodat hij bijgevolg pas in Belgie is gevonden na zijn 
uitlevering, wat (. .. ) niet voldoet aan de vereisten van artikel 12 van het Wetboek van 
Strafvordering; (dat) de tegen (eiser) ingestelde vervolgingen dus niet ontvankelijk zijn" 
(appelconcl., biz. 4), de beschikking tot eisers gevangenneming van 29 juni 2000 van 
de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te B. bevestigt en hem wegens 
moord naar het Hofvan Assisen van het gerechtelijk arrondissement Brussel Hoofd
stad verwijst om er overeenkomstig de wet te worden berecht, op grond "dat het feit 
aileen dat (eiser) is uitgeleverd weliswaar niet beantwoordt aan de wettelijke ver
eiste om in Belgie te zijn gevonden, maar de rechtsleer aan die voorwaarde evenwel 
een ruime interpretatie geeft, zodat de inverdenkinggestelde aileen maar in Belgie aan
wezig diende te zijn na het plegen van het misdrijf, ook al heeft hij het grondgebied 
verlaten v66r de eerste procedurehandelingen (. .. ); dat het met andere woorden nood
zakelijk maar ook voldoende is dat de inverdenkinggestelde, na het misdrijf waar
van hij verdacht wordt, naar Belgie is gekomen en er is aangetroffen of gevonden, aan
gezien zijn straffeloosheid, in geval van schuld, een bron van gevaar, ordeverstoring 
en schandaal vormt (. .. ); ( ... ) dat uit het onderzoek van de terzake dienende gege
vens blijkt dat besloten kan worden dat (eiser) samen met de mede-inverdenkinggestelde 
M. in Belgie is verbleven na de hun verweten feiten ( ... ); (dat), daarenboven, (. .. ) ar
tikel 10, 5° van het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat een vreemdeling in Belgie 
vervolgd kan worden, wanneer hij zich buiten het grondgebied van het Rijk schul
dig maakt aan een misdaad tegen een Belgisch onderdaan, indien het feit, krach
tens de wetgeving van hetland waar het gepleegd werd, strafbaar is met een strafwaar
van het maximum vijfjaar vrijheidsberoving overtreft; dat (eiser), te dezen, verdacht 
wordt van deelneming, in Corsica (Frankrijk), aan de misdaad van moord op de per
soon van de Belgische onderdaan M.V; dat die misdaad door de Franse wetgeving ge
straft wordt met levenslange opsluiting (artikel 221-3 van het Franse Strafwet
boek)", 

terwijl de artikelen 10, 5°, en 11 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Straf
vordering weliswaar bepalen dat "een vreemdeling in Belgie kan worden vervolgd wan
neer hij zich buiten het grondgebied van het Rijk schuldig maakt: (. .. )5°. Aan een mis-
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daad tegen een Belgisch onderdaan, indien het feit strafbaar is krachtens de wetge
ving van het land waar het gepleegd werd met een straf waarvan het maximum vijf 
jaar vrijheidsberoving overtreft" en dat "de vreemdeling die mededader is van of me
deplichtig aan een misdaad, buiten het grondgebied van het Rijk door een Belg ge
pleegd, in Belgie vervolgd kan worden, sam en met de verdachte Belg of na diens ver
oordeling", maar artikel 12 van die voorafgaande titel bepaalt dat "behoudens in de 
gevallen van artikel 6, nummer 1 en 2, 10, nummer 1 en 2, alsmede van artikel10bis, 
de vervolging van de misdrijven waarvan sprake in dit hoofdstuk, aileen plaats
vindt wanneer de verdachte in Belgie wordt gevonden"; 

de inverdenkinggestelde, zoals het bestreden arrest toegeeft, wegens zijn uitleve
ring niet kan worden aangemerkt als zijnde "in Belgie gevonden"; 

artikel 12 van de wet van 17 april 1878 weliswaar niet vereist dat de inverden
kinggestelde zowel bij het instellen van de vervolgingen als op de datum van het von
nis in Belgie aanwezig moet zijn, maar die vervolging aileen maar kan plaatsvin
den als de inverdenkinggestelde in Belgie is gevonden op het ogenblik dat die vervolging 
wordt ingesteld; het bestreden arrest, door niet te onderzoeken of eiser zich op dat ogen
blik in Belgie bevond en door te beslissen "dat de beklaagde aileen maar in Belgie aan
wezig hoeft te zijn na het plegen van het misdrijf, oak al heeft hij het grondgebied ver
laten v66r de eerste procedure-handelingen", artikel12 van de wet van 17 april1878 
schendt alsook, bijgevolg, artikel 4 van het StrafWetboek, luidens hetwelk ''het mis
drijf, buiten het grondgebied van het Rijk door Belgen of door vreemdelingen ge
pleegd, in Belgie niet gestraft wordt dan in de gevallen bij de wet bepaald" : 

Overwegende dat de beslissing over de ontvankelijkheid van de strafvor
dering naar recht is verantwoord door de in antwoord op het tweede mid
del gegeven redenen, zodat het middel gericht is tegen een ten overvloede ge
geven overweging van het arrest en, derhalve, niet ontvankelijk is; 

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

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

24 januari 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal. 

Nr. 49 

1 e KAMER- 26 januari 2001 

1 o OVEREENKOMST- ALLERLEI- OVEREENKOMST VAN NAAMLENING- BEGRIP. 

2° BEWJJS - BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- BEWIJS
LAST- PERSOON DIE BEWEERT BEVRIJD TE ZIJN. 

1 o Een overeenkomst van naamlening is een overeenkomst waarbij een persoon in ei
gen naam voor rekening van een ten aanzien van derden niet genoemde lastgever een 
rechtshandeling stelt (1). (Art. 1984 B.W.) 

(1) Cass., 15 januari 1982, A.R. 3241, nr. 295. 
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2° Schendt de regels van de bewijslast niet, het arrest dat aan de schuldenaar die be
weert bevrijd te zijn van de uitvoering van zijn verbintenis, de bewijslast oplegt van 
het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweeggebracht (2). (Art. 1315, 
tweede lid, B.W. en art. 870 Ger.W.) 

(F ... T. S ... ) 

ARREST 

(A.R. C.99.0211.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 februari 1999 gewezen 
door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1134, 1135, 1984 van het Burgerlijk Wetboek en 17 van 

het Gerechtelijk Wetboek, 
doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt om aan verweerster te betalen, het 

bedrag van 137.127,17 USD en het bedrag van 1.311,55 FF, of de tegenwaarde er
van in Belgische franken tegen de hoogste koers op de dag der betaling en min
stens tegen de koers op 9 augustus 1983, beide bedragen te vermeerderen met de 
verwijlintresten vanaf9 augustus 1983 tot 24 februari 1984 en van dan afmet de ge
rechtelijke intresten, meer de gerechtskosten van beide aanleggen, onder het afwij
zen van de exceptie die eiser opwierp dat, nu bij onderhavige procedure de verzeke
raars de procedure voeren onder de naam van verweerster, een vordering die op een 
dergelijke wijze wordt gesteld onontvankelijk is, op grand van de motieven : 

"dat in casu niet betwist is dat (verweerster) werd vergoed door haar verzeke
raars; dat de overgelegde kwijting die (verweerster) na de betaling van de verzekerings
vergoeding aan de verzekeraar heeft gegeven een clausule van naamlening bevat val
gens dewelke de gesubrogeerde verzekeraar een rechtsvordering tegen de aansprakelijke 
derde mag instellen onder de naam van (verweerster) ("we also authorize you to use 
our name in any action or proceedings ... "); dat de schadeloosgestelde (verweerster) 
haar naam leent aan de verzekeraars die onder de naam van (verweerster) een rechts
vordering instelt tegen de derde aansprakelijke; dat de verzekeraars van deze toe
lating gebruik hebben gemaakt (zie hun schrijven van 7 augustus 1985); dat deze con
ventie van naamlening volstrekt geldig is; dat de regel "nul ne plaide par procureur" 
niet van toepassing is op deze naamleningsovereenkomsten, waarvan de geldigheid 
in de rechtspraak wordt aanvaard op voorwaarde dat hierdoor de rechten van der
den of van de tegenpartij niet worden geschaad en de wet niet op frauduleuze wijze 
wordt ontdoken, quod non in casu; dat de vordering van (verweerster) dienvolgens ont
vankelijk is", 

terwijl overeenkomstig de artikelen 1134, 1135 en 1984 van het Burgerlijk Wet
hoek de naamlener, die handelt in uitvoering van een overeenkomst van naam
lening, zelf een rechtshandeling verricht in eigen naam voor rekening van een ten aan
zien van derden niet genoemde lastgever; 

aan deze overeenkomst niet beantwoordt, de gesubrogeerde verzekeraar, die han
delend in uitvoering van een clausule volgens dewelke hij de toelating heeft van de 
verzekerde om een rechtsvordering tegen de aansprakelijke derde in te stellen on
der het gebruik van de naam van de verzekerde, zelf een rechtsvordering voor ei
gen rekening instelt tegen de aansprakelijke derde onder de naam van de verze
kerde die niet in het geding is betrokken, 

zodat het bestreden arrest, onder de vaststelling dat de verzekeraars gebruik heb
ben gemaakt van de toelating van verweerster om haar naam te gebruiken bij het in
stellen van de vordering tegen eiser, zijn beslissing dat deze vordering ontvankelijk 
is in uitvoering van die conventie van naamlening niet wettig verantwoordt omdat de 

(2) Cass., 26 nov. 1982, A.R. 3489, nr. 195. 
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vordering tegen eiser niet door verweerster in eigen naam voor rekening van de niet 
genoemde verzekeraars werd ingesteld, maar door deze laatsten zelf (schending van 
de in de aanhef van het mid del aangehaalde bepalingen) : 

Overwegende dat bij de overeenkomst van naamlening een persoon in ei
gen naam voor rekening van een ten aanzien van derden niet genoemde last
gever een rechtshandeling stelt; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 
1. verweerster door haar verzekeraars vergoed is en de kwijting een clau

sule van naamlening bevat volgens welke de gesubrogeerde verzekeraar een 
rechtsvordering tegen de aansprakelijke derde mag instellen onder de naam 
van verweerster; 

2. de verzekeraars van deze toelating gebruik hebben gemaakt; 
3. verweerster haar naam leent aan de verzekeraars die onder de naam 

van verweerster een rechtsvordering instellen tegen de aansprakelijke derde; 
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de overeenkomst van naam

lening volstrekt geldig is en beslist dat de vordering van verweerster ont
vankelijk is; 

Overwegende dat het arrest aldus geen van de aangewezen wetsbepalin-
gen schendt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerech

telijk Wetboek, en 91, §IV, 2b van Boek II van het Wetboek van Koophandel, hou
dende Zee- en Binnenvaart, 

doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt om aan verweerster te betalen, het 
bedrag van 137.127,17 USD en het bedrag van 1.311,55 FF, of de tegenwaarde er
van in Belgische franken tegen de hoogste koers op de dag der betaling en min
stens tegen de koers op 9 augustus 1983, beide bedragen te vermeerderen met de 
verwijlintresten vanaf9 augustus 1983 tot 24 februari 1984 en van dan afmet de ge
rechtelijke intresten, meer de gerechtskosten van beide aanleggen, op grond van de 
volgende motieven : 

"dat (verweerster) blijkbaar nooit op de hoogte is gebracht van het lot van haar goe
deren; dat (zij) slechts in september/oktober 1983, na aankomst van het schip is te we
ten gekomen dat een deel van de katoen werd vernield ingevolge een brand aan boord 
van het zeeschip en dat (eiser) een gedeelte van de katoen in de verschepingshaven 
Santos heeft verkocht; dat uit de overgelegde expertiseverslagen (verslagen Super
inspect en verslag Binnendijk-Bree) afdoende blijkt dat een deel van de koopwaar door 
brand werd vernietigd; dat, zoals terecht door de eerste rechter opgemerkt, (eiser) zich 
aldus zou kunnen beroepen op de aansprakelijkheidsontheffing wegens brand over
eenkomstig artikel 91, § IV, 2b van de Zeewet; dat (eiser/lees verweerster) niet aan
toont dat deze brand is te wijten aan een fout van de vervoerder; dat de vordering van 
(verweerster) evenwel niet is verbonden aan de brand, doch wel aan de abnormale hou
ding van (eiser) ten aanzien van de beschadigde ofniet vernielde koopwaar, achter
gelaten te Santos; dat (eiser) laat uitschijnen dat het grootste gedeelte van de balen 
katoen door het vuur werden vernield, terwijl nog een klein gedeelte van de katoen 
nog kon worden gelost, maar in zulke erbarmelijke toestand verkeerde dat hij nage
noeg waardeloos was; dat (eiser) zich ter staving van deze bewering beroept op twee 
verslagen van Superinspect; dat (verweerster), die nooit is uitgenodigd op de exper
tise van Superinspect in Brazilie, terecht aanvoert dat deze verslagen eenzijdig zijn 
en (haar) niet tegenstelbaar zijn; dat bovendien de verslagen van Superinspect wor
den tegengesproken door het verslag van het expertisebureau Binnendijk-Bree; dat 
volgens dit laatste verslag, gestaafd met foto's, blijkt dat 325 balen in gezonde staat 
werden gelost; dat 120 balen met vuur- en waterschade werden gelost (d.w.z. bescha
digd maar niet volledig waardeloos) en dat het saldo van 520 balen verbrande ba
len betrof; dat (eiser) tevens huidig geding ten onrechte afdoet met de averij-grosse 
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regeling; dat (verweerster) het aannemelijk acht dater aan boord van het schip brand 
is uitgebroken en dat de rederij buitengewone uitgaven heeft moeten doen om het schip 
en de lading te redden; dat (verweerster) evenmin betwist dat (zij) intussen (haar) aan
deel in de averij-grosse heeft ontvangen, bedrag dat in mindering wordt gebracht op 
haar initiele vordering; dat evenwel zoals terecht opgemerkt door (verweerster), de 
averij-grosse los staat van het feit dat de rederij de balen katoen die gelost werden en 
haar niet toebehoorden, op eigen houtje heeft verkocht waardoor zij de balen niet heeft 
kunnen afleveren aan (verweerster); dat op deze foutieve handelswijze van de rede
rij de vordering van (verweerster) is gesteund en niet op de averij-grosse; dat, zoals 
uit de voormelde verslagen blijkt, niet met afdoende zekerheid vaststaat, noch door 
(eiser) wordt aangetoond, hoeveel balen katoen er precies door brand vernield wer
den; dat (eiser) derhalve bij gebreke van dit bewijs de koopwaar integraal dient te ver
goeden"; 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 91, § IV, 2b van de Zeewet noch de ver
voerder, noch het schip aansprakelijk zijn wegens het verlies of schade ontstaan als 
gevolg van brand, tenzij veroorzaakt door de daadwerkelijke schuld van de vervoer
der; 

verweerster haar vordering niet steunde op de brand die heeft plaatsgehad op 9 au
gustus 1983 op het schip, waarvan zij erkende op blz. 2 van haar derde aanvul
lende conclusies in hoger beroep dat "(eiser) buitengewone uitgaven heeft moeten doen 
om schip en lading te redden" door de brandende lading katoen uit het ruim te ha
len en op de kade te lossen en dus aan eiser niet verweet de lading omwille van deze 
brand niet te hebben kunnen afleveren; verweerster haar vordering tot schadever
goeding daarentegen steunde op de fout van eiser de alsnog uit de brand geredde koop
waar op eigen houtje te hebben verkocht en zo de levering ervan onmogelijk te heb
ben gemaakt; in dat geval verweerster overeenkomstig de artikelen 1315 BW en 870 
Ger.W. de bewijslast draagt van het bestaan van deze beweerde fout, oorzakelijk ver
band en hoegrootheid van zijn schade, 

zodat het bestreden arrest, dat aanneemt dat de vordering van verweerster niet ver
bonden is aan de brand, - waarvan het aanneemt dat verweerster niet bewijst dat 
deze brand te wijten is aan een fout van de vervoerder en dus eiser niet hoeft in te staan 
wegens het verlies of schade van de door brand vernielde koopwaar -, doch wel aan 
de abnormale houding van eiser ten aanzien van de niet beschadigde of niet ver
nielde koopwaar die hij op eigen houtje heeft verkocht waardoor hij die niet heeft kun
nen afleveren, eiser mits de onwettige omkering van de bewijslast veroordeelt tot het 
vergoeden van de integrale koopwaar om de enige reden dat eiser niet bewijst hoe
vee! balen katoen er precies door brand vernield werden (schending van de artike
len 1315 BW, 870 Ger.W. en 91, §IV, 2b van de Zeewet); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens artikel1315 van het Burgerlijk Wetboek, hij 

die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan moet be
wijzen en, omgekeerd, hij die beweert bevrijd te zijn, het bewijs moet leve
ren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis 
heeft teweeggebracht; dat, krachtens artikel 870 van het Gerechtelijk Wet
hoek, iedere partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de vordering van verweerster 
steunt op de foutieve handelwijze van de rederij voor de niet-beschadigde of 
niet-vernielde koopwaar die te Santos werd achtergelaten; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de rederij de balen katoen die wer
den gelost en die haar niet toebehoorden, op eigen houtje heeft verkocht waar
door zij de balen niet aan verweerster heeft kunnen afieveren; 

Overwegende dat het arrest met betrekking tot de schade vaststelt dat : 

1. eiser laat uitschijnen dat het grootste gedeelte van de balen katoen door 
het vuur werd vernield en een klein gedeelte van de katoen dat nagenoeg 
waardeloos was, kon worden gelost; 
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2. eiser tot staving van zijn bewering zich op twee verslagen van Super
inspect beroept; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat uit de voormelde verslagen niet 
met afdoende zekerheid blijkt noch door eiser wordt aangetoond, hoeveel ba
len katoen er precies door de brand vernield werden en beslist dat eiser bij 
gebreke van dit bewijs de koopwaar integraal dient te vergoeden; 

Dat het arrest dat aan eiser die beweert bevrijd te zijn de bewijslast op
legt van het feit dat het tenietgaan van zijn verbintenis heeft teweegge
bracht, de regels van de bewijslast niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

26 januari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Delahaye, Nelissen Grade. 

Nr. 50 

1 e KAMER- 26 januari 2001 

BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- VERLAAGD TARIEF VAN 6%
VOORWAARDEN. 

De be lasting over de toegevoegde waarde wordt geheven tegen het tarief van 6 % voor 
werk in onroerende staat met betrekking tot prive-woningen voor zover de door de 
dienstverrichter uitgereikte factuur en het dub bel dat hij bewaart, op basis van een 
duidelijk en nauwkeurig attest van de afnemer, melding maken van de elementen die 
de toe passing van het verlaagd tarief rechtvaardigen : wanneer de afnemer der
halve niet kenbaar maakt dat hij kan genieten van het verlaagd tarief, wordt bij de 
facturatie het normaal BTW-tarief toegepast. (Art. 1, 1 o, Tabel A, rubriek XXXI, § 1, 
4 °, K.B. nr. 20 van 20 juli 1970.) 

(OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN DE STAD BILZEN T. I.T.P. N.V.) 

ARREST 

(A.R. C.99.0273.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 oktober 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 77, § 1, 1 o, van het Wetboek van de Belasting over de 
Toegevoegde Waarde, 1 en 9, § 1, van het koninklijk besluit nr. 4 van 20 december 1969 
met betrekking tot de teruggave inzake Belasting over de Toegevoegde Waarde, ru
briek XXXI van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 
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tot vaststelling van de tarieven van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en tot 
indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven, 

doordat het Hofvan Beroep te Antwerpen enerzijds beslist dat verweerster geen vor
dering tot teruggaaf overeenkomstig artikel 77, § 1, 1°, van het Wetboek van de Be
lasting over de Toegevoegde Waarde kon indienen omdat niet aan alle wettelijke voor
waarden daartoe zou zijn voldaan, en anderzijds beslist dat eiser zelf over de 
mogelijkheid beschikte om teruggaaf te vorderen van de onverschuldigd betaalde B.T.W. 
en op die grond het beroep ontvankelijk doch ongegrond verklaart, eisers vordering 
bijgevolg ongegrond verklaart en hem tevens verwijst in de kosten, op grond van de 
volgende redengeving : 

"(. .. ) dat te de zen uit het onderzoek van de overgelegde gegevens en van de door par
tijen verstrekte toelichting in conclusies, duidelijk blijkt dat bij de opstelling van de 
kwestieuze faeturen geen vergissing werd begaan, alsook dan de alsdan geheven be
lasting (17 pet.) wettelijk was verschuldigd; 

Dat immers (eiser) op geen enkel ogenblik aan (verweerster) heeft kenbaar ge
maakt dat hij kon genieten van het verlaagde tariefvan 6 pet., zodat (verweerster) vol
komen gerechtigd- en zelfs verplicht- was het wettelijk voorziene tariefvan 17 pet. 
in rekening te brengen; 

Dat dit verzuim van (eiser) dan ook niet als een vergissing in de factuur kan wor
den aangemerkt, en evenmin vermag te doen besluiten dat in tempore non sus
pecto een hogere belasting dan werkelijk verschuldigd werd betaald; 

( ... ) dat, gelet op wat voorafgaat, (verweerster) niet vermocht een verzoek ofvor
dering tot teruggave van de kwestieuze som in te stellen t.a.v. de Belgische Staat, daar 
niet was voldaan aan de door de wet voorgeschreven voorwaarden; 

Dat dan ook (eiser) onterecht aanvoert dat (verweerster) in gebreke is gebleven de 
op haar rustende verplichting tot vordering van teruggave in te stellen, en zo
doende geen gronden heeft om van (verweerster) de terugbetaling van de som van 
663.339 BEF te eisen; 

Dat bovendien (eiser) geheel uit het oog verliest dat hijzelf over de mogelijkheid be
schikt om teruggave der onverschuldigd betaalde sommen te vorderen, zoals vastge
steld in artikel 9, § 1, van het K.B. nr. 4 van 20 december 1969; dat hij dan ook niet 
gerechtigd is zijn eigen nalatigheden af te wentelen op (verweerster)", 

terwijl, eerste onderdeel, aan degene die de B.T.W. aan de Staat heeft voldaan, krach
tens artikel 77, § 1, 1°, van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde 
en artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 4 van 20 december 1969 met betrekking tot 
de teruggave inzake Belasting over de Thegevoegde Waarde, teruggaafverleend wordt 
van de B.T.W., die het bedrag dat wettelijk verschuldigd is te boven gaat; 

deze teruggaaf ondermeer mogelijk is wanneer een vergissing is begaan bij het fac
tureren, en er van dergelijke vergissing ondermeer sprake is bij de toepassing van een 
onjuist tarief; 

in onderhavig geval niet betwist is dat eiser aan alle grondvoorwaarden voldeed voor 
de toepassing van het verlaagd B.T.W.-tariefvan 6 pet., en het hofvan beroep dit ook 
zo stelt in het arrest in de volgende bewoordingen : 

"(. .. ) dat evenwel achteraf- n.a.v. een B.T.W.-controle- bleek dat (eiser) m.b.t. de 
kwestieuze werken gerechtigd was zich te beroepen op de bepalingen van het K.B. nr. 
20 van 20 juli 1970, en slechts gehouden was op de verschuldigde prijzen een be
drag aan B.T.W. t.b.v. 6 pet. te betalen; 

Dat derhalve vaststaat, en niet wordt betwist, dat (eiser) in feite het bedrag van 
663.339 BEF teveel aan B.T.W. aan (verweerster) heeft betaald", 

het hofvan beroep dienvolgens, nate hebben vastgesteld dat in casu aan alle grond
voorwaarden voldaan was voor de toepassing van het verlaagd B.T.W.-tarief, niets an
ders kon dan te oordelen dat een loutere vergissing was begaan bij het factureren, na
melijk de toe passing van een onjuist tarief, en dat verweerster derhalve teruggaaf kon 
vragen van de teveel betaalde B.T.W., 

het hof van beroep derhalve, door aan te nemen dat bij het opstellen van de fac
turen geen vergissing werd begaan, zodat niet voldaan was aan de wettelijk voorge
schreven voorwaarden voor het recht op teruggaaf, de regels inzake teruggaaf mis
kent (schending van artikel 77, § 1, 1 o, van het Wetboek van de Belasting over de 
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Toegevoegde Waarde, artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 4 van 20 december 1969 
met betrekking tot de teruggave inzake Belasting over de Toegevoegde Waarde, ru
briek XXXI van tabel A van de bijlage bij het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 
tot vaststelling van de tarieven van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en tot 
indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de appelrechter niet 

vaststelt dat voldaan was aan alle grondvoorwaarden voor de toepassing van 
het verlaagd tariefvan 6 pet.; dat de appelrechter integendeel vaststelt dat 
op het ogenblik van de facturatie eiser op geen enkele wijze kenbaar had ge
maakt dat hij kon genieten van een verlaagd tarief; 

Overwegende dat, krachtens rubriek XXXI van tabel A van de bijlage bij 
het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970, de door de dienstverlener uit
gereikte facturen en het dubbel dat hij bewaart, op grand van een duide
lijk en nauwkeurig attest van de afnemer melding maken van het voorhan
den zijn van de elementen die de toepassing van het verlaagd tarief 
rechtvaardigen; 

Dat hieruit volgt dat als de afuemer "op geen enkele wijze kenbaar maakt" 
dat hij kan genieten van het verlaagd tarief, omstandigheid die de appel
rechter bewezen acht, de dienstverlener niet bij vergissing het normaal BTW
tarief bij de facturatie toepast; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

26 januari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Verbist en Butzler. 

Nr. 51 

1 e KAMER- 26 januari 2001 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- ONTHEFFING- OVERBELAS

TING- DUBBELE BELASTING- BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- ONTHEFFING- OVERBELAS

TING- DUBBELE BELASTING- TE ONTHEFFEN AANSLAG. 

1 o Er is sprake van dubbele be lasting, wanneer op dezelfde inkomsten meerdere aan
slagen gevestigd zijn, waarvan de ene de andere uitsluit (1). (Art. 277, § 1, W.I.B.; 
thans art. 376, § 1, W.I.B. 1992.) 

(1) Cass., 14 jan. 1999, A.R. F.98.0067.F, nr. 25; Comm. W.I.B. 1992, 376/10. 
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2° Bij dubbele belasting moet de rechter vaststellen welke aanslag onwettig is geves
tigd, vooraleer ontheffing ervan te verlenen (2).(Art. 277, § 1, W.I.B.; thans art. 376, 
§ 1, W.I.B. 1992.) 

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

ARREST 

(A.R. F.99.010l.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 april1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

Schending van de artikelen 277, § 1, en 278 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen zoals van toepassing voor aanslagjaar 1986, 

doordat het bestreden arrest, na te hebben verwezen naar het tussenarrest van 30 
juni 1998 waarbij het hof (van beroep) heeft beslist dat (de verweerders) de termijn 
van artikel 277 WIB hebben nageleefd en nate hebben vastgesteld enerzijds dat de 
administratie de aftrek door (de verweerders) van de aan hun kinderen P., X. en M. 
betaalde onderhoudsgelden niet (P. en X.) of slechts gedeeltelijk (M.) heeft aan
vaard en anderzijds dat voormelde onderhoudsgelden werden belast in hoofde van die 
kinderen, beslist dat niet de aftrekbaarheid van de onderhoudsgelden aan de orde is 
doch wel het al dan niet bestaan van een dubbele belasting; dat het verwerpen van 
de aftrek van de door (de verweerders) aan hun kinderen betaalde onderhouds
uitkeringen en het belasten van deze zelfde uitkeringen in hoofde van de kinderen een 
dubbele belasting uitmaakt; dat er derhalve een dubbele belasting voorhanden is waar
voor de directeur ambtshalve ontheffing had moeten verlenen, 

terwijl het hof van beroep zich niet kon be per ken tot de loutere vaststelling van het 
bestaan van een dubbele belasting maar diende na te gaan of de aanslag die door de 
verweerders aan zijn beoordeling werd onderworpen ten onrechte werd gevestigd nu 
overeenkomstig artikel 277, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
slechts een ambtshalve onthefling wegens dubbele belasting kan worden verleend van 
de aanslag die ten onrechte werd gevestigd en die ontheffing slechts kan worden toe
gestaan aan de belastingplichtige in wiens hoofde de onjuiste aanslag werd geves
tigd; dat nu in casu het bestreden arrest niet heeft vastgesteld dat de aanslag in hoofde 
van de verweerders waarbij de aftrek van de uitkeringen tot onderhoud gedeeltelijk 
werd geweigerd onjuist is, het hof van beroep niet zonder schending van de artike
len 277, § 1, en 278 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) aan de ver
weerders een onthefling wegens dubbele belasting kon verlenen : 

Overwegende dat de directeur der belastingen of de door hem gedele
geerde ambtenaar, krachtens artikel 277, § 1, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), ambtshalve ontheffing verleent van de overbe
lastingen die voortvloeien uit dubbele belasting wanneer aan de in dat artikel 
opgesomde voorwaarden is voldaan; 

Overwegende dat dubbele belasting, in de zin van vermelde wetsbepa
ling, veronderstelt dat op dezelfde inkomsten meerdere aanslagen geves
tigd zijn waarvan de ene de andere uitsluit; 

Dat in dat geval, de rechter moet vaststellen welke aanslag onwettig is vast
gesteld vooraleer ontheffing ervan te verlenen; 

(2) Cass., 14 jan. 1999, A.R. F.98.0067.F, nr. 25; Ab.tw. min.Fin. op parl. vraag nr. 142 van 30 
juni 1992, Bull.Bel., nr. 722, 3452- Comm. W.I.B. 1992, 376/11. 
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Overwegende dat het arrest, nu het aileen beslist dat het bezwaar van de 
verweerders gegrond is daar "een dubbele belasting voorhanden is waar
voor de directeur ambtshalve ontheffing had moeten verlenen", zonder nate 
gaan welke van beide aanslagen onwettig is vastgesteld, zijn beslissing de 
ontheffing te bevelen van de overbelasting voortvloeiend uit de dubbele be
lasting van het bedrag van 358.708 BEF, niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

26 januari 2001 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Landers - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. M. van Dievoet, Brussel. 

Nr. 52 

1 e KAMER - 26 januari 2001 

OVEREENKOMST- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PARTIJEN
STRAFBEDING- FORFAITAIRE VERGOEDING- RECHTER- VASTSTELLING- GEBREK AAN 
SCHADE - GEVOLGEN. 

Het als strafbeding overeengekomen bedrag mag slechts een forfaitaire vergoeding zijn 
voor de schade die de schuldeiser kan lijden ten gevolge van het niet-nakomen van 
de verbintenis; de rechter kan de geoorloofdheid van een dergelijk beding niet steu
nen op de vaststelling dater geen schade bewezen is (1). (Artt. 1226, 1229 en 1231, 
§ 1, B.W. (2).) 

(I... N.V. T. L ... ) 

ARREST 

(A.R. C.99.0483.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 juni 1999 in hager be
roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 1134, in het bijzonder het eerste lid ervan, 1226 (zoals ver
vangen bij artikel 3 van de wet van 23 november 1998), 1229, eerste lid, en 1231, 
§ 1 (zoals vervangen bij artikel 4 van de wet van 23 november 1998) van het Bur
gerlijk Wetboek, 

(1) Zie Cass., 29 feb. 1996, A.R. C.93.0498.N, nr. 89. 

(2) Zoals vervangen bij artikelen 3 en 4 van de wet van 23 nov. 1998. 
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doordat het bestreden vonnis de vordering van eiseres strekkende tot het beko
men van een verbrekingsvergoeding ten belope van 205.632 BEF ongegrond ver
klaart en eiseres ervan afwijst op grond van de overwegingen: "dat (verweerder) ten
slotte stelt dat, gezien de kantoren onmiddellijk terug verhuurd werden (eiseres) niet 
de minste schade heeft geleden, en er derhalve geen reden is om een vergoeding ge
lijk aan 6 maanden huur toe te kennen. Dat deze minstens dient herleid. 

( ... ) dat art. 12 van de huurovereenkomsten stelt : 'Ingeval van verbreking van deze 
overeenkomst in het nadeel van de verhuurder, zal de huurder ten titel van strafbe
paling, aan de verhuurder een som betalen die gelijk is aan zes maanden huurprijs, 
van kracht op het ogenblik der verbreking. 

Er wordt uitdrukkelijk verklaard dat deze forfaitaire vergoeding los staat van de ver
goedingen die zouden verschuldigd zijn wegens huurschade en verplichtingen voort
spruitende uit huidige overeenkomst welke niet door de huurder zouden zijn nage
leefd'. 

( ... ) dat een strafbeding een beding is waarbij een persoon zich voor het geval van 
niet-uitvoering van de overeenkomst verbindt tot een forfaitaire vergoeding van de 
schade die kan geleden worden ten gevolge van de niet-uitvoering van de overeen
komst (art. 1226 BW zoals gewijzigd bij art. 3 van de Wet van 23.11.1998). 

( ... ) dat de raadsman van (eiseres) ter openbare zitting van 31.5.1999 bevestigde dat 
er onmiddellijk een nieuwe huurder getrokken is in het pand, na het verlaten van het 
pand door (verweerder) in de loop van februari 1998. 

( ... ) dat (eiseres) derhalve geen schade heeft geleden ofminstens niet aantoont schade 
te hebben geleden door de verbreking van de overeenkomst door (verweerder). 

Dat derhalve in casu het strafbeding niet van toepassing is en de vordering van (ei
seres) strekkende tot het bekomen van een verbrekingsvergoeding gelijk aan 6 maan
den huur dient afgewezen", 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van artikel 1226 (zoals vervangen) van het Bur
gerlijk Wetboek een strafbeding een beding is waarbij een persoon zich voor het ge
val van niet-uitvoering van de overeenkomst verbindt tot betaling van een for
faitaire vergoeding van de schade die kan worden geleden ten gevolge van de niet
uitvoering van de overeenkomst; naar luid van het eerste lid van artikel1229 van het 
Burgerlijk Wetboek, het strafbeding de schade vergoedt die de schuldeiser lijdt ten ge
volge van het niet nakomen van de hoofdverbintenis; artikel1231, § 1 (zoals vervan
gen) van het Burgerlijk Wetboek de rechter toestaat zelfs ambtshalve de straf die be
staat in het betalen van een bepaalde geldsom te verminderen (genoemd artikel1231, 
§ 1, eerste lid), doch aan de rechter in geval van herziening verbiedt de schulde
naar te veroordelen tot een kleinere geldsom dan bij gebrek aan strafbeding ver
schuldigd zou zijn geweest (genoemd artikel1231, § 1, tweede lid); deze wetsbepa
lingen de rechter opleggen om bij het beoordelen van de aard van een strafbeding het 
bedrag dat hij toekent te toetsen aan de potentiiHe schade, niet enkel aan de schade 
die zich uiteindelijk werkelijk voordoet, 

zodat het bestreden vonnis, vooreerst, nu het het ten processe bedoeld en in het 
middel geciteerd strafbeding enkel toetst aan elementen van de schade die zich wer
kelijk voordeed (meer bepaald aan het gegeven dat na het verlaten het litigieuze 
pand door verweerder onmiddellijk een nieuwe huurder het pand heeft betrok
ken) en niet aan de potentiele schade die partijen voor ogen hadden bij het slui
ten van de overeenkomst, het wettelijk begrip schade in de zin van de artikelen 1226 
(zoals vervangen) en 1229, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek miskent (scherr
ding van de artikelen 1226, zoals vervangen, en 1229, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek); 

het bestreden vonnis, vervolgens, nu het het ten processe bedoelde strafbeding niet 
vermindert doch in zijn geheel niet van toepassing acht, en dit zonder na te gaan of 
het in dit strafbeding bepaalde bedrag overeenstemt met de potentiele schade op het 
ogenblik waarop het strafbeding werd overeengekomen, schending inhoudt van de ar
tikelen 1226, zoals vervangen, 1229, eerste lid, en 1231, § 1, zoals vervangen, van het 
Burgerlijk Wetboek; 
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de enkele vaststelling, tenslotte, dat onmiddellijk een nieuwe huurder getrokken is 
in het pand na het verlaten van het pand door verweerder in de loop van fehruari 1998 
niet toelaat te hesluiten dat eiseres geen schade heeft geleden, derhalve de heslis
sing dat het litigieus strafbeding in casu om hovenvermelde reden niet van toepas
sing is, een schending inhoudt van de artikelen 1226, zoals vervangen, 1229, eerste 
lid, en 1231, § 1, zoals vervangen, van het Burgerlijk Wethoek; 

tweede onderdeel, naar luid van artikel 1134, eerste lid, van het Burgerlijk Wet
hoek, overeenkomsten die wettig zijn aangegaan degenen die deze hehhen aange
gaan tot wet strekken; in casu het ten processe hedoelde strafbeding een clausule was 
in een overeenkomst tussen de in deze voorziening hetrokken partijen, een clausule 
die derhalve verhindende kracht heeft; 

zodat het hestreden vonnis, door te weigeren de hedoelde clausule toe te passen, de 
verhindende kracht ervan miskent, derhalve artikel 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek, meer in het hijzonder het eerste lid ervan, schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het als strafbeding overeengekomen bedrag slechts een 
forfaitaire vergoeding mag zijn voor de schade die de schuldeiser kan lij
den ten gevolge van het niet-nakomen van de verbintenis; dat de rechter de 
geoorloofdheid van een dergelijk beding niet kan steunen op de vaststel
ling dat er geen schade is bewezen; 

Overwegende dat het vonnis dat oordeelt dat een strafbeding niet kan wor
den toegepast op de uitsluitende grond dat "(eiseres) geen schade heeft ge
leden of minstens niet aantoont schade te hebben geleden" de aange
voerde wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit het straf
beding niet van toepassing heeft verklaard; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen, zitting houdende in hoger beroep. 

26 januari 2001- 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Gryse. 

Nr. 53 

3e KAMER - 29 januari 2001 

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

2° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN- VORMEN- ALGEMEEN- INKOMSTENBELAS
TINGEN- OPENBAAR MINISTERIE- GROND VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID- KENNISGE
VING. 
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1 o en 2° Art. 1097 Ger. W., gewijzigd bij de wet van 14 november 2000, is van toepas
sing op belastingzaken (1). (Art. 1097 Ger.W.) 

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

(A.R. F.99.0148.F) 

29 januari 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste 
advocaat-generaal. 

Nr. 54 

3e KAMER- 29 januari 2001 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN- ONDERNE
MINGSRAAD - JURIDISCHE ENTITEITEN - TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID - BEWIJS - VER
MOEDEN- TEGENBEWIJS. 

Verschillende juridische entiteiten worden vermoed een technische bedrijfseenheid te vor
men, indien het wettelijk bewijs kan worden geleverd; dat vermoeden wordt omge
keerd wanneer de werkgever of de werkgevers het bewijs leveren dat het personeels
beheer en -beleid geen sociale criteria aan het licht brengen, kenmerkend voor het 
bestaan van een technische bedrijfseenheid. (Art. 14, § 2, b, wet 20 sept. 1948.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.00.0081.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 februari 2000 in laat
ste aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank te Brussel; 

Over het middel : schending van artikel14, inzonderheid § 2, b) van de wet van 20 
september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, gewijzigd bij de wet van 
5 maart 1999, 

doordat het bestreden vonnis, om voor recht te zeggen dat de eiseressen tezamen 
een enkele technische bedrijfseenheid vormen in de zin van de artikelen 14 van de wet 
van 20 september 1948 en 49 en 50 van de wet van 4 augustus 1996, dat die ven
nootschappen tezamen gewoonlijk gemiddeld 90 werknemers tewerkstellen en dat voor 

(1) Zie wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1107 en 1109 van het Gerechtelijk Wet
hoek en de artikelen 420bis en 420ter van het Wetboek van Strafvordering en wetsontwerp tot wij
ziging van het Gerechtelijk Wetboek m.b.t. de tussenkomst van het openbaar ministerie in de rechts
pleging voor het Hofvan Cassatie en, in burgerlijke zaken, voor de feitenrechter, verslag namens 
de Commissie voor Justitie uitgebracht door de h. Claude Desmedt en mevr. Fauzaya Talhaoui, 
Ged1:St.Kamer, zitt. 1999-2000, nr. stuk 500545/007, p. 23; over de toestand van v66r de wet 14 
nov. 2000, zie Cass., 9 oktober 2000, A.R. F.99.0079.F, nr. 530; wet 14 nov. 2000, art. 6, B.S. 19 dec. 
2000, p. 42218. 



182 HOF VAN CASSATIE Nr. 54 

die beide vennootschappen, met toepassing van artikel 3, § 1, eerste lid, van het ko
ninklijk besluit van 25 mei 1999, een ondernemingsraad en een comite voor preven
tie en bescherming op het werk moeten worden ingesteld, vaststelt dat er economi
sche en sociale criteria voorhanden zijn die de toepassing van het wettelijk vermoeden, 
vervat in artikel14, § 2, b), van de wet van 20 september 1948, gewijzigd bij de wet 
van 5 maart 1999, wettigen; dat het vervolgens het verweermiddel van de eiseres
sen dat ertoe strekt dat vermoeden om te keren, verwerpt op de volgende gronden : 
"de (eiseressen) betogen dat de beide vennootschappen, zowel in economisch als in so
ciaal opzicht, duidelijk van elkaar te onderscheiden zijn en dat het feit dat ze van de
zelfde economische groep deel uitmaken het enige is wat ze met elkaar gemeen heb
ben; volgens (hen) 'is de hamvraag of het enkele feit dat de vennootschappen Caloribel 
en Contigea deel uitmaken van dezelfde wereldgroep op zich voldoende is om aan te 
nemen dat tussen hen een nauwe economische en sociale band bestaat'; het lijdt geen 
twijfel dat het lidmaatschap van dezelfde groep een belangengemeenschap schept, zelfs 
als die niet hecht is of zelfs als de meest rendabele eenheden daaruit voordeel ha
len ten koste van de meest (lees : minst) aangepaste eenheden - de vennootschap 
Contigea heeft dat trouwens ondervonden, daar zij heeft moeten toezien hoe haar pro
ductie werd stilgelegd ten voordele van een andere tak van de groep; de wetgever heeft 
trouwens het bestaan van die belangengemeenschap binnen de groep erkend, aan
gezien hij het lidmaatschap van een economische groep heeft beschouwd als een van 
de elementen van het vermoeden; het is derhalve zonder belang dat de twee ven
nootschappen te dezen in organisatorisch opzicht afhangen van twee aparte inter
nationale afdelingen binnen de groep, dat het dagelijks bestuur en het personeels
beheer in handen zijn van verschillende personen die (op hun beurt) verslag uitbrengen 
aan verschillende personen binnen de groep, dat de twee vennootschappen in bud
gettair opzicht volkomen van elkaar onafhankelijk zijn, dat het ministerie van Eco
nomische Zaken hun verschillende NACE-codes heeft toegekend" en dat "de (eise
ressen) betogen dat Caloribel43 arbeiders, 27 bedienden (onder wie 5 leidinggevende) 
en 3 jonge werknemers telt, terwijl Contigea thans maar 25 bedienden (onder wie 5 
langdurig zieken) meer in dienst heeft; de menselijke omgeving is uitermate ver
schillend; de personeelsfeesten worden apart gevierd; de bedienden hebben varia
bele werkuren bij Caloribel maar niet bij Contigea; Caloribel heeft een restaurant, maar 
Contigea niet ; het personeel moet prikken bij Caloribel en niet bij Contigea; de meeste 
van die verschillen bestonden reeds voordien en hebben niet belet dat beide vennoot
schappen een gemeenschappelijke ondernemingsraad en een gemeenschappelijk co
mite voor veiligheid en hygiene hebben; de (eiseressen) tonen niet aan dat zulks in het 
verleden ook maar de geringste moeilijkheid heeft opgeleverd; weliswaar heeft het per
soneel van beide vennootschappen wegens de verhuizing van Contigea (lees : Calo
ribel) minder vaak de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, maar niets wijst erop dat 
de vroegere sociale samenhang niet ook voor de toekomst zou kunnen voortduren, of
schoon Contigea terug een kleine onderneming is en de Belgische vennootschappen, 
naar de (eiseressen) zelf zeggen, 'uiterst klein zijn in vergelijking met de groep in zijn 
geheel'," 

terwijl artikel14, § 2, b), van de wet van 20 september 1948, gewijzigd bij de wet 
van 5 maart 1999 luidt als volgt: "meerdere juridische entiteiten worden ver
moed, tot het tegendeel wordt bewezen, een technische bedrijfseenheid te vormen, 
indien het bewijs kan worden geleverd : (1) dat ofwel deze juridische entiteiten deel 
uitmaken van eenzelfde economische groep of beheerd worden door eenzelfde per
soon of door personen die onder ling een economische band hebben, ofwel deze ju
ridische entiteiten eenzelfde activiteit hebben of activiteiten die op elkaar afge
stemd zijn; (2) en dat er elementen bestaan die wijzen op een sociale samenhang 
tussen deze juridische entiteiten, zoals met name een gemeenschap van mensen ver
zameld in dezelfde gebouwen of in nabije gebouwen, een gemeenschappelijk perso
neelsbeheer, een gemeenschappelijk personeelsbeleid, een arbeidsreglement of col
lectieve arbeidsovereenkomsten die gemeen- schappelijk zijn of die gelijkaardige 
bepalingen bevatten. Wanneer het bewijs wordt geleverd van een van de voorwaar
den bedoeld in (1) en het bewijs van bepaalde elementen bedoeld in (2), zullen de be
trokken juridische entiteiten beschouwd worden als vormend een enkele techni
sche bedrijfseenheid behalve indien de werkgever(s) het bewijs levert(en) dat het 
personeelsbeheer en -beleid geen sociale criteria aan het licht brengen, kenmer
kend voor het bestaan van een technische bedrijfseenheid in de zin van artikel14, 
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§ 1, tweede lid, 1 ""; de arbeidsrechtbank krachtens die bepaling dient na te gaan of 
de gegevens die door de werkgevers worden aangevoerd om het wettelijk vermoe
den om te keren, thans geen sociale criteria aan het licht brengen, kenmerkend voor 
het bestaan van een technische bedrijfseenheid; de rechtbank derhalve bij dat on
derzoek niet kan volstaan met een loutere verwijzing naar opportuniteitsoverwegingen 
of nog, naar een voorbije toestand; de eiseressen te dezen op grond van talrijke aan
wijzingen en gegevens die zij de op de bladzijden 18 tot 21 van hun conclusie heb
ben vermeld en uiteengezet, betoogden dat de twee juridische entiteiten die zij vor
men, in sociaal opzicht volkomen onafhankelijk van elkaar zijn en zij aldus aantoonden 
dat hun personeelsbeheer en -beleid geen sociale criteria aan het licht brachten, ken
merkend voor het bestaan van een technische bedrijfseenheid; het bestreden von
nis niettemin beslist dat de eiseressen niet het bewijs hebben geleverd van het ont
breken van sociale samenhang, en de beslissing aileen hierop grondt dat de 
aangevoerde verschillen reeds voordien bestonden en dat zij niet hebben belet dat 
beide vennootschappen een gemeenschappelijke ondernemingsraad en een gemeen
schappelijk comite voor veiligheid en hygiene hadden en dat niets erop wijst dat de 
vroegere samenhang niet ook in de toekomst zou kunnen voortduren; het bestre
den vonnis bijgevolg, nu het geen acht slaat op de door de eiseressen aangevoerde 
verschillen in het personeelsbeheer en -beleid, omdat de meeste verschillen reeds vroe
ger bestonden en het bestaan van voor de beide vennootschappen gemeenschappe
lijke sociale organen niet hebben verhinderd, niet nagaat of de door de eiseressen aan
gevoerde gegevens wel aantonen dat hun personeelsbeleid en hun personeelsbeheer 
geen sociale criteria aan het licht brachten, kenmerkend voor het bestaan van een 
technische bedrijfseenheid, en aldus artikel14, inzonderheid § 2, b), van de wet van 
20 september 1948, gewijzigd bij de wet van 5 maart 1999 schendt : 

Overwegende dat artikel14, § 2, b, van de wet van 20 september 1948, ge
wijzigd bij de wet van 5 maart 1999, bepaalt dat meerdere juridische enti
teiten, tot het tegendeel wordt bewezen, worden vermoed een technische 
bedrijfseenheid te vormen, indien het bewijs kan worden geleverd: (1) dat 
ofwel deze juridische entiteiten deel uitmaken van eenzelfde economische 
groep of beheerd worden door eenzelfde persoon of door personen die on
derling een economische band hebben, ofwel deze juridische entiteiten een
zelfde activiteit hebben of activiteiten die op elkaar afgestemd zijn; (2) en dat 
er elementen bestaan die wijzen op een sociale samenhang tussen deze ju
ridische entiteiten, zoals met name een gemeenschap van mensen verza
meld in dezelfde gebouwen of in nabije gebouwen, een gemeenschappelijk per
soneelsbeheer, een gemeenschappelijk personeelsbeleid, een arbeidsreglement 
of collectieve arbeidsovereenkomsten die gemeenschappelijk zijn of die gelijk
aardige bepalingen bevatten; 

Overwegende dat die tekst eraan toevoegt dat, wanneer het bewijs wordt 
geleverd van een van de voorwaarden bedoeld in (1) en het bewijs van be
paalde elementen bedoeld in (2), de betrokken juridische entiteiten be
schouwd zullen worden als vormend een enkele technische bedrijfseenheid 
behalve indien de werkgever(s) het bewijs levert(en) dat het personeelsbe
heer en -beleid geen sociale criteria aan het licht brengen, kenmerkend voor 
het bestaan van een technische bedrijfseenheid in de zin van artikel14, § 1, 
tweede lid, 1 o; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, na te hebben beslist dat de be
standdelen van voornoemd wettelijk vermoeden te dezen verenigd zijn, de 
bewijzen onderzoekt die de eiseressen hebben overgelegd om dat vermoe
den om te keren en, op grond van de feitelijke gegevens die het opsomt, be
slist dat "de (eiseressen) het bewijs niet hebben geleverd van het ontbre
ken van economische en sociale samenhang"; 

Overwegende evenwel dat uit geen enkele vermelding van het bestre
den vonnis blijkt dat de arbeidsrechtbank heeft nagegaan of de door de ei
seressen overgelegde gegevens aantoonden dat het personeelsbeheer en het 
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personeelsbeleid geen sociale criteria aan het licht brachten, kenmerkend voor 
het bestaan van een technische bedrijfseenheid; 

Dat derhalve het bestreden vonnis de beslissing dat de eiseressen teza
men een enkele bedrijfseenheid vormen, niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het 
de rechtsvordering ontvankelijk verklaart; beveelt dat van het arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodem
rechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Arbeidsrechtbank te 
Nijvel. 

29 januari 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Matray - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. Gerard. 

Nr. 55 

2e KAMER- 30 januari 2001 

1 o VERZET - STRAFZAKEN- DEVOLUTIEVE WERKING- VOORWERP EN DRAAGWIJDTE. 

2° VERZET- STRAFZAKEN- ONTVANKELIJK VERKLAARD VERZET- VERNIETIGING VAN HET 
VERSTEKVONNIS- BESLISSINGEN WAAROP DE VERNIETIGING BETREKKING HEEFT- BEPER
KING. 

3° VERZET- STRAFZAKEN- MEERDERE PARTIJEN- MEERDERE BESLISSINGEN IN EEN
ZELFDE VONNIS- VONNIS BIJ VERSTEK TEN OVERSTAAN VAN EEN PARTIJ EN OP TEGEN
SPRAAK TEN OVERSTAAN VAN EEN ANDERE PARTIJ- SAMENLOOP VAN RECHTSMIDDELEN
VERZET VAN EEN PARTIJ EN HOGER BEROEP VAN EEN ANDERE PARTIJ- RECHTSMIDDELEN DIE 
VERSCHILLENDE BESLISSINGEN TOT VOORWERP HEBBEN - ONTV ANKELIJK VERKLAARD VER
ZET- VERNIETIGING VAN HET VERSTEKVONNIS - BESLISSINGEN W AAROP DE VERNIETIGING 
BETREKKING HEEFT- GEVOLG. 

4 o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BESLISSIN
GEN EN PARTIJEN- MEERDERE BESLISSINGEN IN EENZELFDE VONNIS- VONNIS BIJ VER
STEK TEN OVERSTAAN VAN EEN PARTIJ EN OP TEGENSPRAAK TEN OVERSTAAN VAN EEN AN
DERE PARTIJ- SAMENLOOP VAN RECHTSMIDDELEN- VERZET VAN EEN PARTIJ EN HOGER 
BEROEP VAN EEN ANDERE PARTIJ- RECHTSMIDDELEN DIE VERSCIDLLENDE BESLISSINGEN TOT 
VOORWERP HEBBEN- ONTVANKELIJK VERKLAARD VERZET- VERNIETIGING VAN HET VERSTEK
VONNIS- BESLISSINGEN WAAROP DE VERNIETIGING BETREKKING HEEFT- GEVOLG. 

5° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BE
VOEGDHEID VAN DE RECHTER- BEROEPEN VONNIS- MEERDERE BESLISSINGEN IN EEN
ZELFDE VONNIS- VONNIS BIJ VERSTEK TEN OVERSTAAN VAN EEN PARTIJ EN OP TEGEN
SPRAAK TEN OVERSTAAN VAN EEN ANDERE PARTIJ- SAMENLOOP VAN RECHTSMIDDELEN
VERZET VAN EEN PARTIJ EN HOGER BEROEP VAN EEN ANDERE PARTIJ- RECHTSMIDDELEN DIE 
VERSCHILLENDE BESLISSINGEN TOT VOORWERP HEBBEN- ONTVANKELIJK VERKLAARD VER
ZET- VERNIETIGING VAN HET VERSTEKVONNIS- BESLISSINGEN WAAROP DE VERNIETIGING 
BETREKKING HEEFT- GEVOLG. 
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6° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -ALGEMEEN
MEERDERE PARTIJEN - SAMENLOOP VAN RECHTSMIDDELEN- VERZET EN HOGER BEROEP
RECHTSMIDDELEN DIE VERSCHILLENDE BESLISSINGEN TOT VOORWERP HEBBEN- ONTV AN
KELIJK VERKLAARD VERZET- VERNIETIGING VAN HET VERSTEKVONNIS - DRAAGWIJDTE -BE
SLISSINGEN WAAROP DE VERNIETIGING BETREKKING HEEFT- GEVOLG. 

1 o en 2° Uit de regel dat een partij belang moet hebben om verzet aan te tekenen en dat 
de devolutieve werking van het verzet niet verder reikt dan de beslissingen die de op
posant kunnen benadelen, volgt dat de vernietiging van het bij verstek gewezen von
nis ingevolge het ontvankelijk verklaren van dit verzet ook slechts in die mate en bin
nen die grenzen gebeurt en alleen betrekking kan hebben op die beslissingen (1). (Artt. 
151 en 187 Sv.) 

3°, 4 o, 5° en 6° De vernietiging van het bij verstek gewezen vonnis ingevolge het ont
vankelijk verklaren van het verzet strekt zich niet uit tot de beslissingen waarop het 
verzet geen betrekking heeft; deze beslissingen blijven onverkort bestaan, zodat het 
hoger beroep van een andere partij tegen deze beslissingen evenzeer en in dezelfde mate 
aanhangig blijft voor de appidrechters (2). (Artt. 151 en 187 Sv.) 

(KBC VERZEKERINGEN T. V ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.99.0331.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 februari 1999 in ho
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde; 

Over het middel, gesteld ·azs volgt : 

schending van de artikelen 150, 151, 172 en 187 van het Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat de appelrechters in de bestreden beslissing het door eiseres tegen het von
nis van 11 december 1997 aangetekende hoger beroep "zonder voorwerp" verklaren 
"gelet op het ontvankelijk verklaard verzet waarna opnieuw recht werd gedaan op straf
rechtelijk en burgerrechtelijk gebied bij vonnis van 5 maart 1998 zonder dat deze 
nieuwe beslissing werd aangevochten door enig rechtsmiddel", op grond van devol
gende overwegingen : "Procedurevoorgaanden. Bij dagvaarding dd. 2 juni 1997 wer
den M. door het openbaar ministerie een aantal misdrijven ten laste gelegd. Ter te
rechtzitting van 30 juni 1997 voor de Politierechtbank te Aalst werden een aantal 
burgerlijke partijstellingen geakteerd lastens beklaagde, waarna de zaak werd uit
gesteld. Vervolgens werd (eiseres) door beklaagde gedagvaard om als BA-verzekeraar 
van de Audi 80, waarmee het ongeval op 12 november 1995 gebeurde, dekking te ver
lenen van de schade door het voormelde voertuig veroorzaakt. Ter terechtzitting van 
24 november 1997 is het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vrijwillig versche
nen voor de Politierechtbank en werd de zaak behandeld op verstek van beklaagde M. 
Bij vonnis dd.i 11 december 1997 oordeelde de eerste rechter dat het wel degelijk be
klaagde was die het voertuig bestuurde en werd deze wegens de weerhouden mis
drijven veroordeeld. Op burgerrechtelijk gebied werd het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds als vrijwillig tussenkomende partij buiten zake gesteld en werd 
geoordeeld over de vorderingen van de onderscheiden burgerlijke partijen. De ge
daagde in gedwongen tussenkomst, (nl. eiseres), werd solidair mede veroordeeld met 
beklaagde jegens de burgerlijke partijen V. en de Lands bond der Christelijke Mu
tualiteiten terwijl aileen de beklaagde werd veroordeeld jegens de burgerlijke par
tijen C. en Stad Aalst; - Tegen het vonnis dd. 11 december 1997 werd hoger beroep 

(1) Zie Cass., 7 dec. 1964, Pas., 1965, I, 354; 20 nov. 1972, A. C., 1972-73, 282; 19 dec. 1972,A.C., 
1972-73, 411; 26 okt. 1983, A. C., 1983-84, nr. 116. 

(2) Zie Brussel, 23 jan. 1990, R.D.P., 1990, p. 804 met noot. 
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ingesteld : - op 23 december 1997 door (eiseres) als gedaagde partij in gedwongen tus
senkomst; - op 24 december 1997 door de Landsbond der Christelijke Mutualitei
ten als burgerlijke partij; - op 24 december 1997 door V. als burgerlijke partij; - op 
31 december 1997 door het openbaar ministerie, tijdig betekend op 31 december 1997 
aan beklaagde M. om in hoger beroep te verschijnen op 30 januari 1998 te 09.00u. In 
hoger beroep werd de zaak alsdan uitgesteld omdat het dossier ontbrak; Evenwel werd 
eveneens op 24 december 1997 ook verzet ingesteld door beklaagde M., betekend aan 
de onderscheiden burgerlijke partijen en aan het openbaar ministerie. In deze verzets
procedure verschenen ter terechtzitting van 2 maart 1998 zowel de vrijwillig tussen
komende partij het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds als de gedaagde in ge
dwongen tussenkomst (nl. eiseres) waarna het verzet ontvankelijk, tijdig en van waarde 
werd verklaard. Bij vonnis dd. 5 maart 1998 werd opnieuw geoordeeld op strafrech
telijk gebied terwijl op burgerrechtelijk gebied het vonnis waartegen verzet werd ge
daan, bevestigd werd evenals de buiten zakestelling van de vrijwillig tussenko
mende partij, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds. Tegen dit vonnis werd door 
geen der partijen enig rechtsmiddel aangewend. Probleemstelling : samenloop van 
rechtsmiddelen. De vraag stelt zich naar de procedurale gevolgen van het feit dat voor 
verschillende partijen een verschillend rechtsmiddel werd aangewend. Enerzijds hou
den (eiseres) en de burgerlijke partij de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten voor 
dat de gehele zaak ingevolge de devolutieve kracht van het hoger beroep tegen het 
verstekvonnis dd. 11 december 1997, onttrokken was aan de eerste rechter die daarom 
ook niet meer bevoegd zou zijn geweest om zich op 5 maart 1998 uit te spreken over 
het verzet van de beklaagde-opposant, reden waarom precies de wettelijkheid van dit 
laatste vonnis wordt aangevochten. Anderzijds houdt het openbaar ministerie in 
beroepsbesluiten voor dat de hogere beroepen door partijen ingesteld tegen het verstek
vonnis dd. 11 december 1997 zonder voorwerp geworden zijn ingevolge het verzet van 
beklaagde, gedaan binnen de gewone termijn en toelaatbaar verklaard waardoor het 
verstekvonnis van 11 december 1997 precies teniet werd gedaan. Beslissing. De recht
bank dient de stelling van het openbaar ministerie ten voile bij te vallen. In casu be
treft het een gewoon verzet, waarbij de behandeling van de zaak in beroep - ver
plicht- dient te worden uitgesteld (zie R. Verstraeten, Handboek StrafVordering, 1994, 
nr. 1694 met verwijzing naar artikel187, lid 5, Wetboek van StrafVordering). De eer
ste rechter kon en mocht van het verzet kennis nemen. Indien de gedaagde in ge
dwongen tussenkomst en de burgerlijke partij de Landsbond der Christelijke Mu
tualiteiten de overtuiging waren toegedaan (dat de eerste rechter niet wettig kon 
oordelen over het ingestelde verzet, hetgeen) zich blijkens hun beroepsgrieven voor
doet, dienden zij zij dit laatste gewezen vonnis van 5 maart 1998 zeker aan te vech
ten door er hoger beroep tegen in te stellen, hetgeen zij nalieten te doen. Welnu, door 
de toelaatbaarverklaring van het verzet, gaat het verstekvonnis teniet in de mate dat 
het door het verzet werd aangevochten, in casu zowel op strafrechtelijk als op 
burgerrechtelijk gebied, hetzij in al zijn beschikkingen. De beslissing bij verstek ver
valt dienvolgens met terugwerkende kracht. De zaak werd opnieuw onderzocht door 
de eerste rechter waarbij de nieuwe beslissing (vonnis 5 maart 1998) in de plaats komt 
van de oude (verstekvonnis 11 december 1997). Het ontvankelijk verklaren van het 
verzet maakt het verstekvonnis dus ongedaan en heeft terdege voor gevolg dat het ho
ger beroep dat door andere partijen dan de opposant tegen het verstekvonnis werd in
gesteld, zonder voorwerp wordt binnen de per ken van het verzet. Om hun belangen 
te vrijwaren hadden huidige appellanten inderdaad opnieuw beroep moeten aante
kenen tegen het vonnis op verzet. Met deze stelling volgt de rechtbank het stand
punt dat ook in de rechtsleer en rechtspraak wordt gedeeld en dat de rechtbank als 
waar aanneemt (zie: (Brussel) 23.1.1990, R.D.P. 1990, 804, noot; Ch. Van den Wyn
gaert, Strafrecht en Strafprocesrecht in hoofdlijnen, 1998, 94 7; R. Verstraeten, Hand
hoek StrafVordering, 1994, nr. 1694; J. D'Haenens, Belgisch Strafprocesrecht, deel II, 
111 e.v.) De rechtbank kan in deze instantie dan ook niet anders dan vaststellen dat 
de ingestelde hogere beroepen zonder voorwerp zijn geworden gelet op de - inmid
dels definitief geworden - beslissing op verzet dd. 5 maart 1998" (pp. 6-8 van het be
streden vonnis), 

terwijl het door een tussenkomende partij aangetekende hoger beroep tegen een von
nis van de politierechtbank - zoals te dezen het door eiseres als verzekeraar op ge
dwongen tussenkomst tegen het vonnis van 11 december 1997 aangetekende hoger be
roep - impliceert dat de beslissingen van de politierechter over de tegen deze 
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tussenkomende partij ingestelde vorderingen, krachtens de devolutieve werking van 
het hoger beroep regelmatig aanhangig worden gemaakt bij de correctionele recht
bank; hieraan geen afbreuk kan worden gedaan door de omstandigheid dat het be
roepen vonnis van de politierechtbank bij verstek werd gewezen t.a.v. de beklaagde 
en deze laatste hiertegen verzet aantekende, inzoverre het verstek- en dien
volgens ook het hieromtrent aangetekende en ontvankelijk verklaarde verzet - geen 
betrekking heeft op de beslisingen van de politierechter over de tegen de tussenko
mende partij ingestelde vorderingen; te dezen vaststaat dat de beklaagde, die eise
res als verzekeraar van het door hem bestuurde voertuig in gedwongen tussen
komst liet dagvaarden voor de politierechtbank, niet aanwezig was op de terechtzitting 
van de politierechtbank van 24 november 1997, waardoor het vonnis van 11 decem
ber 1997 t.a.v. hem op verstek werd gewezen; eveneens vaststaat dat tijdens deze pro
cedure voor de politierechtbank diverse burgerlijke partijen zich als zodanig heb
ben gesteld tegen de beklaagde alsook tegen eiseres; eiseres in het vonnis van 11 
december 1997 aldus "solidair" met de beklaagde werd veroordeeld tot het betalen van 
schadevergoedingen aan de heer V. en de Landsbond der Christelijke Mutualitei
ten; eiseres - die in hoofdorde zelfs haar aansprakelijkheid als verzekeraar be
twistte nu er volgens haar sprake was van diefstal van het door haar verzekerde voer
tuig dat het ongeval had veroorzaakt - bijgevolg gerechtigd was om hoger beroep aan 
te tekenen tegen de beslissingen nopens de burgerlijke vorderingen die tegen haar als 
tussenkomende partij waren ingesteld; het door de beklaagde aangetekende verzet -
dat behalve aan het openbaar ministerie overigens slechts werd betekend aan de bur
gerlijke partijen doch niet aan eiseres - geen invloed kon uitoefenen op de beslis
singen nopens de burgerlijke vorderingen die tegen eiseres waren ingesteld, nu deze 
beslissingen een zelfstandig karakter hebben; de beklaagde er overigens geen be
lang bij zou kunnen hebben noch de vereiste hoedanigheid zou kunnen bezitten om 
verzet aan te tekenen tegen beslissingen die werden gewezen op de burgerlijke vor
deringen van de burgerlijke partijen tegen eiseres; nu beklaagde zijn akte van ver
zet niet liet betekenen aan eiseres, zelfs wanneer zou worden geoordeeld dat er voor 
de politierechter niet aileen vorderingen aanhangig waren tussen bepaalde burger
lijke partijen en eiseres doch tevens een vordering aanhangig was tussen de be
klaagde en eiseres, deze laatste vordering niet in het verzet kon zijn begrepen en ei
seres ook tegen de desbetreffende beslissing hoger beroep kon instellen zonder dat de 
devolutieve werking van dit hoger beroep kon worden be'invloed door het aangete
kende verzet van de beklaagde; de beslissingen van het vonnis van 11 december 1997 
waartegen eiseres een ontvankelijk hoger beroep heeft ingesteld dan ook niet aan bod 
konden komen in de procedure op verzet; de omstandigheid dat eiseres vrijwillig tussen
kwam in de procedure op verzet hieraan geen afbreuk doet; de politierechtbank in het 
vonnis op verzet van 5 maart 1998 zich met betrekking tot de vorderingen van de bur
gerlijke partijen overigens beperkte tot een bevestiging van "het vonnis waartegen ver
zet". De appelrechters dan ook ten onrechte oordelen dat het vonnis van 11 decem
ber 1997 door de "toelaatbaarheidsverklaring" van het aangetekende verzet teniet zou 
zijn gegaan "in al zijn beschikkingen", en het hoger beroep dienvolgens zonder voor
werp zou zijn geworden, 

zodat de appelrechters ten onrechte oordelen dat het hoger beroep van eiseres zon
der voorwerp moet worden verklaard (schending van de artikelen 150, 151, 172 en 187 
van het Wetboek van Strafvordering) : 

Overwegende dat het beroepen vonnis op 11 december 1997 door de 
politierechtbank bij verstek is gewezen ten overstaan van de beklaagde M., 
en op tegenspraak ten overstaan van eiseres, gedwongen tussengekomen 
WAM-verzekeraar van het voertuig bestuurd door de beklaagde; 

Overwegende dat het vonnis beslist dat : - de beklaagde uitsluitend aan
sprakelijk is voor het verkeersongeval en de schadelijke gevolgen ervan; 
- de vorderingen van alle burgerlijke partijen gegrond zijn; - de vorde
ring in gedwongen tussenkomst van de beklaagde tegen eiseres gegrond is 
en het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, vrijwillig tussengekomen par
tij, buiten zake wordt gesteld;- de beklaagde en eiseres solidair worden ver
oordeeld jegens de burgerlijke partijen V. en de Lands bond der Christe
lijke Mutualiteiten; 



188 HOF VAN CASSATIE Nr. 55 

Overwegende dat eiseres tegen dit vonnis zonder beperking hoger be
roep heeft ingesteld op 23 december 1997; 

Overwegende dat de beklaagde M. tegen dit vonnis verzet heeft inge
steld op 24 december 1997; 

Overwegende dat tijdens de rechtspleging op verzet eiseres en het Ge
meenschappelijk Motorwaarborgfonds vrijwillig zijn verschenen en het ver
zet van de beklaagde M. ontvankelijk is verklaard; 

Overwegende dat de politierechtbank bij vonnis op verzet van 5 maart 1998 
opnieuw beslist op strafrechtelijk gebied en de beslissingen van het verstek
vonnis op civielrechtelijk gebied bevestigt, evenals de buitenzakestelling van 
het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds; 

Overwegende dat geen der partijen tegen dit vonnis hoger beroep heeft in
gesteld; 

Overwegende dat het hoger beroep van eiseres tegen het vonnis van de 
politierechtbank van 11 december 1997 betrekking heeft op de beslissin
gen die haar aanbelangen, dit wil zeggen wat betreft de beslissingen over de 
tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen van de verweerders sub 
1 en 2 en wat betreft de beslissing over de vordering in gedwongen tussen
komst van de beklaagde tegen eiseres; 

Overwegende dat een partij belang moet hebben om verzet aan te teke
nen; dat de devolutieve werking van het verzet niet verder reikt dan de be
slissingen die de opposant kunnen benadelen; 

Overwegende dat hieruit volgt dat de vernietiging van het bij verstek ge
wezen vonnis van 11 december 1997 ingevolge het ontvankelijk verklaren van 
het verzet van de beklaagde ook slechts in die mate en binnen die grenzen 
gebeurt en aileen betrekking kan hebben op de beslissingen over de tegen 
de beklaagde ingestelde strafVordering en burgerlijke rechtsvorderingen; 

Overwegende dat de beslissingen, eensdeels, over de door de beklaagde te
gen eiseres ingestelde vordering in gedwongen tussenkomst, die gegrond is 
verklaard, anderdeels, over de burgerlijke rechtsvorderingen van de ver
weerders sub 1 en 2 tegen eiseres, waarop het verzet van de beklaagde geen 
betrekking heeft, onverkort zijn blijven bestaan; 

Overwegende bijgevolg dat de zaak ingevolge het hoger beroep van eise
res tegen deze beslissingen evenzeer en in dezelfde mate aanhangig is ge
bleven voor de appelrechters; 

Overwegende dat hieraan niet afdoet de omstandigheid dat eiseres vrij
willig is tussengekomen in de rechtspleging op verzet; 

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; ver
oordeelt de verweerders in de kosten; verwijst de zaak naar de Correctio
nele Rechtbank te Oudenaarde. 

30 januari 2001- 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggeuer : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinsl'aeger, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 
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Nr. 56 

ze KAMER - 30 januari 2001 

WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 1-12-1975- REGLEMENTSBEPALINGEN
ARTIKEL 77- WEGMARKERINGEN- WITTE VOORSORTERINGSPIJLEN- WITTE OPSCHRIFTEN
VERPLICHT TE VOLGEN RIGHTING- TOEPASSING. 

Wanneer witte opschriften de door de bij het naderen van een kruispunt aange
brachte witte sorteringspijlen aangeduide richtingen specificeren, moeten de be
stuurders in de door deze witte pijlen en witte opschriften van de door hen ge
volgde rijstrook gespecificeerde richting rijden. (Artt. 5, 77_1 en 77_3 Wegverkeers
reglement.) 

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

ARREST 

(A.R. P.99.0428.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 februari 1999 in ho
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt; 

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

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 77.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 hou

dende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, (verder genoemd "de 
Wegcode"), 

doordat in het aangevochten vonnis eiser in cassatie plichtig wordt bevonden aan 
een overtreding van artikel 77.1 van de Wegcode, doordat de rechtbank vaststelt dat 
uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat eiser komende van de 
Sint-Truidersteenweg de Welvaartstraat beoogde in te rijden en dat hij hiervoor de voor
sorteringsstrook met voorsorteringspijl met de vermelding "KL.RING" diende te ne
men, te weten de linkse van de twee voorsorteringsstroken en dat het verkeer rij
dende in de richting van Luik de rechtse van de twee voorsorteringsstroken diende te 
nemen en aldus de voorsorteringspijl "Luik-r te volgen, zodat, volgens de rechtbank, 
de betichting B, houdende overtreding van artikel 77.1 en artikel 5 van de Weg
code, zou hebben overtreden, 

terwijl artikel 77.1 van de Wegcode bepaalt dat witte sorteringspijlen bij het na
deren van een kruispunt mogen aangebracht worden; dat deze pijlen de rijstrook aan
duiden die de bestuurders moeten volgen om in de door de pijlen aangewezen rich
tingen te rijden, zonder dat nochtans artikel 77.1 van de Wegcode toelaat te besluiten 
dat dit artikel overtreden wordt wanneer de bestuurder, weliswaar in de richting rijdt 
aangewezen door de pijlen, doch zonder de richtingen te respecteren die eventueel bij 
toepassing van artikel 77.3 van de Wegcode aangeduid zijn: 

Overwegende dat artikel 5 Wegverkeersreglement bepaalt dat de wegge
bruikers de wegmarkeringen in acht moeten nemen wanneer deze regel
matig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voor
schriften van dit reglement zijn aangebracht; 

Overwegende dat wegmarkeringen zijn zowel de witte voorsorterings
pijlen omschreven in artikel 77.1 Wegverkeersreglement, als de witte op
schriften op de rijbaan omschreven in artikel 77.3 van dit reglement; 

Dat, krachtens artikel 77.1 van het reglement, de bij het naderen van een 
kruispunt aangebrachte witte sorteringspijlen de rijstrook aanduiden die de 
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bestuurders moeten volgen om in de door de pijlen aangegeven richting te 
rijden, terwijl krachtens artikel 77.3 de verschillende richtingen op de rijstro
ken mogen worden aangeduid; dat derhalve witte opschriften de door de witte 
sorteringspijlen aangeduide richtingen mogen specificeren; dat in dat ge
val de bestuurders in de door deze witte pijlen en witte opschriften van de 
door hen gevolgde rijstrook gespecificeerde richting moeten rijden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

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

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert; 

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

30 januari 2001 - ze kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat : mr. W. Descamps, Hasselt. 

Nr. 57 

ze KAMER - 30 januari 2001 

1 o STRAFVORDERING- VERVAL- VOORSTEL TOT BETALING VAN EEN GELDS OM- DAG
V AARDING V66R HET VERSTRIJKEN VAN DE VOOR DE BETALING GESTELDE TERMIJN- GE
VOLG. 

zo STRAFVORDERING- VERVAL- VOORSTEL TOT BETALING VAN EEN GELDSOM- VER· 
EISTE VAN TIJDIGE BETALING- BETALING DOOR MID DEL VAN GIRAAL GELD- TIJDSTIP VAN 
BETALING. 

1 o Hoewel het door het openbaar ministerie overeenkomstig artikel216bis Wetboek van 
Strafvordering gedane voorstel de onmogelijkheid impliceert om de vervolging, in
gezet door een voorbarige dagvaarding, voort te zetten v66r het verloop van de ter
mijn die gelaten wordt om de voorgestelde geldsom te betalen, bei·nvloedt derge
lijke voorbarige dagvaarding het verval van de strafvordering niet wanneer de betaling 
tijdig gebeurt. (Art. 216bis Sv.) 

zo Het verval van de strafvordering krachtens artikel216bis Wetboek van Strafvor
dering vereist dat de betaling tijdig, dit is precies binnen de vastgestelde termijn, ge
beurt; deze betaling geschiedt slechts door de overhandiging van de verschuldigde 
geldsom of door het crediteren van de bank- of postrekening bij betaling door mid
del van giraal geld (1). (Art. 216bis Sv.) 

(1) Zie Cass., 4 april1979, A. C., 1978-79, 925; zie ook Cass., 6jan. 1972,A.C., 1972, 441 enAnt
werpen, 17 mei 1984, R. W, 1984-85, 264, voor wat de bepaling van het tijdstip van betaling be
treft. 
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(PROCUREUR DES KONINGS BIJ DE RECHTV ANK VAN EERSTE AANLEG TE TURNHOUT T. D .. .) 

ARREST 

(A.R. P.99.097l.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 mei 1999 in hoger be-
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout; 

Over het ambtshalue middel : 

schending van artikel 216bis Wetboek van Strafvordering : 

Overwegende dat het door het openbaar ministerie overeenkomstig arti
kel 216bis Wetboek van Strafvordering gedane voorstel, de onmogelijk
heid impliceert om de vervolging voort te zetten v66r het verloop van de ter
mijn die gelaten wordt om de voorgestelde geldsom te betalen; 

Dat evenwel de dagvaarding die voorbarig is, het verval van de strafvor
dering met toepassing van artikel 216bis Wetboek van Strafvordering niet 
be'invloedt; 

Overwegende dat dit verval van de strafvordering krachtens vermeld ar
tikel vereist dat de betaling tijdig, dit is precies binnen de vastgestelde ter
mijn, gebeurt; dat die betaling slechts geschiedt door de overhandiging van 
de verschuldigde geldsom of door het crediteren van de bank- ofpostreke
ning bij betaling door middel van giraal geld; 

Overwegende dat de appelrechters vaststellen "dat door het ambt van de 
procureur des Konings een minnelijke schikking werd voorgesteld aan (de 
verweerder) (. .. ) teneinde een bedrag van 10.000 frank te betalen v66r 27 de
cember 1998 en zulks ten kantore van de ontvanger der penale boeten, of
wei bij middel van een overschrijvingsstortingsbulletin"; 

Overwegende dat de appelrechters oordelen : "dat op 3 december 1998 het 
ambt van de procureur des Konings opdracht gaf ( verweerder) te dagvaar
den om te verschijnen op 22 februari 1999 voor de eerste rechter; (. .. ) het ge
geven dat het bedrag van 10.000 frank, dat op 24 december 1998 middels over
schrijving werd betaald, (verweerders) rekening werd eveneens op die datum 
gedebiteerd ten voordele van de dienst voor penale boeten, pas werd door
gestort op 28 december 1998 op rekening van de on tv anger der penale hoe
ten dan ook geen belang heeft, nu blijkt dat reeds op 3 december 1998, dus 
24 dagen vooraleer de termijn tot betaling was verstreken, opdracht werd ge
geven tot dagvaarding. (. .. )de dagvaardingsopdracht derhalve is gebeurd voor
aleer kon worden vastgesteld of (verweerder) het voorstel tot minnelijke schik
king had voldaan. (. .. ) de eerste rechter terecht heeft geoordeeld dat de 
strafvordering was vervallen door de tijdige betaling van (verweerder) op 24 
december 1998, zodat het hoger beroep ongegrond is"; dat zij aldus hun be
slissing niet naar recht verantwoorden; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; ver
oordeelt verweerder in de kosten; verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Antwerpen. 

30 januari 2001 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal. 
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Nr. 58 

2e KAMER - 30 januari 2001 

1 o HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING 
VAN DE JURY- ART. 342 SV.- VERPLICHTING VOOR DE GEZWORENEN OM ZICH NAAR HUN KA
MER TE BEGEVEN OM TE BERAADSLAGEN - DRAAGWIJDTE. 

2° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING 
VAN DE JURY- BEVOEGDHEID VAN DE VOORZITTER- ART. 353 SV. - SCHORSING- DRAAG
WIJDTE. 

3° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING 
VAN DE JURY- GEZWORENEN- VERBOD OM IN VERBINDING TE KOMEN MET DE BUITEN
WERELD- DRAAGWIJDTE. 

1 o Artikel 342 Wetboek van Strafuordering bepaalt niet dat de gezworenen, nadat de 
vragen gesteld en overhandigd zijn, zich onmiddellijk naar hun hamer moeten be
geven om te beraadslagen (1). 

2° De voorzitter oordeelt uri} over de in het artikel 353 Wetboek van Strafvordering be
doelde schorsingen (2). 

3° Uit de enkele omstandigheid dat de gezworenen zich tijdens een schorsing vrij kun
nen bewegen, vermag de beschuldigde niet af te leiden dat zij dan opzettelijk ver
binding met derden zouden zoe ken over de zaak zelf, waardoor de beslissing van de 
jury op illegale wijze zou worden bei"nvloed (3). (Artt. 312 en 353 Sv.) 

(C ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.1501.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 september 2000 door 
het Hof van Assisen van de Provincie Limburg gewezen; 

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

I. Op de voorziening van 13 oktober 2000 : 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat artikel 342 Wetboek van Strafvordering niet bepaalt dat 
de gezworenen, nadat de vragen gesteld en overhandigd zijn, zich "onmid
dellijk" naar hun kamer moeten begeven om te beraadslagen; 

Overwegende, voor het overige, dat de voorzitter vrij oordeelt over de in 
het artikel 353 Wetboek van Strafvordering bedoelde schorsingen; 

(1) Cass., 21 feb. 1979, A. C., 1978-79, 737. 

(2) Cass., 1 dec. 1958,A.C., 1959,278. 

(3) Zie Cass., 4 feb. 1986, A.R. 131 en 157, nr. 359. 
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Overwegende dat de beschuldigde uit de omstandigheid dat de gezwore
nen zich tijdens een schorsing vrij kunnen bewegen niet vermag af te lei
den dat zij dan opzettelijk verbinding met derden zouden zoeken over de zaak 
zelf, waardoor de beslissing van de jury op illegale wijze zou worden bei:n
vloed; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

SO januari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat : mr. A. Corthouts, Hasselt. 

Nr. 59 

2e KAMER- 30 januari 2001 

1° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING vAN DE RECHTSPLEGING- HOGER BE
ROEP TEGEN BESCHIKKINGEN VAN DE RAADKAMER- INVERDENKINGGESTELDE- BESLIS
SING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP
ONTV ANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- STRAFVORDERING -ALGEMEEN- BESLISSINGEN VATBAAR OF (EN) NIET VATBAAR VOOR ON
MIDDELLIJK CASSATIEBEROEP- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- HOGER BEROEP TE
GEN BESCHIKKINGEN VAN DE RAADKAMER- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING- ONTV ANKELIJKHEID. 

so CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- INVERDENKINGGESTELDE- HO
GER BEROEP TEGEN BESCHIKKINGEN VAN DE RAADKAMER- BESLISSING VAN DE KAMER VAN 
INBESCHULDIGINGSTELLING- ONTV ANKELIJKHEID. 

4 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE EN VERDACHTE- IN
VERDENKINGGESTELDE- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- HOGER BEROEP TEGEN BE
SCHIKKINGEN VAN DE RAADKAMER- BESLISSING VAN DE KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING - ONMIDDELLIJK CASSATIEBEROEP - ONTV ANKELIJKHEID. 

1°, 2°, so en 4° Overeenkomstig artikel416, tweede lid, Wetboek van Strafvordering, 
kan een inverdenkinggestelde maar onmiddellijk cassatieberoep instellen tegen het 
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat gewezen is op zijn hoger be
roep tegen de beschikking van de raadkamer die hem naar de correctionele recht
bank verwijst, op voorwaarde dat hij tegen deze beschikking hoger beroep kon in
stellen (1). (Artt. 1S5, § 2, en 416, tweede lid, Sv.) 

(1) Cass., 11 jan. 2000, A.R. P.99.0905.N, nr. 20, met conclusie van het O.M.; Cass., 27 juni 2000, 
A.R. P.00.0833.N, nr. 407; 5 sept. 2000, A.R. P.00.0988.N, nr. 441; 17 okt. 2000, A.R. P.00.0212.N, 
nr. 556, met conclusie van procureur-generaal du Jardin; 14 nov. 2000, A.R. P.00.1382.N, nr. 621. 
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(S ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.1618.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 oktober 2000 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel 416, tweede lid, Wetboek van 
Strafvordering, een inverdenkinggestelde maar onmiddellijk cassatie
beroep kan instellen tegen het arrest van de kamer van inbeschuldiging
stelling dat gewezen is op zijn hager beroep tegen de beschikking van de raad
kamer die hem naar de correctionele rechtbank verwijst, op voorwaarde dat 
hij tegen deze beschikking hager beroep kon instellen; 

Overwegende dat eisers cassatieberoep een beschikking betreft, die hem 
naar de correctionele rechtbank verwijst; dat die beschikking geen betrek
king heeft op een in artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering be
paalde geval waarin hager beroep kan worden ingesteld; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
Overwegende dat eisers memorie niet de ontvankelijkheid van de voor

ziening betreft; 

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

30 januari 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat : mr. R. Timmermans, Leuven. 

Nr. 60 

2e KAMER- 31 januari 2001 

1 o STRAFVORDERING- VERVAL VAN DE STRAFVORDERING- OVERLIJDEN VAN DEVER
OORDEELDE VOORALEER HET VEROORDELEND VONNIS OF ARREST IN KRACHT VAN GEWIJSDE 
IS GEGAAN- GEVOLG. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD - STRAFVORDERING- BEKLAAGDE EN VERDACHTE -
CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- OVERLIJDEN VAN DE BEKLAAGDE TIJDENS DE PRO
CEDURE IN CASSATIE - GEVOLG. 

1 o Het overlijden van de beklaagde dat zich heeft voorgedaan vooraleer het veroor
delend arrest in kracht van gewijsde is gegaan, brengt het verval van de strafvor
dering mee (1). (Art. 20 V.T.Sv.) 

(1) Cass., 17 okt. 1995, A.R: P.95.1155.N, nr. 439. 
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2° Het cassatieberoep van een beklaagde die overlijdt vooraleer het Hof van Cassatie 
over het bestreden arrest uitspraak heeft gedaan, is zonder voorwerp. 

(V .. T.M ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1416.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 september 2000 ge
wezen door het Hofvan Beroep te B.; 

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

Overwegende dat blijkens een uittreksel uit het register van overlijden van 
de stad W. eiser op 12 december 2000 is overleden; 

Overwegende dat het overlijden van de beklaagde, dat zich heeft voorge
daan vooraleer de bestreden beslissing in kracht van gewijsde is gegaan, het 
verval van de strafVordering meebrengt en het arrest in zoverre het over die 
vordering uitspraak doet, zonder uitwerking blijft; 

Dat de voorziening dan ook geen bestaansreden meer heeft; 
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de burger

lijke rechtsvordering : 
Overwegende dat eiser geen enkel middel aanvoert; 

Om die redenen, zegt dat het bestreden arrest zonder uitwerking blijft, in 
zoverre het over de strafvordering uitspraak doet; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de helft van 
de kosten van zijn voorziening en laat de andere helft ten laste van de Staat. 

31 januari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal. 

Nr. 61 

2e KAMER - 31 januari 2001 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN 
VERMELDINGEN- VERKLARING VAN BEROEP IN CASSATIE. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN- ALLERLEI- DESKUNDIGENONDERZOEK- PERSOONLIJKE GE
GEVENS- GENETISCHE PROFIELEN- BEWARING DOOR DE DESKUNDIGE- WETTIGHEID. 

3° DESKUNDIGENONDERZOEK- STRAFZAKEN- PERSOONLIJKE GEGEVENS- GENE
TISCHE PROFIELEN- BEWARING DOOR DE DESKUNDIGE- WETTIGHEID. 

4 ° DESKUNDIGENONDERZOEK- STRAFZAKEN- DESKUNDIGE- BEROEPSGEHEIM
DRAAGWIJDTE. 
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5o BEROEPSGEHEIM- GERECHTSDESKUNDIGE - STRAFZAKEN- DRAAGWIJDTE. 

6° DESKUNDIGENONDERZOEK- STRAFZAKEN- DESKUNDIGE- STATUUT. 

7° DESKUNDIGENONDERZOEK- STRAFZAKEN- GENETISCH DESKUNDIGENONDER
ZOEK- OPDRACHT- OMVANG. 

8° DESKUNDIGENONDERZOEK- STRAFZAKEN- AFNAME OP RET LICHAAM- TOE
STEMMING VAN DE BETROKKENE - REGELMATIGHEID- BEOORDELING. 

go BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- DESKUNDIGENONDERZOEK -AFNAME OP RET 
LICHAAM- TOESTEMMING VAN DE BETROKKENE- REGELMATIGHEID - BEOORDELING. 

10° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR FEITEN
RECHTER- DESKUNDIGENONDERZOEK -AFNAME OP RET LICHAAM- TOESTEMMING VAN DE 
BETROKKENE - REGELMATIGHEID. 

11 o BEWIJS- STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- DESKUNDIGENONDERZOEK- AFNAME OP 
RET LICHAAM- TOESTEMMING VAN DE BETROKKENE- REGELMATIGREID- VOORWAARDE. 

12° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- DESKUNDIGENONDERZOEK- GENETISCH DES
KUNDIGENONDERZOEK -AFNAME OP RET LICHAAM- TOESTEMMING- TOESTEMMING VAN DE 
BETROKKENE - DRAAGWIJDTE. 

13° DESKUNDIGENONDERZOEK- STRAFZAKEN- GENETISCH DESKUNDIGENONDER
ZOEK- AFNAME OP RET LICHAAM- TOESTEMMING VAN DE BETROKKENE - DRAAGWIJDTE. 

14 ° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- VERBOD OP IEMAND DWANG UIT TE OEFE
NEN- STRAFZAKEN- DESKUNDIGENONDERZOEK- TOESTEMMING TOT EEN AFNAME OP RET 
LICHAAM- DRAAGWIJDTE. 

15° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 8 -RECHT 
OP EERBIEDIGING VAN RET PRIVE-LEVEN- ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- AFNAME OP RET 
LICHAAM- TOESTEMMING VAN DE BETROKKENE- DRAAGWIJDTE. 

16° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST- BE

GRIP. 

1 o De verklaring van cassatieberoep wordt gedaan op de griffie van het rechtscollege 
dat de bestreden beslissing heeft gewezen; dat vormvereiste is substantieel en kan door 
geen andere worden vervangen (1). (Art. 417 Sv.) 

2° en 3° De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levens
sfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens verbiedt de gerechts
deskundige niet de genetische profielen die hi} gelast werd te analyseren, te bewa
ren. (Artt. 43 en 44 Sv.; artt. 1, 2, en 8 wet 8 dec. 1992.) 

4° en 5° In strafzaken is de gerechtsdeskundige niet gehouden tot beroepsgeheim t.a.v. 
de overheid die hem opgevorderd heeft. 

6° De gerechtsdeskundige is niet de lasthebber van de rechter die hem opgevorderd heeft. 
(Artt. 1984 en 1989 B.W.; artt. 43 en 44 Sv.) 

7o De deskundige die door de onderzoeksrechter gelast werd het genetisch profiel van 
een verdachte te vergelijken met de genetische afdrukken die een strafbaar feit be
treffen en alle dienstige voorstellen te doen om de opdracht goed te laten verlopen, mag 
aan die onderzoeksrechter alle vaststellingen mededelen die betrekking hebben op de 
feiten waarvan die magistraat kennisgenomen heeft. 

(1) Cass., 11 dec. 1991, A.R. 9385, nr. 195; 1 dec. 1999, A.R. P.99.0014.F, nr. 640. 
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8°, go en 10° De rechter stelt in feite en bijgevolg op onaantastbare wijze de regelma
tigheid vast van de toestemming van de beklaagde tot een afname op het lichaam die 
als bewijs tegen hem kan dienen (2). 

11 o De toestemming van de beklaagde tot een afname op het lichaam die als bewijs te
gen hem kan dienen, moet duidelijk, vrijwillig en op weloverwogen wijze gegeven wor
den; die voorwaarde sluit uit dat die toestemming door list of door enig andere on
eerlijke handelwijze kan worden verkregen. 

12°, 13°, 14° en 15° Wanneer een verdachte uitdrukkelijk heeft ingestemd met een af
name op het lichaam met het oog op een DNA-analyse en aanvaard heeft dat zijn ge
netisch profiel vergeleken wordt met sporen die op de plaats van het strafbare feit zijn 
aangetroffen, verplicht noch het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt om op ie
mand dwang uit te oefenen, noch het recht op eerbiediging van het prive-leven, ge
waarborgd bij art. 8 E. V.R.M., waartoe het recht op eerbiediging van de lichame
lijke integriteit behoort, noch enig andere vigerende wettelijke bepaling de 
onderzoeksrechter om, na toestemming van de verdachte, hem die toestemming tel
kens opnieuw te vragen wanneer het onderzoek een nieuwe vergelijking van het re
gelmatig genomen staal noodzakelijk maakt (3). 

16° De rechter die, om zijn beoordeling van de andere opgesomde feitelijke gegevens te 
staven, vaststelt dat de beklaagde over geen enkel alibi beschikt, miskent de regels 
betreffende de bewijslast niet (4). 

(A. .. , B ... ) 

Conclusie van advocaat-generaal Loop : 

De twee eisers hebben op 20 oktober 2000 cassatieberoep ingesteld tegen het ver
oordelend arrest van 18 oktober 2000, tegen het op dezelfde datum gegeven bevel tot 
onmiddellijke aanhouding en tegen de beschikking van 25 oktober 1999 van de raad
kamer. De eerste eiser heeft daarenboven cassatieberoep ingesteld tegen de beschik
king van 25 november 1997 van de raadkamer. 

De cassatieberoepen tegen de beschikkingen van de raadkamer zijn niet ontvan
kelijk, daar ze niet zijn ingesteld op de griffi.e van het rechtscollege dat de beschik
kingen heeft genomen. 

De eerste eiser voert zes cassatiemiddelen aan tegen de veroordelende beslissing en 
een middel tegen de beslissing tot onmiddellijke aanhouding. De tweede eiser voert 
van zijn kant vier middelen aan, elk daarvan onderverdeeld in verschillende onder
delen. 

Wat de ontvankelijkheid van de cassatieberoepen betreft, voert elke eiser het ar
rest van 9 maart 1999 van het Hof aan, volgens hetwelk het cassatieberoep van de be
klaagde tegen de rechterlijke beslissing die hem veroordeelt tot een vrijheidsstraf en 
zijn onmiddellijke aanhouding beveelt, ontvankelijk is, hoewel hij zich niet als ge
vangene is komen aanmelden ter uitvoering van die beslissing (5). 

Over het algemeen zijn de middelen van de eerste eiser, in zoverre zij systema
tisch en zonder verdere toelichting betogen dat "de algemene rechtsbeginselen van het 
strafrecht en van de strafrechtspleging" miskend zijn, niet ontvankelijk wegens on
duidelijkheid (6). 

(2) Zie Cass., 25 feb. 1997, A.R. P.97.0001.N, nr. 110. 

(3) Zie noot 2. 

(4) Zie Cass., 11 feb. 1998, A.R. P.97.1339.F, nr. 83; 21 april1999, A.R. P.98.1589.F, nr. 262. 

(5) Zie Cass., 9 maart 1999, A.R. P.98.1018.N, nr. 142. 

(6) Zie Cass., 25 nov. 1980, A. C., 1980-81, nr. 181. 
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Zowel voor het hof van beroep als in eerste aanleg had den de beklaagden ver
zocht om de genetische deskundigenverslagen van professor Van den Eeckhout uit het 
dossier te verwijderen. 

Het verslag nr. 990240 besluit dat het speeksel dat is afgenomen van een bivak
muts die is gebruikt voor de feiten van de zaak III (paging tot hold-up in het post
kantoor te R. op 24 september 1998) overeenstemt met het DNA van de eerste ei
ser, de beklaagde A Het verslag nr. 980549 besluit dat het speeksel dat is afgenomen 
van een bivakmuts die gebruikt is in het kader van de feiten A2 van de zaak III (hold-up 
in een Citibankkantoor te M. op 8 april 1998) en op een andere die gebruikt is voor 
de feiten B van de zaak III (paging tot hold-up van 24 september 1998) overeen
stemt met het DNA van de tweede eiser, de beklaagde B. 

De beklaagden betoogden voor de appelrechters dat die deskundigenverslagen geen 
enkele wettelijke grondslag hadden en dat de deskundige de grenzen van zijn op
dracht overschreden had door de genetische afdruk van de conclusienemers te ver
gelijken met die welke verkregen waren in het kader van een ander dossier waar
van de onderzoeksmagistraat, volgens hen, niet door was gevat. 

Zij hebben o.m. verweermiddelen voorgelegd m.b.t. de toestemming tot afname van 
speeksel, de DNA-analyse, de bewaring van de genetische gegevens door de deskun
dige, de omvang van zijn opdracht, en het gebruik van het verslag van de deskun
dige, gelet op hun zwijgrecht en op het recht om niet aan hun eigen inverdenking
stelling mee te werken. 

De wet van 22 maart 1999, die in het Sv. een art. 44ter voegt m.b.t. de vergelij
kende analyse van DNA-profielen van aangetroffen of afgenomen menselijk cel
materiaal met het oog op de rechtstreekse of indirecte identificatie van de bij een mis
drijfbetrokken personen, is, bij gebrek aan een uitvoeringsbesluit, nog niet in werking 
getreden. In afwachting daarvan blijft de identificatie door genetische analyse on
derworpen aan de gemeenrechtelijke regels betreffende de bewijsvoering in strafza
ken. 

De bewijsvoering wordt in het Belgisch recht beheerst door het vrijheidsbeginsel, 
wat impliceert dat wanneer de wet geen bijzonder bewijsmiddel oplegt, de rechter zijn 
overtuiging kan gronden op alle regelmatig voorgelegde gegevens waarover de par
tijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren (7). 

De lijst van de bewijsmiddelen die in het Sv. worden opgesomd, is niet limitatief, zo
dat het genetisch deskundigenonderzoek deel uitmaakt van de onderzoeksmiddelen 
waarover de magistraten beschikken. 

In een studie die Christophe Meunier gewijd heeft aan de met het oog op de be
wijsvoering verrichte genetische analyse, schrijft hij dat "cette liberte dans 
!'administration de la preuve trouve une confirmation legislative, en ce qui con
cerne le juge d'instruction, dans I' article 56 nouveau du Code d'instruction crimi
nelle, modifie par la 'loi Franchimont' du 12 mars 1998, qui precise en des termes tres 
larges que le juge d'instruction peut poser lui-meme des actes qui relevent de la po
lice judiciaire, de !'information et de !'instruction, et decide de la necessite d'utiliser 
la contrainte ou de porter atteinte aux libertes et aux droits individuels" (8). 

Zoals Christophe Meunier in de voorgaande studie erop wijst, is de vraag naar de 
wettelijkheid van een DNA-analyse t.o.v. de wet van 22 maart 1998 logischerwijze niet 
aan de orde, aangezien die wet nog niet in werking is getreden, maar dient de ge
netische analyse daarentegen wel getoetst te worden aan het beginsel van het recht 
van verdediging (9). 

In zijn inleiding voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft de indiener van 
bovenstaand wetsvoorstel beklemtoond dat die bewijstechniek verschillende rech-

(7) Zie Cass., 3 april1979, A. C., 1978-79, blz. 913. 

(8) MEUNIER CHR., L'analyse genetique a des fins de preuve, Les nouveautes en procedure pe
nale, Universiteit Luik, onder leiding van Franchimont M., Formation permanente CUP, maart 
2000, blz. 265. 

(9) MEUNIER, Chr., op. cit., blz. 266. 
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ten van het individu op de helling zet : het recht op lichamelijke onschendbaarheid, 
het recht op eerbiediging van het prive-leven, en het zwijgrecht van elke verdachte. 
Wat dat laatste recht betreft, wijst hij erop dat "het individu meester is over zijn lichaam 
en dat houdt het recht in 'vrij' en 'op weloverwogen wijze' de informatie die dat lichaam 
bevat, vrij te geven" (10). 

Het Hofheeft beslist dat het zwijgrecht van de verdachte deel uitmaakt van het recht 
van verdediging en, als dusdanig, van een algemeen rechtsbeginsel (11). 

In een studie over de nietigheden van het vooronderzoek en het bewijsrecht, schrijft 
Jean de Codt: "Le droit au silence s'interprete largement. 11 implique, par exemple, 
que le consentement du prevenu a un prelevement corporel pouvant servir de preuve 
contre lui soit donne de maniere certaine, libre et eclairee. Cette condition requiert qu'il 
soit expressement porte a la connaissance du prevenu, prealablement audit preleve
ment, les raisons de celui-ci et !'utilisation precise qui en sera faite" (12). 

Niemand twijfelt er bijvoorbeeld aan dat bloed dat vrijwillig gegeven wordt in het 
kader van een bloedinzameling van het Rode Kruis, niet mag dienen om in het ka
der van een vooronderzoek of strafonderzoek het genetisch profiel van de bloedge
ver te bepalen. Dat geldt ook voor celmateriaal dat vrijwillig wordt afgestaan in het 
kader van een rechtspleging tot vasts telling van vaderschap, dat evenmin kan die
nen voor strafvervolgingen. 

In zijn aanbeveling nr. R (92) betre:ffende de aanwending van DNA-analyses in het 
kader van de strafrechtspleging, beveelt het Comite van Ministers van de Raad van 
Europa de regeringen van de Leden aan om in hun wetgeving en in hun beleid re
kening te houden met het finaliteitsbeginsel, volgens hetwelk, o.m., de in het kader 
van een strafonderzoek verkregen inlichtingen niet voor andere doeleinden kunnen 
worden aangewend, net zoals het om medische redenen afgenomen celmateriaal even
min kan worden gebruikt in het kader van strafonderzoeken of -vervolgingen (13). 

Het bestreden arrest stelt in dat verband vast dat "in tegenstelling tot wat de be
klaagden betogen, de afname van het speeksel met hun uitdrukkelijke toestem
ming is verricht voor de noodwendigheden van het onderzoek en met het oog op een 
gene tisch deskundigenonderzoek ... ". 

Om het beginsel van het zwijgrecht in de voorgaande studie te illustreren, ver
wijst Jean de Codt naar een vonnis van 29 maart 1998 van de Correctionele Recht
bank te Brussel (14). Volksvertegenwoordiger Lespagnard heeft in de inleiding van het 
voormelde wetsvoorstel eveneens van dat vonnis melding gemaakt, door te wijzen op 
"de band tussen het recht tot stilzwijgen en de afname op het lichaam". 

Toch moet worden vastgesteld dat de zaak die door de Correctionele Rechtbank te 
Brussel op 29 maart 1998 is berecht, erg verschilt van het thans aan het Hofvoor
gelegde geval! In de eerstgenoemde zaak had de correctionele rechtbank geoordeeld 
dat zij geen rekening kon houden met de resultaten van de door het Nationaal In
stituut voor Criminalistiek verrichte toxicologische analyse van de haarlok van de be
klaagde, waarin verschillende verboden drugs werden aangetroffen, op grond dat "ge
let op de omstandigheden van de zaak, de vermelding in een proces-verbaal dat de 
beklaagde 'aanvaardt dat een haarstaal genomen wordt' niet voldoet aan de voor
waarde dat, v66r de afname, die beklaagde op de hoogte moet worden gebracht van 

(10) Gedr. St. Kamer, nr. 1047/6- 96/97, blz. 5. 

(11) Zie Cass., 13 mei 1986, A.R. 9136, nr. 558, en de conclusies advocaat-generaal du Jardin, 
in Bull. en Pas., 1985-86, I, nr. 558. 

(12) DE CoDT, J., Les nullites de l'instruction preparatoire et le droit de la preuve, Rev. dr. pen., 
2000, blz. 1 e.v. 

(13) Aanbeveling nr. R (92), op 10 februari 1992 goedgekeurd door het Comite van Ministers 
van de Raad van Europa, over "}'utilisation des analyses de l'acide desoxyribonucleique (A.D.N.) 
dans le cadre du systeme de justice penal", Rev. Dr. pen., 1993, blz. 426 tot 430. 

(14) Corr.Brux. (43ste K.), 29 maart 1998, Journal des proces, 1998, nr. 350, blz. 27, noot Ver
haegen, M.-N., blz. 29 tot 31. 
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de redenen van die afuame en van het gebruik dat ervan gemaakt zal worden". In zijn 
motivering heeft de correctionele rechtbank erop gewezen dat de beklaagde een urine
test had geweigerd, dat de onderzoekers in hun proces-verbaal gewezen hadden op de 
absolute weigering van de beklaagde om samen te werken en op zijn agressiviteit t.a.v. 
de politieagenten, en dat hij zelfs had geweigerd om vingerafdrukken te laten ne
men en in opstand was gekomen. In dat geval he eft de rechtbank het bestaan zelf van 
de toestemming tot een afname op het lichaam in vraag gesteld. 

Henry Bosly en Damien Vandermeersch stellen: 'Tarticle 14.3.g du Pacte de New 
York n'oblige pas les autorites judiciaires d'informer prealablement l'inculpe de son 
droit de se taire". Ze benadrukken dat voornoemd recht ook het recht inhoudt om niet 
aan zijn eigen inverdenkingstelling mee te werken, en voegen hieraan toe dat wan
neer de beklaagde beslist zijn zwijgrecht uit te oefenen, het vonnisgerecht hieruit geen 
enkel gevolgtrekking m.b.t. zijn schuld kan maken (15). 

Dat bevestigt ook Marie-Noelle Verhaegen : '1e droit au silence mis en cause dans 
!'identification genetique implique que le refus de consentir au prelevement de 
l'echantillon biologique de comparaison ne peut entrainer dans le proces penal une con
sequence prejudiciable a l'inculpe" (16). 

Het Hofheeft beslist dat de rechter in feite en derhalve op onaantastbare wijze vast
stelt of die toestemming is gegeven, op grond dat noch het algemeen rechtsbegin
sel dat verbiedt om op iemand dwang uit te oefenen, noch het recht op eerbiedi
ging van het prive-leven, gewaarborgd bij artikel 8 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, waartoe het recht op 
eerbiediging van de lichamelijke integriteit behoort, noch enig andere wettelijke be
paling eraan in de weg staan dat, voor de noodwendigheden van het strafonderzoek, 
van een persoon met diens toestemming een bloedstaal (of een speekselstaal) wordt 
genomen (17). 

Te dezen hebben de appelrechters, op grond, enerzijds (bladzijde 14, tweede lid), dat, 
in tegenstelling tot wat de twee eisers betoogden, het speeksel "met hun uitdrukke
lijke toestemming" is afgenomen en, anderzijds (bladzijde 16, tweede lid), dat niet kan 
worden be twist dat beide eisers hun toestemming tot de afname van hun speeksel ... 
"op voldoende overwogen wijze" hebben gegeven, in feite en derhalve op onaantast
bare wijze vastgesteld dat de eisers hun toestemming hebben gegeven en hun be
slissing, wat dat betreft, regelmatig met redenen hebben omkleed en naar recht heb
ben verantwoord. 

De middelen, volgens welke het bestreden arrest beslist dat de afname van speek
sel met het oog op een genetisch deskundigenonderzoek geen inmenging in het prive
leven vormen, missen feitelijke grondslag, in zoverre het bestreden arrest beslist dat 
de afnames, te dezen, zijn verricht met de uitdrukkelijke toestemming van de ei
sers. 

In de huidige stand van de vigerende wetgeving is het recht van het individu om 
over zijn lichaam te beschikken, waartoe ook het recht behoort om de door zijn lichaam 
vrijgegeven inlichtingen "vrij" en "op weloverwogen wijze" vrij te geven, niet abso
luter dan het zwijgrecht. Het zwijgrecht van het lichaam is niet,onvoorwaardelijker 
dan dat van het gesproken of geschreven woord. Zodra de verdachte aanvaard heeft 
een mondelinge of schriftelijke verklaring af te leggen in het kader van een vooron
derzoek of van een strafonderzoek, kan die verklaring, volgens de vastgelegde for
mule, tegen hem worden gebruikt, voor zover hij evenwel vrij aanvaard heeft te spre
ken, d.w.z. zonder onrechtmatige dwang van de overheden. Dit geldt ook voor een 

(15) BosLY H. en VANDERMEERSCH D., Droit de la procedure penale, La Charte, 1999, blz. 24. 

(16) VERHAEGEN, M.-N., "L'identification par l'analyse genetique dans le systeme de preuve pe
nale belge. 'D'une realite scientifique ala verite juridique'", L'analyse genetique a des fins de preuve 
et les droits de l'homme. Aspects medico-scientifique, ethique et juridique. Travaux de la Faculte 
de droit de l'Universite catholique de Louvain, onder toezicht van Hennau-Hublet, Chr., en Knop-
pers, B., Brussel, Bruylant, 1997, blz. 201. ' 

(17) Zie noot 2. 
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afname op het lichaam met het oog op een genetisch deskundigenonderzoek dat in het 
kader van een vooronderzoek of strafonderzoek wordt verricht. Wanneer de ver
dachte op weloverwogen wijze zijn toestemming vrij heeft gegeven, kan het resul
taat van de deskundigenonderzoeken tegen hem worden gebruikt (18). 

Zo heeft het Hof in een arrest van 13 januari 1999 beslist dat het feit dat Franse 
douaniers een verdachte met straffen hebben bedreigd als hij hen valse of onjuiste in
lichtingen zou verschaffen, een drukkingsmiddel is dat hem eventueel ertoe gedwon
gen heeft feiten kenbaar te maken die hij zonder die bedreiging niet zou hebben be
kend (19). 

Het Europees Hofvan de Rechten van de Mens beslist in een arrest dat het Hof"doit 
seulement rechercher ... a la lumiere de toutes les circonstances de la cause ... si l'emploi 
que I' accusation a fait des declarations obtenues du requerant par les inspecteurs a 
porte une atteinte injustifiable" aan het recht om niet aan zijn eigen inverdenking
stelling mee te werken, "en particulier si des pressions ont ete exercees pour qu'il dis
posat et si !'utilisation dans son proces de ces elements s'est heurtee aux principes fon
damentaux d'un proces equitable inherents a I' article 6, § 1er, dont le droit en question 
est une composante" (20). 

In dat arrest preciseert het Hof daarenboven : "le droit de ne pas s'incriminer soi
meme concerne en premier lieu le respect de la determination d'un accuse de gar
der le silence ... il ne s'etend pas a I' usage, dans une procedure penale, de donnees que 
l'on peut obtenir de l'accuse en recourant a des pouvoirs coercitifs mais qui existent 
independamment de la volonte du suspect, par exemple les documents recueillis en 
vertu d'un madat, les prelevements d'haleine, de sang et d'urine ainsi que des tis
sus corporels en vue d'une analyse ADN" (21). 

Het bestreden arrest vermeldt ten overvloede en ongetwijfeld in navolging van die 
rechtspraak van het Europees Hof: "dat het genetisch materiaal voor een geneti
sche vergelijking kan bestaan uit verschillende stoffen, zoals, onder meer, haar, speek
sel of bloed dat afkomstig is van de verdachte, en dat die stoffen, om redenen van be
trouwbaarheid, bij voorkeur rechtstreeks afgenomen worden van de betrokkene, 
waarvoor, in de huidige stand van ons positiefrecht, zijn toestemming verkregen moet 
worden, maar die stoffen, bij gebrek aan toestemming van de gever, verkregen kun
nen worden ten gevolge van de inbeslagname van een kledingstuk of van sigaretten
peuken die bijvoorbeeld van de betrokkene afkomstig zijn" en beslist "dat, in tegen
stelling tot wat de beklaagden betogen, de afname van speeksel die met hun 
uitdrukkelijke toestemming is verricht voor de noodwendigheden van het onder
zoek en met het oog op een genetisch deskundigenonderzoek, geenszins een inmen
ging in hun prive-leven vormt ... en evenmin een onmenselijke of vernederende be
handeling ... ". 

In zijn arrest van 25 februari 1997 beslist het Hof dat een voorafgaande kennis
geving van de aard van de op het bloedstaal te verrichten onderzoeksdaad voor de re
gelmatigheid van deze toestemming niet noodzakelijk is (22). 

In het hem destijds voorgelegde geval had het Hofbeslist dat de appelrechters hun 
beslissing regelmatig met redenen hadden omkleed en naar recht hadden verant
woord, op grond "dat eiser ten onrechte voorhoudt dat het uitgevoerde DNA-onderzoek 
nietig zou zijn bij gebrek aan zijn toestemming; dat eiser regelmatig en onder meer 
vrijwillig en met voldoende kennis van zaken zijn toestemming tot de bloedafname 'in 
het kader van het gerechtelijk onderzoek' heeft gegeven; dat dergelijke toelating im-

(18) Zie Cass., 17 dec. 1998, A.R. C.96.0182.N, nr. 525. 

(19) Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.98.0412.F, nr. 15. 

(20) Europees Hofvan de Rechten van de Mens, arrest Saunders t. Verenigd Koninkrijk, Re· 
cueil des arrets et decisions 1996-VI, blz. 2044 e.v. 

(21) Zie noot 20. 

(22) Zie noot 2. 
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mers een onbeperkt onderzoek in voormeld kader op dat bloedstaal toelaat nu der
gelijk onderzoek zelf geen aantasting van de menselijke integriteit inhoudt ... " (23). 

Het bestreden arrest heeft te dezen, op een even regelmatige wijze, door een be
oordeling in feite beslist dat de eisers ingestemd hadden met de afname van speek
sel, dat die afnames zijn verricht "voor de noodwendigheden van het onderzoek" en 
"met het oog op een genetisch deskundigenonderzoek" (bladzijde 14, achtste regel) en 
dat geen enkele wettelijke bepaling de bevoegdheid van het parket of de onderzoeks
rechters beperkt om elke vorm van deskundigenonderzoek aan te wenden om de waar
heid aan de dag te brengen (bladzijde 14, dertiende tot zestiende regel). 

Na regelmatig te hebben overwogen dat de eisers hun uitdrukkelijke toestem
ming op voldoende overwogen wijze hebben gegeven en dat de afnames zijn ver
richt (1 °) voor de noodwendigheden van het onderzoek (2°) met het oog op een des
kundigenonderzoek, beslist het bestreden arrest wettig dat ''het zwijgrecht van de 
betrokkenen en hun recht om niet aan hun eigen inverdenkingstelling mee te wer
ken geenszins is miskend". De appEdrechters hebben bijgevolg ten overvloede hier
aan toegevoegd "dat niet blijkt dat de beklaagden ooit de wil hebben geuit om hun toe
stemming alleen te geven als hun DNA-profiel uitsluitend gebruikt werd in het kader 
van de feiten waarvan zij verdacht werden; dat de betrokkenen daarenboven rede
lijkerwijs hoorden te weten dat DNA-afdrukken, net als een handschrift of afdruk
ken van typmachines, voor latere vergelijkingen en in het kader van andere feiten kun
nen worden gebruikt", en dat elke grief die hieromtrent wordt geuit dus zonder belang 
is. 

De wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten 
opzichte van de verwerking van persoonsgegevens is zonder enige twijfel van toe
passing op de behandeling van genetische gegevens met het oog op de identificatie van 
een fysieke persoon. 

Het K.B. nr. 8 van 7 februari 1995 tot vaststelling van de doeleinden, de criteria en 
de voorwaarden van toegestane verwerkingen van de gegevens bedoeld in artikel 8 van 
de voormelde wet, dat op 1 maart 1995 in werking is getreden, bepaalt m.n. dat de open
bare overheden en de politiediensten die een verwerking beheren, inz. met het oog op 
de uitvoering van hun opdrachten van gerechtelijke of bestuurlijke politie, de in art. 
8 van de wet bedoelde gegevens verwerken, waartoe o.m. die gegevens behoren die be
trekking hebben op de misdrijven waarvan een persoon wordt verdacht ofwaarin hij 
is betrokken. 

In de conclusie die de eerste eiser voor de appelrechters heeft neergelegd, wijst hij 
er zelf op dat de onderzoeksmagistraat de deskundige m.n. gevorderd had "de afna
mes te bewaren voor latere deskundigenonderzoeken" en "alle dienstige voorstellen 
voor het goede verloop van de opdracht te doen". 

Op grand, enerzijds (bladzijde 14, tweede lid) dat "geen enkele wettelijke bepa
ling de bevoegdheid van het parket of de onderzoeksrechters beperkt om elke vorm van 
deskundigenonderzoek aan te wenden om de waarheid aan de dag te brengen" en, an
derzijds (bladzijde 14, derde lid), "dater daarenboven geen enkele vigerende wette
lijke bepaling bestaat die verbiedt om gegevens van DNA-profielen te bewaren ten
einde ze later, in het kader van een strafrechtelijk vooronderzoek of strafonderzoek 
naar andere feiten, met elkaar te vergelijken", hebben de appelrechters wat dat be
treft regelmatig geantwoord op de desbetreffende conclusies van de eisers en hun be
slissing naar recht met redenen omkleed, daar zij daarenboven, door een beoorde
ling in feite die dus onaantastbaar is, erop gewezen hebben (bladzijde 15, derde lid) 
dat de onderzoeksmagistraat, toen hij op 4 mei 1999 een deskundigenonderzoek ge
lastte, door aanvullende vorderingen van het parket van 19 maart 1999 reeds kennis
genomen had van de feiten van 24 september 1998, zodat alle onderzoeken van de 
speekselafnames zijn verricht binnen het kader van hetzelfde strafonderzoek. 

Dit betekent ook dat de deskundige zijn beroepsgeheim niet heeft kunnen scherr
den en dat hij geenszins de grenzen heeft overschreden van de opdracht die hem eerst 

(23) Zie noot 2. 
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door de procureur des Konings en dan door de onderzoeksrechter is toevertrouwd, aan
gezien de onderzoeksrechter toen zelf het geheel van de in de opeenvolgende 
deskundigenverslagen bedoelde feiten diende te onderzoeken. 

Wat dat betreft moet overigens herhaald worden dat het Hof van Cassatie beslist 
heeft dat de opdracht van de deskundige, in strafzaken, niet afloopt wanneer hij zijn 
verslag aan de onderzoeksrechter overhandigt (24). Hoe kan de deskundige zijn op
dracht voortzetten als hij de gegevens van zijn vaststellingen niet mag bewaren ? Hoe 
kan men dan een tegenexpertise verrichten, wat een recht is dat ook door het recht 
van verdediging wordt gewaarborgd? 

M.b.t. de (door de eisers aangevoerde) hoedanigheid van lasthebber van de gerechts
deskundige schrijft Pierre Lambert : 

'1'expert (judiciaire) ne peut etre qualifie de mandataire, carle juge ne lui a pas de
legue ses pouvoirs et n'est pas lie par les conclusions du rapport d'expertise qui n'ont 
que la valeur d'un avis, queile qu'en soit !'importance", en dat "les constatations que 
I' expert a faites sont destinees au juge qui a ordonne I' expertise, mais egalement au 
magistrat du ministere public" (25). 

Wat de opdracht van de gerechtsdeskundige in strafzaken betreft, schrijft Paul Leur
quin : "la mission doit, tout a la fois, etre precise mais aussi suffisamment large pour 
permettre le developpement normal de I' expertise, afin d'eviter les expertises com
plementaires". Hij voegt hieraan toe: "Cette mission mission de recherche de ren
seignements n'est pas limitee. L'expert doit rechercher activement tout ce qui con
cerne, selon sa technique, le fait en question dans la mission" (26). 

Over het statuut van de deskundige in strafzaken stelt Paul Leurquin daarenbo
ven de vraag of de deskundige, die in dit geval de hem toevertrouwde opdracht niet 
kan weigeren, belast is met een openbare dienst en in dat geval een 'openbaar offi
cier' is die, in de zin van art. 29 Sv., verplicht is aan de procureur des Konings da
delijk bericht te geven van aile misdaden of wanbedrijven waarvan hij kennis krijgt 
(27). 

Hij voegt in dat verband hieraan toe : '1'expertise se poursuit in re et non in per
sonam, I' expert examine un cadavre, des indices, etudie des pieces, qui lui sont livres 
legalement par la Justice. Si les objets ont des secrets, ils ne font pas de confiden
ces et si !'expert les decele, il doit les reveler" (28). 

Het middel dat grieven aanvoert i.v.m. de opdracht van de deskundige, faalt gro
tendeels naar recht. De overwegingen over de plichtenleer van de deskundige en de 
verplichting om bericht te geven van de misdrijven waarvan hij kennis heeft gekre
gen, zijn ten overvloede gegeven, zodat de middelen die ertegen opkomen niet ont
vankelijk zijn bij gebrek aan belang. 

Het Franse Hofvan Cassatie heeft beslist dat de bepalingen van art. 6 E.V.R.M., 
dat ertoe strekt het recht van verdediging voor de strafgerechten te waarborgen, geen 
verband houden met de verrichtingen van deskundigenonderzoeken (29). Uw Hofheeft 
van zijn kant beslist dat het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet mis
kend wordt wanneer de vaststellingen van de deskundige, die in de loop van het voor
onderzoek ofhet voorbereidend onderzoek is aangewezen, voor de feitenrechter aan 
de tegenspraak van de partijen zijn onderworpen (30). Miskenning van art. 6 van dat 
verdrag vloeit dus voort uit de beoordeling van de rechtspleging in haar geheel, en niet 
uit het deskundigenonderzoek aileen. 

(24) Cass., 5 april 1996, A.R. A.94.0002.F. 

(25) LAMBERT, P., Le secret professionnel, Nemesis, 1985, blz. 244 en 245. 

(26) LEURQUIN, P., Traite de /'expertise en toutes matieres, dl. II, Bruylant, 1987, blz. 31 en 45. 

(27) LEURQUIN, P., op. cit., blz. 104. 

(28) LEURQUIN, P., op. cit., blz. 105. 

(29) Cass. fr., 6 sept. 1993, Bull crim., 1993, nr. 261, blz. 661. 

(30) Cass., 24 juni 1998, A.R. P.97.1120.F, nr. 333. 
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In strafzaken beoordeelt de strafrechter, wanneer de wet geen bijzonder bewijs
middel voorschrijft, op onaantastbare wijze in feite het bestaan van de bestandde
len van een misdrijf op grond van de hem regelmatig overgelegde gegevens waar
over de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren (31). Hij beoordeelt meer bepaald 
de bewijswaarde en de objectiviteit van het deskundigenonderzoek in het licht van de 
opmerkingen van de verdediging en van alle gegevens van het dossier (32). 

De regels inzake de bewijslast worden niet miskend door de rechter die geen en
kel bewijs aan de beklaagde ten laste legt, maar zich ertoe beperkt de bewijs
waarde te beoordelen van de gegevens waarover hij beschikt (33). 

Dat hebben de appelrechters te dezen gedaan, door de gegevens van het dossier op 
te sommen die de partijen vrij hebben kunnen tegenspreken, m.n. die welke geen ver
band hielden met de genetische deskundigenonderzoeken, en waarop zij hun over
tuiging hebben gesteund, inz. : 

- in het geval van de eerste eiser : het door hem gebruikte voertuig is gebruikt door 
de daders van de hold-up van 9 juni 1998 in het postkantoor te J. (A1), ook al was de 
betrokkene m.b.t. die feiten buiten de zaak gesteld, aangezien hij enkele dagen v66r 
dat misdrijf opnieuw werd opgesloten. Die feiten gelijken sterk op de feiten die op 24 
september 1998 zijn gepleegd in het postkantoor van R. (B); na tijdens het onder
zoek aanvankelijk te hebben ontkend ooit enige bivakmuts te hebben gedragen, heeft 
hij ten slotte beweerd dat hij bivakmutsen heeft gebruikt om aan karting te doen die 
gelijken op die welke teruggevonden zijn in het kader van de hold-up van 24 sep
tember 1999 (B); hij legt niet uit hoe hij de bivakmuts heeft verloren die zijn gene
tische afdruk droeg en die in beslag is genomen op het traject van de vluchtweg die 
de daders van de poging tot gewapende diefstal op 24 september 1998 vermoedelijk 
hebben genomen; 

- in het geval van de tweede eiser : verschillende wapens, munitie, een scanner, een 
paar handboeien, alsook zogenaamde "colson"-boeien die in verband kunnen wor
den gebracht met het plegen van feiten die volledig overeenstemmen met andere fei
ten waarop het genetisch onderzoek nr. 980549 betrekking heeft, dat hem aanwijst als 
de drager van een bivakmuts die hetzij op de plaats van de feiten, hetzij in de buurt 
ervan is teruggevonden; 

- in het geval van beide eisers : geen van beide eisers, die, zoals uit het dossier blijkt, 
elkaar op het ogenblik van de feiten overigens kenden, beschikken over enig alibi. 

Door vast te stellen dat de eerste eiser niet uitlegt hoe hij de bivakmuts heeft kun
nen verliezen die zijn genetische afdruk droeg en dat geen van beide eisers over enig 
alibi beschikken, hebben de appelrechters de bewijslast geenszins omgekeerd. In dat 
verband moet worden herhaald dat het Hof beslist heeft dat de rechter de bewijs
last niet omkeert wanneer hij, nate hebben vastgesteld dat de feiten waarop hij zijn 
overtuiging grondt zich werkelijk hebben voorgedaan, onderstreept dat de be
klaagde niets te zijner rechtvaardiging aanvoert (34), ofwanneer hij vaststelt dat de 
beweringen van de beklaagde niet geloofwaardig zijn (35). 

De rechter die op grond van de door hem opgesomde feitelijke gegevens beslist dat 
in de door de beklaagde tot staving van zijn verweer aangevoerde beweringen niets 
geloofwaardigs te vinden was, miskent geenszins de regels betreffende de bewijs
last in strafzaken noch het vermoeden van onschuld dat is neergelegd in de artt. 6.2 
E.V.R.M. en 14.2 I.V.B.P.R. (36). En wanneer de beklaagde voor het vonnisgerecht aan
voert dat zijn recht van verdediging tijdens het voorbereidend onderzoek is mis
kend, beoordeelt de rechter of die vermeende miskenning een eerlijk proces voor het 
vonnisgerecht onmogelijk heeft gemaakt. 

(31) Cass., 4 maart 1997, A.R. P.96.0149.N, nr. 118. 

(32) Cass., 5 april 1996, A.R. A:94.0002.F, nr. 111. 

(33) Cass., 11 feb. 1998, A.R. P.97.1339.F, nr. 83. 

(34) Cass., 2 okt. 1996, A.R. P.96.1085.F, nr. 347. 

(35) Cass., 16 mei 1977,A.C., 1977, blz. 947. 

(36) Cass., 15 jan. 1991, A.R. 2153, nr. 249. 
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Volgens mij kan dus geen enkel middel van de eisers worden aangenomen. 
Voor het overige zijn de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven vor

men in acht genomen en zijn de beslissingen overeenkomstig de wet gewezen. De 
cassatieberoepen tegen de bevelen tot onmiddellijke aanhouding worden doelloos t.g.v. 
de verwerping van de tegen het veroordelend arrest gerichte cassatieberoepen (37). 

Conclusie : verwerping. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.OO.l540.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden beschikkingen, op 25 november 1997 
en 25 oktober 1999 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te B., en gelet op het arrest, op 18 oktober 2000 gewezen door het 
Hofvan Beroep te B.; 

I. Op de voorziening van B.A.: 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beschikkingen van 25 no

vember 1997 en 25 oktober 1999 van de raadkamer van de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te B. : 

Overwegende dat, krachtens artikel 417 van het Wetboek van StrafVor
dering, de verklaring van cassatieberoep gedaan moet worden op de griffie 
van het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen; 

Overwegende dat die bij wet voorgeschreven vormvereiste substantieel is; 
Dat de voorziening, die verklaard is op de griffie van het hofvan beroep, 

niet ontvankelijk is; 
B: In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 18 oktober 2000 : 
1. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de straf

vordering, met name : 
a. die welke, met bevestiging van het beroepen vonnis, de vervolgingen we

gens de telastleggingen B1 en B2 van de zaak I ongegrond verklaart en ei
ser vrijspreekt van de telastlegging B3 van de zaak II en van de telastleg
gingen A1 en C1 van de zaak III: 

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

b. die welke hem veroordeelt wegens de telastleggingen A, B1 en B2 van 
de zaak II en B van de zaak III samen : 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het arrest niet beslist dat het speeksel dat met het oog 

op een genetisch deskundigenonderzoek is afgenomen, geen inmenging in de 
uitoefening van het recht op eerbiediging van het prive-leven vormt in de zin 
van artikel 8.2 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden; dat de appelrechters, wat dat betreft, uit
sluitend beslissen dat een dergelijke afname niet de door die verdragsbe
paling verboden inmenging kan vormen wanneer de beschermde persoon er
mee heeft ingestemd, wat het arrest vaststelt; 

Dat het middel, dat op een onjuiste lezing van het arrest berust, feite
lijke grondslag mist; 

Over het tweede middel : 

(37) Cass., 13 jan. 1999, A.R. P.98.1521.F, nr. 21; 5 mei 1999, A.R. P.99.048l.F, nr. 263. 
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Overwegende dat de appelrechters, door erop te wijzen dat, "voor het ove
rige", de wet toestaat om elke vorm van deskundigenonderzoek aan te wen
den om de waarheid te achterhalen, voorbehoud hebben gemaakt voor de ge
vallen waarin het bewijs is verkregen door middel van een onrechtmatige 
inmenging in het prive-leven; 

Dat het middel, volgens hetwelk de appelrechters oordelen dat het des
kundigenonderzoek in strafzaken geen wettelijke grenzen kent, berust op een 
onjuiste lezing van het arrest en bijgevolg feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat het arrest alleen vermeldt dat "er daarenboven geen en

kele vigerende wettelijke bepaling bestaat die verbiedt gegevens van gene
tische profielen te bewaren om ze later, in het kader van een strafrechte
lijk vooronderzoek of van een strafonderzoek naar andere feiten, met elkaar 
te vergelijken"; 

Overwegende dat het middel, in zoverre dit het arrest ten grieve duidt te 
beslissen dat "de litigieuze genetische profielen afkomstig waren uit een door 
de deskundige beheerde gegevensbank" en ''het gebruik van een gegevens
bank" goedkeurt, op een onjuiste lezing van het arrest berust en bijgevolg 
feitelijke grondslag mist; 

Overwegende, voor het overige, dat de wet van 8 december 1992 tot be
scherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking 
van persoonsgegevens, de gerechtsdeskundige niet verbiedt gegevens te be
waren van genetische profielen die hij heeft moeten analyseren; 

Dat het middel, in zoverre, faalt naar recht; 
Over het vierde middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de gerechtsdeskundige niet door het beroepsgeheim ge

bonden is ten aanzien van de overheid die hem opgevorderd heeft; 
Dat, bijgevolg, de door een onderzoeksrechter aangewezen gerechts

deskundige het te eerbiedigen beroepsgeheim niet schendt wanneer hij, in 
de uitvoering van zijn deskundigenopdracht, aan die rechter gegevens en fei
ten meedeelt die hem tijdens een vroegere opdracht ter kennis zijn ge
bracht; 

Overwegende, voor het overige, dat de deskundige niet de lasthebber van 
de rechter is; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel, dat alleen opkomt tegen een overtollige 

reden van het arrest, bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is; 
Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel erop neerkomt aan te voeren dat het des

kundigenonderzoek is aangetast door bevoegdheidsoverschrijding, op grand 
dat de deskundige, die het genetisch profiel van eiser diende te vergelij
ken met de genetische afdrukken die betrekking hadden op een diefstal van 
9 juni 1998, medegedeeld heeft dat de gevorderde vergelijking negatief was 
maar de onderzoeksrechter erop gewezen heeft dat de afdrukken van ei
ser evenwel overeenkomen met die welke gevonden zijn op een voorwerp dat 
door de daders van een op 24 september 1998 begane paging tot diefstal was 
gebruikt; 
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Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest volgt dat de onder
zoeksrechter, toen hij de deskundige gelastte de voormelde vergelijking te ver
richten, tevens belast was met de op 24 september 1998 gepleegde feiten en 
hem daarenboven verzocht had "alle dienstige voorstellen te doen om de op
dracht goed te laten verlopen"; 

Overwegende dat de deskundige zich de bevoegdheid van het rechtscol
lege niet heeft kunnen toe-eigenen, aangezien hij de onderzoeksrechter, in 
de uitvoering van zijn deskundigenopdracht, alleen vaststellingen heeft me
degedeeld die betrekking hadden op feiten waarvan die magistraat kennis
genomen had; 

Dat het arrest zijn beslissing om het aldus verkregen bewijs niet ter-
zijde te laten, bijgevolg naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Over het vijfde middel : 
Wat beide onderdelen samen betreft : 
Overwegende dat het arrest, na te hebben vastgesteld dat ''het speeksel, 

met het oog op een genetisch deskundigenonderzoek, op (de) persoon (van de 
eisers) (is) afgenomen met hun uitdrukkelijke toestemming", vermeldt dat 
"de toestemming op voldoende voorgelichte wijze is gegeven" en dat "niet blijkt 
dat de beklaagden ooit de wil hebben geuit om hun toestemming alleen te 
geven als hun DNA-profiel uitsluitend gebruikt zou worden in het kader van 
de feiten waarvan zij verdacht werden; dat de betrokkenen daarenboven re
delijkerwijs hoorden te weten dat DNA-afdrukken, net als handschriften of 
dactylografische afdrukken, voor latere vergelijkingen en in het kader van 
andere feiten kunnen dienen"; 

Dat, aldus, de appelrechters antwoorden op de in de twee onderdelen van 
het middel weergegeven conclusie en hun beslissing regelmatig met rede
nen omkleden en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen; 
Overwegende, voor het overige, dat het middel, in zoverre het betwist dat 

eiser zijn toestemming op voldoende voorgelichte wijze heeft gegeven, op
komt tegen de feitelijke beoordeling van de appelrechters en het Hof zou ver
plichten tot een onderzoek van feitelijke gegevens, waarvoor het niet be
voegd is; 

Dat het bijgevolg niet ontvankelijk is; 
Over het zesde middel : 
Overwegende dat het arrest, in antwoord op een conclusie van eiser met 

betrekking tot het gebruik van een voertuig dat tot een andere beklaagde be
hoorde en de ontdekking van een bivakmuts die gediend heeft voor de hold-up 
van 24 september 1998, stelt dat, eensdeels, "wat (eiser) betreft, erop moet 
worden gewezen dat het dossier aantoont dat het door hem gebruikte voer
tuig is aangewend door de daders van de hold-up van 9 juni 1998 van de Post 
van J. II, ook al werd de betrokkene van die feiten vrijgepleit, aangezien hij 
enkele dagen v66r dat misdrijf opnieuw is opgesloten; dat die feiten erg ge
lijken op de feiten die op 24 september zijn gepleegd in de Post van R.", an
derdeels, "dat, daarenboven, (eiser), die bij de aanvang van het onderzoek 
vreemd genoeg heeft ontkend ooit enige bivakmuts te hebben gedragen, uit
eindelijk heeft beweerd dat hij bij het karten bivakmutsen heeft gebruikt die 
op de mutsen gelijken die teruggevonden zijn in het kader van de hold-up 
van 24 september 1998; dat de betrokkene, hoewel hij een soortgelijke bi
vakmuts in de aangevoerde omstandigheden immers gebruikt kan hebben 
en waarschijnlijk ook heeft gebruikt, niet uitlegt hoe hij de bivakmuts met 
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zijn genetische afdruk is verloren, die in beslag is genomen op het traject van 
de vluchtweg die de daders van de paging tot gewapende diefstal van 24 sep
tember 1998 vermoedelijk hebben genomen"; dat de appelrechters uit die ge
gevens van de zaak die zij in feite hebben beoordeeld, uit de resultaten van 
de DNA-analyse van de bivakmuts en uit eisers gebrek aan alibi wettig heb
ben kunnen beslissen dat hij deelgenomen heeft aan de hem ten laste ge
legde feiten; 

Dat de vaststelling dat eiser over geen enkel alibi beschikte, geen omke
ring van de bewijslast inhoudt maar de appelrechters alleen in hun beoor
deling van de andere feitelijke gegevens heeft gesterkt; 

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

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

2. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die eisers on
middellijke aanhouding beveelt : 

Over het middel : 
Overwegende dat de veroordelende beslissing, wegens de verwerping van 

de ertegen gerichte voorziening, in kracht van gewijsde gaat; dat de voor
ziening tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding doelloos wordt; 

Dat het middel bijgevolg niet ontvankelijk is; 
II. Op de voorziening van M.B. : 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beschikking van 25 ok

tober 1999 van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te B. : 
Overwegende dat de verklaring van cassatieberoep, krachtens artikel 417 

van het Wetboek van Strafvordering, gedaan moet worden op de griffie van 
het rechtscollege dat de bestreden beslissing heeft gewezen; 

Overwegende dat dit bij wet voorgeschreven vormvereiste substantieel is; 
Dat de voorziening, waarvan de verklaring op de griffie van het hofvan be

roep is gedaan, niet ontvankelijk is; 
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen het arrest van 18 oktober 2000 : 
1. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de straf

vordering, met name : 
a. die welke eiser, met bevestiging van het beroepen vonnis, vrijspreken 

van de telastleggingen A1 en C1 van de zaak III: 
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvanke

lijk is; 
b. die welke hem veroordeelt wegens de telastleggingen A2, B en C2, D en 

E van de zaak III samen : 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel 149 van de Grondwet geen verband houdt met 

de gegrondheid van de motivering, die als enige bekritiseerd wordt; 
Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de beklaagde duidelijk, vrijwillig en op voldoende voor

gelichte wijze moet kunnen instemmen met een afname op het lichaam die 
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als bewijs tegen hem kan worden aangewend; dat die voorwaarde uitsluit dat 
die toestemming door listen of door enig andere oneerlijke handelwijze kan 
worden verkregen; 

Overwegende dat eiser het gebruik van een dergelijke handelwijze niet heeft 
aangeklaagd; dat hij aileen heeft betoogd dat hij uitsluitend ermee had in
gestemd de afname te laten vergelijken met sporen van een op 9 juni 1998 
gepleegde diefstal met verzwarende omstandigheden; 

Overwegende dat het arrest beslist dat, in tegenstelling tot wat eiser aan
voert, zijn toestemming zo is verwoord dat deze niet uitsluit dat zijn gene
tisch profiel kon worden vergeleken met genetische sporen die gevonden zijn 
in het kader van andere, in het onderzoeksdossier opgenomen strafbare fei
ten; 

Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het opkomt tegen die feite
lijke beoordeling van de appelrechters, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het overige, wanneer een inverdenkinggestelde uit
drukkelijk heeft ingestemd met een afname op het lichaam met het oog op 
een DNA-analyse en aanvaard heeft dat zijn genetisch profiel vergeleken 
wordt met sporen die op de plaats van het strafbare feit aangetroffen zijn, 
noch het algemeen rechtsbeginsel dat verbiedt om op iemand dwang uit te 
oefenen, noch het recht op eerbiediging van het prive-leven, gewaarborgd bij 
artikel 8 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden, waartoe het recht op eerbiediging van deli
chamelijke integriteit behoort, noch enig andere wettelijke bepaling de on
derzoeksrechter verplichten om, na toestemming van de inverdenkingge
stelde, hem die toestemming telkens opnieuw te vragen wanneer het 
onderzoek een nieuwe vergelijking van het regelmatig afgenomen staal nood
zakelijk maakt; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Over het tweede middel : 
Wat het eerste en het tweede onderdeel samen betreft : 
Overwegende dat het arrest, op de conclusie waarin eiser betoogde dat de 

toestemming tot een afname op het lichaam beperkend moet worden ge!n
terpreteerd, antwoordt dat het akkoord van de beklaagde gegeven werd in 
bewoordingen die de draagwijdte ervan niet konden beperken; 

Dat de appelrechters, die aldus overwegen dat de afname op het lichaam 
van eiser is voorafgegaan door zijn toestemming die hij vrijwillig en op vol
doende voorgelichte wijze heeft gegeven, wettig beslissen dat het bewijs niet 
is verkregen door een onrechtmatige inmenging in zijn prive-leven; 

Dat die onderdelen niet kunnen worden aangenomen; 
Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord op het derde middel tot staving van de 

voorziening van de eerste eiser blijkt dat het onderdeel deels feitelijke grand
slag mist en voor het overige faalt naar recht; 

Over het derde middel : 
Over het eerste, tweede en derde onderdeel : 

Overwegende dat uit het antwoord op het vierde, soortgelijke middel dat 
de eerste eiser tot staving van zijn voorziening had aangevoerd, blijkt dat het 
eerste en tweede onderdeel van het middel falen naar recht, en dat het derde 
onderdeel niet ontvankelijk is; 
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Wat het vierde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel, dat aileen opkomt tegen een overtollige 
reden van het arrest, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang; 

Over het vierde middel : 

Overwegende dat het arrest, in antwoord op de conclusie waarin eiser on
der meer aanvoert dat er tijdens de huiszoeking van eisers woonplaats geen 
enkel gegeven is ontdekt dat verband houdt met de buit van de diefstal van 
8 april 1998, dat zijn levensstijl na die diefstal niet is gewijzigd, dat geen en
kele sleutel bij eiser is teruggevonden die in verband kon worden gebracht 
met de feiten van 24 september 1998, dat eiser daarenboven door geen en
kele getuige is herkend, dat het enige gegeven die aan eiser ten laste kon wor
den gelegd een deskundigenverslag was waarin verklaard werd dat eisers 
DNA "quasi zeker identiek is met de sporen die in de twee, op de plaatsen 
van de feiten achtergelaten bivakmutsen zijn aangetroffen (. .. ) en dat het straf
dossier, met uitsluiting van dat deskundigenverslag, geen enkel bewijs
krachtig gegeven ten laste van eiser bevat", stelt "dat in het algemeen aan
genomen wordt dat genetische deskundigenonderzoeken thans zeer 
betrouwbaar en trefzeker zijn, ook al volstaan de resultaten van een des
kundigenonderzoek op zich doorgaans niet om als grondslag voor de over
tuiging van de strafrechter te dienen, als zij niet gestaafd worden door enig 
ander gegeven of als zij weerlegd worden door andere gegevens van het on
derzoek; dat, naast de gegevens van genetische deskundigenonderzoeken, erop 
gewezen moet worden (. .. ) dat, wat de beklaagde B.A. betreft, verschil
lende wapens, munitie, een scanner en een paar handboeien, alsook zoge
naamde "colson"-boeien in verband kunnen worden gebracht met feiten die 
helemaal overeenstemmen met die waarvan het genetisch deskundigenon
derzoek nr. 980549 hem aanwijst als de drager van een bivakmuts die het
zij op de plaats van de feiten, hetzij in de buurt ervan is teruggevonden; (. .. ) 
dat, ten slotte, erop gewezen moet worden dat, zoals in het dossier te le
zen staat, geen van beide beklaagden, die elkaar op het ogenblik van de fei
ten overigens ~enden, over enig alibi beschikken"; 

Dat de appelrechters hun beslissing aldus regelmatig met redenen om
kleden, zonder de in het middel aangegeven verdragsbepaling te scherr
den; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

2. In zoverre de voorziening gericht is tegen het bevel tot eisers onmid
dellijke aanhouding : 

Overwegende dat de veroordelende beslissing, wegens de verwerping van 
de ertegen ingestelde voorziening, in kracht van gewijsde gaat; dat de voor
ziening tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding doelloos wordt; 

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

31 januari 2001- ze kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggeuer : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal. 
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Nr. 62 

2e KAMER- 31 januari 2001 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- MAD
KAMER- BESCHIKKING- BETEKENING- TERMIJN- LAATTIJDIGHEID - GEVOLG. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- INVRIJHEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- MAD
KAMER- BESCHIKKING- GEEN BETEKENING- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINIS
TERrE- RECHT VAN VERDEDIGING- GEVOLG. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- INVRIJ
HEIDSTELLING ONDER VOORWAARDEN- RAADKAMER- BESCHIKKING- GEEN BETEKE
NING- HOGER BEROEP VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- GEVOLG. 

1 o Noch art. 37 Wet Voorlopige Hechtenis noch enig andere wettelijke be paling leg
gen een nietigheid of een sanctie op als de beslissing tot voorwaardelijke invrijheid
stelling niet binnen de voor die vormvereiste voorgeschreven termijn van vieren
twintig uur aan de verdachte is betekend (1). (Art. 37 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

2° en 3° Het recht van verdediging wordt niet miskend wanneer het O.M. hoger be
roep heeft ingesteld tegen de beschikking van de raadkamer tot invrijheidstelling van 
de verdachte, die beslissing aan de verdachte niet is betekend, aangezien de kamer 
van inbeschuldigingstelling, op het hoger beroep van het OM alleen, recht kan doen 
op de grieven van de verdachte.(Artt. 30 en 37 Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(S ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.01.0127.F) 

HET HOF; ~ Gelet op het bestreden arrest, op 19 januari 2001 gewe
zen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te B.; 

Over de eerste grief: 

Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat eiser in vrijheid is ge
steld bij beschikking van 8 januari 2001 van de raadkamer, mits hij "de ge
neeskunde niet meer beoefent tot hem daartoe de toestemming wordt ver
leend door de onderzoeksmagistraat"; 

Overwegende dat niet blijkt dat die beschikking aan eiser is betekend maar 
dat de procureur des Konings op 9 januari 2001 hager beroep ertegen heeft 
ingesteld, zodat eisers hechtenis is gehandhaafd; 

Overwegende dat eiser betoogt dat de niet-betekening van de beschik
king tot voorwaardelijke invrijheidstelling de nietigheid van de daarna ge
voerde rechtspleging tot gevolg heeft en het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging miskent, aangezien hij niet heeft kunnen beslissen ofhij te
gen die beschikking hager beroep diende in te stellen; 

(1) Zie Cass., 4 maart 1992, A.R. 9770, nr. 352. 
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Overwegende dat, krachtens artikel 37 van de wet van 20 juli 1990 be
treffende de voorlopige hechtenis, de beschikking waarbij de inverdenking
gestelde in vrijheid wordt gesteld mits hij een of meerdere voorwaarden na
leeft, hem moet worden betekend met inachtneming van de vormen bepaald 
voor de voorlopige hechtenis; 

Maar overwegende dat noch die wetsbepaling noch enig andere wette
lijke bepaling een nietigheid of een sanctie opleggen als de beslissing tot voor
waardelijke invrijheidstelling waartegen het openbaar ministerie hoger be
roep instelt, niet binnen de voor dat vormvereiste voorgeschreven termijn van 
vierentwintig uur aan de inverdenkinggestelde is betekend; 

Overwegende dat de niet-betekening, in dergelijk geval, evenmin het recht 
van verdediging van de inverdenkinggestelde miskent, aangezien de zaak door 
het hoger beroep van het openbaar ministerie bij de kamer van inbeschul
digingstelling aanhangig wordt gemaakt en die kamer, op dat enige hoger 
beroep, recht kan doen op de grieven van de inverdenkinggestelde; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Over de tweede en de derde grief : 
Overwegende dat, enerzijds, het onderzoek van die grieven het Hof zou ver

plichten tot een onderzoek van feitelijke gegevens, waartoe het niet be
voegd is; 

Overwegende dat, anderzijds, eiser niet vermeldt welke wetsbepaling de 
appelrechters geschonden zouden hebben door de redenen van het bekriti
seerde bevel tot aanhouding aan te nemen; 

Dat de grieven niet ontvankelijk zijn; 
Over de vierde en de zesde grief : 
Overwegende dat die grieven, die gericht zijn tegen onderzoekshandelingen 

die geen verband houden met de bestreden beslissing, eveneens niet ont
vankelijk zijn; 

Over de vijfde grief: 
Overwegende dat de appelrechters hun beslissing om eisers hechtenis te 

handhaven niet uitsluitend hebben gegrond op de door eiser bekritiseerde 
red en; 

Dat de grief, in zoverre hij berust op een onvolledige lezing van het ar
rest, feitelijke grondslag mist; 

Overwegende, voor het overige, dat de appelrechters, door te verwijzen naar 
de door de onderzoeksrechter inzake eiser bevolen medische en psychiatri
sche deskundigenonderzoeken, hebben kunnen beslissen dat de omstandig
heden, die dergelijke maatregelen verantwoordden, zo belangrijk waren voor 
de openbare veiligheid dat de handhaving van de voorlopige hechtenis ab
soluut bevolen diende te worden; 

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen; 
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid voorge

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

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

31 januari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal-Aduocaat: mr. J.-M. DeSmet, Brussel. 
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Nr. 63 

1 e KAMER- 1 februari 2001 

VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLLJKE ZAKEN -ALGEMEEN- DATUM VAN HET VON
NIS - VERMELDING- VERZUIM- GEVOLG. 

Het vonnis dat geen vermelding bevat van de datum waarop het is uitgesproken, is niet 
nietig wanneer die datum uit het zittingsblad blijkt (1). (Art. 780, eerste lid, 5°, Ger.W.) 

(A ... N.V T. D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0255.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 24 november 1998 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi in hoger beroep gewezen; 

Over het eerste middel: schending van artikel 780, eerste lid, 5°, van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis zegt dat de verzekerde van eiseres volledig aanspra
kelijk is voor het ongeval en haar veroordeelt om aan verweerster het bedrag van 100.00 
frank als provisionele vergoeding te betalen en, alvorens verder uitspraak te doen, een 
medisch deskundigenonderzoek beveelt, 

terwijl ''het vonnis op straffe van nietigheid, behalve de gronden en het beschik
kende gedeelte, bevat : ... 5o de vermelding en de datum van de uitspraak in open
bare zitting'' (artikel 780, eerste lid, Gerechtelijk Wetboek); het bestreden vonnis, vol
gens de uitgifte ervan, die het volledige afschrift bevat dat eensluidend is verklaard 
door de griffi.e van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi, geen vermelding van 
de datum ervan bevat; het bijgevolg nietig is : 

Overwegende dat het bestreden vonnis inderdaad geen vermelding van zijn 
datum bevat; 

(1) Bij de betekening van het bestreden vonnis heeft de gerechtsdeurwaarder een voor eens
luidend verklaard afschrift van het proces-berbaal van de zitting toegevoegd. Aldus wilde hij het 
ontbreken opvangen van de vermelding van de datum van de uitspraak van dat vonnis. De aan 
het Hof voorgelegde vraag is of het ontbreken van een vermelding in het vonnis die is voorge
schreven bij art. 780 Ger.W. al dan niet kan worden opgevangen door een van de stukken van de 
rechtspleging waarop het hof acht mag slaan. 

Het Hofheeft in zijn arrest van 3 feb. 1997 (A.R. S.95.0120.F, nr. 59) overwogen dat het, om na 
te gaan ofhet O.M. aldan niet is gehoord, de stukken van de rechtspleging en met name het 
zittingsblad mag nagaan. 

Anders dan het proces-verbaal van de zitting (art. 721, 3°, Ger.W.) dat enkel betrekking heeft 
op een zaak die op de rol van de zitting is ingeschreven en aileen maar de verschillende stadia van 
rechtsgang van die zaak aangeeft, bevat het zittingsblad (art. 783 Ger.W.) het authentieke re
laas van alle proceshandelingen die tijdens de zitting zijn verricht. Die akte bevat tevens de mi
nuut van de vonnissen die op die zitting zijn uitgesproken (zie Cass., 14 nov. 1979, A. C., 1979-
80, nr. 182 de desbetreffende noot). 

Het arrest van 15 okt. 1999 (A.R. C.98.0162.F, nr. 537 en de desbetreffende noot) waarin het Hof 
oordeelt dat het, om na te gaan welke personen betrokken zijn in de procedure en ter zake van 
wie de beslissing is gewezen, acht mag slaan op de stukken van de rechtspleging, is weinig aan
wijzend aangezien het niet verduidelijkt welke de in aanmerking genomen stukken zijn. 
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Overwegende evenwel dat uit het zittingsblad van 24 november 1998 blijkt 
dat dit vonnis op die datum is uitgesproken; dat het bijgevolg de in het mid
del aangewezen wetsbepaling niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel: schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het 
het hoger beroep aanneemt en de verzekerde van eiseres aansprakelijk ver
klaart voor het ongeval; beveelt dat van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten 
aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de 
zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, zitting houdend in ho
ger beroep. 

1 februari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 64 

1e KAMER -1 februari 2001 

1 o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- ALLERLEI- GERECH
TELIJK WETBOEK- TOEPASSING- ART. 2- DRAAGWIJDTE. 

2° HOGER BEROEP- TUCHTZAKEN- NOTARIAAT- VONNIS- BETEKENING- HOGER BE
ROEP- MEER DAN VIJFTIEN DAGEN NA DE BETEKENING- ONTV ANKELIJK HOGER BEROEP. 

1 o Een in het Gerechtelijk Wetboek gestelde regel is niet van toepassing op een be
paalde rechtspleging, wanneer die regel ermee in strijd is ofwanneer de rechtsple
ging verschillend geregeld wordt, ofwel door een vroegere, niet uitdrukkelijk opge
heven wetsbepaling, ofwel door een latere wetsbepaling. (Art. 2 Ger.W.) 

2° Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is het door eiser meer dan vijftien dagen 
na de betekening van het bestreden vonnis ingestelde hager beroep, dat in tucht
zaken is gewezen met toepassing van artikelllO van de wet van 25 ventosejaar XI 
op het notarisambt, die is aangevuld bij de wet van 4 mei 1999 (1). (Art. 1 KB. nr. 
261 van 24 maart 1936; art. 110 wet 25 ventose jaar XI, aangevuld bij de wet van 
4 mei 1999.) 

(1) Zie de verwijzingen in concl. O.M. en Cass., 18 feb. 1991, A.R. 7311, nr. 328. 
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(G ... T. PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN) 

Conclusie van aduocaat-generaal De Riemaecker : 

1. De Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen heeft, bij vonnis van 12 april 2000, 
eiser de tuchtstraf afzetting opgelegd. Op 11 mei 2000 werd hoger beroep ingesteld en 
in het bij verstek gewezen arrest van 24 april2000 verklaarde het Hofvan Beroep te 
Bergen dat beroep laattijdig op grond van artikel1 van het koninklijk besluit nr. 261 
van 24 maart 1936 betreffende de termijnen van voorziening in tuchtzaken, waar
bij de termijn voor hoger beroep of voorziening in cassatie wordt vastgesteld op vijf
tien dagen. 

N a het verzet ontvankelijk te hebben verklaard, heeft het bestreden arrest die be
slissing bevestigd. 

2. Het enige cassatiemiddel voert vooreerst aan dat artikel 2 van het Gerechte
lijk Wetboek, naar luid waarvan de in het wetboek gestelde regels van toepassing zijn 
op alle rechtsplegingen, behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdruk
kelijk opgeheven wetsbepalingen, in die uitzondering de bepalingen op het oog heeft 
waarbij een specifieke rechtspleging wordt ingevoegd, wat te dezen niet het geval is, 
aangezien dat enige artikel geen ander doel heeft dan een voorzieningstermijn vast 
te stellen. 

2.1. In de tweede plaats voert eiser op grond van het arrest van het Hofvan 2 fe
bruari 1979 (2) aan dat artikel1051 van het Gerechtelijk Wetboek een nieuwe wet is 
die onverenigbaar is met het koninklijk besluit van 24 maart 1936, en aldus onweer
legbaar aan dat besluit zijn bindende kracht ontneemt, wat volgens de bovenaan
gehaalde rechtspraak neerkomt op een uitdrukkelijke opheffing in de zin van arti
kel 2 van het Gerechtelijk Wetboek. 

3. M.i. is het volgens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek voor de toepassing van 
de erin vervatte uitzondering niet vereist dat de niet uitdrukkelijk opgeheven wets
bepalingen noodzakelijkerwijs een rechtspleging invoeren. 

Uit artikel 2 blijkt immers duidelijk dat hier de in het Gerechtelijk Wetboek ge
stelde regels betreffende de rechtspleging worden bedoeld en dat derhalve het be
staan van andere, bij wet vastgestelde en niet uitdrukkelijk opgeheven procedure
regels aan de toepassing van de in dit wetboek vastgelegde procedureregels in de weg 
staat. 

De termijnen maken overigens deel uit van de in het Gerechtelijk Wetboek ver
vatte prcedureregels. 

4. Rest de vraag of, zoals eiser betoogt, artikel1 van het koninklijk besluit nr. 261 
van 24 maart 1936 betreffende de termijnen van voorziening in tuchtzaken al dan niet 
is opgeheven bij de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek en, 
meer bepaald, bij artikel1051 van dat wetboek (artikelllO van de wet op het notaris
ambt, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1999 bepaalt immers alleen dat de vonnissen van 
de burgerlijke rechtbank vatbaar zijn voor hoger beroep, zonder daarbij van een ter
mijn gewag te maken). 

Gelet op het feit dat voormeld koninklijk besluit niet uitdrukkelijk is opgeheven, no
digt eiser het Hofuit toepassing te maken van zijn rechtspraak waarbij met uitdruk
kelijke opheffing in de zin van artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek wordt gelijk
gesteld het geval waarin de nieuwe wet zo compleet onverenigbaar is met de oude, niet 
opgeheven wet, dat zij aan laatstgenoemde onweerlegbaar haar bindende kracht ont
neemt (3). 

4.1. Voor het overige wijst eiser de rechtspraak afwaarin het Hof, in weerwil van 
artikel 1073 van het Gerechtelijk Wetboek, oordeelt dat de termijn om zich in cas
satie te voorzien die is welke in artikel1 van dat koninklijk besluit is bepaald (4). 

(2) Cass., 2 feb. 1979 (A.C., 1978-79, 628). 

(3) Cass., 2 feb. 1979, op. cit. 

(4) Cass., 26 okt 1978, op. cit., 227. 
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Het is waar dat het Hof dienaangaande heeft beslist dat artikel 1073 van het Ge
rechtelijk Wetboek een termijn vaststelt 'behoudens wanneer de wet een kortere ter
mijn bepaalt" en dat een dergelijke precisering niet is overgenomen in artikel 1051 
van het Gerechtelijk Wetboek. 

Van dat arrest moet echter wel worden onthouden dat het Hof daarin heeft be
slist dat de omstandigheid dat het koninklijk besluit nr. 261 van 24 maart 1936 ver
wijst naar een vroegere en door het Gerechtelijk Wetboek opgeheven wet nog geen re
den is om te verklaren dat het geen bestaansreden meer heeft. 

Het Hofheeft eveneens beslist dat genoemd koninklijk besluit een wet was in de zin 
van het Gerechtelijk Wetboek. 

4.2. De door eiser op grond van het arrest van het Hofvan 2 februari 1979 naar vo
ren gebrachte stelling is op het eerste gezicht verleidelijk, maar druist m.i. toch in te
gen de heel eigen aard van de aan het Hofvoorgelegde zaak die heeft geleid tot dit ar
rest waarin een interpretatie wordt gegeven aan het begrip uitdrukkelijke ophe:ffing 
van de wet in de zin van artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek. 

Toen immers werd aan het Hof de vraag voorgelegd of er onverenigbaarheid be
stond tussen, enerzijs, artikel1410, § 1, 5°, van het Gerechtelijk Wetboek waarbij de 
uitkeringen die worden betaald krachtens de wetgeving op de vergoeding van de schade 
uit beroepsziekten vatbaar worden verklaard voor overdracht en beslag en, ander
zijs, artikel 43 van de gecoordineerde wetten op de beroepsziekten waarin elke over
dracht of beslag wordt uitgesloten. 

Met andere woorden, de geschillen die in het Gerechtelijk Wetboek op duidelijke en 
beperkende wijze zijn omschreven, waren dezelfde als die welke het voorwerp uit
maakten van de gecoordineerde wetten, namelijk de beroepsziekten. 

In dat geval valt het gemakkelijk te begrijpen dat het Hofheeft beslist- ik ci
teer- "dat de door een vroegere wet bepaalde regels niet enkel worden opgeheven 
wanneer een latere wet, tot wijziging van de vroegere wet, die laatste wet uitdruk
kelijk vermeldt, maar dat die ophe:ffing ook volgt wanneer de latere wet, doordat ze 
met de vroegere wet onverenigbaar is, onweerlegbaar aan de vroegere wet haar bin
dende kracht ontneemt". 

Onder verwijzing naar dit geval immers beslist het Hofvoorts dat het Gerechte
lijk Wetboek "op ondubbelzinnige wijze" aan een vroegere wet haar bindende kracht 
heeft ontnomen. 

Ik heb niet de indruk dat die rechtspraak tot absolute regel mag worden verhe
ven, zoals eiser dat doet, zonder verwijzing naar het concrete geval. 

In het onderhavige geval zijn de geschilpunten niet dezelfde : de termijn van ho
ger beroep naar gemeen recht tegenover de termijn van hoger beroep in tucht
zaken. 

Bij ontstentenis van uitdrukkelijke opheffing van artikel 1 van het koninklijk be
sluit nr. 261 van 24 maart 1936 betreffende de termijnen van voorziening in tucht
zaken, he eft het hof van beroep geen van de in het mid del vermelde bepalingen ge
schonden. 

Het middel faalt m.i. dus naar recht. 
Besluit : verwerping. 

ARREST (uertaling) 

(A.R. C.00.0587 .F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 oktober 2000 gewe
zen door het Hof van Beroep te Bergen; 

Over het middel: schending van de artikelen 2, 1051, eerste lid, van het Gerech
telijk Wetboek, 110, § 2, eerste lid, van de wet van 25 ventose jaar XI op het notaris
ambt, zoals gewijzigd bij de wet van 4 mei 1999 tot aanvulling van de wet van 25 ven
tose jaar XI op het notarisambt, bij de artikelen 38, § 5, 76, 1°, 78 tot 85 en 95 tot 112, 
en 1 van het koninklijk besluit nr. 261 van 24 maart 1936 betreffende de termijnen 
van voorziening in tuchtzaken, 
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doordat het bestreden arrest het verzet van eiser tegen het door het Hof van Be
roep te Bergen op 27 juni 2000 gewezen arrest waarbij zijn hoger beroep tegen het op 
12 april 2000 door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen gewezen vonnis, dat hem 
de tuchtstraf afzetting had opgelegd, niet ontvankelijk werd verklaard, ongegrond ver
klaart, op alle gronden die hier geacht worden volledig overgenomen te zijn en, meer 
bepaald, op grond "dat volgens artikel1 van het koninklijk besluit nr. 261 van 24 maart 
1936 betreffende de termijnen van voorziening in tuchtzaken ( ... ), de in artikel 443 van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering voor het hoger beroep vastgestelde ter
mijn van drie maanden 'te rekenen van de dag van de betekening van het vonnis' in 
tuchtzaken op vijftien dagen wordt teruggebracht; ( ... ) dat het koninklijk besluit nr. 
261 van 24 maart 1936 niet is opgeheven bij de wet van 10 oktober 1967 houdende 
het Gerechtelijk Wetboek, noch bij enige andere wetsbepaling; ( ... ) dat het verzoek
schrift in hoger beroep te dezen pas is ingediend op 11 mei 2000, dat is meer dan vijf
tien dagen na de betekening van het beroepen vonnis, zodat het hager beroep laat
tijdig en derhalve niet ontvankelijk is", 

terwijl artikel2 van het Gerechtelijk Wetboek het beginsel bevat dat "de in dit wet
hoek gestelde regels van toepassing zijn op alle rechtsplegingen"; van dat beginsel wel
iswaar wordt afgeweken "wanneer (die rechtsplegingen) geregeld worden door niet uit
drukkelijk opgeheven wetsbepalingen"; het koninklijk besluit nr. 261 van 24 maart 1936, 
dat alleen tot doel heeft de termijn van hoger beroep in tuchtzaken vast te stellen op 
vijftien dagen, geen rechtspleging invoert die specifiek is voor dat soort geschillen en 
derhalve niet valt onder de uitzonderingsbepaling van artikel 2 van het Gerechte
lijk Wetboek; artikel1051 van het Gerechtelijk Wetboek, dat zonder enig voorbe
houd bepaalt dat "de termijn om hager beroep aan te tekenen een maand is, te re
kenen vanaf de betekening van het vonnis", bovendien een nieuwe wet is waarmee 
artikel 1 van het bovengenoemde koninklijk besluit onverenigbaar is, zodat het on
tegensprekelijk de verbindende kracht ontneemt aan dat artikel en het uitdrukke
lijk opheft in de zin van artikel 2 van voomoemd wetboek; bijgevolg alleen artikel 1051 
van het Gerechtelijk Wetboek van toepassing is op het hoger beroep dat eiser, over
eenkomstig artikelllO, § 2, eerste lid, van de wet van 25 ventose jaar XI heeft in
gesteld tegen het vonnis dat de afzetting uitspreekt; het arrest derhalve het geheel van 
de in het middel vermelde bepalingen schendt, nu het beslist dat het hoger beroep van 
eiser laattijdig is, op grond dat het meer dan vijftien dagen na de betekening van het 
beroepen vonnis werd ingesteld : 

Overwegende dat, krachtens artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, de in 
dit wetboek gestelde regels van toepassing zijn op alle rechtsplegingen, be
houdens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven 
wetsbepalingen of door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet ver
enigbaar is met de toepassing van de bepalingen van dit wetboek; 

Dat voornoemd artikel betekent dat een in het Gerechtelijk Wetboek ge
stelde regel op een bepaalde rechtspleging niet van toepassing is, wanneer 
zij wordt tegengesproken of wanneer de rechtspleging anders geregeld wordt 
ofwel door een vroegere, niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepaling, ofwel 
door een latere wetsbepaling; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 1 van het koninklijk besluit nr. 
261 van 24 maart 1936 betreffende de termijnen van voorziening in tucht
zaken, de termijn om hoger beroep in te stellen in burgerlijke zaken, zoals 
die bij artikel 443 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering was vast
gesteld, in tuchtzaken, op vijftien dagen wordt teruggebracht; 

Dat voornoemde wetsbepaling, die een rechtspleging regelt in de zin van 
artikel 2 van het Gerechtelijk Wetboek, niet is opgeheven bij artikel1051, 
eerste lid, van dat wetboek, dat weliswaar de termijn om hoger beroep in te 
stellen vaststelt op een maand, maar daarom niet onverenigbaar is met een 
regel die voornoemde termijn in een welbepaalde aangelegenheid verkort; 

Overwegende dat het arrest een juiste toepassing maakt van de in het mid
del aangegeven wetsbepalingen, door het hoger beroep dat eiser heeft in-
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gesteld meer dan vijftien dagen na de betekening van het bestreden von
nis dat in tuchtzaken is gewezen met toepassing van artikel 110 van de wet 
van 25 ventose jaar XI op het notarisambt, aangevuld bij de wet van 4 mei 
1999, laattijdig en dus niet ontvankelijk te verklaren; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

1 februari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal. 

Nr. 65 

2e KAMER - 6 februari 2001 

1 o ONDERZOEKSGERECHTEN- RAADKAMER- BESLISSING VAN REGELING VAN DE PRO
CEDURE - UITSPRAAK- OPENBARE TERECHTZITTING- RECHTSGELDIGHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING- ONDERZOEKS
GERECHTEN- RAADKAMER- BESLISSING VAN REGELING VAN DE PROCEDURE- UITSPRAAK 
- OPENBARE TERECHTZITTING- RECHTSGELDIGHEID. 

1 o en 2° De beslissing van de raadkamer die de procedure regelt, moet niet het voor
werp uitmaken van een uitspraak maar enkel van een akte die gedateerd en onder
tekend is door de voorzitter en de griffier (1), zodat de omstandigheid dat de beslis
sing in openbare terechtzitting is uitgesproken, de rechtsgeldigheid van de beslissing 
zelf niet aantast (2). (Art. 127 Sv.) 

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

ARREST 

(A.R. P.99.0448.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 maart 1999 gewezen door 
het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling; 

A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de straf
vordering: 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 127, zoals van kracht v66r de inwerkingtreding van de 

Wet van 12 maart 1998, en 218, eerste lid, van het Wetboek van StrafVordering, 

(1) Zie Cass., 26 sept. 1913, Pas., 1913, I, 404. 

(2) Het O.M. was de mening toegedaan dat de raadkamer die de procedure regelt door een be
schikking van buitenvervolgingstelling, die beslissing moet wijzen met gesloten deuren (Cass., 27 
nov. 1985, A.R. 4484, nr. 211; zie Cass., 12 okt 1976, en de conclusie van advocaat-generaal H. Le
naerts, A. C., 1977, 169). 
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doordat het bestreden arrest de hogere beroepen van eisers en het openbaar mi
nisterie ontvankelijk verklaart, doch afwijst als ongegrond, en de beschikking van de 
raadkamer bevestigt, waarin voor recht gezegd wordt dat er geen aanleiding is om de 
intemering van verweerder te bevelen, en verweerder buiten vervolging gesteld wordt 
omdat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat hij de feiten heeft gepleegd, 

terwijl, artikel127 van het Wetboek van Strafvordering, zoals van kracht v66r de 
inwerkingtreding van de Wet van 12 maart 1998, bepaalde dat de onderzoeksrech
ter, ten minste eens in de week, aan de raadkamer verslag moest doen over de za
ken waarvan het onderzoek hem is toevertrouwd; krachtens artikel218, eerste lid, van 
dat wetboek, een kamer van het hof van beroep daartoe bepaaldelijk samengesteld, 
gehouden is ten minste eens in de week in raadkamer te vergaderen om het verslag 
van de procureur-generaal te horen en over zijn vorderingen te beslissen; de wet met 
de bepaling dat een rechtscollege in raadkamer zitting zal houden, bedoelt dat de zaak, 
behoudens in uitdrukkelijk bepaalde gevallen, met gesloten deuren zal worden be
handeld en uitgesproken; derhalve uit de voormelde artikelen 127 en 218 Wetboek van 
Strafvordering is af te leiden dat de onderzoeksgerechten, die moeten beslissen over 
de procedureregeling, met gesloten deuren zitting houden en uitspraak doen; het 
onderzoeksgerecht dat over de procedureregeling uitspraak moet doen, in de eerste 
plaats, na zijn bevoegdheid en de ontvankelijkheid van de strafvordering te hebben 
nagegaan, moet onderzoeken of het feit als misdaad, wanbedrijf of overtreding om
schreven wordt en of uit het onderzoek gebleken is dat tegen de inverdenkingge
stelde bezwaren bestaan betreffende dat feit; het pas na de vaststelling hiervan in voor
komend geval uitspraak moet doen overeenkomstig de artikelen 7 e.v. van de wet tot 
bescherming van de maatschappij; in casu de beschikking van de raadkamer, waar
van de motieven uitdrukkelijk door het bestreden arrest worden overgenomen, voor
eerst overwoog dat geen enkele van de in de beschikking opgesomde elementen vol
staat om zekerheid te krijgen dat verweerder de feiten heeft gepleegd (arrest, p. 9), 
om vervolgens, wat betreft de zwakzinnigheid en het sociaal gevaar, te overwegen dat 
niet voldaan is aan de voorwaarden om tot een internering te kunnen besluiten (ar
rest, p. 12); de raadkamer uiteindelijk oordeelde dat er onvoldoende aanwijzingen zijn 
dat verweerder de feiten heeft gepleegd en hem buiten vervolging stelde (arrest, p. 12); 
de raadkamer, vermits aldus beslist werd over de procedureregeling, overeenkom
stig de artikelen 127 en 218 Wetboek van Strafvordering met gesloten deuren zit
ting diende te houden en uitspraak te doen; uit de beschikking van de raadkamer blijkt 
dat deze in openbare terechtzitting is uitgesproken, waaruit volgt dat deze nietig is, 

zodat het bestreden arrest, dat de beschikking tot buitenvervolgingstelling beves
tigt, en uitdrukkelijk verwijst naar de zeer uitvoerige analyse van feiten, vaststel
lingen en verklaringen, gemaakt door de eerste rechter, aldus de nietigheid over
neemt waardoor de beschikking van de raadkamer is aangetast (schending van de 
artikelen 127 en 218, eerste lid, Wetboek van Strafvordering) : 

Overwegende dat de beslissing van de raadkamer die de procedure re
gelt, niet het voorwerp moet uitmaken van een uitspraak; dat haar beslis
sing alleen het voorwerp moet uitmaken van een akte die gedateerd en on
dertekend is door de voorzitter en de griffier; 

Dat de omstandigheid dat de beslissing in openbare terechtzitting is uit-
gesproken, de rechtsgeldigheid van de beslissing zelf niet aantast; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 127, 128 en 229 van het Wetboek van Strafvordering en 

7 van de Wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij, 
doordat het bestreden arrest de hogere beroepen van eisers en het openbaar mi

nisterie ontvankelijk verklaart, doch afwijst als ongegrond, en de beschikking van de 
raadkamer bevestigt, waarin voor recht gezegd wordt dat er geen aanleiding is om de 
internering van verweerder te bevelen, en verweerder buiten vervolging gesteld wordt 
omdat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat hij de feiten heeft gepleegd, 

terwijl, het onderzoeksgerecht, dat op het verslag van de onderzoeksrechter ken
nis neemt van de zaak, overeenkomstig artikel 127 Wetboek van Strafvordering, in 



220 HOF VAN CASSATIE Nr. 66 

de eerste plaats als onderzoeksgerecht de gevolgen van de daden van onderzoek voor 
de vervolging moet beoordelen en met name moet onderzoeken, na zijn bevoegdheid 
en de ontvankelijkheid van de stra:!Vordering te hebben nagegaan, ofhet feit een mis
daad, een wanbedrijf of een overtreding is, en of er met betrekking tot dit feit vol
doende bezwaren zijn; het onderzoeksgerecht slechts in de tweede plaats, en na te heb
ben vastgesteld dat het gaat om een als misdaad ofwanbedrijf omschreven feit en om 
een verdachte die verkeert in een van de bij de Wet tot bescherming van de maat
schappij omschreven toestanden, als vonnisgerecht kan beslissen over de toepas
sing van de Wet tot bescherming van de maatschappij en over de internering van de 
verdachte, en dat, zo die voorwaarden niet vervuld zijn, het niet bevoegd is om over 
de zaak zelf uitspraak te doen en om te beslissen of er al dan niet reden is tot inter
nering; de kamer van inbeschuldigingstelling, die met bevestiging van de beslissing 
van de raadkamer verweerder buiten vervolging stelt en tegelijk beslist dat er geen 
aanleiding is om de internering van verweerder te bevelen, aldus de artikelen 127, 128 
en 229 van het Wetboek van Stra:!Vordering en 7 van de Wet tot bescherming van de 
maatschappij schendt : 

Overwegende dat de eisers geen belang hebben op te komen tegen de be
slissing over de internering aileen; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

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

B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de bur
gerlijke rechtsvorderingen van de eisers tegen verweerder : 

Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren; 

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

6 februari 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Frere - Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. R. Verstraeten, Brussel. 

Nr. 66 

2e KAMER- 6 februari 2001 

1 o WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 67- ARTIKEL 67TER 
- MOTORVOERTUIG INGESCHREVEN OP NAAM VAN RECHTSPERSOON- OVERTREDING- VER
TEGENWOORDIGER VAN DE RECHTSPERSOON- VERMOEDEN VAN SCHULD. 

2° BEWIJS - STRAFZAKEN- VERMOEDENS - WEGVERKEERSWET - ARTIKEL 67TER- MO
TORVOERTUIG INGESCHREVEN OP NAAM VAN RECHTSPERSOON- OVERTREDING- VERTEGEN
WOORDIGER VAN DE RECHTSPERSOON- VERMOEDEN VAN SCHULD. 

1 o en 2° Anders dan is bepaald voor motorvoertuigen ingeschreven op naam van een 
natuurlijke persoon, wordt de vertegenwoordiger van de rechtspersoon niet ver
moed dat hij de overtreding op de Wegverkeerswet en haar uitvoeringsbesluiten met 
het motorvoertuig ingeschreven op naam van de rechtspersoon heeft begaan. (Art. 67ter 
Wegverkeerswet.) 
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(W. .. E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.99.0498.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 maart 1999 in hager 
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel; 

I. Op de voorziening van P. W. : 

Over het eerste onderdeel van het eerste middel, gesteld als volgt : 
miskenning van het algemeen rechtsbeginsel "nulla poena sine lege" en scherr

ding van artikel 6, § 2, van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden en van het artikel 67ter KB 16 maart 1968, 

doordat, immers, de bestreden beslissing eiser veroordeelt wegens overtreding van 
het Wegverkeersreglement, bij vaststelling waarvan de inschrijvingsplaat van het be
trokken voertuig werd genoteerd, zonder identificatie van de bestuurder; die beslis
sing steunt op de volgende gronden : 

dat (eiser) ingevolge artikel 67ter van het KB dd 16 maart 1968 verplicht is het ne
gatief bewijs te leveren dat hij de bestuurder niet kon zijn en indien de overtreding 
door een derde werd begaan, de dader ervan te doen kennen, hetzij hij daartoe door 
overmacht verhinderd is of tenzij hij bewijst dat een vergissing werd begaan bij ver
melding van de nummerplaat; 

dat in deze omstandigheden er geen miskenning is gebeurd van het beginsel van ver
moeden van onschuld door te stellen dat (eiser) er niet in slaagt ten genoege van recht 
het tegenbewijs te leveren; 

terwijl, eerste onderdeel, de tekst van artikel 67ter KB 16 maart 1968 verwijst niet 
naar een vermoedelijke aansprakelijkheid in hoofde van de natuurlijke personen die 
de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen of de persoon die het voertuig onder zich 
heeft en bijgevolg hebben de appelrechters het rechtsbeginsel "nulla poena sine lege" 
geschonden. Het vonnis a quo kon dus bezwaarlijk een veroordeling steunen op een 
vermoeden dat niet in de wet verwoord is (. .. ) : 

Overwegende dat, krachtens artikel 67ter Wegverkeerswet, wanneer een 
overtreding van deze wet en haar uitvoeringsbesluiten is begaan met een mo
torvoertuig, ingeschreven op naam van een rechtspersoon, het de natuur
lijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen, zijn die er
toe gehouden zijn de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de feiten 
mee te delen of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die 
het voertuig onder zich heeft; dat de mededeling moet gebeuren binnen een 
termijn van 15 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om in
lichtingen gevoegd bij het afschrift van het proces-verbaal werd verstuurd; 
dat indien de persoon die het voertuig onder zich heeft, niet de bestuurder 
was op het ogenblik van de feiten, hij eveneens, op de wijze hierboven ver
meld, de identiteit van de bestuurder moet meedelen; dat de natuurlijke per
sonen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis van de 
nummerplaat of als houder van het voertuig, ertoe gehouden zijn de no
dige maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen; 

Dat de niet-naleving van de in artikel 67ter Wegverkeerswet bepaalde ver
plichtingen bestraft worden zoals bepaald in artikel 29ter Wegverkeers
wet; 

Overwegende dat, anders dan in artikel 67bis Wegverkeerswet is be
paald voor motorvoertuigen ingeschreven op naam van een natuurlijke per
soon, de vertegenwoordiger van de rechtspersoon niet wordt vermoed dat hij 
de overtreding met het motorvoertuig ingeschreven op naam van de rechts
persoon heeft begaan; 
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Overwegende dat de appelrechters die beslissen dat er wel zo een ver-
moeden is, artikel 67ter Wegverkeerswet schenden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

II. Op de voorziening van N.V. Lima: 

Overwegende dat de gegrondheid van de voorziening van eiser bij uit
breiding de vernietiging tot gevolg heeft van de vordering tegen eiseres; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het bestreden vonnis; laat 
de kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Recht
bank te Leuven, zitting houdend in hoger beroep. 

6 februari 2001- 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. A de le Court, Brussel. 

Nr. 67 

2e KAMER - 6 februari 2001 

1 o WEGVERKEER- ALLERLEI- TECHNISCHE EISEN WAARAAN AUTO'S MOETEN VOL
DOEN- INSLAAN VAN CHASSISNUMMER- STRAFBAARSTELLING. 

2° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN. BE
VOEGDHEID VAN DE RECHTER 

3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- BEHANDELING VAN DE ZAAK BINNEN EEN REDELIJKE TER
MIJN- VERPLICHTING IN HOOFDE VAN DE BEKLAAGDE. 

1 o Met het strafbaar inslaan van een chassisnummer op een voertuig door eenieder die 
geen constructeur; mandataris of een door hen behoorlijk gemachtigde persoon is, dient 
te worden gelijkgesteld het overplaatsen van een schutbord met daarop een chassis
nummer van een voertuig naar een ander voertuig. (Art. 16, § 1, 6e lid, en 81 K.B. 
15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's, 
hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten vol
doen.) 

2° Het hof van beroep dat het vonnis van de correctionele rechtbank tenietdoet om
dat het feit slechts een wanbedrijf oplevert waarvan de kennisneming aan de 
politierechtbank is opgedragen, is gehouden over het aldus heromschreven feit uit
spraak te doen, wanneer noch het openbaar ministerie noch de burgerlijke partij de 
verwijzing hebben gevorderd (1). (Artt. 192 en 213 Sv.). 

3° De overschrijding van de redelijke termijn schaadt op zich de verdachte of de be
klaagde in een hem door art. 6, lid 1, E. VR.M. verleend fundamenteel recht; de om-

(1) Cass., 1 okt. 1996, A.R. P.96.0504.N, nr. 343. 
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standigheid dat de beklaagde de mogelijkheid heeft om de behandeling van zijn zaak 
door middel van een vrijwillige verschijning voor de strafrechter te bespoedigen en 
dat dergelijke medewerking niet meebrengt dat zijn rechten voor het vonnisgerecht 
daardoor in het gedrang komen, doet daaraan niet af(2). (Art. 6.1. E.V.R.M.) 

ARREST 

(A.R. P.99.0527.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 1999 door het Hof 
van Beroep te Brussel op verwijzing gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof gewezen op 1 oktober 1996; 

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

Over de eerste grief : 

Overwegende dat de artikelen 16, § 1, 6° lid, en 81 van het koninklijk be
sluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische ei
sen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun 
veiligheidstoebehoren moeten voldoen, strafbaar stellen het inslaan, uit
wissen ofwijzigen van een chassisnummer op een voertuig door eenieder die 
geen constructeur, mandataris of een door hen behoorlijk gemachtigde per
soon is; dat deze bepalingen de beteugeling beogen van eenieder die de iden
tificatie van de voertuigen op de door de wet bepaalde wijze onmogelijk maakt; 

Overwegende dat met het inslaan van een chassisnummer dient te wor
den gelijkgesteld het overplaatsen van een schutbord met daarop een chassis
nummer van een voertuig naar een ander voertuig, vermits hierdoor de iden
tificatie van het voertuig, waarvoor het overgeplaatste chassisnummer niet · 
bestemd is, onmogelijk wordt; 

Dat de grief faalt naar recht; 

Over de tweede grief : 

Overwegende dat de correctionele rechtbank, indien zij het feit dat bij haar 
aanhangig is gemaakt onder de kwalificatie van een wanbedrijf of van een 
gecorrectionaliseerde misdaad heromschrijft als een overtreding of als een 
wanbedrijf waarvan de kennisneming ingevolge artikel 138 Wet hoek van 
Strafvordering aan de politierechtbank is opgedragen, ertoe gehouden is met 
toepassing van artikel192 van dit wetboek uitspraak te doen over het al
dus heromschreven misdrijf; dat ingevolge artikel 213 van hetzelfde wet
hoek deze regel ook geldt wanneer het hofvan beroep, in dezelfde omstan
digheden, het beroepen vonnis tenietdoet en het openbaar ministerie noch 
de burgerlijke partij de verwijzing hebben gevraagd; 

Overwegende dat de grief die ervan uitgaat dat het hof van beroep onbe
voegd was omdat het ten laste gelegde feit, dat aanvankelijk als valsheid in 
geschrifte was omschreven en waarvoor eiser na aanneming van verzach
tende omstandigheden door de raadkamer naar de correctionele recht-

(2) Cass., 29 juni 1999, A.R. P.99.0754.N, nr. 408. 
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bank is verwezen, ingevolge de heromschrijving door de appEllrechters een 
wanbedrijf oplevert waarvan de kennisgeving, met toepassing van artikel 138 
Wetboek van Strafvordering, aan de politierechtbank is opgedragen, faalt naar 
recht; 

Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel 6, lid 1, 
E.V.R.M: 

Overwegende dat de overschrijding van de redelijke termijn op zich de ver
dachte of de beklaagde schaadt in een hem door artikel 6, lid 1, E.V.R.M. ver
leend fundamenteel recht; dat de omstandigheid dat de beklaagde de mo
gelijkheid heeft om de behandeling van zijn zaak door middel van een 
vrijwillige verschijning voor de rechter te bespoedigen en dat dergelijke me
dewerking niet meebrengt dat zijn rechten voor het vonnisgerecht daar
door in het gedrang komen, daaraan niet afdoet; 

Overwegende dat de appelrechters niet wettig beslissen dat het louter stil
zitten van het openbaar ministerie niet dienstig is voor de bepaling van de 
overschrijding van de redelijke termijn op grond, enerzijds, dat het de be
klaagde vrijstaat de dagstelling voor de behandeling van zijn zaak door mid
del van een vrijwillige verschijning te bespoedigen, anderzijds, dat zowel het 
verstrijken van de tijd als een vrijwillige verschijning geen afbreuk doen aail 
enig recht van verdediging; 

Overwegende dat de hierna uit te spreken vernietiging zich niet uit
strekt tot de beslissing waarbij de appelrechters eiser schuldig verklaren, daar 
de vernietiging wordt uitgesproken op een grond die geen verband houdt met 
die waarop die beslissing steunt; 

En overwegende dat, wat de schuldigverklaring betreft, de substanWHe of 
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn gena
men en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest alleen wat de bestraf
fing betreft; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Ant
werpen. 

6 februari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Maffei - Geli}kluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat: mr. J. Bouly, Hasselt. 

Nr. 68 

2e KAMER - 6 februari 2001 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBE
SLISSING)- SCHADE- EIGEN VERMOGEN- VERMOGEN VAN HUWGEMEENSCHAP- ONTVAN
KELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP. 
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2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- SCHADE- EIGEN VERMOGEN- VERMQ. 
GEN VAN HUWGEMEENSCHAP- STRAFZAKEN- GEEN EINDBESLISSING- VOORBARIG CASSATIE
BEROEP. 

1 o en 2° Voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van het cassatieberoep vormen 
de burgerlijke vorderingen met betrekking tot het eigen vermogen en het vermogen 
van de huwelijksgemeenschap een geheel (1). (Art. 416 Sv.) 

(D ... T. R. .. ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0559.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 maart 1999 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen; 

Overwegende dat voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep de burgerlijke vorderingen met betrekking tot het eigen ver
mogen en het vermogen van de huwelijksgemeenschap een geheel vor
men; 

Dat het bestreden vonnis geen eindbeslissing is; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de memorie niet de ontvankelijkheid van de voorzie
ning betreft; 

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

6 februari 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat: mr. De Gryse. 

(1) Het bijzondere van de procedure die tot het arrest van het Hofheeft geleid, bestond erin dat 
de vorderingen van de eisers in cassatie namens de huwgemeenschap enerzijds en in eigen naam 
anderzijds ingevolge een beperkt hoger beroep afgesplitst werden. Voor de eerste rechter had
den de eisers samen een burgerlijke rechtsvordering als beheerders van het vermogen van de huw
gemeenschap ingesteld en eiseres tevens een rechtsvordering in eigen naam. De eerste rechter ver
klaarde de rechtsvordering namens de huwgemeenschap niet ontvankelijk. De vordering in eigen 
naam werd ontvankelijk en gegrond bevonden; een voorschot werd toegekend en een deskun
dige werd aangesteld. 

Tegen dit vonnis werd door de eisers als beheerders van de huwgemeenschap hoger beroep in
gesteld. De appelrechters verklaarden de rechtsvordering namens de huwgemeenschap ontvan
kelijk maar ongegrond. Het cassatieberoep was aldus gericht tegen laatstgenoemde beslissing. Nu 
voor de beoordeling van de ontvankelijkheid van dit cassatieberoep civielrechtelijke vorderin
gen m.b.t. het eigen vermogen en het vermogen van de huwgemeenschap een geheel vormen (Cass., 
31 jan. 1995, A.R. P.93.1566.N, nr. 57) en de beslissing waarbij enkel over bepaalde bestandde
len van de door de burgerlijke partij geleden schade uitspraak wordt gedaan geen eindbeslis
sing is in de zin van art. 416 Sv. (Cass., 22 jan. 1985, A.R. 8724, nr. 299), was het cassatie
beroep te dezen gericht tegen een vonnis dat geen eindbeslissing is en werd het mitsdien niet 
ontvankelijk verklaard want voorbarig. 
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Nr. 69 

ze KAMER - 6 februari 2001 

OPLICHTING- GEBRUIK MAKEN VAN VALSE HOEDANIGHEID- BEG RIP. 

Oplichting door het gebruik maken van een valse hoedanigheid is het aannemen van 
een hoedanigheid met de bedoeling een derde te misleiden en hem het vertrouwen in 
te boezemen dat aan die hoedanigheid is verbonden (1). (Art. 496 Sw.) 

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

ARREST 

(A.R. P.99.0612.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 maart 1999 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen; 

Overwegende dat het arrest enkel beslist op civielrechtelijk gebied; 
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit

maakt; 
Over het eerste middel : 
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 

blijkt dat eiser heeft gevraagd zelf het woord te mogen nemen of dat dit hem 
werd geweigerd; 

Dat het middel een onderzoek vraagt van feiten waarvoor het Hof niet be-
voegd is; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
Over het tweede middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de oplichting van artikel 496 Strafwetboek vereist het

zij het gebruik maken van valse namen of valse hoedanigheden, hetzij het 
~;tanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan van 
valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van een denkbeeldig 
krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschim
mige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze 
misbruik te maken van het vertrouwen of van lichtgelovigheid; 

Overwegende dat het gebruik maken van valse namen of valse hoedanig
heden geen listige kunstgrepen vereist; dat, anders dan bij listige kunst
grepen, het gebruik maken van valse namen of valse hoedanigheden kan 
plaatsgrijpen door een leugen om trent zijn naam of hoedanigheid; 

Dat het gebruik maken van een valse, publieke of private, hoedanigheid 
kan bestaan in het aannemen van een titel, een bediening, een betrek
king, een verwantschap, die men in werkelijkheid niet heeft; dat het on
der meer kan bestaan in het aannemen van de hoedanigheid van eigenaar 
terwijl men dat niet is of van de hoedanigheid van eigenaar met beschikkings
bevoegdheid terwijl men die niet heeft; dat, kortom, het gebruik maken van 

(1) Zie Cass., 12 juni 1944, A. C., 1944, 174, en 27 nov. 1961, Bull. en Pas., 1962, I, 394. 
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een valse hoedanigheid het aannemen is van een hoedanigheid met de be
doeling een derde te misleiden en hem het vertrouwen in te boezemen dat 
aan die hoedanigheid verbonden is; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel dat formeel een motiveringsgebrek aan
voert, in werkelijkheid geheel opkomt tegen de beoordeling van de feiten door 
de rechter; 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest met de redenen die het bevat, het verweer van 
eiser verwerpt en beantwoordt; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel : 

Overwegende dat de in het middel aangehaalde motivering betreffende het 
verkoopcompromis niet tegenspreekt dat eiser in zijn verklaring ontkent dat 
de erop voorkomende handtekening de zijne is, mitsdien de bewijskracht van 
die verklaring niet miskent; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 

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

6 februari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggeuer : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Aduocaat : mr. M. Claes, Turnhout. 

Nr. 70 

2e KAMER - 6 februari 2001 

WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 67 -ARTIKEL 67TER 
- MOTORVOERTUIG INGESCHREVEN OP NAAM VAN RECHTSPERSOON- OVERTREDING- VER
TEGENWOORDIGER VAN DE RECHTSPERSOON- STRAFBAARHEID. 

De natuurlijke persoon die een rechtspersoon vertegenwoordigt en niet vervolgd wordt 
noch urijwillig voor de strafrechter is verschenen wegens inbreuk op art. 67ter Weg
verkeerswet en waarvan niet is vastgesteld dat hi} in persoon de bestuurder was van 
het voertuig waarmee een snelheidsovertreding is gepleegd, kan niet wettig veroor
deeld worden voor die overtreding (1). (Art. 67ter Wegverkeerswet.) 

(1) Zie Cass., 6 feb. 2001, A.R. P.99.0498.N, nr. 66. 
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(V ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.077 4.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 april 1999 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde; 

Over het derde onderdeel van het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet, van artikel11.2.1 o ali

nea 1a van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, van artikel1-8° van het koninklijk besluit van 
7 april 1976 tot aanwijzing van de zware overtredingen van het algemeen regle
ment op de politie van het wegverkeer, van de artikelen 29, alinea 1, 29ter en 67ter 
van de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoiirdineerd bij koninklijk be
sluit van 16 maart 1968 en van het algemeen rechtsbeginsel dat de straf persoon
lijk is, 

doordat het aangevochten vonnis van 23 april 1999 het vonnis in eerste aanleg van 
20 november 1998 bevestigt en dienvolgens eiser B. V. V. als beklaagde schuldig acht 
aan het hem ten laste gelegde feit, m.n. het als weggebruiker of bestuurder overtre
den hebben van artikel11.2.1" alinea 1a van het koninklijk besluit van 1 december 
1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (foutieve snel
heid op autosnelweg), zijnde in casu een zware verkeersovertreding, en hem voor deze 
bewezen verklaarde tenlastelegging o.a. op grond van artikel 29, alinea 1, van het ko
ninklijk besluit van 16 maart 1968 strafrechtelijk veroordeelt, dat alles op grond van 
onder andere volgende overwegingen (p. 1 en 2): "(Eiser) Beklaagd van: te Kruis
houtem op 17 augustus 1997. Als weggebruiker ofbestuurder op de openbare weg, bui
ten een bebouwde kom, tegen meer dan 120 km per uur te hebben gereden op een au
tosnelweg en deze maximum toegelaten snelheid met meer dan 10 km per uur te 
hebben overschreden (artikel 11.2.1 o alinea 1a van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 gewijzigd bij artikel 9 van het koninklijk besluit van 18 september 1991 
en artikel 29 alinea 1 Wet betreffende de politie over het wegverkeer - koninklijk be
sluit van 16 maart 1968- zware overtreding). ( ... ) (Eiser) betwist ten gronde zijn straf
rechtelijke verantwoordelijkheid, daar waar de inbreuk gebeurde met een wagen van 
de vennootschap, waarvan hij slechts een der bestuurders was. Rij zou in de onmo
gelijkheid zijn de naam op te geven van de persoon die daadwerkelijk met het voer
tuig reed. Rij verwijst naar cassatierechtspraak waarbij zou moeten aangetoond wor
den dat hij de overtreding zelf beging of door een of andere actieve of passieve gedraging 
persoonlijk strafrechtelijke verantwoordelijkheid zou dragen. In casu moet dan toch 
verwezen worden naar artikel 67ter Wegverkeerswet, ingevoerd door artikel 10 van 
de wet van 4 augustus 1996. Dit artikel stelt duidelijk dat de natuurlijke personen die 
de rechtspersoon vertegenwoordigen ertoe gehouden zijn de identiteit van de be
stuurder mee te delen of van de persoon die het voertuig onder zich heeft. Ret laat
ste lid van dit artikel voorziet de verplichting van de natuurlijke personen die de rechts
persoon in rechte vertegenwoordigen om de nodige maatregelen te nemen om aan de 
informatieplicht te voldoen. (Eiser) is (mede)bestuurder en gemachtigd de vennoot
schap in rechte te vertegenwoodigen. Rij diende derhalve ervoor te zorgen dat hij wist 
wie het voertuig op het ogenblik van de overtreding onder zich had of wie de be
stuurder was. Ret nalaten van deze verplichting is voldoende om ook tot de verant
woordelijkheid te besluiten op basis van de aangehaalde cassatierechtspraak om
trent actieve of passieve persoonlijke gedraging, hoewel dit alles in feite niet hoeft, gelet 
op de duidelijke wetsbepaling. Anders oordelen zou er op neerkomen dat bepaalde per
sonen voorlopig nog een feitelijke straffeloosheid zouden kunnen organiseren door meer
dere bestuurders in een vennootschap te benoemen. De feiten blijven derhalve be
wezen en ze werden door de eerste rechter oordeelkundig bestraft", 

terwijl, derde onderdeel, het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende al
gemeen reglement op de politie van het wegverkeer betreffende snelheidsbeperkin
gen in artikel 11.2 bepaalt : "Buiten de bebouwde kommen is de snelheid beperkt : 
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1 o tot 120 lun per uur : a) op de autosnelwegen ( ... )" het koninklijk besluit van 7 april 
1976 tot aanwijzing van de zware overtredingen van het algemeen reglement op de 
politie van het wegverkeer in artikel1-8° het overschreden hebben van de maxi
mum toegelaten snelheid met meer dan 10 km/u aanduidt als een zware verkeers
overtreding; een overtreding van de maximum toegelaten snelheid van 120 km/u be
paald in het geciteerde artikel 11.2.1 °a met meer dan 10 km/u als zware 
verkeersovertreding gesanctioneerd wordt door artikel 29, alinea 1 van de wet be
treffende de politie over het wegverkeer gecotirdineerd bij koninklijk besluit van 16 
maart 1968; dezelfde wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecotirdineerd bij 
koninklijk besluit van 16 maart 1968 in artikel 67ter, ingevoegd bij artikel 10 van de 
wet van 4 augustus 1996, bepaalt : "Wanneer een overtreding van deze wet en haar 
uitvoeringsbesluiten is begaan met een motorvoertuig, ingeschreven op naam van een 
rechtspersoon, zijn de natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegen
woordigen ertoe gehouden de identiteit van de bestuurder op het ogenblik van de fei
ten mee te delen, of, indien zij die niet kennen, de identiteit van de persoon die het 
voertuig onder zich heeft. De mededeling moet gebeuren binnen een termijn van 15 
dagen te rekenen vanaf de datum waarop de vraag om inlichtingen gevoegd bij het af
schrift van het proces-verbaal werd verstuurd. Indien de persoon die het voertuig on
der zich heeft niet de bestuurder was op het ogenblik van de feiten moet hij even
eens, op de wijze hierboven vermeld, de identiteit van de bestuurder meedelen. De 
natuurlijke personen die de rechtspersoon in rechte vertegenwoordigen als titularis 
van de nummerplaat of als houder van het voertuig, zijn ertoe gehouden de nodige 
maatregelen te nemen om aan deze verplichting te voldoen". een overtreding van dit 
artikel 67ter bestraft wordt overeenkomstig artikel 29ter van dezelfde wet betref
fende de politie over het wegverkeer, gecotirdineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 
1968, dat ingevoegd werd bij artikel 5 van de wet van 4 augustus 1996 en dat be
paalt: "Met gevangenisstrafvan vijftien dagen tot zes maanden en met geldboete van 
200 frank tot 2.000 frank of met een van die straffen aileen wordt gestraft, hij die de 
verplichtingen bedoeld in artikel 67ter niet nakomt. Deze straffen worden verdub
beld bij herhaling binnen drie jaar", 

en terwijl, overeenkomstig de hoger aangeduide artikelen enkel de bestuurder die 
zelf artikel11.2.1 °a van het koninklijk besluit van 1 december 1975 overtrad, schul
dig kan bevonden worden aan overtreding van dit artikel en hiervoor bij toepassing 
van artikel 29 van genoemd koninklijk besluit van 16 maart 1968 strafrechtelijk kan 
veroordeeld worden; de natuurlijke persoon die een rechtspersoon in rechte verte
genwoordigt zich desgevallend kan schuldig maken aan overtreding van hoger geci
teerd artikel 67ter en hiervoor vervolgd kan worden en- bij toepassing van hoger ge
citeerd artikel 29ter- strafrechtelijk veroordeeld kan worden; de natuurlijke persoon 
die hoger geciteerd artikel 67ter niet naleeft, door de identiteit niet mee te delen van 
de bestuurder of van de persoon die het voertuig onder zich had of door niet de no
dige maatregelen genomen te hebben om aan deze verplichting te kunnen voldoen, ech
ter niet wettig kan veroordeeld worden als bestuurder van het voertuig waarmee de 
overtreding begaan was indien niet vaststaat dat hij zelf het voertuig op het ogen
blik van de vaststelling van de overtreding bestuurde, 

en terwijl, het aangevochten vonnis op grond van de enkele overweging dat eiser ge
noemd artikel 67ter niet nageleefd had en tekort gekomen was aan de erin opge
legde verplichtingen, niet wettig kon beslissen dat eiser zich schuldig gemaakt had aan 
het hem ten laste gelegde feit, met name een overtreding van artikel11.2.1 °, alinea 
1a van het koninklijk besluit van 1 december 1975 en eiser evenmin wettig kon ver
oordelen voor dit feit, 

zodat het vonnis niet wettelijk verantwoord is en schending inhoudt van artikel 
11.2.1 o alinea 1a van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende alge
meen reglement op de politie van het wegverkeer, van artikel1-8° van het konink
lijk besluit van 7 april 1976 tot aanwijzing van de zware overtredingen van het al
gemeen reglement op de politie van het wegverkeer, van de artikelen 29 alinea 1, 29ter 
en 67ter van de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecotirdineerd bij ko
ninklijk besluit van 16 maart 1968 : 

Overwegende dat eiser als weggebruiker ofbestuurder op de openbare weg 
is vervolgd wegens inbreuk op artikel11.2.l 0

, a, Wegverkeersreglement om 
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buiten de bebouwde kom tegen meer dan 120 kilometer per uur te hebben 
gereden op een autosnelweg en deze maximum toegelaten snelheid met meer 
dan 10 kilometer per uur te hebben overschreden; 

Overwegende dat de appelrechters eisers verweer ten betoge dat de in
breuk gebeurde met een wagen van de vennootschap waarvan hij slechts een 
der bestuurders is, en dat hij de naam van de persoon die daadwerkelijk met 
het voertuig reed, niet kent, verwerpen met de reden dat artikel 67ter Weg
verkeerswet "duidelijk (stelt) dat de natuurlijke personen die de rechtsper
soon vertegenwoordigen ertoe gehouden zijn de identiteit van de bestuur
der mee te delen of van de persoon die het voertuig onder zich heeft"; 

Overwegende dat, enerzijds, eiser niet vervolgd wordt noch vrijwillig ver
schenen is wegens inbreuk op artikel 67ter Wegverkeerswet, anderzijds, de 
appelrechters niet vaststellen dat eiser in persoon de bestuurder was van het 
voertuig waarmee de snelheidsovertreding is gepleegd; 

Overwegende dat de appelrechters zodoende de beslissing niet naar recht 
verantwoorden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder acht te slaan op de overige onderdelen van het mid
del die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste van de Staat; ver
wijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Gent, zitting houdend in 
hager beroep. 

6 februari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat: mr. De Gryse. 

Nr. 71 

2e KAMER - 6 februari 2001 

1 o GENEESKUNDE - GENEESMIDDELEN (VERDOVENDE MIDDELEN INBEGREPEN)- STOF
FEN EN MIDDELEN DIE BELANG VERTONEN VOOR DE OPENBARE GEZONDHEID- GEBRUIK VAN 
BEPAALDE MIDDELEN EN STOFFEN BIJ DIEREN- TOEPASSING. 

2° DIEREN- STOFFEN EN MIDDELEN DIE BELANG VERTONEN VOOR DE OPENBARE GEZOND
HEID- GEBRUIK VAN BEPAALDE MIDDELEN EN STOFFEN BIJ DIEREN- TOEPASSING. 

1 o en 2° Nu de in art. 1 Drugwet gedane opsomming geen beperking inhoudt wat de 
stoffen en middelen betreft die voor de openbare gezondheid belang vertonen en het 
K.B. van 12 april1974 betreffende sommige verrichtingen in verband met stoffen met 
hormonale, anti-hormonale, anabole, anti-infectueuze, anti-parasitaire en anti
inflammatoire werking verwijst naar de strafbepalingen van de Drugwet van 24 fe
bruari 1921, gebeurt in zoverre dit besluit het gebruik van bepaalde middelen en stof
fen bij dieren regelt, eveneens in het belang van de openbare gezondheid. (K.B. 12 april 
1974 betre:ffende sommige verrichtingen in verband met sto:ffen met hormonale, anti
hormonale, anabole, anti-infectueuze, anti-parasitaire en anti-inflammatoire wer
king.) 
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(V ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0777.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 april 1999 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 107 Grondwet : exceptie van onwettigheid, 

doordat het hofvan beroep de mening toegedaan is dater van enige onwettigheid 
van het K.B. van 12 april1974 betreffende sommige verrichtingen in verband met stof
fen met hormonale, anti-hormonale, anabole, anti-infectueuze, anti-parasitaire en anti
inflammatoire werking geen sprake is, nu dit K.B. wettig uitgevaardigd werd op grond 
van artikel1 van de wet van 21 februari 1921 betreffende het verhandelen van de gif
stoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica. 
Het hof (van beroep) stelt "dat het immers duidelijk is dat de stoffen vermeld in het 
K.B. van 12 april1974 zonder twijfel als 'gifstoffen' in de zin van de Wet van 21 fe
bruari 1921 moeten worden beschouwd, nu zij onbetwistbaar schadelijk zijn voor de 
gezondheid. Van een verboden, niet beperkende interpretatie van artikel 1 van voor
noemde wet is er aldus geen sprake, temeer bij de bespreking van dit artikel (ka
mer van Volksvertegenwoordigers, zitting 21 december 1920) gesteld werd dat de re
gering gemachtigd was het vervaardigen van en de handel in voormelde stoffen onder 
al hun vormen te reglementeren, wat zeker wijst op de bedoeling van de wetgever, die 
reglementering in een ruim kader te situeren", 

terwijl het K.B. van 12 april1974 wel degelijk onwettig is aangezien de wetgever 
maar een welomschreven en beperkte bevoegdheidsmachtiging aan de uitvoerende 
macht had verleend en deze laatste niet bevoegd was om enige regeling te treffen in
zake hormonale en anti-hormonale stoffen, nu deze niet zomaar als een giftstofte ca
talogeren zijn. Het hofvan beroep heeft dan ook ten onrechte de exceptie van on
wettigheid verworpen, 

zodat artikel107 Grondwet geschonden is, nu elke rechtbank de plicht heeft om een 
koninklijk besluit dat in strijd is met de hogere rechtsregels niet toe te passen : 

Overwegende dat, naar luid van artikel 1, eerste lid, van de wet van 24 fe
bruari 1921 betreffende het verhandelen van de gifstoffen, slaapmiddelen en 
verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, de regering wordt 
gemachtigd om, in het belang van de openbare gezondheid, de invoer, uit
voer, vervaardiging, de bewaring, het vervoer, het bezit, de verkoop en het 
te koop stellen, het afl.everen of aanschaffen, mits betaling ofkosteloos, van 
de gifstoffen, slaapmiddelen, verdovende stoffen, ontsmettingsmiddelen en 
antiseptica te regelen en daarover toezicht te houden; dat naar luid van het 
tweede lid van dit artikel de regering die bevoegdheid ook heeft met be
trekking tot de andere psychotropische stoffen dan verdovende middelen en 
slaapmiddelen, die afhankelijkheid kunnen teweegbrengen; 

Dat de in deze bepaling gedane opsomming geen beperking inhoudt wat 
de stoffen en middelen betreft die voor de openbare gezondheid belang ver
tonen; 

Dat het in de artikelen 2 en 2bis voor de bestraffing van de krachtens deze 
wet uitgevaardigde koninklijke besluiten gemaakte onderscheid evenmin een 
dergelijke beperking inhoudt; 

Overwegende dat het koninklijk besluit van 12 april1974, betreffende som
mige verrichtingen in verband met stoffen met hormonale, anti-hormonale, 
anabole, anti-infectueuze, antiparasitaire en anti-infl.ammatoire werking, ver
wijst naar de strafbepalingen van de Drugwet van 24 februari 1921; 
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Dat in zoverre dit besluit het gebruik van bepaalde middelen en stoffen bij 
dieren regelt, zulks eveneens gebeurt in het belang van de openbare ge
zondheid; 

Overwegende dat de rechter, bij ontstentenis van een wettekst die de draag
wijdte van de vermelde bepalingen preciseert, de wettelijkheid van de uit
voering ervan aan de hand van de wetsgeschiedenis en de bedoeling van de 
wetgever vermag te beoordelen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel1 K.B. 12 april1974 en het motiveringsbeginsel, 

doordat het hofvan beroep meende dat de feiten bewezen waren onder de stel
ling dat ''het bezit op zich van de op verboden stoffen positiefbevonden spuit met naald 
en drie naalden op 27 februari 1997 volstaat om te spreken van het niet reglemen
tair bezit op die datum van de in de dagvaarding nominatim vermelde gifstoffen", 

terwijl er geen enkele stof kon worden aangetroffen op de boerderij van eisers in cas
satie. Er konden enkel sporen van enkele stoffen aangetroffen worden in een spuit met 
naald en drie naalden, wat onvoldoende is om te kunnen spreken van bezit van een 
stof. Het hof heeft niet geantwoord op het argument van de verdediging als dat het 
aantreffen van een spoor van een stof voldoende zou zijn om te kunnen spreken van 
het bezit van die stof, 

zodat de tenlasteleggingen als niet bewezen had moeten verklaren wegens het ge
brek aan bezit van de opgesomde stoffen : 

Overwegende dat het middel geheel opkomt tegen de beoordeling van fei
ten door de rechter; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

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

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

6 februari 2001-29 kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. K. Vincke, Brugge. 

Nr. 72 

2e KAMER - 7 februari 2001 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE- STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET RECHTS
COLLEGE- WIJZIGING- ZAAK "AB INITIO" HERVAT- BEWIJS. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBE
SLISSING) - DEFINITIEVE SCHADELOOSSTELLING- GEEN UITSPRAAK OVER DE APPELKOSTEN 
- AANHOUDING VAN DE UITSPRAAK- VERDAGING SINE DIE. 
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1 o Geen enkele wetsbepaling vereist dat, na wijziging van de samenstelling van het 
rechtscollege, uitdrukkelijk wordt vermeld dat de zaak ab initio is hervat; zulks kan 
lijken uit de stukken van de rechtspleging (1). (Art. 1138, 2°, Ger.W.) 

2° Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het v66r de eindbeslissing wordt 
ingesteld tegen een beslissing op de burgerlijke rechtsvordering, die de beklaagde ver
oordeelt tot een definitieve schadeloosstelling, maar verzuimt uitspraak te doen over 
de appelkosten m.b.t. die burgerlijke rechtsvordering en, met bevestiging van het be
roepen vonnis, de uitspraak over de overige vorderingen aanhoudt en het onder
zoek van de zaak sine die verdaagt (2). (Impliciet.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1030.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 16 mei 2000 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te B.; 

I. Op de voorziening van eiser, beklaagde : 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen over de te
gen hem ingestelde strafvordering, m.n. : 

2. die welke hem veroordeelt wegens de telastleggingen A en B samen : 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 14 de
cember 1999, waarop voorzitter N., plaatsvervangend rechter C. en toege
voegd rechter B. aanwezig waren, blijkt dat voorzitter N. verslag heeft uit
gebracht, dat de beklaagden zijn verhoord en zich hebben verdedigd, dat de 
andere partijen zijn gehoord, dat conclusies of dossiers zijn neergelegd, dat 
het openbaar ministerie gevorderd heeft, dat de zaak in beraad is geno
men en dat de uitspraak van het vonnis is vastgesteld op 2 februari 2000; 

Dat uit die aanwijzingen kan worden afgeleid dat de rechtbank de zaak 
ab initio heeft hervat op 14 december 1999, ongeacht de behandelingen van 
de zaak op de terechtzittingen die daarv66r voor die anders samenge
stelde rechtbank hebben plaatsgevonden; 

Dat geen enkele wettelijke bepaling vereist dat uitdrukkelijk vermeld wordt 
dat de zaak ab initio is hervat; 

(1) Cass., 30 mei 1995, A.R. P.94.0473.N, nr. 263. 

(2) Zie Cass., 16 dec. 1974 (A. C., 1975, 448); conclusies advocaat-generaal J. Velu, Cass., 4 april 
1984, A.R. 3379, nr. 449, blz. 974, nr. 23, en blz. 976, nr. 27, in Bull. en Pas., I, 1983-84; J. VELU, 
"Le probleme du caractere definitif ou non definitif, au sens de l'article 416 du Code d'instruction 
criminelle, des decisions des juridictions penales qui, statuant sur l'action civile, allouent une in
demnite", Melanges offerts a Robert Legros, Brussel, 1985, blz. 7 43, nr. 7. Het Hof dient niet ambts
halve te onderzoeken ofhet betrokken gedeelte van het dictum aldan niet wettig is. (Idem, blz. 
744, nr. 8). Zie evenwel Cass., 4 okt. 2000, A.R. P.00.1320.F, nr. 518 (redenen). 
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Dat het vonnis dat, na verdagingen, op 16 mei 2000 is uitgesproken door 
voorzitter N. en de plaatsvervangende rechters C. en V., waarbij laatstge
noemde plaatsvervangend rechter B., die wettig was verhinderd, krach
tens artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek heeft vervan
gen, door de rechters is uitgesproken die alle terechtzittingen van de zaak 
hebben bijgewoond; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen die, op de door 
de verweerders sub 3 tot 8 tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ringen, uitspraak doen over: 

1. het beginsel van de aansprakelijkheid : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert; 

2. de schade van de verweerders sub 3 tot 8 : 

Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening zonder erin te be
rusten; 

Om die redenen, verleent akte van de afstand van de voorziening, in zo
verre zij gericht is tegen de beslissingen die, op de door de verweerders sub 
3 tot 8 ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, uitspraak doen over de door 
hen geleden schade; verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt ei
ser in de kosten. 

7 februari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn en Simont. 

Nr. 73 

28 KAMER - 7 februari 2001 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- RECHTSTREEKSE DAG
VAARDING- NIET GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD- SAMENHANGENDE WANBEDRIJ
VEN- CORRECTIONEEL RECHTSCOLLEGE- GEVOLG. 

2° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN-ALGEMEEN- BEVOEGDHEID- RECHTSTREEKSE DAG
VAARDING- NIET GECORRECTIONALISEERDE MISDAAD- SAMENHANGENDE WANBEDRJJ. 
YEN- CORRECTIONEEL RECHTSCOLLEGE - GEVOLG. 
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1 o en 2° Wanneer de rechtstreekse dagvaarding wegens misdaden en wanbedrijven die 
op vordering van het O.M. aan de beklaagde wordt betekend, geen verzachtende om
standigheden m.b.t. de misdaden vermeldt en de wanbedrijven ermee samenhan
gen, zijn de correctionele rechtbank en in hager beroep het hof van beroep onbe
voegd om van die feiten kennis te nemen, oak al diende dat hof alleen uitspraak te 
doen over de burgerlijke belangen (1). (Art. 2, tweede lid, Wet Verzachtende Om
standigheden.) 

(L ... T. PARTNERS ASSURANCES NV EA) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1518.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 oktober 2000 gewezen 
door het Hof van Beroep te B.; 

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de door de 
eerste en tweede verweersters ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen : 

Over het eerste middel ;' schending van de artikelen 2, tweede lid, van de wet van 
4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden, zoals het is ingevoegd door ar
tikel 4 7 van de wet van 11 juli 1994, 196, 197 van het StrafWetboek, en 150 van de 
Grondwet, 

doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de eerste rechter de telastleg
gingen B1 en B2 (feiten van oplichting) bewezen had verklaard, daarenboven de fei
ten een en drie van de telastlegging A (valse stukken en gebruik van valse stuk
ken) ten aanzien van eiser bewezen verklaart en hem bijgevolg veroordeelt om 1 °) 
aan de eerste verweerster een bedrag, in hoofdsom, van 681.111 frank te betalen we
gens het feit een van de telastlegging A en de telastlegging B1 en 2°) aan de tweede 
verweerster een bedrag, in hoofdsom, van 525.929 frank te betalen wegens het feit 
drie van de telastlegging A; dat het arrest hem daarenboven beveelt om aan laatst
genoemde een bedrag, in hoofdsom, van 43.661 frank te betalen op grond van de te
lastlegging B2, 

terwijl de misdrijven van valsheid en gebruik van valse stukken waarvoor eiser te
rechtstond, krachtens de artikelen 196 en 197 van het StrafWetboek misdaden zijn die 
met opsluiting strafbaar zijn en, bijgevolg, voor correctionalisering vatbaar zijn krach
tens artikel2, derde lid, ro, van de wet van 4 oktober 1867; artikel2, tweede lid, van 
de wet van 4 oktober 1867 bepaalt dat ''het openbaar ministerie evenzo (d.w.z. zoals 
wanneer de onderzoeksgerechten zulks beslissen), indien geen gerechtelijk onder
zoek is gevorderd, de beklaagde rechtstreeks voor de correctionele rechtbank kan dag
vaarden of oproepen met mededeling van de verzachtende omstandigheden of van de 
reden van verschoning wanneer het van oordeel is dat er wegens verzachtende om
standigheden of om reden van verschoning geen grond is om een hogere straf te vor
deren dan een correctionele straf'; de rechtstreekse dagvaarding waarmee het open
baar ministerie een misdaad wegens verzachtende omstandigheden of een 
verschoningsgrond correctionaliseert, aldus, net als de beslissingen van de onderzoeks
gerechten de omstandigheden van de verschoningsgrond moet vermelden; te dezen, 
de rechtstreekse dagvaarding van 6 april1995, op grond waarvan de misdaad van vals
heid en gebruik van valse stukken naar de correctionele rechtbank wordt verwe
zen, geen enkele verzachtende omstandigheid of verschoningsgrond vermeldt, ter-

(1) Zie Cass., 22 sept. 1993, A.R. P.93.0596.F, nr. 367. Uit de parlementaire voorbereiding van 
de wet 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betref
fende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging, waarbij art. 4 7 een nieuw tweede 
lid bij art. 2 Wet Verzachtende Omstandigheden invoegt, blijkt dat de verzachtende omstandig
heden door het parket in de dagvaarding of in de oproeping moeten worden gepreciseerd. "Le par
quet devra faire ce que fait actuellement la chambre du conseil dans son ordonnance de renvoi" 
(Verslag namens de commissie voor de Justitie, uitgebracht door de h. Van Belle, Gedr.St.Se
naat, 1993-94, nr. 209/2, Pasin., 1994, blz. 2564). 
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wijl het stuk van 8 november 1994, "inbeschuldigingstelling" genaamd, dat welis
waar dergelijke omstandigheden vermeldt, niet de akte is waarmee de correctionele 
rechtbank van de zaak kennisgenomen heeft; de eerste rechter bijgevolg niet regel
matig kennisgenomen heeft van de aan eiser ten laste gelegde misdrijven van vals
heid en gebruik van valse stukken, en dat het hof van beroep, net als hem, niet be
voegd was om van die feiten kennis te nemen; het bestreden arrest de samenhang 
tussen de als misdaad omschreven feiten en de door de eerste rechter bewezen ver
klaarde wanbedrijven van oplichting niet verwerpt, zodat daarenboven het hof van be
roep evenmin bevoegd was om uitspraak te doen over de aanspraken die de burger
lijke partijen op grond van die wanbedrijven maakten; het bestreden arrest, door 
uitspraak te doen over de rechtsvorderingen van de verweersters, bijgevolg de arti
kelen 2, tweede lid, van de wet van 4 oktober 1867, 196 en 197 van het Strafwet
boek alsook artikel 150 van de Grondwet schendt, dat aan het hof van assisen be
voegdheid verleent om van misdaden kennis te nemen : 

Overwegende dat het hof van beroep, op de door de verweersters tegen het 
vonnis van de correctionele rechtbank ingestelde hogere beroepen, dat von
nis teniet heeft gedaan en, bij de nieuwe uitspraak, twee van de feiten van 
valsheid en van gebruik van valse stukken ten aanzien van eiser bewezen 
heeft verklaard, hem veroordeeld heeft om aan de verweersters schadever
goedingen te betalen en hem de appelkosten ten laste heeft gelegd; 

Overwegende, evenwel, dat het hofvan beroep, hoewel het alleen over de 
burgerlijke belangen uitspraak heeft moeten doen, zich onbevoegd had moe
ten verklaren, aangezien die rechtbank, van zijn kant, van de zaak heeft 
kennisgenomen door een op verzoek van het openbaar ministerie aan ei
ser betekende rechtstreekse dagvaarding, die betrekking had op de voor
melde telastlegging en op een telastlegging B wegens feiten van oplich
ting, maar waarin geen enkele verzachtende omstandigheid of 
verschoningsgrond vermeld wordt, zoals artikel2, tweede lid, van de wet van 
4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden toestaat in de bij het 
derde lid van dat artikel opgesomde gevallen; 

Dat, immers, enerzijds, de feiten van valsheid en gebruik van valse stuk
ken, die, met toepassing van de artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 van het 
Strafwetboek, strafbaar zijn met een criminele straf, met name vijf tot tien 
jaar opsluiting, bij gebrek aan een regelmatige correctionalisering onder de 
bevoegdheid van het hofvan assisen hadden moeten vallen, en dat, ander
zijds, het hof van beroep, net als de correctionele rechtbank, de samen
hang niet heeft verworpen die tussen de voormelde feiten van de telastleg
ging A bestaat en de feiten van de telastlegging B, die, van hun kant, met 
correctionele straffen worden gestraft, en door dezelfde akte bij het vonnis
gerecht aanhangig zijn gemaakt; 

Dat het middel bijgevolg gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over de door de eerste en tweede verweersters ingestelde bur
gerlijke rechtsvorderingen; verwerpt de voorzieningen voor het overige; be
veelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser en de eerste en tweede ver
weerster, elk van hen, in een derde van de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Beroep te L. 

7 februari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- ver
slaggever : de h. Fischer- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Draps. 
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Nr. 74 

2e KAMER - 7 februari 2001 

1 o CASSATIEMIDDELEN - STRAFZAKEN - ALGEMEEN - GROND VAN NIET
ONTVANKELIJKHEID- MIDDEL- ONAFSCHEIDBAAR MET ELKAAR VERBONDEN ONDERZOE
KEN- GEVOLG. 

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 1-12-1975- REGLEMENTSBEPALINGEN 
- ARTIKEL 16 - ARTIKEL 16.7 - LINKS INHALEN - VERPLICHTING VOOR DE BESTUURDER DIE 
OP HET PUNT STAAT INGEHAALD TE WORDEN. 

1 o De tegen een middel opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid kan niet wor
den aangenomen wanneer het onderzoek ervan onafscheidbaar is van het onder
zoek van het middel (1). 

2° Elke bestuurder die op het punt staat links ingehaald te worden, moet aan twee ver
schillende verplichtingen voldoen, m.n. zo ver mogelijk naar rechts uitwijken en zijn 
snelheid niet opvoeren. (Art. 16.7 Wegverkeersreglement.) 

(D ... T. C ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1522.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 september 2000 in ha
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te C.; 

C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de door ei
seres tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering : 

Over het middel : schending van de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 16.7 van het ko
ninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van 
het wegverkeer, 418, 420 van het Strafuretboek, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat de rechtbank, in het bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld, met over
name van de redenen van de eerste rechter, "dat het ongeval in de volgende omstan
digheden heeft plaatsgevonden: (veiWeerder) bestuurde een tractor met twee lege aan
hangwagens en reed langzaam op de rechter rijstrook in de richting die door de 
weggebruikers wordt aangewend, namelijk van Froidchapelle naar Erpion; (eise
res) reed, in haar hoedanigheid van bromfietser, tevens in die rijrichting met haar pas
sagier S. D.; (eiseres) begint met haar niet opgevoerde bromfiets klasse A de tractor 
in te halen; (eiseres) betoogt dat (veiWeerder) zijn snelheid opvoerde toen zij zich ter 
hoogte van de aanhangwagen bevond, wat het ongeval zou hebben veroorzaakt; het 
staat vast dat het ongeval heeft plaatsgevonden in het kader van een door (eiseres) 
verricht inhaalmanoeuvre", en nate hebben beslist dat het ongeval aan de fout van 
eiseres te wijten is, daar zij "op haar bromfiets een landbouwvoertuig heeft trach
ten in te halen zonder het vermogen van haar voertuig, waarop een passagier plaats
genomen had, de lengte van de in te halen landbouwkar, de bijzondere plaatsgesteld
heid van de weg (horizontale weg) en de zijdelingse afstand die zij, gelet op de 
kenmerken van het voertuig, in acht diende te nemen, correct in te schatten", de aan 
verweerder ten laste gelegde feiten, namelijk dat hij "naar aanleiding van een 
wegverkeersongeval waarvoor hij aansprakelijk is, maar zonder het oogmerk om de 

(1) Cass., 10 nov. 1997, A.R. S.97.0050.F, nr. 465. 
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persoon van een ander aan te randen, onopzettelijk slagen ofverwondingen aan (ei
seres) heeft toegebracht", niet bewezen verklaart, en zich bijgevolg onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen van de door eiseres tegen verweerder ingestelde burger
lijke rechtsvordering, op grond van de redenen van de eerste rechter, die het bestreden 
vonnis overneemt, volgens welke : "uit het geheel van de gegevens van het dossier kan 
worden afgeleid dat (verweerder) de snelheid van zijn tractor in de zin van de ver
snelling heeft gewijzigd; toch moet worden nagegaan of die versnelling foutiefwas en 
het ongeval met de voor (eiseres) dramatische gevolgen heeft veroorzaakt; ( ... ) de ge
tuige en de passagier van (eiseres) beklemtonen dat de snelheid van de tractor met 
zijn aanhangwagens tot ongeveer 40 kilometer per uur werd opgevoerd toen hij door 
(eiseres) werd ingehaald; (eiseres) kon hierdoor haar inhaalmanoeuvre niet vol
tooien en haar passagier draaide zich om en zag dat zij aangereden zouden worden 
door de tweede aanhangwagen (die breder was dan de eerste); ( ... ) de passagier van 
(eiseres) ( ... ) heeft niet vermeld dat de aanhangwagen een zijwaartse beweging heeft 
gemaakt; ( ... ) geen enkele fout kan aan (verweerder) verweten worden, ook al voerde 
hij zijn snelheid op van ongeveer 15 naar ongeveer 40 kilometer per uur terwijl hij op 
zijn rijstrook bleef rijden, aangezien uit geen enkel gegeven gebleken is dat die ver
snelling een beweging van die aanhangwagen zou hebben veroorzaakt die de ver
wachtingen van (eiseres) in de war heeft gebracht", en op de eigen gronden dat "geen 
enkele fout, die tot aansprakelijkheid kan leiden of de schade kan verzwaren, en meer 
bepaald een foutieve versnelling, aan (verweerder) kan worden verweten, aange
zien de getuigenis van D., wat dat betreft onbeduidend is en (verweerder), gelet op de 
staat van de rijbaan en het vermogen van zijn voertuig, met een aangepaste snel
heid reed", 

terwijl artikel16.7 van het Wegverkeersreglement bepaalt: "elke bestuurder die op 
het punt staat links ingehaald te worden, moet zo ver mogelijk naar rechts uitwij
ken en mag zijn snelheid niet opvoeren"; uit de vaststellingen van het bestreden von
nis blijkt dat verweerder zijn snelheid heeft opgevoerd op het ogenblik dat eiseres, die 
de door eiser bestuurde, traag rijdende landbouwtractor met twee aanhangwagens was 
beginnen in te halen, zich reeds ter hoogte van de tweede aanhangwagen bevond (ook 
al heeft hij zijn snelheid niet opgevoerd van 15 tot 40 kilometer per uur, zoals de ge
tuige beweert) en de bromfiets van eiseres is ingehaald door de tweede aanhangwa
gen die zij reeds had ingehaald, welke breder was dan de eerste; uit die vaststellin
gen blijkt dat verweerder noodzakelijkerwijs artikel16.7 van het Wegverkeersreglement 
heeft overtreden, dat de bestuurder die ingehaald wordt verbiedt zijn snelheid op te 
voeren, en dat het ongeval tijdens de versnelling van verweerders voertuig heeft plaats
gevonden; de omstandigheden dat de versnelling geen zijwaartse beweging van de aan
hangwagens heeft veroorzaakt die de verwachtingen van eiseres in de war kon stu
ren en dat de tractor op de rechter rijstrook is gebleven, geen invloed kunnen hebben 
op het foutiefkarakter van verweerders versnelling in de zin van artikel16.7 van het 
Wegverkeersreglement; de overweging dat eiseres zelf een fout heeft begaan door een 
inhaalmanoeuvre in te zetten zonder het vermogen van haar bromfiets, de lengte van 
de in te halen landbouwkar en de in acht te nemen zijdelingse afstand correct in te 
schatten, niet elk oorzakelijk verband kan tenietdoen tussen de aldus door verweer
der begane fout en het ongeval waarin eiseres werd verwond; het bestreden arrest, door 
te beslissen dat verweerder geen enkel misdrijf heeft gepleegd, en met name niet het 
in de artikelen 418 en 420 van het Strafwetboek bedoelde misdrijf, en dat de correc
tionele rechtbank bijgevolg niet bevoegd is om kennis te nemen van de door eiseres 
tegen verweerder ingestelde burgerlijke rechtsvordering, de artikelen 16.7 van het Weg
verkeersreglement, 418 en 420 van het Strafwetboek, 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, alsook de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april 1878 schendt : 

Over de tegen het middel opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid, die 
hieruit is afgeleid dat, zelfs al had verweerder een misdrijf gepleegd, uit de 
overwegingen van het beroepen vonnis en van het bestreden vonnis volgt dat 
er geen enkel oorzakelijk verband bestaat tussen het voormelde misdrijf en 
het ongeval; 

Overwegende dat het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid 
niet losstaat van het onderzoek van het middel; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen; 
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Overwegende dat, krachtens artikel 16.7 van het Wegverkeersregle
ment, elke bestuurder die op het punt staat links ingehaald te worden, aan 
twee verschillende verplichtingen moet voldoen, met name zo ver mogelijk 
naar rechts uitwijken en zijn snelheid niet opvoeren; 

Overwegende dat de appelrechters, door overname van de redenen van de 
eerste rechter en op eigen gronden, beslissen dat verweerder de snelheid van 
zijn tractor heeft opgevoerd terwijl eiseres zijn voertuig inhaalde, maar dat 
die versnelling niet foutief was, op grond dat niet bewezen is dat deze ge
leid heeft tot een afwijking van de voortgesleepte aanhangwagens; dat de 
appelrechters, op grond van die enige overweging, niet wettig hebben kun
nen beslissen dat verweerder geen enkele fout heeft begaan; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de door eiseres tegen verweerder ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van 
dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; veroordeelt verweerder in twee derde van de kosten van de 
voorziening en laat de overige kosten ten laste van eiseres; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de correctionele rechtbank te Bergen, zitting hou
dende in hoger beroep. 

7 februari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggeuer : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 75 

2e KAMER - 7 februari 2001 

1° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD- WEGVERKEER- MISDRIJF- TITULARIS VAN DE NUM
MERPLAAT- VERMOEDEN VAN SCHULD- VERANTWOORDE INBREUK OP RET VERMOEDEN VAN 
ONSCHULD- VOORWAARDEN. 

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 67 -ARTIKEL 67BIS 
- MISDRIJF- TITULARIS VAN DE NUMMERPLAAT- VERMOEDEN VAN SCHULD- VERANT
WOORDE INBREUK OP RET VERMOEDEN VAN ONSCHULD- VOORWAARDEN. 

3° RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLI
TIEKE RECHTEN- ARTIKEL 14, § 3, G- STRAFZAKEN- ZWIJGRECHT- BEWIJSLAST- INRICH
TING- ZWIJGRECHT VAN DE BEKLAAGDE - VERMOEDEN VAN ONSCHULD ~ GRENZEN. 

4 o BEWIJS- STRAFZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- BEWIJSLAST- IN
RICHTING- ZWIJGRECHT VAN DE BEKLAAGDE - VERMOEDEN VAN ON SCHULD - GRENZEN. 

5° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 67- ARTIKEL 67BIS 
- MISDRIJF- TITULARIS VAN DE NUMMERPLAAT- VERMOEDEN VAN SCHULD- ZWIJG
RECHT VAN DE BEKLAAGDE- GRENZEN. 
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6° BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSLAST - IN
RIGHTING- WEGVERKEER- MISDRIJF- TITULARIS VAN DE NUMMERPLAAT- VERMOEDEN VAN 
SCHULD- ZWIJGRECHT VAN DE BEKLAAGDE- GRENZEN. 

7o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE - STRAFZA
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -ANTWOORD OP DE CON
CI USIE - PERTINENTIE. 

1 o en 2° Art. 67bis Wegverkeerswet verlicht de bewijslast die op het O.M. rust door t.a. v. 
de titularis van de nummerplaat van het voertuig een weerlegbaar vermoeden van 
schuld in te richten; die bepaling is alleen van toepassing op de misdrijven inzake 
de politie van het wegverkeer en kan door alle middelen rechtens worden weer
legd, zodat zij geen onverantwoorde inbreuk maakt op het vermoeden van on
schuld dat in art. 6.2 E. V.R.M. is uitgedrukt (1). (Art. 6.2 E.V.R.M.; art. 67bis Weg
verkeerswet.) 

3° en 4° Ret verbod voor de rechter om het stilzwijgen van de beklaagde te bestraf
fen door hem schuldig te verklaren op de enige grand dat hij geweigerd heeft vra
gen te beantwoorden, verbiedt de wetgever niet het bewijsrecht in te richten op een 
wijze die verenigbaar is met de eerbiediging van het beginsel van het vermoeden van 
onschuld. (Art. 14.3, g, I.V.B.P.R.; art. 67bis Wegverkeerswet.) 

5° en 6° Om een beklaagde te veroordelen wegens een overtreding inzake wegverkeer, 
kan de rechter, die toepassing maakt van het vermoeden van schuld dat de wet in
richt t.a.v. de titularis van de nummerplaat van het voertuig, het tegenbewijs ver
werpen door zijn overtuiging niet alleen te granden op de omstandigheid dat de be
klaagde geweigerd heeft een verklaring af te leggen, maar oak op de omstandigheid 
dat geen enkel objectief feitelijk gegeven is voorgelegd op grand waarvan redelijker
wijs kan worden aangenomen dat de beklaagde zijn voertuig niet bestuurde op het 
ogenblik van de feiten (2). (Art. 67bis Wegverkeerswet.) 

7o Art. 149 Gw. houdt geen verband met de pertinentie van het antwoord op de con
clusie (3). (Art. 149 Gw.) 

(J ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1532.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 oktober 2000 in ha
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te V.; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat artikel 67bis van de gecot:irdineerde wetten betref
fende de politie van het wegverkeer de bewijslast verlicht die op het open
baar ministerie rust door ten aanzien van de titularis van de nummer
plaat van het voertuig een weerlegbaar vermoeden van schuld in te richten; 

(1) A.A., 21 maart 2000, nr. 27/2000, B.S. 26 mei 2000, blz. 17911; zie Cass., 17 maart 1999, en 
19 okt. 1999, A.R. P.98.0753.F en P.98.0177.N, nrs. 160 en 54 7. 

(2) Zie Cass., 13 okt. 1993, A.R. P.93.0517.F, nr. 409; 24 jan. 1995, A.R. P.93.104l.N, nr. 38; 2 
okt. 1996, A.R. P.96.1085.F, nr. 347; 27 okt. 1997, A.R. P.97.0958.F, nr. 421. 

(3) Zie Cass., 3 jan. 1995, A.R. P.93.1560.N, nr. 3. 
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Overwegende dat die bepaling aileen van toepassing is op de misdrij
ven inzake de politie van het wegverkeer en het tegenbewijs door alle mid
delen rechtens kan worden geleverd, zodat zij geen onverantwoorde in
breuk maakt op het vermoeden van onschuld dat in artikel 6.2 van het 
Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens is uitge
drukt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het eerste middel : 

Overwegende dat artikel14.3, g, van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten de hoven en rechtbanken met name ver
bieden het stilzwijgen van de beklaagde te bestraffen door hem schuldig te 
verklaren op de enige grond dat hij geweigerd heeft vragen te beantwoor
den; dat het voormelde, aan de rechter opgelegde verbod de wetgever niet ver
biedt het bewijsrecht in te richten op een wijze die verenigbaar is met de eer
biediging van het beginsel van het vermoeden van onschuld; 

Overwegende dat de appelrechters, in tegenstelling tot wat eiser be
toogt, zijn schuld niet hebben afgeleid uit de enige omstandigheid dat hij ge
weigerd heeft een verklaring af te leggen; dat zij daarenboven immers erop 
wijzen dat eiser de titularis is van de nummerplaat die aangebracht is op het 
voertuig waarvan de snelheid is gemeten door middel van een radartoe
stel, en vaststellen dat geen enkel objectief feitelijk gegeven is voorgelegd op 
grond waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de beklaagde zijn 
voertuig niet bestuurde op het ogenblik van de feiten; 

Overwegende dat de appelrechters aldus een bij de wet ingericht vermoe
den hebben toegepast, waarvan in het antwoord op het tweede middel is vast
gesteld dat dit vermoeden het beginsel van het vermoeden van onschuld niet 
miskende; 

Dat het middel bijgevolg niet kan worden aangenomen; 

Over het derde middel : 

Overwegende dat artikel149 van de Grondwet geen verband houdt met 
de pertinentie van het antwoord op de conclusie; dat het middel, in zo
verre het geen gebrek aan antwoord aanklaagt maar tegen het antwoord zelf 
opkomt, faalt naar recht; 

Overwegende, voor het overige, dat de appelrechters zeggen dat er geen 
grond bestaat om de door eiser voorgebrachte getuige te horen, op grond dat 
de voor de eerste rechter neergelegde verklaring "voor de noodwendig
heden van de zaak afgelegd schijnt te zijn" en "dat het in hoger beroep ge
vorderde verhoor van de opsteller ervan, meer dan twee jaar na de feiten, ge
let op de gegevens waarover de rechtbank beschikt, niet noodzakelijk is om 
de waarheid aan de dag te brengen"; dat de appelrechters hun beslissing al
dus regelmatig met redenen omkleden; 

Dat het middel, wat dat betreft, feitelijke grondslag mist; 

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

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 
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7 februari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. R. Lentz, Eupen. 

Nr. 76 

2e KAMER - 7 februari 2001 

BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID - POLITIERECHTBANK
DO DEN, SLAG EN EN VERWONDINGEN TEN GEVOLGE VAN EEN VERKEERSONGEVAL- VERKEERS
ONGEVAL- BEGRIP. 

Het ongeval waarbij een landbouwtractor betrokken is en dat zich heeft voorgedaan in 
een veld dat voor verschillende personen openstaat, is geen wegverkeersongeval (1). 
(Art. 138, 6°bis, Sv.; art. 5, 2°, Wet Versnelling Strafrechtspleging.) 

(PROCUREUR-GENERAAL TE B. T. L ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1655.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 oktober 2000 gewe
zen door het Hofvan Beroep te B.; 

Over het middel : schending van artikel 138-6°bis, van het Wetboek van Strafvor
dering, gewijzigd bij artikel 5, 2°, van de wet van 11 juli 1994, 

doordat het vaststaat dat verweerder op 21 september 1998 een landbouwtractor 
bestuurde als trekker van een machine voor het rooien van aardappelen en zich in een 
veld bevond, d.w.z. een prive-eigendom dat aileen openstaat voor landbouwvoertuigen 
met het oog op bebouwing eryan; dat het bestreden arrest, op het hoger beroep van 
het openbaar ministerie tegen het vonnis van 26 mei 2000 van de Correctionele Recht
bank te B. dat over die feiten uitspraak doet, de eerste rechter en het hofvan be
roep onbevoegd verklaart om van die feiten kennis te nemen, op grond dat het aan ver
weerder ten laste gelegde onopzettelijk doden het gevolg schijnt te zijn van een 
wegverkeersongeval, aangezien dat ongeval, waarbij een landbouwtractor betrok
ken is, zich heeft voorgedaan op een veld dat voor verschillende personen open
staat, 

terwijl een ongeval waarbij vervoer te land betrokken is en dat zich heeft voorge
daan op een veld dat aileen voor landbouwvoertuigen toegankelijk is met het oog op 
bebouwing ervan, niet kan worden gelijkgesteld met een niet-openbaar terrein dat even
wei openstaat voor een zeker aantal personen en dus geen wegverkeersongeval kan 
zijn in de zin van artikel138-6°bis, van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij 
artikel 5, 2°, van de wet van 11 juli 1994; dat het arrest zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt (schending van de in het middel aangegeven wettelijke bepalingen) : 

Overwegende dat de politierechtbank, krachtens artikel 138, 6°bis, van 
het Wetboek van Strafvordering, kennisneemt van de wanbedrijven om-

(1) Zie Cass., 16 juni 1999, A.R. P.98.1528.F, nr. 364. 
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schreven in de artikelen 418 tot 420 van het Strafwetboek, wanneer de do
ding, de slagen of de verwondingen het gevolg zijn hetzij van een ver
keersongeval waarbij voetgangers en dieren of mid del en van vervoer te 
land betrokken zijn, die de openbare weg gebruiken, hetzij van een der
gelijk ongeval dat zich heeft voorgedaan op een openbaar terrein of op een 
niet openbaar terrein, dat evenwel toegankelijk is voor een zeker aantal 
personen; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de in de telastlegging be
doelde onopzettelijk doding, waarbij een landbouwtractor betrokken is, zich 
heeft voorgedaan "op een veld dat voor verschillende personen openstaat"; 

Overwegende dat de appelrechters, uit die vaststellingen aileen, niet wet
tig hebben kunnen afleiden dat een dergelijk ongeval een wegverkeersonge
val is; 

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 B. 

7 februari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggeuer : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 77 

2e KAMER - 7 februari 2001 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- REDELIJKE TERMIJN- EERLIJK PRO
CES - BEOORDELING- BEVOEGDHEID. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- EERLIJK PROCES- BEOORDELING- VOORLOPIGE HECHTE
NIS - BEVOEGDHEID. 

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN - HUISZOEKINGEN EN BESLAGLEGGINGEN- VORM
VEREISTEN- NIETIGHEID. 

4 o BE SLAG- ALLERLEI - STRAFZAKEN - ONDERZOEK- VORMVEREISTEN- NIETIGHEID. 

1 o en 2° De rechter die inzake voorlopige hechtenis uitspraak doet, is niet beuoegd om 
te oordelen of grieven die afgeleid zijn uit de schending van het recht om op onpar
tijdige wijze binnen een redelijke termijn te worden berecht, gesteld dat ze gegrond 
zijn, een eerlijk proces voor het vonnisgerecht onmogelijk zullen maken (1). (Art. 6.1 
E.V.R.M.) 

(1) Zie Cass., 14 april 1999, A.R. P.99.0483.F, nr. 208. 
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3° en 4° De bij art. 35 Sv. voorgeschreven vormvereisten zijn noch substantieel noch 
op straffe van nietigheid voorgeschreven (2). (Art. 35 Sv.) 

(G ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.Ol.Ol68.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 januari 2001 gewe
zen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te 
Luik; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat eiser, na voor de appelrechters "de abnormale vertra

ging van het deskundigenonderzoek dat tot (zijn) aanhouding heeft ge
leid" te hebben aangeklaagd, het arrest verwijt niet te antwoorden op het mid
del waarin hij aanvoert dat die vertraging een schending van artikel6.1 van 
het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden oplevert, dat het recht waarborgt om binnen een 
redelijke termijn door een onpartijdige rechterlijke instantie te worden be
recht; 

Maar overwegende dat de rechters die inzake voorlopige hechtenis uit
spraak doen, niet kunnen oordelen of een dergelijke grief, gesteld dat hij ge
grond is, een eerlijk proces voor het vonnisgerecht onmogelijk maken; 

Dat het arrest, voor het overige, eisers grief terzijde laat door vast te stel
len dat de handhaving van de hechtenis niet te wijten is aan de aange
klaagde vertraging; dat het zijn beslissing aldus naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat de vormvereisten van artikel 35 van het Wetboek van 

Strafvordering, die krachtens artikel 89 van dat wetboek ook gelden voor de 
onderzoeksrechter, noch substantieel zijn noch op straffe van nietigheid voor
geschreven zijn; 

Dat, bijgevolg, het arrest dat vermeldt "dat artikel 35 van het Wetboek van 
Strafvordering geen enkele termijn bepaalt waarbinnen die vormvereisten 
vervuld moeten zijn", die wetsbepaling niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

7 februari 2001- 28 kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal- Advocaat: mr. J.-P. Charlier, Luik. 

(2) Zie Cass., 26 sept. 1966 CA. C., 1967, 95); 18 sept. 1967 (ibid., 1968, 74); 25 sept. 1996, A.R. 
P.96.0594.F, nr. 330. 
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Nr. 78 

1 e KAMER - 8 februari 2001 

1 o OVEREENKOMST- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PAR
TIJEN- UITVOERING TE GOEDER TROUW- RECHTSMISBRUIK- BEGRIP. 

2o RECHTSMISBRUIK - BEGRIP. 

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHTSMISBRUIK- BEGRIP. 

4° OVEREENKOMST- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PAR
TIJEN- UITVOERING TE GOEDER TROUW- RECHTSMISBRUIK- GEVOLG. 

so RECHTSMISBRUIK - GEVOLG. 

6° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - RECHTSMISBRUIK - GEVOLG. 

1 o 2° en 3° Rechtsmisbruik bij de uitvoering van overeenkomsten is de rechts
uitoefening op een manier die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uit
oefening van die rechten door een voorzichtig en bezorgd persoon (1). (Art. 1124, derde 
lid, B.W.) 

4°, so en 6° De sanctie van het misbruik bij de uitoefening van contractuele rechten be
staat in het opleggen van de normale uitoefening ervan of in het hers tel van de schade 
ten gevolge van dat misbruik; wanneer de abusieve rechtsuitoefening betrekking heeft 
op de toepassing van een contractueel beding, kan het herstel erin bestaan dat aan 
de schuldeiser het recht wordt ontzegd om op dat beding een beroep te doen. (Art. 1134, 
derde lid, B.W.) 

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

ARREST 

(A.R. C.98.0470.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 juni 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1134 en 11S2 van het Burgerlijk Wetboek en van het al

gemeen rechtsbeginsel betre:ffende het verbod van rechtsmisbruik, 
doordat het hof van beroep eiseres' oorspronkelijke vordering tot schadevergoe

ding, bij toepassing van een tussen partijen geldend schadebeding bij verkoop door ver
weerders van het door hen aangekocht onroerend goed v66r het verstrijken van een 
termijn van 20 jaar vanaf de datum van de notaritHe aankoopakte, afwijst als onge
grond, o.m. op volgende gronden : 

"( ... ) dat overeenkomstig artikel 1134, lid 1, BW geldig gesloten overeenkomsten de 
partijen en de rechter tot wet strekken; 

( ... ) dat verweerster niet aantoont dat het schadebeding in kwestie niet de vergoe
ding beoogt van de potentiele schade op het ogenblik van de contractsluiting; dat niet 
blijkt dat het strijdig met de openbare orde of de goede zeden is (niet nietig); dat al
dus enkel de vraag zich aandient of in de gegeven omstandigheden de toepassing er
van op grond van het verbod van rechtsmisbruik moet worden beperkt (beperkende 
werking van de goede trouw); 

(1) Cass., 1 feb. 1996, A.R. C.93.0532.N, nr. 66. 
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(. .. ) dat (eiseres) geen misbruik mag maken van de rechten die de aankoopakte 
haar toekent; dat om dit te kunnen beoordelen moet worden nagegaan of de voor
delen die zij thans uit de uitoefening van het haar bij de overeenkomst toege
kende recht trekt in verhouding staan met de nadelen die er voor (verweerders) uit 
voortvloeien; 

(. .. ) dat er in deze in hoofde van (eiseres) een evident onaanvaardbare rechts
uitoefening is; dat immers gelet op de tussen (verweerders) tussengekomen echt
scheiding de verkoop onvermijdelijk was en dus niet is geschied om commerciiHe re
denen; dat gelet op de reeds verstreken termijn van 17 jaar de verkoop geen gevolg 
had strijdig met de huisvestingscode (geen speculatie); dat voor zover (eiseres) op
merkt dat de bij de verkoop verkregen prijs veel hoger is dan de aankoopprijs dient 
te worden gesteld dat dit het gevolg is van een normale waardevermeerdering over een 
termijn van 17 jaar en van de verbouwingswerken gedaan met goedkeuring van (ei
seres); 

(. .. ) dat (eiseres) wanneer zij in de gegeven omstandigheden betaling vordert van het 
in artikel 21 van de bijlage voorzien schadebeding voor zichzelf een voordeel na
streeft dat niet in verhouding is tot de last die alsdan voor (verweerders) uit de aankoop
akte voortvloeit", 

terwijl, eerste onderdeel, het beginsel van artikel 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd, een partij ver
biedt misbruik te maken van de rechten die de overeenkomst haar toekent; rechts
misbruik de rechtsuitoefening is op een marrier die kennelijk de grenzen te buiten gaat 
van de normale uitoefening van die rechten door een voorzichtig en bezorgd per
soon; het hofvan beroep, nate hebben vastgesteld dat voormeld schadebeding de ver
goeding beoogt van de potentii:He schade op het ogenblik van de contractsluiting en niet 
strijdig is met de openbare orde of de goede zeden, beslist dat : 

1. gelet op de tussen verweerders tussengekomen echtscheiding 'de verkoop onver
mijdelijk was' en dus niet is geschied om commerciele redenen; 

2. gelet op de reeds verstreken termijn van 17 jaar de verkoop geen gevolg had strij
dig met de huisvestingscode (geen speculatie); 

3. de veel hogere prijs verkregen bij de verkoop dan de aankoopprijs het gevolg is 
van een normale waardevermeerdering over een termijn van 17 jaar en van de met 
goedkeuring van eiseres verrichte verbouwingswerken; het hofvan beroep uit deze ge
gevens, die louter betrekking hebben op de oorzaken van de verkoop van het onroe
rend goed en de daarbij verkregen verkoopprijs, niet wettig vermocht af te leiden dat 
eis.eres misbruik had gemaakt van haar recht op de toepassing van het tussen par
tijen geldend schadebeding in geval van verkoop v66r het verstrijken van een ter
mijn van 20 jaar vanaf de datum van de notariele aankoopakte, 

zodat het hofvan beroep de ongegrondverklaring van eiseres' vordering op deze gran
den niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 1134 en 1152 van het 
Burgerlijk Wetboek en van voormeld algemeen rechtsbeginsel), 

terwijl, tweede onderdeel, de rechter, als sanctie op een rechtsmisbruik door een 
contractpartij, niet vermag de overeenkomst te herzien en die partij geheel verval
len te verklaren van het recht dat zij uit de overeenkomst put; de sanctie op een rechts
misbruik niet het volledig verbeuren van dat recht is, maar het opleggen van de nor
male uitoefening ervan of het herstel van de schade die door het misbruik is 
teweeggebracht, 

zodat het hofvan beroep, door eiseres' vordering tot betaling van schadevergoe
ding bij toepassing van het door haar ingeroepen schadebeding als ongegrond af te wij
zen omdat zij misbruik maakt van haar contractueel recht door voor zichzelf een voor
deel nate streven dat niet in verhouding is tot de last die ervoor verweerders uit 
voortvloeit, zijn beslissing aldus niet naar recht verantwoordt (schending van de ar
tikelen 1134 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek en van voormeld algemeen rechts
beginsel): 
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Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het beginsel van artikel 1134 van het Burgerlijk Wet
hoek dat overeenkomsten te goeder trouw moeten worden uitgevoerd, een par
tij verbiedt misbruik te maken van de rechten die de overeenkomst haar toe
kent; dat rechtsmisbruik die rechtsuitoefening is op een marrier die kennelijk 
de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van die rechten door 
een voorzichtig en bezorgd persoon; 

Overwegende dat het hof van beroep vaststelt dat eiseres krachtens een 
strafbeding aanspraak maakt op schadevergoeding ten belope 300.000 BEF 
wegens de verkoop door de verweerders van een sociale woning in strijd met 
het beding dat de vervreemding ervan verbiedt gedurende 20 jaar; 

Overwegende dat het hof van beroep oordeelt dat : 

1. de verkoop een onvermijdelijk gevolg was van de echtscheiding van de 
verweerders en niet was ingegeven door commerciele motieven, 

2. de verkoop plaatsvond na verloop van ruim zeventien jaar, 

3. ieder speculatief oogmerk is uitgesloten en de verkoop niet leidt tot ge
volgen die strijdig zijn met de huisvestingscode, 

4. bij de hoogte van de verkoopprijs rekening dient gehouden te worden met 
de normale waardevermeerdering en de door de verweerders met goedkeu
ring van eiseres uitgevoerde verbeteringswerken; 

Overwegende dat het hof van beroep uit die vaststellingen heeft kunnen 
afieiden dat eiseres haar recht op een onaanvaardbare wijze heeft uitgeoe
fend en zijn beslissing naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat de sanctie van het misbruik bij de uitoefening van con
tractuele rechten bestaat in het opleggen van de normale uitoefening er
van of in het herstel van de schade ten gevolge van dat misbruik; dat wan
neer de abusieve rechtsuitoefening betrekking heeft op de toepassing van een 
contractueel beding, het herstel er kan in bestaan dat aan de schuldeiser het 
recht wordt ontzegd om op dat beding een beroep te doen; 

Dat het hofvan beroep oordeelt dat het inroepen van het strafbeding een 
"evident onaanvaardbare" rechtsuitoefening oplevert; dat het beslist dat dit 
beding niet kan worden toegepast; 

Dat het zodoende eiseres niet vervallen verklaart van haar rechten die zij 
uit de overeenkomst put en de in het onderdeel aangewezen wetsbepalin
gen niet schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

8 februari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Wauters, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Hutzler. 
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Nr. 79 

1 e KAMER - 8 februari 2001 

VORDERING IN RECHTE - BURGERLIJKE ZAKEN- OORZAAK- AMBTSHALVE WIJZI
GING DOOR DE RECHTER- VORDERING GEGROND OP NIETIGHEID VAN DE OVEREENKOMST
CONTRACTUELE FOUT - GEVOLG. 

De rechter die de ontbinding van een verkoop uitspreekt wegens een contractuele {out, 
hoewel de vordering gegrond is op de nietigheid van de overeenkomst, wijzigt het voor
werp en de oorzaak van de vordering en miskent bijgevolg het beschikkings
beginsel (1). (Art. 1138, 2°, B.W.) 

(S.G.P.M.I. N.V. T. BEURRERIE DU PAYS DE HERVE-AUBEL N.V. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0222.F) 

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

Over het middel: schending van artikell138, 2a, van het Gerechtelijk Wetboek en 
tevens miskenning van het in die wetsbepaling neergelegde beschikkingsbeginsel, 

doordat het arrest, dat uitspraak doet bij wege van nieuwe beschikkingen, zegt "dat 
de tussen (eiseres) en (de eerste verweerster) gesloten koop van 16 oktober 1995 ten 
nadele van (eiseres) ontbonden wordt, en bijgevolg ook de koopovereenkomsten die de 
overige partijen hebben gesloten", zulks op grond van alle redenen die geacht wor
den hier integraal weergegeven te zijn en met name "dat de verkoper, ingevolge diens 
verplichting tot levering, een zaak die met de verkochte zaak overeenstemt ter be
schikking van de koper moet stellen; dat de verplichting om de zaak te leveren ook slaat 
op de toebehoren ervan, zijnde de materiele of juridische gegevens die geacht wor
den ondeelbaar of onafscheidelijk van de zaak te zijn (. .. ), zoals de volstrekt betrouw
bare uiterste gebruiksdatum van voor mensen bestemde levensmiddelen; dat (eise
res), omdat zij een product heeft geleverd dat ongeschikt was om in de handel te 
brengen, de gevolgen zal moeten dragen van de tegen haar uitgesproken ontbin
ding van de overeenkomsten betreffende een dergelijk product(. .. )", 

terwijl het beschikkingsbeginsel de rechter verbiedt het voorwerp en de oorzaak van 
de hem voorgelegde vorderingen te wijzigen; hij derhalve geen uitspraak mag doen over 
andere rechtsfeiten dan die waarop de partijen hun vordering hebben gegrond; uit de 
processtukken blijkt dat de eerste verweerster, voor het hof van beroep, wegens be
drog de vernietiging vorderde van de tussen haar en eiseres gesloten koop; zij al
dus, net als de overige verweersters, tot staving van haar vordering het bestaan van 
een gebrek in de instemming dat leidt tot de nietigheid van de koop had aange
voerd; de omschrijving van een feit als een gebrek in de instemming waardoor de over
eenkomst ongeldig en nietig wordt, het bestaan uitsluit van een rechtsgeldig tot stand 
gekomen overeenkomst, terwijl de omschrijving van hetzelfde feit als een contrac
tuele fout - net als de bestraffing daarvan door de gerechtelijke ontbinding - het be
staan veronderstelt van een rechtsgeldig gesloten overeenkomst; daaruit volgt dat het 
arrest, aangezien het oordeelt dat eiseres een contractuele fout heeft begaan door een 

(1) l.v.m. het geval van een vordering die gegrond is op een rechtsgeldig gesloten overeen
komst waar de rechter precontractuele fouten in aanmerking neemt, zie Cass., 5 dec. 1997, A.R. 
C.96.0125.F, nr. 531, met conclusies advocaat-generaal J. Spreutels in Bull. en Pas.; E. KRINGS, 
"L'office du juge dans la direction du proces", J. T., 1983, p. 514, inz. nrs. 12 tot 17; ''L'office du juge. 
Evolution, revolution au tradition" J.T., 1993, p. 17 e.v. inz. p. 18 en 19; J. RAuws, "Het ambts
halve aanvullen van de rechtsgrond en de autonomie van de partijen" R. W., 1985-1986, 2215 e.v. 
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product te leveren dat ongeschikt was om in de handel te brengen en het de koop
overeenkomst die zij met de eerste verweerster heeft gesloten, ten nadele van eerst
genoemde ontbindt, de oorzaak en het voorwerp van de vordering heeft gewijzigd (scherr
ding van artikelll38, 2", van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het in die 
wetsbepaling neergelegde beschikkingsbeginsel) : 

Overwegende dat de eerste verweerster voor het hof van beroep met name 
de vernietiging heeft gevorderd van de overeenkomst van 16 oktober 1995 
waarbij eiseres haar een lot boter had verkocht en aanvoerde dat ''het aan
brengen (door eiseres) van een uiterste gebruiksdatum (van de goederen 
waarop de koop betrekking had die zonder medeweten van haar mede
contractant werd gewijzigd, als hoofdzakelijk bedrog (moest) worden aan
gemerkt" en dat "(eiseres) tevergeefs tracht(te) zich vrij te pleiten van de mis
leiding die ontegensprekelijk het bedrog oplevert waaraan zij zich schuldig 
(had) gemaakt door Chaar) een voorbeeld van een verpakking te sturen waarop 
de uiterste gebruiksdatum zorgvuldig was uitgewist"; 

Dat de eerste verweerster voorts die precontractuele fout heeft aange
voerd tot staving van haar incidenteel beroep dat ertoe strekte een be
paalde schadevergoeding te vorderen die de eerste rechter, hoewel hij het be
staan van bedrog erkende, haar niet had willen toekennen; 

Overwegende dat het arrest, dat uitspraak doet bij wege van nieuwe be
schikkingen, zegt "dat de tussen (eiseres) en (de eerste verweerster) geslo
ten koop van 16 oktober 1995 ten nadele van (eiseres) ontbonden wordt, (en) 
bijgevolg ook de koopovereenkomsten die de overige partijen hebben geslo
ten" en tegen eiseres, ten voordele van de eerste verweerster, verschei
dene veroordelingen uitspreekt, in hoofdzaak op grond "dat de verkoper, in
gevolge diens verplichting tot levering, een zaak die met de verkochte zaak 
overeenstemt ter beschikking van de koper moet stellen; dat de verplich
ting om de zaak te leveren ook slaat op de toebehoren ervan, zijnde de ma
teriele of juridische gegevens die geacht worden ondeelbaar of onafscheide
lijk van de zaak te zijn (. .. ), zoals de volstrekt betrouwbare uiterste 
gebruiksdatum van voor menselijke consumptie bestemde levensmidde
len; dat (eiseres), omdat zij een product heeft geleverd dat ongeschikt was 
om in de handel te brengen, de gevolgen zal moeten dragen van de tegen haar 
uitgesproken ontbinding van de overeenkomsten betreffende een dergelijk 
product (. .. )"; 

Overwegende dat het arrest, aangezien het de ontbinding uitspreekt van 
de koop tussen eiseres en de eerste verweerster en, ten gevolge daarvan, ook 
van de koopovereenkomsten waarbij de tweede en de derde verweerster be
trokken waren, en aangezien het de aansprakelijkheid van eiseres op een con
tractuele fout grondt, het voorwerp en de oorzaak van de vordering van de 
eerste verweerster wijzigt en derhalve het in artikel1138, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek neergelegde beschikkingsbeginsel miskent; 

Dat het middel gegrond is : 

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

8 februari 2001- le kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Velu - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Draps. 
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Nr. 80 

1 e KAMER - 9 februari 2001 

1 o DOUANE EN ACCIJNZEN- INVOERRECHTEN- BEHOORLIJKE AANGIFTE. 

2° CASSATIEMIDDELEN - BELASTINGZAKEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
FEITENRECHTER- DOUANE EN ACCIJNZEN- UITREKENING VAN DE INVOERRECHTEN- BE· 
HOORLIJKE AANGIFTE - TOETSING DOOR HET HOF. 

3o ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- DOUANE 
EN ACCIJNZEN- UITREKENING VAN DE INVOERRECHTEN- BEHOORLIJKE AANGIFTE- TOET
SING DOOR HET HOF. 

1 o Wanneer de goederen behoorlijk zijn aangegeven, wordt de uitrekening van de ver
schuldigde accijnsrechten overgelaten aan de ontvanger en kan men volstaan met be
taling van de rechten die door deze werden uitgerekend (1). (Art. 143, § 1, A.W.D.A.) 

2° en 3° Al staat het aan de feitenrechter onaantastbaar en in feite vast te stellen wan
neer een aangifte van goederen met het oog op de uitrekening van de accijns
rechten onbehoorlijk is, kan het Hof evenwel toetsen of de feitenrechter uit de door 
hem vermelde gegevens vermocht afte leiden dat de aangifte onbehoorlijk is (2). (Art. 
147, tweede lid, G.W.) 

(REMAT N.V. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. C.99.0142.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 september 1998 ge
wezen door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt: schending van artikel 143, §§ 1, en 4, A.W.D.A. 
en artikel2 van de EG-Verordening nr. 1697/79 van de "Raad van Europa" van 24 juli 
1979, 

doordat het hofvan beroep in punt 1 van het bestreden arrest heeft gesteld: "De 
goederen werden aangegeven als silo- afval en de administratie beweert dat ze dien
den aangegeven te worden als volwaardige rijst. Als silo-afval kunnen onder het douane
tarief 23.02 worden aangegeven 'zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van 
het malen of van andere bewerkingen van granen of van peulvruchten, ook indien in 
pellets'. Uit het onderzoek van de administratie, te weten het onderzoek van het ge
nomen monster, is gebleken dat de goederen niet beantwoordden aan deze omschrij
ving. Zulks werd aan de bestuurder van de N.V. Remat ter kennis gebracht op 14 de
cember 1990 en deze verklaarde zich te zullen onderwerpen aan de tariefbeslissing. 
Deze bestuurder was aanwezig bij het nemen van de monsters en heeft kunnen vast
stellen dat de monsters volledig legaal werden genomen", alsook : "Er dient niet on
derzocht te worden of de ingevoerde rijst al dan niet geschikt was voor menselijke con
sumptie omdat dit geen rol speelt bij de bepaling van het toepasselijk douanetarief. 
Ook de prijs welke door de N.V. Remat aan haar afnemer werd aangerekend, is zon
der invloed. Ret staat dan ook vast dat de aangegeven rijst, tarieftechnisch, niet be
antwoordde aan de vereisten om als silo-afval te worden ingevoerd. De aangifte was 
dan ook onjuist", en in punt 2 omtrent de toepasbaarheid van artikel143, § 4, A.W.D.A.: 

(1) Zie Cass., 23 mei 1990, A.R. 8033, nr. 556, en 30 sept. 1993, A.R. 9673, nr. 387. 

(2) Zie noot 1. 
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"Deze wetsbepaling (met name artikel143, § 3, A.W.D.A.) vangt aan met de woor
den 'die verjaringen .. .' en heeft dus kennelijk uitsluitend betrekking op de verjarin
gen waarvan voordien sprake. Welnu, § 1 van dit artikel behandelt de gevallen waarin 
de goederen 'behoorlijk' aangegeven zijn en de terugvordering van teveel betaalde be
dragen door de aangever, terwijl de §§ 2 en 3, uitsluitend betrekking hebben op de ac
cijns. Nu, zoals sub 1 hierboven aangetoond, de rijst niet 'behoorlijk', d.i. onder de juiste 
tariefcode, werd aangegeven en de huidige vordering oak geen vordering tot terug
gave is uitgaande van de invoerder (zodat aan de voorwaarden van § 1 niet was vol
daan) en de betwisting geen betrekking heeft op accijns (zodat oak niet is voldaan aan 
de vereisten van de §§ 2 en 3), is de bepaling van § 4 ten deze niet toepasselijk", waar
bij het dan stelt dat de vordering niet verjaard is, nu artikel 2 van de EG-Verordening 
nr. 1697179 van toepassing is en "deze bepaling voorziet oak de toepasselijke verja
ringstermijn van 3 jaar, welke niet verstreken was op het ogenblik waarop de vor
dering in rechte werd ingeleid", 

terwijl enerzijds, artikel143, § 1, A.W.D.A. de uitrekening van de invoerrechten be
treft van de goederen, die 'behoorlijk" zijn aangegeven, en het hofvan beroep in het 
bestreden arrest ten onrechte aanvaardt dat een onjuiste aangifte omwille van een 
tarieftechnische fout vanwege de aangever geen behoorlijke aangifte zou uitmaken in 
de zin van artikel143, § 1, A.W.D.A., aangezien er geen enkele identiteit bestaat tus
sen het onjuist zijn van een aangifte en het onbehoorlijk zijn van een aangifte; dat im
mers niet elke fout in de aangifte deze aangifte onbehoorlijk maakt; dat, opdat er sprake 
zou zijn van een onbehoorlijke aangifte het noodzakelijk is dat er een strafrechte
lijk vervolgbare handeling is gesteld bij het opstellen en indienen van de aangifte of 
noodzakelijk is dat de goederen niet aanwezig zijn op de plaats waar de douane
behandeling zal geschieden; de aangifte niet wordt ingereikt bij het kantoor of, in som
mige gevallen, bij de van dat kantoor afhangende dienst, die bevoegd is de aangifte 
te behandelen; de aangifte niet voldoet aan de vormvereisten en niet alle nodige ge
gevens bevat; niet alle documenten worden overgelegd samen met de aangifte, die wet
telijk zijn vereist om de goederen de aangegeven bestemming te doen volgen en de even
tueel aangevraagde toelating niet is toegekend; dat een aangifte echter niet onbehoorlijk 
is als de aangever oprecht, ter goeder trouw en zonder enig crimineel opzet een be
paalde post invult in de aangifte naar zijn eigen inzicht, en deze post achteraf be
twist wordt door de bevoegde douaneoverheid en blijkt onjuist te zijn; zodat de appel
rechter op grand van de door hem vastgestelde gegevens en de loutere vaststelling dat 
de aangifte om tarieftechnische redenen onjuist was niet kon oordelen dat er geen be
hoorlijke aangifte was; 

Overwegende dat overeenkomstig artikel143, § 1, Douane enAccijnzen
wet, wanneer de goederen behoorlijk aangegeven zijn, de berekening van de 
rechten wordt overgelaten aan de ontvanger en men kan volstaan met be
taling van datgene dat werd berekend; 

Overwegende dat de feitenrechter onaantastbaar en in feite vaststelt wan
neer een aangifte onbehoorlijk is; dat het Hof evenwel kan toetsen of de feiten
rechter uit de door hem vermelde gegevens vermocht afte leiden dat een aan
gifte onbehoorlijk is; 

Overwegende dat het arrest vaststelt, na de feitelijke gegevens te heb
ben vermeld die geleid hebben tot het nemen van monsters, dat de aange
geven rijst, verborgen onder stof, tarieftechnisch niet beantwoordde aan de 
vereisten om als silo-afval te worden ingevoerd; 

Dat het op grond hiervan, zonder schending van de in het middel aange
wezen wetsbepalingen, vermocht te oordelen dat de goederen niet behoor
lijk werden aangegeven, zoals bepaald in artikel 143, § 1, Douane en 
Accijnzenwet, zodat artikell43, § 4, van dezelfde wet niet van toepassing is; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
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Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de noot overgelegd zonder bij
stand van een advocaat bij het Hof van Cassatie; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindend
verklaring; veroordeelt eiseres in de kosten. 

9 februari 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Landers - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaat ; mr. Biitzler. 

Nr. 81 

1 e KAMER- 9 februari 2001 

1° MERKEN- BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUX-MERKENWET- BENELUX-MERKENWET, 
ARTIKEL 13, A (OUD)- OVEREENSTEMMING- GEV AAR VOOR ASSOCIATIE- IN AANMERKING TE 
NEMEN PUBLIEK- BEGRIP. 

2° BENELUX- VERDRAGSBEPALINGEN- OVEREENKOMST INZAKE WAREN- EN DIENSTMER
KEN- BENELUX MERKENWET, ARTIKEL 13A (OUD)- OVEREENSTEMMING- GEVAAR VOOR AS
SOCIATIE -IN AANMERKING TE NEMEN PUBLIEK- BEGRIP. 

3° MERKEN- BENELUX-OVEREENKOMST. BENELUX-MERKENWEG- BENELUX MERKEN
WET, ARTIKEL 13, A, AANHEF EN 1- OVEREENSTEMMING -ASSOCIATIE- GEVAAR VOOR VER
WARRING- BEGRIP. 

4 o BENELUX- VERDRAGSBEPALINGEN- OVEREENKOMST INZAKE WAREN- EN DIENSTMER
KEN- BENELUX-MERKENWET, ARTIKEL 13, A, AANHEF EN 1- OVEREENSTEMMING -ASSOCI
ATIE- GEVAAR VOOR VERWARRING- BEGRIP. 

1 o en 2° Van overeenstemming tussen een merk en een teken is sprake wanneer, mede 
gezien de bijzonderheden van het geval en met name de onderscheidende kracht van 
het merk en het teken, elk in zijn geheel en in onderling verband beschouwd, audi
tief, visueel en begripsmatig zodanige gelijkenis vertonen dat reeds daardoor de mo
gelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken is geconfronteerd, associaties tus
sen het teken en het merk worden gewekt; van gevaar voor associatie is sprake zo dit 
gevaar aanwezig kan worden geacht bij de gemiddeld gei'nformeerde, omzichtige en 
oplettende gewone consument van de betrokken waren of diensten (1); het crite
rium betekenisvol deel van het publiek wijkt daarvan niet af (2). (Art. 13, A, 1, 
Benelux-Merkenwet.) 

(l) BenGH., 2 okt. 2000, nr. A 98/3, met conclusies van de h. du Jardin, advocaat-generaal bij 
het Ben,GH. Dit arrest beslist tevens dat, ook bij de beoordeling van het gevaar voor verwar
ring van het overeenstemmend teken met het merk (zie samenvatting sub 3° en 4 °), moet wor
den uitgegaan van de gemiddeld gei:nformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument van 
de betrokken waren en diensten. 

(2) Art, 13A voordat het werd vervangen bij het Protocol van 2 dec. 1992, in werking getre
den op 1 jan. 1996; vo]gens het in de bovenstaande voetnoot vermelde arrest moeten de bewoor
dingen van art. 13, A (oud) na 31 dec. 1992 worden uitgelegd conform art. 5 van de Eerste Richt
lijn van de Raad van de E.G. van 21 december 1988 (89/104/EEG), zoals dit uitgelegd is o.m. door 
het arrest op 11 november 1997 gewezen door het H.v.J. (nr. C-251195, Jur. 1997, 1-1691, inzake 
het merk Sabel). 
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3° en 4° Op grand van art. 13, A, aanhef en onder 1, Benelux-Merkenwet, kan de merk
houder zich slechts verzetten tegen het gebruik van een met zijn merk overeenstem
mend teken indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan; gevaar voor 
verwarring kan niet reeds aanwezig worden geacht indien het publiek twee mer
ken wegens hun overeenstemmende inhoud zou kunnen associeren (3). 

(BROUWERIJ HAACHT N.V. T. SOCIETE GENERALE DES GRANDES SOURCES BELGES N.V.) 

ARREST 

(A.R. C.95.0148.N) 

HET HOF; -- Gelet op het bestreden arrest, op 15 december 1994 gewe-
zen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hofvan 29 oktober 1998 (4); 
Gelet op het arrest van het Benelux-Gerechtshofvan 2 oktober 2000 (5); 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 13, A, lid 1, 1 o, van de eenvormige Beneluxwet op de Mer

ken (BMW) ingevoerd en goedgekeurd door de Belgische wet van 30 juni 1969, 
doordat, het bestreden arrest het vonnis a quo bevestigt en bijgevolg de vorde

ring van eiseres tot stopzetting van het gebruik door verweerster van het teken Val
vert voor drinkwater en limonades verwerpt op grond van de vaststelling dat er geen 
voldoende gelijkenis is om associatiegevaar te doen ontstaat tussen het merk Val en 
het teken Valvert omdat op begripsmatig vlak "zowel het merk Val en de afgeleide mer
ken als het merk Valvert, mits een aantal gedachtensprongen verwijzen naar na
tuurlijke producten waarvan bronwater er een is ( ... ); "dat gelet op de gedachten
sprongen die zij bij de aangesproken consumenten veronderstellen en de algemeenheid 
van de verwijzing, de begripsmatige gelijkenis tussen het merk Val en de afgeleide mer
ken enerzijds en het merk Valvert anderzijds evenmin van aard is om associaties op 
te roepen bij een betekenisvol deel van het publiek", 

terwijl krachtens artikel13, A, lid 1, 1 o, BMW, bij de beoordeling van de vraag of 
een merkhouder, zoals eiseres zich kan verzetten tegen het gebruik van een over
eenstemmend teken door een derde het volstaat dat merk en aangevochten teken op 
visueel, auditief of begripsmatig vlak in zijn geheel of afzonderlijk op elk vlak een zo
danige gelijkenis vertonen dat de mogelijkheid bestaat dat bij iemand die met het te
ken wordt geconfronteerd associaties tussen het teken en het merk worden gewekt, 

zodat, het bestreden arrest dat beslist dat een begripsmatige gelijkenis tussen de 
door eiseres ingeroepen merken en het door verweerster gebruikt litigieuse teken niet 
van aard is om associaties op te roepen bij een betekenisvol deel van het publiek en 
mede daarom besluit tot een gebrek aan overeenstemming tussen het merk Val en het 
teken Valvert het wettelijk begrip van overeenstemmend teken miskent en bijge
volg artikel 13, A, lid 1, 1 o, van de eenvormige Benelux Merkenwet schendt : 

Overwegende dat het middel het arrest bekritiseert in zoverre het de vor
dering van eiseres, ingeleid bij dagvaarding van 2 september 1992, afwijst 
en inzonderheid het gebruik van het teken Valvert door verweerster niet ver
biedt en weigert de Beneluxdepots nummer 485.738 Valvert en 491.495 Val
ver voor de warenklasse 32 nietig te verklaren; 

(3) Ben.GH., 2 okt. 2000, nr. A 98/3, met conclusies van de h. du Jardin, advocaat-generaal bij 
het Ben.GH. Wat de rechtspraak betreft voorafgaand aan de interpretatie van art. 13A (oud) con
form de Richtlijn 89/104/EEG en de vervanging van dit art. door het Protocol van 2 dec. 1992, zie 
ook Cass., 29 sept. 1988, A.R. 7992, nr. 60, en de verwijzingen in de voetnoot. 

(4) A.R. C.95.0148.N, nr. 462. 

(5) Zaak nr. A 98/3. 
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Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat het volstaat dat merk en 
aangevochten teken op visueel, auditief of begripsmatig vlak in zijn ge
heel of afzonderlijk op elk vlak een zodanige gelijkenis vertonen dat demo
gelijkheid bestaat dat bij iemand die met het teken wordt geconfronteerd as
sociaties tussen het teken en het merk worden gewekt; 

Overwegende dat in zoverre de vordering van eiseres betrekking heeft op 
de toestand bestaande tussen de inleiding van de vordering en 31 decem
her 1992, en voor de feiten die zich voorgedaan hebben voor die datum, uit 
het arrest gewezen door het Beneluxgerechtshof op 2 oktober 2000 blijkt dat 
artikel 13, A, aanhef en onder 1 (oud), BMW aldus wordt uitgelegd dat van 
overeenstemming tussen een merk en een teken sprake is wanneer mede 
gezien de bijzonderheden van het geval, en met name de onderschei
dende kracht van het merk en het teken, elk in zijn geheel en in onder
ling verband beschouwd, auditief, visueel en begripsmatig zodanige gelij
kenis vertonen dat reeds daardoor de mogelijkheid bestaat dat iemand die 
met het teken is geconfronteerd, associaties tussen het teken en het merk 
worden gewekt; 

Dat, volgens het genoemde arrest, artikel 13, A, aanhef en onder 1, BMW 
aldus moet worden uitgelegd dat er van gevaar voor associatie sprake is, 
zo dit gevaar aanwezig kan worden geacht bij de gemiddeld gei:nformeerde, 
omzichtige en oplettende gewone consument van de betrokken waren 
of diensten; 

Overwegende dat het bestreden arrest het associatiegevaar verwerpt om 
reden dat de gelijkenissen niet van aard zijn om associaties op te roepen bij 
een betekenisvol deel van het publiek; 

Dat het arrest aldus geen criterium hanteert dat afwijkt van de regeldat 
het gevaar aanwezig moet zijn bij de gemiddelde consument omschreven in 
het arrest van het Beneluxgerechtshof nu de gemiddelde consument een be
tekenisvol deel van het publiek uitmaakt; 

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat in zoverre de vordering van eiseres betrekking heeft op 
de toestand na 31 december 1992, uit het arrest van het Beneluxgerechtshof 
van 2 oktober 2000 blijkt dat de merkhouder zich alleen kan verzetten te
gen het gebruik van het teken indien daardoor bij het publiek verwarring kan 
ontstaan en dat het gevaar voor verwarring niet reeds aanwezig kan wor
den geacht indien het publiek twee merken wegens hun overeenstem
mende inhoud zou kunnen associeren; 

Dat het middel, in zoverre het berust op de onderstelling dat de merk
houder zich tegen het gebruik van het jonger teken kan verzetten alleen reeds 
doordat bij iemand associaties tussen het teken en het merk worden ge
wekt, faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt verweerster in de 
kosten van betekening van de memorie neergelegd door verweerster na
dat het Beneluxgerechtshof op de prejudiciele vraag had geantwoord; ver
oordeelt eiseres in de overige kosten. 

9 februari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal- Advocaten: mrs. Delahaye en Nelissen Grade. 
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Nr. 82 

3e KAMER- 12 februari 2001 

RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- OPDRACHT V:AN DE RECHTER- BE
SLISSING- RECHTSGROND WAAROP PARTIJEN ZICH NIET HEBBEN BEROEPEN- GEEN GELE
GENHEID TOT TEGENSPRAAK- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL INZAKE RET RECHT VAN VER
DEDIGING- GEVOLG. 

De rechter die zijn beslissing grondt op een middel dat door de partijen niet is aan
geuoerd, zonder hun de gelegenheid te geuen daarouer uerweer te uoeren, miskent het 
recht van verdediging (1). (Algemeen beginsel van het recht van verdediging.) 

(R. .. T. SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER CONGOLAIS -
VENNOOTSCHAP NAAR KONGOLEES RECHT) 

ARREST (uertaling) 

(A.R. S.99.0188.F) 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 2 juni 1994 gewezen door 
het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel: schending van artikel635, inzonderheid 3°, van het Gerechte
lijk Wetboek, van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging, van het 
algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd,. dat is vastgelegd in arti
kel1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en, voor zoveel nodig, schending van laatst
genoemd artikel, 

doordat het arrest vaststelt (1) dat eiser op 12 maart 1973" in dienst getreden is 
bij de maatschappij der spoorwegen Kinshasa-Dilolo-Lubumbashi ( ... ); (dat hij) ver
volgens in dienst treedt bij (verweerster) ( ... ); (dat) (verweerster) (eiser) op 5 april 
1988 ontslaat met een opzeggingstermijn van zestien maanden en tien dagen met 
ingang van 22 oktober 1988"; (2) dat "(eiser)( verweerster) op 30 juli 1990 (voor de 
Arbeidsrechtbank te Luik) dagvaardt teneinde haar te doen veroordelen tot beta
ling van: achterstallig loon: 1.816.615 frank; een vergoeding op grond van artikel 
49 van het Zai:rese Wetboek van arbeidsrecht: 3.198.557 frank en 6.646.310 zai:re; 
een compensatoire opzeggingsvergoeding: 498.784 frank en 1.302.400 zai:re; een ver
goeding wegens einde loopbaan: 107.446 frank"; (3) dat verweerster tegen die vor
dering aanvoert dat de Belgische rechter onbevoegd is; dat het arrest vervolgens, met 
bevestiging van het beroepen vonnis, de Belgische hoven en rechtbanken onbe
voegd verklaart om kennis te nemen van de punten van de oorspronkelijke vorde
ring, die eiser bij de Arbeidsrechtbank te Luik had ingesteld, op grond dat "(eiser) 
van oordeel is dat de Belgische rechtbanken bevoegd zijn om zijn vordering te on
derzoeken, en zulks op grond van artikel635, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, naar 
luid waarvan 'vreemdelingen hetzij door een Belg, hetzij door een vreemdeling in de 
volgende gevallen voor de rechtbanken van het rijk kunnen worden gedagvaard : ( ... ) 
3° indien de verbintenis die ten grondslag ligt aan de vordering, in Belgie ont
staan is, uitgevoerd is ofmoet worden';( ... ) dat (eiser) de bevoegdheid van de Bel
gische rechtbanken hierop grondt dat (verweerster) de overeenkomst ten dele in Belgie 
heeft uitgevoerd door er een gedeelte van zijn loon in Belgische frank over te bren
gen naar de op zijn naam bij een Luikse bank geopende rekening en door bijdra
gen te storten aan de Rijksdienst voor overzeese sociale zekerheid; dat (ver
weerster) daarentegen van mening is dat alle verbintenissen, met inbegrip van die 
tot betaling van het loon, in Zai:re zijn uitgevoerd, aangezien het gedeelte van het 

(1) Cass., 28 jan. 2000, AR. C.98.0331.F, nr. 74; Cass., 20 nov. 2000, S.99.0108.F, nr. 632. 
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loon dat in deviezen was betaald, in Zai're was gestort alvorens, op kosten van de be
diende, te worden overgeboekt naar de buitenlandse bank van zijn keuze; ( ... ) dat (ei
ser) het enkele feit dat een gedeelte van zijn loon in Belgie is betaald een vol
doende reden acht om de Belgische rechtbanken terzake bevoegd te achten; ( ... ) dat 
artikel 6S5 van het Gerechtelijk Wetboek een uitzonderingsbepaling is die een be
perkende opsomming geeft van de voorwaarden waaronder een vreemdeling voor de 
nationale rechter kan worden gedagvaard; dat de gewone rechter van de vreemde
ling, verweerder, zijn nationale rechter is; dat artikel 6S5 niet op extensieve wijze 
kan worden uitgelegd; dat er een parallel dient te worden getrokken tussen die be
paling en die welke de territoriale bevoegdheid van de rechter in het nationale recht 
regelt, namelijk artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek, alsook artikel5, 1°, van 
het Verdrag van Brussel va n 27 september 1968 betreffende de rechterlijke be
voegdheid, welke bepalingen uiteraard niet van toepassing zijn op dit geschil, maar 
die het door vergelijking mogelijk maken het bovenaangehaalde artikel 6S5, so, te 
interpreteren en de betekenis ervan te verduidelijken; dat artikel 624 van het Ge
rechtelijk Wetboek bepaalt dat 'met uitzondering van het geval waarin de wet uit
drukkelijk bepaalt welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van de vorde
ring, deze naar keuze van de eiser kan worden gebracht : ( ... ) 2° voor de rechter van 
de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschilloopt, of een ervan zijn ont
staan ofwaar zij worden, zijn ofmoeten worden uitgevoerd'; dat een vergelijkend on
derzoek van beide bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek enkele opmerkelijke ver
schillen aan het licht brengt waaraan uiteraard een betekenis moet worden gegeven 
( ... ); dat de in artikel 6S5, so, bedoelde verbintenis die is welke ten grondslag ligt aan 
de vordering, terwijl artikel 624 gewag maakt van de verbintenissen, waarover het 
geschilloopt of een ervan; dat het dus voor de vaststelling van de nationale be
voegdheid van de rechter voldoende is dat de verbintenis, waarover het geschilloopt, 
is uitgevoerd of moest worden uitgevoerd binnen het rechtsgebied van de recht
bank waarbij de vordering is ingesteld; dat het daarentegen voor de vaststelling van 
de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken vereist is dat de verbintenis wordt na
gegaan die aan de vordering ten grondslag ligt; dat derhalve de bevoegdheid van de 
rechter niet gegrond kan zijn op het onderwerp zelf van het geschil maar op de ver
bintenis die aan de vordering ten grondslag ligt; ( ... ) dat vervolgens dient te wor
den nagegaan of in het geval dat de vordering betrekking heeft op een arbeidsover
eenkomst, de in artikel6S5, so, bedoelde verbintenis de hoofdverbintenis is, met andere 
woorden de arbeidsprestatie, of gelijk welke (eventueel zelfstandige) verbintenis die 
voortvloeit uit het contract, zelfs als ze van ondergeschikt belang, ja zelfs volledig 
bijkomstig is; ( ... ) dat artikel 6S5 een uitzonderingsbepaling is die, zoals elke uit
zondering, op beperkende wijze moet worden uitgelegd; dat de verbintenis niet een 
van de verbintenissen mag worden; (dat) (het) dus enkel om de hoofdverbintenis kan 
gaan; dat (het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen, in het kader van 
de interpretatie van artikel 5, 1 o, van het Verdrag van Brussel van 27 september 1968 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, heeft beslist dat de bij de arbeidsovereen
komsten in aanmerking te nemen verbintenis die is welke kenmerkend is voor der
gelijke overeenkomsten, inzonderheid de verbintenis om de overeengekomen werk
zaamheden te verrichten); dat de door het Hofvan Justitie aan artikel 5, 1°, van de 
overeenkomst gegeven interpretatie eveneens geldt voor artikel6S5, so, van het Ge
rechtelijk Wetboek, aangezien die teksten in identieke bewoordingen zijn gesteld en 
hetzelfde doel hebben, namelijk vaststellen welke Staat voor de rechtspraak be
voegd is, afhankelijk van de verbintenis die aan de vordering ten grondslag ligt; dat 
dus, inzake arbeidsovereenkomsten, onder de verbintenis die aan de vordering ten 
grondslag ligt, moet worden verstaan de verbintenis om de overeengekomen werk
zaamheden, namelijk het door de loontrekkende werknemer gedane werk, te ver
richten; dat genoemde verbintenis te dezen bestaat in het doen van werk waarvan 
niet wordt betwist dat het uitsluitend in Zai're diende te worden verricht; dat de over
eenkomst niet in Belgie is ondertekend; dat de Belgische rechter dus onbevoegd is 
om op grond van artikel6S5, so, van het Gerechtelijk Wetboek kennis te nemen van 
de vordering; ( ... ) dat, ook al zou, quod non, het criterium voor de bevoegdheid van 
de rechter de verbintenis zij n waarover het geschilloopt, er dan nog moet worden 
vastgesteld dat de vordering in casu voornamelijk betrekking heeft op de voorwaar
den waaronder de overeenkomst is beeindigd en, slechts in bijkomstige orde, op een 
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van de verbintenissen, die secundair maar niettemin belangrijk is, betreffende de be
taling van het achterstallig loon dat in Belgie had moeten worden betaald", 

terwijl, eerste onderdeel, (1) eiser in zijn conclusie voor het arbeidshofbetoogde dat 
een gedeelte van zijn loon voor de beeindiging van de overeenkomst door ver
weerster in Belgie werd betaald; verweerster van haar kant betoogde dat het voile· 
dige loon van eiser in Zafre werd betaald; uit de bovenstaande conclusie blijkt dat voor 
beide partijen de internationale bevoegdheid van de Belgische rechter uitsluitend af· 
hing van de beslechting van die feitenkwestie : de Belgische rechter was bevoegd als 
het stand punt van eiser betreffende de plaats van de betaling van het loon werd ge
volgd en hij was onbevoegd als het standpunt van verweerster werd aangenomen; geen 
van de partijen aanvoerde dat voor de toepassing van artikel 6S5, so, van het Ge· 
rechtelijk Wetboek uitsluitend moest worden gelet op de plaats van uitvoering van de 
belangrijkste of voor de arbeidsovereenkomst kenmerkende prestatie, namelijk de plaats 
van uitvoering van het contractueel overeengekomen werk; (2) uit de bovenstaande 
motivering blijkt dat het arrest heeft beslist dat de plaats van betaling van het over
eengekomen loon niet relevant was voor de vraag of de Belgische rechter bevoegd was 
en dat die bevoegdheid uitsluitend afhing van de plaats van uitvoering van de voor 
de arbeidsovereenkomst kenmerkende prestatie, namelijk de plaats van uitvoering van 
het overeengekomen werk; het arrest derhalve eisers recht van verdediging schendt, 
nu het de beslissing grondt op een uitlegging van artikel 6S5, so, van het Gerechte
lijk Wetboek die door geen van de partijen was opgeworpen, zonder eiser daarbij de 
gelegenheid te geven conclusie te nemen over die uitlegging (schending van het al
gemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging); het arrest daarenboven het 
beschikkingsbeginsel miskent door ambtshalve een geschil op te werpen, waarvan het 
bestaan door de partijen in hun conclusie was uitgesloten (schending van het alge
meen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd, dat is neergelegd in artikelllSS, 
2°, van het Gerechtelijk Wetboek en, voor zoveel nodig, schending van dat artikel); 

derde onderdeel, verweerster in haar appelconclusie niet subsidiair betoogde dat, ook 
al zou worden geoordeeld dat een gedeelte van het loon in Belgie werd betaald, de Bel
gische rechter dan nog niet bevoegd zou zijn om kennis te nemen van het door eiser 
bij de gedinginleidende dagvaarding voorgelegde geschil, op grond dat de vordering 
tot betaling van achterstallig loon slechts bijkomstig was ten opzichte van het voor
naamste onderwerp van de vordering, dat hoofdzakelijk betrekking had op de voor
waarden voor de beeindiging van de overeenkomst; het arrest evenwel de beslissing 
waarbij de Belgische rechter territoriaal onbevoegd wordt verklaard hierop grondt "dat, 
ook al zou, quod non, het criterium voor de bevoegdheid van de rechter de verbinte
nis zijn, waarover het geschilloopt, er dan nog moet worden vastgesteld dat de vor
dering in casu voornamelijk betrekking heeft op de voorwaarden waaronder de over
eenkomst is beeindigd en slechts in bijkomstige orde op een van de verbintenissen, die 
secundair maar niettemin belangrijk is, betreffende de betaling van het achterstal
lig loon dat in Belgie had moeten worden betaald"; het arrest, nu het zijn beslissing 
hierop grondt, zonder eiser de gelegenheid te geven dienaangaande conclusie te ne
men, het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging schendt; het daar
enboven een geschil opwerpt waarvan het bestaan door de partijen in hun conclusie 
was uitgesloten (schending van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel ge
naamd, dat is vastgelegd in artikelllSS, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek en, voor 
zoveel nodig, schending van dat artikel) : 

Wat het eerste en het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest de beslissing dat verweerster door eiser niet 

voor de rechtbanken van het rijk kon worden gedagvaard op grond van arc 
tikel 635, 3o, van het Gerechtelijk Wetboek, voornamelijk hierop grondt dat 
de aan de vordering ten grondslag liggende verbintenis, in de zin van die be
paling, de hoofdverbintenis is of de verbintenis die kenmerkend voor de tus
sen de partijen bestaande overeenkomst is, namelijk, nu het hier een arc 
beidsovereenkomst betreft, de verbintenis tot uitvoering van het 
overeengekomen werk, en niet enige andere, uit die overeenkomst voort
vloeiende verbintenis, en, subsidiair, dat, ook al hood artikel 635, 3°, van het 
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Gerechtelijk Wetboek de rechter de mogelijkheid om, onder de tussen de par
tijen overeengekomen verbintenissen, niet de voornaamste of de vopr de over
eenkomst kenmerkende verbintenis in aanmerking te nemen, maar de ver
bintenis waarover het geschilloopt, er dan nog dient te worden vastgesteld 
dat "de vordering te dezen voornamelijk betrekking heeft op de voorwaar
den waaronder de overeenkomst is beeindigd en slechts in bijkomstige orde 
op een secundaire, maar niettemin belangrijke verbintenis betreffende de be
taling van het achterstallig loon dat in Belgie had moeten worden be
taald"; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat de partijen het oneens waren over de vraag of de plaats van de be
taling van het gehele loon of van een gedeelte ervan kon worden aange
merkt als het criterium voor de bevoegdheid van de Belgische hoven en recht
banken, maar dat geen van hen heeft betoogd dat artikel 6S5, so, van het 
Gerechtelijk Wetboek de betekenis en de strekking heeft die het arbeids
hof daaraan in hoofdzaak heeft toegeschreven en dat verweerster voor de 
appelrechters niet het middel heeft aangevoerd dat zij subsidiair in aan
merking genomen hebben; 

Dat het arbeidshof, nu het zijn beslissing grondt op die interpretatie van 
artikel 6S5, so, van het Gerechtelijk Wetboek en dat middel opwerpt zon
der ze aan de tegenspraak van de partijen te onderwerpen, het recht van ver
dediging van eiser miskent; 

Dat, in zoverre, die onderdelen gegrond zijn; 

Overwegende dat de vernietiging van de beslissing op het hoofdberoep zich 
uitstrekt tot de beslissing op het incidenteel beroep wegens de band die het 
arrest tussen beide beslissingen heeft gelegd; 

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

12 februari 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- ~r
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 83 

3e KAMER- 12 februari 2001 

1 o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE- VERKIEZINGEN- GESCHIL
LEN- CASSATIEBEROEP- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- ARBEIDS
GERECHT - BESLISSING - KENNISGEVING. 

2° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BE
TEKENING- DUUR, BEGIN EN EINDE- BEGIN- ONDERNEMINGSRAAD EN CO MITE VOOR PRE
VENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK- VERKIEZINGEN- ARBEIDSGERECHT - BESLIS
SING - KENNISGEVING. 
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1 o en 2° Laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is de voorziening die is ingesteld meer 
dan drie maanden nadat de beslissing van het arbeidsgerecht over een geschil be
treffende verkiezingen voor de ondernemingsraden en de veiligheidscomites bij gerechts
briefter kennis van de eiser is gebracht (1). (Artt. 2, 32, 57 en 1073, eerste lid, Ger.W.; 
artt. 24, §§ 1 en 2, 5°, en§ 3, Bedrijfsorganisatiewet; artt. 79; §§ 1 en 2, 5°, en§ 3, 
wet 4 aug. 1996.) 

(D""" T. H.E.C. LIEGEA.S.B.L. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

CAR. S.00.0089.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 februari 2000 in laat
ste aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank te Luik; 

Over de grond van niet-ontvankelijkheid, die door het openbaar ministe
rie ambtshalve tegen de voorziening is opgeworpen overeenkomstig arti
kel 1097 van het Gerechtelijk Wetboek : de voorziening is laattijdig : 

Overwegende dat artikel 57 van het Gerechtelijk Wetboek, krachtens het
welk de termijn voor verzet, hoger beroep en voorziening in cassatie be
gint bij de betekening van de beslissing, tenzij de wet anders bepaalt, geen 
uitdrukkelijk afwijkende bepaling vereist; dat het voldoende is dat de af
wijking af te leiden valt uit wetsbepalingen die van toepassing zijn op de des
betreffende procedure; 

Overwegende dat artikel 1073, eerste lid, van voornoemd wetboek, naar 
luid waarvan, behoudens wanneer de wet een kortere termijn bepaalt, de ter
mijn om zich in cassatie te voorzien drie maanden is, te rekenen van de dag 
waarop de bestreden beslissing is betekend of van de dag van de kennisge
ving ervan overeenkomstig artikel 792, tweede en derde lid, van dat wet
hoek, tot doel heeft, enerzijds, de duur van de voorzieningstermijn te bepa
len, anderzijds, in de daarin bepaalde gevallen uitdrukkelijk af te wijken van 
de in voornoemd artikel 57 vervatte regel, zonder afbreuk te doen aan het 
in dat artikel gemaakte voorbehoud; 

Overwegende dat de voorziening van eiser bij de arbeidsrechtbank ge
grond was op artikel 9 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 betref
fende de ondernemingsraden en de comites voor preventie en bescherming 
op het werk, genomen onder meer ter uitvoering van afdeling N van de wet 
van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven; 

Dat, krachtens artikel 24, § 2, eerste lid, 5°, van die wet, de vonnissen en 
arresten, gewezen op de rechtsvorderingen die ertoe strekken een uit
spraak te verkrijgen over de geschillen betreffende afdeling N van die wet 
of de uitvoeringsbesluiten ervan, bij gerechtsbrief ter kennis worden ge
bracht van de werkgever, de betrokken werknemers, de betrokken repre
sentatieve werknemersorganisaties en de betrokken representatieve orga
nisaties van kaderleden alsmede de personen uitdrukkelijk bepaald door deze 
wet; 

(1) Cass., 12 feb. 1990, A.R. 6866-6974, nr. 362; zie Cass., 24 april1989, A.R. 8550, nr. 481; i.v.m. 
de datum waarop de kennisgeving van een vonnis of arrest is geschied, zie Cass., 20 mei 1996, A.R. 
S.95.0087.F, nr. 182, en noot 1, p. 473; Cass., 9 december 1996, volt. terechtz., A.R. S.96.0098.N, 
nr. 494; Cass., 20 feb. 1998, AR. F.96.0127.F, nr. 103, met conclusies O.M. in Bull. en Pas., 1998, 
en de aldaar aangehaalde verwijzingen. 
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Overwegende dat de wetgever, door de kennisgeving per gerechtshrief in 
te voeren, uitdrukkelijk gekozen heeft voor een snelle en goedkope proce
dure; 

Dat, in die procedure, de kennisgeving de termijn doet lopen om zich in cas
satie te voorzien; 

Overwegende dat uit artikel 32 van het Gerechtelijk Wethoek, dat krach
tens artikel 2 van voornoemd wethoek van toepassing is op de verkiezin
gen voor de ondernemingsraden en de comites voor preventie en hescher
ming op het werk, hlijkt dat de kennisgeving van een rechterlijke heslissing 
geschiedt op de dag waarop ze door de griffie wordt toegezonden aan de woon
plaats van de partij waarop de kennisgeving moet worden gedaan; 

Overwegende dat, krachtens artikel 52, eerste lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, de termijn, die wordt gerekend van middemacht tot middemacht, wordt 
gerekend vanaf de dag na die van de akte of van de geheurtenis welke hem 
doet ingaan; dat artikel 53, eerste lid, van dat wethoek hepaalt dat de ver
valdag in de termijn is hegrepen; dat naar luid van artikel 54 van dat wet
hoek, een in maanden of in jaren hepaalde termijn wordt gerekend van de 
zoveelste tot de dag v66r de zoveelste; 

Overwegende dat, enerzijds, uit de stukken van de rechtspleging hlijkt dat 
het hestreden vonnis hij gerechtshrief ter kennis van eiser is gehracht op 22 
fehruari 2000; 

Dat, anderzijds, het cassatieverzoekschrift en de exploten houdende de he
tekening ervan, overeenkomstig artikel1079, eerste lid, van het Gerechte
lijk Wethoek, op de griffie van het Hof zijn ingediend op 23 mei 2000; 

Dat, hijgevolg, de voorziening is ingesteld huiten de hij artikel 1073, eer
ste lid, van het Gerechtelijk Wethoek hepaalde termijn van drie maanden; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen; 

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

12 februari 2001- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. T'Kint. 

Nr. 84 

3e KAMER- 12 februari 2001 

1 o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERZEKERINGEN- ORGA
NISATIE- RECHTSVORDERING- VORDERING TOT ORGANISATIE VAN VERKIEZINGEN- TER
MIJN. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - OPRICHTING- RECHTS
VORDERING- VORDERING TOT ORGANISATIE VAN VERKIEZINGEN- TERMIJN. 
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1 o en 2° Uit de omstandigheid dat de rechter, om te kunnen oordelen of twee of meer 
juridische entiteiten verzuimd hebben sociale verkiezingen te houden, ofschoon zij daar
toe gehouden waren, vooraf moet nagaan of zij tezamen een technische bedrijfs
eenheid vormen, kan niet worden afgeleid dat de rechtsvordering tot organisatie van 
die verkiezingen het in art. 9 van het KB. van 25 mei 1999 bedoelde beroep is en dus 
binnen de bij die bepaling voorgeschreven termijn moet worden ingesteld (1). (Artt. 
14, § 2, b, en 24 Bedrijfsorganisatiewet; artt. 50, § 3, en 79 wet 4 aug. 1996; artt. 
6, 7, 8 en 9 K.B. 25 mei 1999.) 

(DOD N.V. E.A. T. A.B.V.V.; IN TEGENWOORDIGHEID VAN A.C.V. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.OO.Ol12.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 17 maart 2000 in laat
ste aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank te Brussel; 

Over het tweede middel : schending van de artikelen 1352 van het Burgerlijk Wet
hoek, 24, §3, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het be
drijfsleven, 79, §3, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werk
nemers bij de uitvoering van hun werk, gewijzigd, respectievelijk, door de artikelen 
2 en 3 van de wet van 28 februari 1999 houdende sommige maatregelen inzake so
dale verkiezingen, 8 en 9 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de 
ondernemingsraden en de comites voor preventie en bescherming op het werk, 

doordat het bestreden vonnis beslist dat "de rechtsvordering te dezen (. .. ) ertoe 
strekt de rechter te doen zeggen dat de (eiseressen) voldoen aan de voorwaarden voor 
de oprichting van sociale organen in hun technische bedrijfseenheid, en, bijgevolg, 
om de (eiseressen) te doen veroordelen tot de organisatie van sociale verkiezin
gen; (. .. ) dat die voorwaarden, naar de mening van (verweerster), aileen vervuld zijn 
omdat de verschillende juridische entiteiten onder ling een nauwe band hebben, zo
dat de door hen gevormde groep in zijn geheel, overeenkomstig artikel14, § 2, van 
de wet van 20 september 1948 en artikel 50, § 3, van de wet van 4 augustus 1996 
kan worden beschouwd als een enkele technische bedrijfseenheid die meer dan hon
derd werknemers tewerkstelt; (. .. ) dat de (arbeids)rechtbank dus uitspraak moet doen 
over een geschil dat voortvloeit uit de schending van de wetten van 20 september 1948 
en 4 augustus 1996 en niet over een beroep als bedoeld in artikel 9 van het ko
ninklijk besluit van 25 mei 1999"; (dat) de rechtbank dus beslist dat de rechtsvor
dering kon worden ingesteld buiten de periode van sociale verkiezingen en dat zij 
dus ontvankelijk is "los van elke termijn", op grand dat zij ertoe strekt de rechter 
te doen zeggen dat de eiseressen voldoen aan de voorwaarden voor de oprichting van 
een ondernemingsraad en een comite voor preventie en bescherming op het werk; 
dat de rechtbank daarbij preciseert dat die voorwaarden te dezen vervuld zijn ten 
gevolge van de toepassing van de in de artikelen 14, § 2, van de wet van 20 sep
tember 1948 en 50, § 3, van de wet van 4 augustus 1996 vervatte vermoedens, val
gens welke de vier eiseressen - afzonderlijke juridische entiteiten - een enkele tech
nische bedrijfseenheid vormen, 

(1) De grondslag van de in dit arrest vervatte regel, die in de samenvatting wordt weergege
ven, is de volgende : de tekst van art. 9 van het K.B. 25 mei 1999, waarin wordt bepaald dat de 
betrokken werknemers of representatieve organisaties beroep kunnen instellen, impliceert dat de 
werkgever zich vooraf zelf in het toepassingsgebied van de artt. 6, 7 of 8 van dat koninklijk be
sluit heeft gebracht, wat niet noodzakelijk het geval is. Te dezen trouwens bleek uit de overwe
gingen van het bestreden vonnis waartegen het eerste, niet gepubliceerde middel vergeefs was op
gekomen, dat zulks niet het geval was geweest. Zie Cass., 28 nov. 1983, A.R. 694 7, nr. 170; Cass., 
30 juni 1986, A.R. 5198, nr.681, met conclusies van de heer Lenaerts, toen advocaat-generaal, in 
Cass., 9 okt. 1989, A.R. 6569, nr. 81; Cass., 25 nov. 1996, A.R. S.96.0006.N, nr. 453; zie evenwel 
Cass., 21 maart 1988, A.R. 6107, nr. 454. 
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terwijl de artikelen 24, § 1, van de wet van 20 september 1948 houdende orga
nisatie van het bedrijfsleven en 79, § 1, van de wet van 4 augustus 1996 betref
fende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, gewijzigd, res
pectievelijk, door de artikelen 2 en 3 van de wet van 28 februari 1999 houdende 
sommige maatregelen inzake sociale verkiezingen bepalen dat "de( ... ) representa
tieve werknemersorganisaties ( ... ) bij de arbeidsgerechten een vordering kunnen in
stellen tot beslechting van alle geschillen in verband met deze afdeling en haar 
uitvoeringsbesluiten"; een vordering die ertoe strekt de werkgever te doen veroor
delen omdat hij verzuimd heeft sociale verkiezingen te organiseren voor de oprich
ting van een ondernemingsraad of een comite voor preventie en bescherming op het 
werk, op grand van die bepalingen rechtsgeldig kan worden ingesteld na het ver
strijken van de periode gedurende welke die verkiezingen moeten plaatsvinden; de 
reden waarom een dergelijke procedure toelaatbaar is ligt in het feit dat de werk
gever nalatig is geweest en niet uit eigen beweging en binnen de voorgeschreven ter
mijnen datgene verricht heeft waartoe hij wettelijk en zonder meer verplicht was, 
namelijk de handelingen die aan de verkiezingsprocedure voorafgaan en die wor
den omschreven in de artikelen 6 tot 8 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 
betreffende de ondernemingsraden en de comites voor preventie en bescherming op 
het werk; wanneer het minimum aantal werknemers, dat vereist is voor de oprich
ting van een ondernemingsraad of een comite voor preventie en bescherming op het 
werk pas bereikt wordt na toepassing van het vermoeden, vervat in de artikelen 14, 
§ 2, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsle
ven en 50, § 3, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werk
nemers bij de uitvoering van hun werk, gewijzigd, respectievelijk, door de artike
len 6 en 16 van de wet van 5 maart 1999 houdende sommige maatregelen inzake 
sociale verkiezingen, en volgens hetwelk "meerdere juridische entiteiten, tot het te
gendeel wordt bewezen, worden vermoed een technische bedrijfseenheid te vor
men", de werkgevers van die juridische entiteiten niet zonder meer ertoe ver
plicht zijn die voorafgaande handelingen uit eigen beweging te verrichten; zij immers 
daartoe enkel gehouden zijn op voorwaarde, enerzijds, dat voornoemd vermoeden werd 
aangevoerd door de personen ten behoeve van wie het is ingevoerd, namelijk de werk
nemers of hun representatieve organisaties en, anderzijds, dat zij het niet hebben 
omgekeerd of ''het bewijs niet hebben geleverd dat het personeelsbeheer en -beleid 
geen sociale criteria aan het licht brengen, kenmerkend voor het bestaan van een 
technische bedrijfseenheid ( ... )"; die werkgevers met andere woorden niet nalatig zijn 
wanneer ze niet uit eigen beweging die voorafgaande handelingen verrichten; de vor
dering die ertoe strekt de rechter te doen zeggen dat verschillende juridische enti
teiten voldoen aan de voorwaarden voor de oprichting van een ondernemingsraad of 
een comite voor preventie en bescherming op het werk, omdat zij -tot het tegen
deel wordt bewezen - worden vermoed een enkele technische bedrijfseenheid te vor
men, bijgevolg moet worden ingesteld binnen de termijn, bedoeld in artikel 9 van het 
koninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de co
mites voor preventie en bescherming op het werk, en die termijn zelfs loopt bij ont
stentenis van een beslissing; het bestreden vonnis bijgevolg, nu het beslist dat de rech
ter uitspraak moest doen over een geschil dat voortvloeit uit de schending van de 
wetten van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van 
4 augustus 1996 betreffende het wel zijn van de werknemers bij de uitvoering van 
hun werk, en dat, bij ontstentenis van enige termijn, die rechtsvordering ontvan
kelijk was, niet naar recht verantwoord is (schending van de artikelen 1352 van het 
Burgerlijk Wetboek, 24, § 3, van de wet van 20 september 1948 houdende organi
satie van het bedrijfsleven, 79, § 3, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, gewijzigd, respectie
velijk, door de artikelen 2 en 3 van de wet van 28 februari 1999 houdende som
mige maatregelen inzake sociale verkiezingen, en van de artikelen 8 en 9 van het 
koninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de co
mites voor preventie en bescherming op het werk) : 

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt "dat, blijkens de bewoor
dingen van het gedinginleidend verzoekschrift, de rechtsvordering van (ver
weerster) ertoe strekt voor recht te doen zeggen dat : 1. (de vier eiseres
sen) tezamen een technische bedrijfseenheid vormen (); 2. er in die technische 
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bedrijfseenheid sociale verkiezingen moeten worden georganiseerd ( ... )(over
eenkomstig het) bepaalde in het koninklijk besluit van 25 mei 1999 ( ... ); 
3. de (eiseressen) de (in de) artikelen 6 en volgende van (dat) besluit be
paalde mededelingen moeten doen aan de werknemers"; 

Overwegende dat het bestreden vonnis die rechtsvordering ontvankelijk 
verklaart, ondanks het verstrijken van de bij artikel 9 van het koninklijk be
sluit van 25 mei 1999 voorgeschreven termijn, op grand "dat de rechtsvor
dering te dezen (niet) ertoe strekt ( ... )de beslissing ofhet uitblijven van een 
beslissing van de werkgever over het aantal technische bedrijfseenheden te 
betwisten, maar de rechter te doen zeggen dat de (eiseressen) voldoen aan 
de voorwaarden voor de oprichting van sociale organen in hun technische 
bedrijfseenheid en, bijgevolg, (hen) te doen veroordelen ( ... )tot de organi
satie van sociale verkiezingen"; 

Overwegende dat het bestreden vonnis erop wijst "dat die voorwaarden, 
naar de mening van (verweerster), alleen vervuld zijn omdat de verschil
lende juridische entiteiten onderling een nauwe band hebben, zodat de door 
hen gevormde groep in zijn geheel, overeenkomstig artikel14, § 2, van de wet 
van 20 september 1948 en artikel 50, § 3, van de wet van 4 augustus 1996, 
als een enkele technische bedrijfseenheid kan worden beschouwd"; 

Overwegende dat uit de omstandigheid dat de rechter, om te kunnen oor
delen of twee of ineer juridische entiteiten verzuimd hebben sociale verkie
zingen te houden, ofschoon zij daartoe gehouden waren, vooraf moet na
gaan of zij tezamen een enkele technische bedrijfseenheid vormen, niet kan 
worden afgeleid dat de rechtsvordering tot organisatie van die verkiezin
gen het in artikel 9 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 bedoelde be
roep is en dus binnen de bij die bepaling voorgeschreven termijn moet wor
den ingesteld; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

En overwegende dat, ten gevolge van de verwerping van de voorzie
ning, de vordering tot bindendverklaring van het arrest geen belang meer 
he eft; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindend
verklaring van het arrest; veroordeelt de eiseressen in de kosten. 

12 februari 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggeuer: de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat
generaal - Aduocaat : mr. van Eeckhoutte. 

Nr. 85 

3e KAMER - 12 februari 2001 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE- VERKIEZINGEN- SAMENSTEL
LING VAN DE RAAD OF HET CO MITE- PERSONEELSAFGEV AARDIGDEN- MANDA TEN- VER
DELING- CRITERIUM. 
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Voor de verdeling van de mandaten van de persoiwelsafgevaardigden in de onderne
mingsraad en het comite voor preventie en bescherming op het werk moet rekening 
worden gehouden met het aantal personeelsleden van de verschillende categorieen in 
dienst van de onderneming op de dag van de aanplakking van het bericht waarbij 
de datum der verkiezingen wordt aangekondigd, en niet op een andere dag. (Artt. 25 
en 44 K.B. 25 mei 1999.) 

(A.B.V.V. T. A.C.V.; IN TEGENWOORDIGHEID VAN SOCIETE CHIMIQUE PRAYON-RUPEL N.V. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.00.0114.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 21 maart 2000 in laat
ste aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank te Luik; 

Over het middel: schending van de artikelen 1, 7o, 11, 13, 15, 19, 22, 25, 27, 29, 30, 
39, 40 en 44 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de onderne
mingsraden en de comites voor preventie en bescherming op het werk, 

doordat het bestreden vonnis zegt dat de zesde, tot bindendverklaring van het ar
rest opgeroepen partij moet worden geschrapt van de kiezerslijsten en dat "de jeug
dige werknemers" bijgevolg geen afzonderlijke kiezerslijst mogen indienen en even
min een afzonderlijk kiescollege en -bureau mogen hebben; dat na die wijzigingen 
de verdeling van de mandaten in de raad en het comite moet worden aangepast, en 
dat het vonnis moet leiden tot een verbetering van de in artikelll bedoelde aan
plakking, zulks op alle gronden die hier geacht worden volledig overgenomen te zijn, 

terwijl, krachtens artikel 25 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999, voor de 
verdeling van de mandaten van de personeelsafgevaardigden rekening moet wor
den gehouden met het aantal personeelsleden van de verschillende categorieen in 
dienst in de onderneming op de dag van de aanplakking van het bericht waarbij de 
datum der verkiezingen wordt aangekondigd; de bevoegdheid van de werkgever, de 
overlegorganen en de arbeidsrechtbank in het kader van de aanplakking van het bij 
artikel 11 voorgeschreven bericht en van de in de artikelen 27 en 29 van dat be
sluit bedoelde rechtsmiddelen beperkt is tot de vaststelling van het aantal manda
ten per orgaan en per categorie, waarbij ze dienen uit te gaan van het geheel der werk
nemers die in dienst van de onderneming waren op de dag van de aanplakking van 
het bericht en, wanneer het gaat om de vertegenwoordiging van de "jeugdige werk
nemers", van het geheel der werknemers die de leeftijd van vijfentwintig jaar niet 
zullen bereikt hebben op de dag van de verkiezingen; de werkgever, de overlegor
ganen en de arbeidsrechtbank, krachtens de artikelen 13, 15, 22, 25, 30 en 39 van 
het koninklijk besluit, niet bevoegd zijn om de verdeling van de mandaten vast te 
stellen op grond van de voorzienbare evolutie van het aantal werknemers na de da
tum van de aanplakking van het bericht; het vertrek van de "jeugdige werkne
mer" uit de onderneming na die datum, overeenkomstig artikel44 van het konink
lijk besluit, alleen tot gevolg heeft dat hij, naar aanleiding van de aanpassing van 
de kiezerslijsten door de raad ofhet comite, bij de aanvang van de kiesverrichtingen, 
van de kiezerslijsten geschrapt wordt, bij een met eenparigheid van stemmen ge
nomen beslissing, die niet vatbaar is voor beroep, geen gevolgen heeft voor de sa
menstelling van de kiescolleges en -bureaus en niet de verbetering van het aange
plakte bericht tot gevolg heeft; daaruit volgt dat er voor de beslissing of er 
overeenkomstig artikel 15 van het koninklijk besluit een afzonderlijke kiezerslijst 
van "jeugdige" werknemers" dient te worden opgemaakt in de zin van artikel1, 7°, 
van dat besluit en of, overeenkomstig artikel 22 van dat besluit, de vertegenwoor
diging van die personeelscategorie in aanmerking moet worden genomen voor de sa
menstelling van een afzonderlijk kiescollege van "jeugdige" werknemers" als be
doeld in artikel 39 van het koninklijk besluit, en voor de samenstelling van een 
afzonderlijk kiesbureau a ls bedoeld in artikel 40, enkel dient te worden nage
gaan of de onderneming op de dag van de aanplakking van het bericht ten minste 
vijfentwintig werknemers telt die minder dan vijfentwintig jaar oud zullen zijn op 
de dag van de verkiezingen; het bestreden vonnis, nu het erkent dat de zesde, tot 



=====-:-:~ ___ l __ -_-___________ r_ ___ .T::_ >--------_-_c ________________ d _ [,C ___ --c,-. 

Nr. 85 HOF VAN CASSATIE 265 

bindendverklaring opgeroepen partij op 10 februari 2000, datum van de aanplak
king van het bericht, in dienst van de onderneming was, en nu het niet vaststelt dat 
hij de leeftijd van vijfentwintig jaar zou hebben bereikt op de datum van de ver
kiezingen, maar nu het niettemin beslist dat hij van de kiezerslijsten moet wor
den geschrapt omdat de werkgever niet bewijst en zelfs niet eens aanvoert dat hij 
werkelijk zinnens was die werknemer wiens arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur 
eindigde op 18 april 2000, opnieuw in dienst te nemen, en, nu het op grond daar
van beslist dater geen afzonderlijke kiezerslijst van "jeugdige werknemers" en geen 
afzonderlijk kiescollege en -bureau van "jeugdige" werknemers mag zijn en dat de 
verdeling van de mandaten in de ondernemingsraad en het comite voor preventie en 
bescherming op het werk bijgevolg moet worden aangepast, aile, in het middel aan
gegeven bepalingen schendt : 

Overwegende dat, krachtens de artikelen 1, 7°, en 22 van het koninklijk 
besluit van 25 mei 1999 betreffende de ondememingsraden en de comites voor 
preventie en bescherming op het werk, de als jeugdig beschouwde werkne
mers, die op de dag van de verkiezing de leeftijd van vijfentwintig jaar niet 
hebben bereikt, in die organen afzonderlijk worden vertegenwoordigd wan
neer de ondememing ten minste vijfentwintig jeugdige werknemers tewerk
stelt; 

Dat die werknemers in een dergelijk geval, overeenkomstig de artikelen 
15, derde lid, 39, tweede lid, en 40, eerste lid, van dat besluit, worden in
geschreven op een afzonderlijke kiezerslijst, dat voor hen een afzonderlijk kies
college wordt samengesteld en dat zij hun stem uitbrengen in een afzon
derlijk bureau; 

Overwegende dat, naar luid van artikel 25 van voornoemd besluit, bij de 
verdeling van de mandaten van de personeelsafgevaardigden, rekening moet 
worden gehouden met het aantal personeelsleden van de verschillende ca
tegorieen in dienst in de ondememing op de dag van de aanplakking van het 
bericht waarbij de datum der verkiezingen wordt aangekondigd; 

Dat voornoemde bepaling, die bedoeld is om de opmaak van de kiezers
lijsten en de samenstelling van de kiescolleges en -bureaus mogelijk te rna
ken, aldus de verdeling van de mandaten in de sociale organen grondt op de 
toestand van het personeel in de onderneming op de dag van aanplakking 
van het bij artikel 11 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 voorge
schreven bericht, waarin onder meer de datum en de uurregeling van de ver
kiezingen, het aantal mandaten per raad of comite en per categorie, als
ook de voorlopige kiezerslijsten of de plaatsen waar zij kunnen worden 
geraadpleegd ter kennis van de werknemers worden gebracht; 

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de ondememing op 
de dag van de aanplakking van het bericht, namelijk 10 februari 2000, vijf
entwintig jeugdige werknemers tewerkstelde; dat zich onder hen de tot 
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partij bevond, wiens stage, in 
de zin van het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983 betref
fende de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces, nor
maal eindigde op 18 april 2000, dus voor de verkiezing die was vastge
steld op 10 mei 2000; 

Overwegende dat het bestreden vonnis beslist dat er in de ondememing 
geen afzonderlijke kiezerslijst en geen afzonderlijk kiescollege en -bureau mag 
zijn voor de jeugdige werknemers en dat de verdeling van de mandaten in 
de raad en het comite moet worden aangepast, op grand dat "(de tot bindend
verklaring van het arrest opgeroepen partij) uiteraard op de dag van de aan-
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plakking normalerwijze niet kan worden geacht op de dag van de verkie
zingen te zullen voldoen aan de kiesvoorwaarden" en dat hij "van kiezers
lijsten moet worden geschrapt, aangezien hij (niet) aan de voorwaarden vol
doet om kiezer te zijn"; 

Overwegende dat artikel 11, 4 o, van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 
weliswaar bepaalt dat de voorlopige kiezerslijsten de in de onderneming te
werkgestelde werknemers hernemen die op de dag van de verkiezingen zul-. 
len voldoen aan de kiesvoorwaarden, terwijl, krachtens artikel 15, derde lid, 
van dat besluit, de werknemers die op de dag van de verkiezing als jeug
dige werknemers zullen worden beschouwd, op een afzonderlijke kiezers
lijst worden ingeschreven; 

Overwegende evenwel dat, enerzijds, om te oordelen of op het ogenblik van 
de opmaak van de kiezerslijsten, voldaan is aan de in artikel 13 van het ko
ninklijk besluit van 25 mei 1999 opgesomde kiesvoorwaarden, die moeten ver
vuld zijn op de dag van de verkiezing, men geen rekening mag houden met 
een toevallige gebeurtenis, zoals het vertrek van een werknemer na de in ar
tikelll van dat besluit bedoelde aanplakking, anderzijds, om uit te rna
ken of er onder de werknemers die aan de kiesvoorwaarden voldoen, werk
nemers zijn die de dag van de verkiezing als jeugdige werknemers zullen 
worden beschouwd, dat besluit niet heeft kunnen bepalen dat aileen op het 
ene, zekere criterium van hun leeftijd acht moet worden geslagen; 

Dat trouwens artikel 44 van voornoemd besluit, waarvan het eerste lid be
paalt dat ten laatste aan de vooravond van het versturen van de oproepings
brieven voor de verkiezing, de werknemers die geen deel meer uitmaken van 
de onderneming worden geschrapt van de kiezerslijsten, in het vierde lid be
paalt dat deze schrappingen geen gevolgen hebben voor de samenstelling van 
de kiescolleges en -bureaus; 

Overwegende dat de arbeidsrechtbank, nu zij haar beslissing grondt op een 
ander criterium dan dat waarop krachtens artikel 25 van het koninklijk be
sluit van 25 mei 1999 acht moet worden geslagen, die bepaling alsook de ove
rige, in het middel vermelde reglementsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

En overwegende dat eiser er belang bij heeft dat het arrest bindend wordt 
verklaard voor de daartoe voor het Hof opgeroepen partijen; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dat 
vonnis het beroep ontvankelijk verklaart; verklaart dit arrest bindend voor 
de naamloze vennootschap Societe chimique Prayon-Rupel, de naamloze ven
nootschap Prayon Services et Finance, de naamloze vennootschap Europ
hos, deAlgemene Centrale van Liberale Vakverenigingen van Belgie, deNa
tionale Confederatie van het Kaderpersoneel en F.; beveelt dat van het arrest 
melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de bodem
rechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Arbeidsrechtbank te 
Hoei. 

12 februari 2001- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. Draps. 
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Nr. 86 

2e KAMER - 13 februari 2001 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- HUISZOEKING- HUISZOEKINGSBEVEL- ALGE
MENE DELEGATIE- OFFICIER VAN GERECHTELIJKE POLITIE- GRENZEN VAN ZIJN OPDRACHT 
- PERKEN VAN HET GERECHTELIJK ONDERZOEK- TOEREIKENDE GEGEVENS. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN vAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTI
KEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- GEVOLGEN. 

3° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- ONTVANKELIJK
HEID - REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- ARTIKEL 6.1 E.VR.M. 

4 ° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN - ONDUIDELIJK MIDDEL - TOELICHTING. 

1 o Een bevel tot huiszoeking mag geen algemene delegatie inhouden; het hoeft even
wel niet de feiten die de onderzoeksrechter onderzoekt, of hun voorlopige kwalifica
tie als misdrijf te omschrijven, en moet evenmin de op te sporen zaken specificeren; 
het volstaat dat de officier van gerechtelijke politie die met de uitvoering van de huis
zoeking is gelast over de nodige gegevens beschikt die hem moeten toelaten te we
ten aangaande welk misdrijf de onderzoeksrechter zijn onderzoek voert en welke nut
tige opsporingen en beslagnemingen hi} in verband daarmee kan verrichten zonder 
de perken van het gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te buiten te gaan. (Art. 
89bis Sv.) (1) (2). 

(1) Cass., 18 nov. 1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485. 

(2) Over de uermeldingen die het bevel tot huiszoeking moet bevatten met betrekking tot het voor
werp van de huiszoeking en het verband met enig strafbaar feit. 

Om reden van de overbelasting van het ambt van onderzoeksrechter heeft de wetgever de de
legatie van sommige daden van gerechtelijk onderzoek mogelijk gemaakt. Voor de huiszoeking en 
inbeslagneming van papieren, titels of bescheiden is dat gebeurd in artikel 89bis Sv. 

De onderzoeksrechter moet in het bevel tot huiszoeking de plaats en het voorwerp van de huis
zoeking en het misdrijf naar aanleiding waarvan ze wordt bevolen, vermelden. Daarvoor be
staan er twee redenen. 

Ten eerste mag de onderzoeksrechter zijn bevoegdheden slechts gedeeltelijk delegeren en moet 
de bestemmeling van de delegatie de omvang daarvan kunnen nagaan (I). Ten tweede moet de
gene bij wie de huiszoeking gebeurt, kunnen nagaan of aan alle wettelijke voorwaarden daar
toe is voldaan (II). Voor die twee doeleinden is een algemene verwijzing naar het misdrijfvan de 
aanhangigmaking voldoende, maar ook noodzakelijk (III). Die verwijzing zal samen met de an
dere vermeldingen in het bevel worden beoordeeld in functie van de twee doeleinden van die ver
meldingen. 

I. De huiszoeking is een daad van gerechtelijk onderzoek die in beginsel door de onderzoeks
rechter zelf als onafhankelijke magistraat wordt verricht. De reden daarvan is dat de huiszoe
king een inbreuk uitmaakt op de onschendbaarheid van de waning (BRAAS, Precis de procedure pe
nale, Brussel, Bruylant, 1950, t. I, nr. 414; L. HUYBRECHTS, 'Enkele problemen van het gerechtelijk 
onderzoek', Panopticon 1998, 122, 132; J. DE Com, 'Les nullites de !'instruction preparatoire et 
le droit de la preuve. Tendances recentes', R.D.P. 2000, 3, 24). 

De mogelijkheid tot delegatie van de huiszoeking mag die waarborg niet ontnemen aan de ti
tularis ervan. lndien de onderzoeksrechter daarom de uitvoering van de huiszoeking mag dele
geren, mag hij geen afstand doen van de bevoegdheid tot de beslissing daartoe (J. HoEFFLER, Traite 
de /'instruction preparatoire en matiere penale, Kortrijk, UGA, 1956, nr. 77 p. 81. Frankrijk B. Bou
LOC, "Les abus en matiere de procedure penale", Rev. science crim. 1991, 221, 239; C. LAPP, noot 
onder Cass.fr. (Crim.), 22 jan. 1953, D. 1953, Jur., 533), "abandonnant ala merci de /'agent de
legue l'inviolabilite du domicile de /'ensemble des citoyens" (Cass.fr. (Crim.), 22 jan. 1953, J.C.P. 
1953, II, 7456, met het verslag van raadsheer Brouchot en D. 1953, Jur., 533 met noot Lapp; 
Cass.fr. (Crim.), 21 maart 1957, D. 1957, Jur., 482 met noot). 

De gedelegeerde is een uitvoeringsagent aan wie geen beslissingsmacht toekomt (L. VIAENE, Huis
zoeking en beslag in strafzaken, inA.P.R., Brussel, Larcier, 1962, nr. 251). De onderzoeksrech
ter moet daarom, naar analogie van de uitdrukkelijke lastgeving, duidelijk de grenzen aange
ven waarbinnen de gedelegeerde vermag op te treden. De onderzoeksrechter mag niet meer rechten 
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2° en 3° Een eventuele overschrijding van de redelijke termijn kan niet leiden tot ver
val van de strafvordering (3). 

4 o De toelichting bij een middel vermag niet dat middel aan te vullen of de onduide
lijkheid ervan te verhelpen. 

(W. .. T.V .. E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.99.0739.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 april1999 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen; 

overdragen dan hijzelf heeft : de huiszoeking blijft ten eerste noodzakelijkerwijze beperkt tot het 
bewijs van de feiten van de aanhangigmaking. Ten tweede mag de onderzoeksrechter niet het op
sporingsonderzoek overdragen, maar enkel de uitvoering van daden daarvan (L. VIAENE, o.c., nr. 
235). Het Hofkon daarom in zijn arrest van 18 nov. 1997 terecht oordelen "dat het vereist is maar 
volstaat dat de officier van gerechtelijke politie die met de uitvoering van de huiszoeking is ge
last over de nodige gegevens beschikt die hem moeten toelaten te weten aangaande welk mis
drijf de onderzoeksrechter zijn onderzoek voert en welke nuttige opsporingen en inbeslagnemin
gen hij in verband daarmee kan verrichten zonder de perken van het gerechtelijk onderzoek en 
van zijn opdracht te buiten te gaan" (Cass., 18 nov. 1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485, conclusie 
advocaat-generaal Bresseleers. Zie ook L. VIAENE, o.c., 235; J. HoEFFLER, o.c., nr. 78 p. 82; J. DE 
CODT, l.c., 26). 

II. Zou dan de delegatie geldig zijn, gedaan aan een officier van gerechtelijke politie strek
kende tot "huiszoeking in dossier nr .... inzake X", als die weet wat daarmee is bedoeld? Uiter
aard niet. De kennisvereiste inzake de omvang van de opdracht geldt niet alleen ten opzichte van 
de officier van gerechtelijke politie. 

Artikel 89bis Sv. strekt tot de bescherming van degene bij wie de huiszoeking wordt uitge
voerd. Naar analogie van de lastgeving moet de gedelegeerde aan hem zijn hoedanigheid en de om
vang van zijn bevoegdheden kenbaar kunnen maken (L. VIAENE, o.c., 47, 49, 50 en 240). Degene 
bij wie de huiszoeking wordt uitgevoerd, moet kunnen nagaan of aan alle wettelijke voorwaar
den is voldaan (L. VIAENE, o.c., 235). Hij kan dat doen indien, naast de plaats en het voorwerp van 
de huiszoeking, ook "het bepaalde misdrijf' wordt vermeld tot bewijs waarvan de huiszoeking strekt. 

III. Artikel 89bis Sv. stelt, onder meer, dat de delegatie alleen mag worden gegeven in geval van 
noodzaak. Zoals elke rechterlijke beschikking moet ze met redenen zijn omkleed (BRAAs, o.c., nr. 
414; L. VIANE, o.c., nr. 192). Die motiveringsplicht betreft verscheidene elementen: 

De motivering moet uiteraard vermelden waarin de noodzaak tot delegatie bestaat. Het Hofheeft 
zich ook op dit standpunt gesteld in een arrest van 25 nov. 1940 (Pas. 1940, p. 303. Zie ook L. VIA
ENE, O.C., 269). 

De motiveringsplicht impliceert dat ook het misdrijf, de plaats en het uoorwerp van de huis
zoeking in het bevel daartoe moeten worden vermeld (L. VIAENE, o.c., 234; R. DECLERCQ, Begin
selen van strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 388; L. HVYBRECHTS, l.c., 136; J. DE CoDT, 
l.c., 26). 

Er bestaat weinig betwisting over dat de plaats - adres van de huiszoeking en de persoon las
tens wie ze wordt bevolen -en het uoorwerp van de huiszoeking vrij ruim mogen geformuleerd 
(dienaangaande voor Frankrijk ook het verslag van raadsheer Brouchot onder Cass.fr. (Crim.), 22 
jan. 1953, J.C.P. 1953, II, 7456). 

De delegatie mag uiteraard niet de huiszoeking betreffen op elke plaats die de officier van ge
rechtelijke politie dienstig acht. Maar de onderzoeksrechter zou wel, na de vermelding van een vast 
adres verder kunnen verwijzen naar "elke andere nuttige plaats". Zo'n verwijzing is zinvol wan
neer de officier van gerechtelijke politie op het eerste adres aanwijzingen vindt dat het voor
werp van de huiszoeking zich op een ander adres bevindt. In zo'n geval is het niet zinvol dat de 
onderzoeksrechter opnieuw moet tussenkomen. 

Ook het voorwerp van de huiszoeking mag vrij ruim worden bepaald. Het doel van de huis
zoeking is immers de verzameling van alle bewijzen in verband met het misdrijf waarvoor de on
derzoeksrechter is gevat. Zelfs al zou de onderzoeksrechter de delegatie beperken tot een wel
bepaald voorwerp, dan nog zou de officier van gerechtelijke politie ook andere stukken in beslag 
mogen nemen als zij het kwestieuze misdrijfbewijzen (L. VIAENE, o.c., 251 en 253). =:> 
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I. Op de voorziening van H.W.: 
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit

maakt; 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de strafvor-

dering: 
Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat een bevel tot huiszoeking geen algemene delegatie mag 

inhouden; dat het evenwel niet hoeft de feiten die de onderzoeksrechter on
derzoekt, of hun voorlopige kwalificatie als misdrijf te omschrijven en even
min de op te sporen zaak moet specificeren; dat het volstaat dat de officier 
van gerechtelijke politie die met de uitvoering van de huiszoeking is ge
last over de nodige gegevens beschikt die hem moeten toelaten te weten aan
gaande welk misdrijf de onderzoeksrechter zijn onderzoek voert en welke nut
tige opsporingen en beslagnemingen hij in verband daarmee kan verrichten 
zonder de perken van het gerechtelijk onderzoek en van zijn opdracht te bui
ten te gaan; 

De huiszoeking heeft geen opsporing van misdrijven tot doel maar de opsporing van bewijzen 
van misdrijven die reeds zijn gepleegd ofnog worden gepleegd (L. VIAENE, o.c., 11; J. DE CoDT, l.c., 
p. 24). Bovendien mogen enkel bewijzen worden opgespoord van misdrijven waarvoor de onder
zoeksrechter is gevat. 

Om die reden moet de delegatie ook het misdrijfvermelden tot het bewijs waarvan de huis
zoeking strekt en tot onderzoek waarvan de onderzoeksrechter is gevat (G. BELTJENS, Encyclo
pedie du droit criminel belge, Brussel, Bruylant, 1903, art. 83-85 CICR., nr. 16; J. SIMON, Straf
uordering, Brussel, Bruylant, 1949, nr. 479; J. D'HAENENS, Belgisch strafprocesrecht, Brussel, Story
Scientia, 1985, nr. 441. Een handboek verwijst naar de feiten waarvoor de onderzoeksrechter is 
gevat. H.-D. BOSLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de la procedure penale, 1999, p. 397). 

De delegatie moet (een) bepaald(e) misdrijven vermelden. De onderzoeksrechter is enerzijds niet 
gehouden daaraan een kwalificatie te geven (M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MAssET, Manuel de 
procedure penale, Luik, 1989, p. 326). Hij is hoe dan ook niet gebonden door de kwalificatie uit de 
aanhangigmaking. Daaruit vloeit voort dat hij evenmin is gehouden een wettelijke basis te ver
melden (BRAAS, o.c., nr. 414). De onderzoeksrechter is anderzijds niet gehouden in de delegatie (de) 
concrete feiten te vermelden naar aanleiding waarvan de huiszoeking wordt bevolen (L. HUY
BRECHTS, l.c., 136; J. DE CoDT, l.c., 26). 

In het licht van het voorgaande heeft het Hofvan Cassatie in zijn arrest van 18 november 1997 
aldus terecht geoordeeld dat de delegatie "moet preciseren bij wie de huiszoeking moet worden ver
richt, wat het voorwerp ervan is en met betrekking tot welk Inisdrijf' ze is gegeven. Bovendien moe
ten, in het geval van artikel 89bis Sv. de redenen worden vermeld waarop de delegatie steunt. 

Een algemene delegatie is niet toegelaten. N ochtans is niet vereist "dat het bevel tot huiszoe
king de feiten die het misdrijf opleveren van het onderzoek waarmee de onderzoeksrechter is ge
last of de voorlopige kwalificatie van dit Inisdrijf zou omschrijven, noch dat de op te sporen en des
gevallend in beslag te nemen zaken daarin zouden worden gespecificeerd" (Cass. 18 nov. 1997, A.R. 
P.96.1364.N, nr. 485, conclusie advocaat-generaal Bresseleers). 

Ook het Europees Hof voor de Rechten van Mens hecht bij de beoordeling van de geldigheid van 
een bevel tot huiszoeking, een groot belang aan de bepaling van de grenzen van de delegatie of 
van de zoeking zelf(E.H.R.M., 30 maart 1989 (Chappell t.IV.K.), http ://www.echr.coe.int ('11 faut 
aussi relever que !'ordonnance limitait elle-meme sa portee de maniere notable"); E.H.R.M., 16 de
cember 1992 (Niemiets t./ Duitsland), http ://www.echr.coe.int ("Cependant, le mandat etait re
dige en termes larges (. .. ) Ce point revet une importance singuliere ... ")). 

Het voorgaande impliceert niet dat een delegatie van de huiszoeking, wat betreft het misdrijf 
dat er het voorwerp van is, toch een gedetailleerde weergave moet bevatten van de feiten die het 
misdrijf opleveren (Vgl. M. FRANCHIMONT, e. a., o.c., p. 326: "indiquant de maniere precise(. .. ) la 
nature de !'infraction"; H.-D. BosLY en D. VANDERMEERSCH, o.c., p. 397: " ... indique de facon pre
cise (. .. ) les faits auxquels il se rapporte"). Een algemene verwijzing naar "het bepaalde mis
drijf'- of de bepaalde misdrijven en desgevallend : feiten- van de aanhangigmaking moet kun
nen volstaan. Bij het oordeel of zo'n algemene verwijzing volstaat, moet het doel daarvan in 
overweging worden genomen, zoals dat hierboven sub I en II is omschreven. 

J.d.J. 

(3) Cass., 20 juni 2000, A.R. P.00.0654.N; Cass., 2 feb. 2000, A.R. 99.0513.F, nr. 87. 



270 HOF VAN CASSATIE Nr. 87 

Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de appelrechters met 
de redenen die het middel vermeldt, wettig hebben kunnen oordelen dat het 
bevel tot huiszoeking geen algemene delegatie inhoudt; 

Over het derde middel : 

Overwegende dat een eventuele overschrijding van de redelijke termijn niet 
kan leiden tot verval van de strafvordering; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht; 

Overwegende dat de zaak tegen eiser betrekking heeft op de gezamen
lijke behandeling in hoger beroep van vijf verschillende strafzaken die be
trekking hebben op feiten die tussen 1990 en 1994 opeenvolgend gepleegd 
zijn door verscheidene beklaagden; dat er talloze benadeelden zijn waar
van er zich meerderen burgerlijke partij hebben gesteld; dat voor vier be
klaagden in hoger beroep conclusies werden neergelegd; dat de appel
rechters de verschillende zaken hebben samengevoegd, maar ze afzonderlijk 
hebben beoordeeld en bestraft; dat zij daarvoor een arrest van 110 bladzij
denhebbengeschreven; 

Overwegende dat dit alles het complexe karakter van de zaak bewijst en 
de duur van het exceptioneellange beraad verantwoordt en de redelijke ter
mijn niet overschrijdt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het vierde middel : 

Overwegende dat het middel niet preciseert welke onwettigheid het ar
rest bevat; 

Overwegende dat de toelichting bij een middel niet vermag dat middel aan 
te vullen of de onduidelijk ervan te verhelpen; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

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

13 februari 2001- 28 kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggeuer: de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur
generaal-Aduocaten: mrs. D. Defrance, Gent; F. Vander Schueren en L. Ral, Brus
sel. 

Nr. 87 

2e KAMER - 13 februari 2001 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING NA UIT· 
SPRAAK OVER STRAFVORDERING- ONTVANKELIJKHEID- VORM. 
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2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- ARTIKEL 4 V.T.SV.- AARD VAN DIE BEPA

LING. 

1 o Wanneer een burgerlijke partij de burgerlijke rechtsvordering tot schadevergoe
ding uit een misdrijf niet tezelfdertijd en voor dezelfde rechter als de strafvorde
ring heeft ingesteld, kan zij dit slechts doen door middel van een ter griffie inge
diend verzoekschrift, in zoveel exemplaren als er partijen zijn (1). (Art. 4, derde lid, 
V.T.Sv.) 

(1) Zoals bekend, dient de burgerlijke rechtsvordering, als ze voor de strafrechter wordt ge
bracht, in beginsel tezelfdertijd als de stra:!Vordering worden vervolgd (Artikel 4, eerste lid, V.T.Sv.). 
Dit beginsel van gelijktijdigheid impliceert dat de burgerlijke rechtsvordering niet meer voor de 
strafrechter kan worden ingeleid als die reeds definitief over de stra:!Vordering uitspraak heeft ge
daan. (Bijvoorbeeld Cass. 29 maart 1988, A. 0.1987-88, nr. 4 73, en hierover R. DECLERCQ, Begin
selen van strafrechtspleging, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 1842; R. VERSTRAETEN, "Actuele knel
punten en ontwikkelingen omtrent de burgerlijke vordering uit een misdrijf', in P. TRAEST en A. 
DE NAUW, Strafrecht. Wie is er bang van het strafrecht?, Gent, Mys & Breesch, 1998, p. 335, nr. 
792.) 

De wet van 11 juli 1994 heeft voorzien in een uitzondering op dit beginsel : "de correctionele recht
bank waarbij de zaak overeenkomstig artikel 216quater of artikel 216quinquies aanhangig is ge
maakt en de politierechtbank houden ambtshalve de burgerlijke belangen aan, zelfs bij ontsten
tenis van burgelijke-partijstelling, wanneer de zaak wat die belangen betreft, niet in staat van wijzen 
is." (Artikel4, tweede lid, V.T.Sv.) 

Ret mage duidelijk zijn dat de rechtbanken de burgerlijke belangen niet steeds verplicht moe
ten aanhouden. Zij mogen beoordelen of de zaak, wat betreft die belangen, al dan niet in staat van 
wijzen is. (Voorstelvan wet betreffende de politierechtbanken, Verslag namens de Commissie voor 
de Justitie, Parl.St.Senaat B.Z. 1991-92, nr. 209-2, p. 80. (Verder geciteerd als : Verslag Van Belle)). 
Enkel als dat niet zo is, houden zij die belangen aan (maar in dat geval gaat het volgens de mi
nister van Justitie niet meer om een mogelijkheid : Verslag Van Belle, 78). Een aanhouding van 
de burgerlijke belangen is uiteraard zonder voorwerp. (Zie over de hypothesen in het alge
meen: Verslag Van Belle, p. 81 en 87. Voorts P. TRAEST, "De wet van 11 juli 1994 betreffende de 
politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de moder
nisering van de strafrechtspleging: een benadering van sommige aspecten', T.Vred. 1995, 24, 31 
en id., "De wet van 11 juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal be
palingen betreffende de versnelling en de modernisering van de strafrechtspleging : een alge
mene benadering", Panopticon 1995, 25, 34; M. RoZIE, l.c., nr. 5.): (1°) indien die belangen reeds 
integraal en definitief zijn beoordeeld (Cass. 1 oktober 1996, A. C. 1996, nr. 344). De zaak is ook 
in staat van wijzen (2°) indien uit het misdrijf geen (individuele) schade voortspruit (Verslag Van 
Belle, p. 77), bijvoorbeeld omdat dat misdrijf niet bewezen wordt geacht. Ten slotte (3°) kan de zaak, 
ook wat betreft de burgerlijke belangen, bij verstek worden behandeld (Verslag Van Belle, p. 85). 
Een afwezige burgerlijke partij heeft geen onbeperkte '1eiding van het geding"! 

In de andere gevallen houdt de rechtbank minstens de burgerlijke belangen aan (soms moet oak 
de stra:!Vordering worden aangehouden : dat is zo als de schade van het slachtoffer bepalend is voor 
de kwalificatie van het misdrijf). Dat is bijvoorbeeld zo (1 °) als niemand zich als burgerlijke par
tij heeft aangesteld terwijl uit het misdrijf duidelijk schade voortvloeit. Dat is oak zo (2°) als een 
burgerlijke partij niet ter terechtzitting verschijnt. Ten slotte is het mogelijk (3°) dat de om
vang van de schade van een burgerlijke partij nag niet bekend is. 

Moeten de burgerlijke belangen in een bepaalde vorm offormule worden aangehouden? Tij
dens de parlementaire voorbereiding is zo'n formule voorgesteld (Verslag Van Belle, p. 87). Noch
tans moet een pragmatische handing worden aangenomen. Uiteraard zijn de rechters niet ge
houden de burgerlijke belangen nominatim of met verwijzing naar een bepaalde schade aan te 
houden. Enerzijds is de burgerlijke partij dikwijls nag onbekend. Anderzijds zullen de schade
lijke gevolgen blijken uit de omschrijving van de feiten in het vonnis (wetsontwerp betreffende de 
politierechtbanken en houdende een aantal bepalingen betreffende de versnelling en de moder
nisering van de strafrechtspleging, Verslag namens de Commissie voor de Justitie, Par. St. Ka
mer 1993-94, nr. 1480/3, p. 26). 

Ret lijkt te verregaand om te stellen dat de rechters niet uitdrukkelijk hoeven vast te stellen 
dat ze (de) burgerlijke belangen aanhouden nu die aanhouding van rechtswege zou gebeuren (Hier
over J. RuBIN, l.c., 16). Zoals vermeld, is de aanhouding van de burgerlijke belangen niet ver
plicht. Die aanhouding moet dus uit het vonnis blijken dat de stra:!Vordering definitief beslecht (M. 
RozJE, l.c., nr. 4). Telkens wanneer uit dat vonnis blijkt dat een burgerlijk belang wordt aange
houden, zijn de debatten daarover niet gesloten. (Vgl. artikel67 Sv.: de klagers kunnen zich bur
gerlijke partij stellen in elke stand van het geding, tot de sluiting van de debatten) en moet der
halve eenieder kunnen verkrijgen dat over zijn burgerlijke belangen uitspraak wordt gedaan (R. 
DECLERCQ, o.c., 1843; M. Rozm, l.c., nr. 6). De rechters hoeven dat ruimere gevolg uiteraard niet 
uitdrukkelijk vast te stellen. =; 
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2° Het bepaalde in art. 4 V.TSv. raakt de openbare orde (2). 

(W ... T. S ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.99.0838.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 april 1999 in hager be
roep gewezen door de Correctionele rechtbank te Tongeren; 

Overwegende dat mr. Adolf Houtekier namens S. S. de door H. S. inge
stelde gedingen verklaart te hervatten; 

I. Op de voorziening van D. W. : 

Overwegende dat mr. Lucien Simont, advocaat bij het Hofvan Cassatie, 
verklaart namens eiser afstand zonder berusting te doen van de voorzie
ning; 

II. Op de voorziening vanS. S., in haar hoedanigheid van voorlopige be
windvoerster van H. S. : 

Overwegende dat mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hofvan Cassa
tie, verklaart namens eiseres afstand zonder berusting te doen van de voor
ziening; 

III. Op de voorziening vanS. S. in eigen naam , L. S., R. S., A S. en C. D. : 

Over het tweede middel gesteld als volgt : 

schending van artikelen 4, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Straf
vordering, gewijzigd bij artikel14 van de wet van 11 juni 1994, 66, 67, van het Wet
hoek van Strafvordering, 

In de regel kan de aanstelling als burgerlijke partij bij eenvoudige verklaring gebeuren (art. 66 
Sv.). De aanstelling als burgerlijke partij in een conclusie is gel dig, zelfs als daarvan niet of niet 
rechtsgeldig akte is genomen (Cass. 5 feb. 1992, A. C. 1991-92, nr. 293, en R. VERSTRAETEN, l.c., nr. 
789). 

Artikel4 VT.Sv. schrijft evenwel voor dat een partij die een uitspraak wil verkrijgen over zijn 
burgerlijke belangen nadat die zijn aangehouden bij de definitieve beslissing over de strafvor
dering, dat kosteloos kan door middel van een ter griffie ingediend uerzoekschrift. Het woord "han" 
heeft kennelijk geen betrekking op de wijze waarop de uitspraak wordt uitgelokt (Verslag Van Belle, 
p. 78. Voorts R. DECLERCQ, o.c., 1843. Noch in de parlementaire voorbereiding noch in de rechtsleer 
wordt het verzoekschrift als enige geldige akte van rechtsingang in vraag gesteld) maar op de mo
gelijkheid om die voor de strafrechter uit te Iokken. 

Het bepaalde in art. 4 VT.Sv. raakt de openbare orde (zie de verwijzingen in voetnoot 2), zo
dat van de voorschriften uit die bepaling niet kan worden afgeweken. Dat kan evenmin als het 
"normdoel" van die bepaling- de tegensprekelijke aard van de aanstelling als burgerlijke par
tij - zou zijn bereikt. 

De uorm van de aanstelling als burgerlijke partij zoals bepaald in de art. 66-67, Sv., heeft be
trekking op de aanstellingen bedoeld in artikel 4, eerste lid, V.T.Sv. Op de aanstelling als bur
gerlijke partij na de uitspraak op strafgebied is de vorm bedoeld in art. 4, derde lid, VT.Sv. van 
toepassing. Artikel4, uierde lid, VT.Sv. bevestigt dat met zoveel woorden : "Dat verzoekschrift geldt 
als burgerlijke partijstelling". Een partij die zich reeds voor de uitspraak op strafgebied had aan
gesteld, hoeft die aanstelling uiteraard niet te hernemen als haar burgerrechtelijke belangen zijn 
aangehouden. 

J.d.J. 

(2) Cass., 23 april1997, AR P.97.0057.F, nr. 198; Cass., 7 dec. 1994, A.R. P.94.0575.F, nr. 540. 
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doordat het bestreden vonnis van hervorming, statuerend op burgerlijk gebied, de 
eisen van de partijen S.-D. A., S. S., S. L. en S. R. bij ontstentenis van rechtsgel
dige, op de door de wet voorgeschreven opgemaakte en ter griffie neergelegde akte van 
rechtsingang onontvankelijk verklaart, op volgende gronden : dat de respectieve
lijke eisen van deze burgerlijke partijen door de eerste rechter ten onrechte ontvan
kelijk werden verklaard; dat zij alle vier zich immers bij de behandeling van de straf
zaak (v66r de sluiting van de debatten op strafgebied!) lastens betichte W. D. voor de 
eerste rechter niet op regelmatige wijze burgerlijke partij hebben gesteld; dat bij de
finitiefvonnis dd. 21 december 1994 de Politierechter van Tongeren uitspraak deed 
op strafgebied lastens betichte en op burgerlijk gebied uitspraak deed over de eisen 
van de op dat ogenblik tijdig gestelde burgerlijke partijen; dat zodoende enkel over de 
eis van de burgerlijke partij S. H. in dit strafvonnis werd gestatueerd; dat de hui
dige vier burgerlijke partijen zich niet tijdig burgerlijke partij voor de eerste rech
ter hebben gesteld en zij niet plots -in een later stadium van de procedure : bij de 
latere afhandeling van de burgerlijke belangen- zonder rechtsgeldige akte (afzon
derlijk verzoekschrift) van rechtsingang als burgerlijke partij kunnen optreden en ei
sen kunnen laten gelden; dat de vorderingen van deze partijen dan oak bij ontsten
tenis van rechtsgeldige akte van rechtsingang onontvankelijk dienen verklaard te 
worden, 

terwijl, eerste onderdeel, de Politierechter van Tongeren in zijn vonnis dd. 21 de
cember 1994, na verweerder op strafgebied veroordeeld te hebben, aan de burger
lijke partij H. S. een provisionele schadevergoeding van 1 fr. heeft toegekend en, al
vorens uitspraak te doen over het overige van haar eis, dr. Lambie als deskundige heeft 
aangesteld om H. S. te onderzoeken en verslag neer te leggen ter griffie, en de kos
ten heeft voorbehouden; dat dientengevolge eisers gerechtigd waren zich nog als bur
gerlijke partij aan te stellen op de terechtzetting van 25 november 1998 van de 
politierechtbank (stukken no 24 en 26) bij de verdere behandeling van de burger
lijke belangen van H. S. zodat hun aanstelling op de terechtzitting van 25 novem
ber 1998 van de Politierechtbank te Tongeren wel ontvankelijk is; dat immers ei
sers als burgerlijke partijen zich in deze omstandigheden, waar de debatten op 
burgerlijk gebied nag niet gesloten zijn, gerechtigd waren zich ook nog na de beslech
ting van de strafvordering als burgerlijke partij aan te stellen (schending van art. 4, 
van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering), 

tweede onderdeel, het feit dat eisers geen verzoekschrift hebben neergelegd om zich 
als burgerlijke partij aan te stellen niet tot gevolg heeft dat zij niet als burgerlijke par
tijen zouden kunnen optreden en geen eisen zouden kunnen laten gelden; dat im
mers enerzijds eisers zich contradictoir tegenover verweerder als burgerlijke partij heb
ben aangesteld op de terechtzitting van 25 november 1998 van de Politierechtbank te 
Tongeren en conclusies (stukken no 24 en 26) hebben neergelegd op de terechtzit
ting van 25 november 1998 van de politierechtbank, dat daardoor hun aanstelling als 
burgerlijke partij rechtsgeldig is en het indienen van een verzoekschrift niet op straf 
van nietigheid is voorgeschreven (schending van art. 4, van de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering, 66, 67, van het Wetboek van Strafvordering); dat an
derzijds eisers uitdrukkelijk in hun op 25 november 1998 neergelegde conclusies ver
klaard hebben als burgerlijke partij schadeloosstelling te vorderen waardoor het ge
brek aan vezoekschrift irrelevant werd t.a.v. de regelmatigheid van hun aanstelling; 
dat eisers dan oak terecht door de politierechter als burgerlijke partij beschouwd wer
den en het bestreden vonnis ten onrechte hun vordering niet ontvankelijk ver
klaard heeft (schending van art. 4, van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van 
Strafvordering, 66, 67, van het Wetboek van Strafvordering): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis niet oordeelt dat de eisers zich tijdens de la

tere behandeling van de burgerlijke rechtsvordering van H. S. niet meer als 
burgerlijke partij konden stellen, maar wel dat zij dit niet regelmatig kon
den doen bij gebrek aan een geldige akte van rechtsingang, met name het 
overeenkomstig artikel 4, derde lid, van de Voorafgaande Titel van het Wet
hoek van Strafvordering ter griffie neergelegde verzoekschrift; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 
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Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens artikel 4, eerste lid, Voorafgaande Titel van 
het Wetboek van Strafvordering, de burgerlijke rechtsvordering voort
spruitend uit een misdrijfvoor de strafgerechten kan worden vervolgd in
dien ze terzelfdertijd en voor dezelfde rechter als de strafvordering wordt 
ingesteld; dat, overeenkomstig het tweede lid van dit artikel, de correc
tionele rechtbank of de politierechtbank ambtshalve de burgerlijke be
langen aanhoudt, zelfs bij ontstentenis van burgerlijke-partijstelling, wan
neer de zaak, wat die belangen betreft, niet in staat van wijzen is; dat het 
derde lid van hetzelfde artikel bepaalt dat, onverminderd het recht om de 
zaak bij de burgerlijke rechter aanhangig te maken, eenieder die door een 
strafbaar feit schade heeft geleden, nadien door middel van een ter grif
fie neergelegd verzoekschrift, in zoveel exemplaren als er betrokken par
tijen zijn, kosteloos kan verkrijgen dat het in het vorige lid bedoelde straf
gerecht uitspraak doet over de burgerlijke belangen; dat het vierde lid van 
het vermelde artikel bepaalt dat dit verzoekschrift als burgerlijke
partijstelling geldt; 

Overwegende dat deze bepalingen, die de openbare orde raken, de aan
hangigmaking van de burgerlijke rechtsvordering voor de strafgerechten re
gelen; dat uit deze bepalingen volgt dat wanneer een burgerlijke partij de bur
gerlijke rechtsvordering tot schadevergoeding uit een misdrijf niet 
terzelfdertijd en voor dezelfde rechter als de strafvordering heeft inge
steld, zij dit slechts kan doen op de in artikel 4, derde lid, Voorafgaande Ti
tel van het Wetboek van Strafvordering bepaalde wijze, met name door mid
del van een ter griffie ingediend verzoekschrift, in zoveel exemplaren als er 
partijen zijn; 

Dat het onderdeel dat geheel ervan uitgaat dat eenieder die door een straf
baar feit schade heeft geleden, zijn burgerlijke rechtsvordering tot schade
vergoeding voor de strafrechter kan instellen middels een ter terechtzit
ting neergelegde conclusie nadat de dader van het misdrijf strafrechtelijk is 
veroordeeld, faalt naar recht; 

Om die redenen, geeft akte van de hervatting van geding en van de af
standen; verwerpt de voorzieningen van S. S., L. S., R. S. , A. S. en C. D.; ver
oordeelt de eisers in de kosten van hun respectieve voorzieningen. 

13 februari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- ver
slaggever: de h. Maffei- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur
generaal - Advocaten : mrs. Simont en Houtekier. 

Nr. 88 

2e KAMER - 13 februari 2001 

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BE
ROEP. VORM. TERMIJN- VORM- VERKLARING VAN HOGER BEROEP DOOR GEDETINEERDE. 
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Maakt geen rechtsgeldige akte van hager beroep uit de verklaring die een gedeti
neerde doet aan een bewaarder van de inrichting waar de appellant opgesloten is, 
als niet blijkt dat die bewaarder de gemachtigde is van de directeur van die inrich
ting (1). (Art. 1, eerste lid, wet 25 juli 1893.) 

(A. .. ) 

ARREST 

(A.R. P.Ol.0196.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 februari 2001 gewezen 
door het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat overeenkomstig artikel 1, eerste lid, wet van 25 juli 1893 

betreffende de verklaringen van hoger beroep of van voorzieningen in ver
breking van de gedetineerde of gei:nterneerde personen, de verklaring van 
hoger beroep in strafzaken aan de bestuurders van de inrichting waar ze zijn 
opgesloten, of aan diens gemachtigde wordt gedaan; 

Overwegende dat uit de stukken blijkt dat eiser op 17 januari 2001 aan 
P. Menten, afgevaardigd door de directeur van de gevangenis te Tongeren, 
verklaard heeft "beroep in te stellen tegen het vonnis uitgesproken door de 
raadkamer Correctionele Rechtbank te Tongeren op 16.01.01"; 

Dat door eiser en een gevangenissbewaarder op 16 januari 2001 om 16 u. 
30 een stuk werd getekend, waarbij eiser verklaart hoger beroep te willen 
instellen; dat dit stuk niet preciseert tegen welke beslissing eiser hoger be
roep wenst in te stellen en bovendien niet blijkt dat deze bewaarder de ge
machtigde van de directeur van de gevangenis was; dat dit stuk bijgevolg geen 
rechtsgeldige akte van hoger beroep uitmaakt; 

Dat het middel dat geheel ervan uitgaat dat een aan de gevangenis
bewaarder afgelegde verklaring een geldige akte van hoger beroep uit
maakt zodat de termijn van vijftien dagen binnen dewelke de kamer van in
beschuldiginstelling overeenkomstig artikel30, § 3, tweede lid, Wet Voorlopige 
Hechtenis, uitspraak diende te doen, begint te lopen vanaf de datum waarop 
die verklaring is opgesteld, 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 eiser in de kos
ten. 

13 februari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- ver
slaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur
generaal - Advocaat : mr. L. Van Damme, Brussel. 

(1) Zie: Cass., 20 dec. 1995, A.R. P.95.1409.F, nr. 562. 
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Nr. 89 

ze KAMER - 13 februari 2001 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- DUUR, BEGIN EN EINDE- BEGIN- BESLISSING 
BIJ VERSTEK T.A.V. DE BEKLAAGDE- BETEKENING OP VERZOEK VAN HET OPENBAAR MINIS
TERrE - GEVOLG. 

De betekening op verzoek van het openbaar ministerie van een ten aanzien van de be
klaagde bij verstek gewezen beslissing doet voor laatstgenoemde de verzettermijn in
gaan en bepaalt bijgevolg het tijdstip waarop de termijn waarbinnen de burger
lijke partij cassatieberoep kan instellen, begint te lopen (1). (Art. 413, derde lid, Sv.) 

(VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ DE LIJN T. S ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0649.N ) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 januari 1999 in ha
ger beroep bij verstek tegen verweerster gewezen door de Correctionele Recht
bank te Antwerpen; 

Overwegende dat het Hof kennis heeft genom en van de noot van de ad
vocaat van eiseres op de conclusie van de advocaat-generaal; 

Overwegende dat het vonnis dat enkel beslist op civielrechtelijk gebied, op 
18 februari 1999 op verzoek van het openbaar ministerie aan verweerster 
werd betekend; dat eiseres cassatieberoep kon instellen gedurende vijftien 
vrije dagen na het verstrijken van de gewone termijn van verzet welke in
ging de zestiende dag na de betekening van het verstekvonnis; dat de ter
mijn om ontvankelijk cassatieberoep in te stellen aldus verstreken was op 
23 maart 1999; 

Dat het slechts op 9 april 1999 ingestelde cassatieberoep laattijdig en der
halve niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat de enkele omstandigheid dat te dezen de ontvanke
lijkheidsvoorwaarde voor een cassatieberoep de burgerlijke partij ertoe noopt 
waakzaamheid te betonen en te informeren of het verstekvonnis is bete
kend, haar recht van verdediging niet miskent, noch haar voldoende tijd en 
faciliteiten ontzegt voor de voorbereiding van haar verdediging; 

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

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

13 februari 2001- ze kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Houtekier. 

(1) Cass., 10 dec. 1997, AR P.97.1084.F, nr 548. 
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Nr. 90 

2e KAMER- 14 februari 2001 

1° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- STRAFZAKEN- BE
KLAAGDE NIET AANWEZIG OP ZIJN WOONPLAATS- AFGIFTE VAN EEN AFSCHRIFT VAN HET EX
PLOOT OP HET POLITIECOMMISSARIAAT- VOORWAARDEN. 

2° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- STRAFZAKEN- BE
KLAAGDE NIET AANWEZIG OP ZIJN WOONPLAATS -AFGIFTE VAN EEN AFSCHRIFT VAN HET EX
PLOOT OP HET POLITIECOMMISSARIAAT- WET BETREFFENDE DE OPENBAARHEID VAN BE
STUUR- 'IDEPASSING. 

3° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- RECHTBANKEN- VERPLICHTING. 

4° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- RECHTBANKEN- VERPLICHTING. 

5° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) -ARTIKEL 10- GELIJKHEID VAN DE BEL
GEN VOOR DE WET- GEVOLG. 

6° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 1 TOT 99) -ARTIKEL 11-NIET-DISCRIMINATIE IN HET 
GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN- GEVOLG. 

7° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING- AR
TIKELEN 10 EN 11, GW. (1994) - RECHTERLIJKE BESLISSING- OVEREENSTEMMING- ONDER
ZOEK. 

go PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGER OF- HOF VAN CASSATIE- ARTT. 10 EN 11 GW. 
(1994)- RECHTERLIJKE BESLISSING- OVEREENSTEMMING- ONDERZOEK. 

1 o Wanneer een exploot niet aan de beklaagde zelf kon worden betekend en een af
schrift ervan aan het politiecommissariaat is afgegeven, schrijft geen enkele wets
bepaling voor dat dit afschrift aan de commissaris zelfmoet worden overhandigd (1). 
(Art. 37 Ger.W.) 

2° De wet 11 juli 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur is niet van toepas
sing op het afschrift van het deurwaardersexploot waarmee een rechterlijke beslis
sing betekend moet worden. (Art. 37 Ger.W.; art. 2, 4°, wet 11 april1994.) 

3 en 4 o Het rechtscollege dat een beslissing wijst waartegen cassatieberoep kan wor
den ingesteld, hoeft de voor dat rechtscollege opgeworpen prejudiciele vraag niet aan 
het Arbitragehof te stellen, wanneer het oordeelt dat het antwoord op die vraag niet 
noodzakelijk is om zijn beslissing te wijzen (2). (Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitrage
hof.) 

5° en 6° De regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet en die van de niet
discriminatie in het genot van aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden im
pliceert dat allen die zich in dezelfde toestand bevinden, gelijkelijk worden behan
deld (3). (Artt. 10 en 11 Gw.) 

7o en go Het Hof van Cassatie stelt geen prejudiciele vraag aan het Arbitrage hot, die 
erop neerkomt het Arbitragehofte gelasten een onderzoek in te stellen naar de over
eenstemming van een rechterlijke beslissing met de artt. 10 en 11 Gw. (Artt. 10 en 
11 Gw.; art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

(1) Zie Cass., 29 sept. 1998, A.R. P.98.0484.F, nr. 419. 

(2) Zie Cass., 24 jan. 1996, A.R. P.95.0190.F, nr. 50. 

(3) Cass., 4 okt. 1999, A.R. S.97.0112.F, nr. 500 
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(M ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1606.F) 

Nr. 90 

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

Over het eerste middel : 
Overwegende dat, luidens artikel 37, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, 

ingeval het exploot in strafzaken niet kan worden betekend zoals bepaald is 
in artikel 35, de betekening bestaat in de afgifte van het afschrift van het 
exploot op het hoofdkantoor van de gerechtsdeurwaarders, waar dit be
staat, anders op het politiecommissariaat en, waar geen commissaris van po
litie is, aan de burgemeester, aan een schepen of aan een ambtenaar die daar
toe opdracht heeft; 

Dat noch artikel37, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, noch enig an
dere wettelijke bepaling voorschrijft dat dit afschrift, wanneer het op het 
politiecommissariaat wordt afgegeven, aan de commissaris zelf moet wor
den overhandigd; 

Overwegende dat uit de authentieke vermeldingen van het exploot van be
tekening blijkt dat het afschrift van het exploot, overeenkomstig het ver
melde artikel 37, "op 25 oktober 1997 op het politiecommissariaat is over
handigd aan D. P., gedelegeerd A.H.B. van de gemeente waar de betekening 
is gedaan"; dat de appelrechters hun beslissing naar recht verantwoorden dat 
"een agent-hoofdbrigadier, met toepassing van artikel37, § 1, van het Ge
rechtelijk Wetboek, door zijn commissaris geldig kan worden belast met de 
ontvangst van het afschrift van de betekening van een rechterlijke beslis
sing"; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat artikel 2, 4 o, van de wet van 11 april 1994 betreffende 

de openbaarheid van bestuur, bepaalt dat elk document waarmee een be
slissing of een administratieve handeling met individuele strekking uit
gaande van een federale administratieve overheid ter kennis wordt ge
bracht van een bestuurde, met het oog op een duidelijke en objectieve 
voorlichting van het publiek over het optreden van de federale administra
tieve overheden, de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het 
beroep moet worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen ver
meldt; dat de verjaringstermijn voor het indienen van het beroep, bij ont
stentenis daarvan, geen aanvang neemt; 

Overwegende dat het afschrift van het deurwaardersexploot, zoals het aan 
zijn bestemmeling wordt afgegeven met toepassing van artikel37, § 3, van 
het Gerechtelijk Wetboek, een document is dat niet ertoe strekt een beslis
sing of een administratieve handeling met individuele strekking maar wel 
een bij verstek gewezen rechterlijke beslissing in strafzaken ter kennis te 
brengen; dat de appelrechters hun beslissing dat de bij artikel 2, 4 o, van de 
voormelde wet voorgeschreven regels niet van toepassing zijn in geval van 
afgifte van een dergelijk deurwaardersexploot, bijgevolg naar recht verant
woorden; 
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Dat het middel faalt naar recht; 
Over het vierde middel : 

279 

Overwegende dat, krachtens artikel 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 
januari 1989 op het Arbitragehof, het rechtscollege dat een beslissing wijst 
waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld, niet gehouden is de voor dat 
rechtscollege opgeworpen vraag aan het Arbitragehof te stellen, niet ai
leen wanneer de vordering, overeenkomstig het tweede lid van die bepa
ling, niet ontvankelijk is om procedureredenen die ontleend zijn aan nor
men die zelf niet het onderwerp uitmaken van het verzoek tot het stellen van 
de prejudicii:He vraag, maar daarenboven ook in de drie gevallen die opge
somd zijn in het derde lid van die bepaling, en meer bepaald wanneer het 
oordeelt dat het antwoord op de prejudiciele vraag niet onontbeerlijk is om 
uitspraak te doen; 

Overwegende dat de appelrechters beslissen dat de door eiser subsidiair 
gestelde prejudiciele vraag "geen verband houdt met de feiten en(. .. ) dus geen 
bestaansreden heeft", wat erop neerkomt te beslissen dat het antwoord op 
de prejudiciele vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak te doen; dat zij hun 
beslissing om de prejudiciele vraag aan het Arbitragehof niet te stellen al
dus naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
Over het vijfde middel : 

Overwegende dat de regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet en 
die van de niet-discriminatie in het genot van aan de Belgen toegekende rech
ten en vrijheden impliceert dat allen die zich in dezelfde toestand bevin
den, gelijkelijk worden behandeld; 

Overwegende dat het arrest die grondwettelijke regels niet schendt door 
te weigeren de bij verstek veroordeelde beklaagde de bij de voormelde wet 
van 11 april 1994 geboden waarborgen van openbaarheid toe te kennen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat eiser verzoekt de volgende prejudiciele vraag aan het 
Arbitragehof te stellen : "Schendt de interpretatie van artikel 2, 4 o, van de 
wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur de artike
len 10 en 11 van de Grondwet, wanneer beslist wordt dat de overeenkom
stig artikel37 van het Gerechtelijk Wetboek gedane betekening van een bij 
verstek gewezen strafvonnis niet binnen het toepassingsgebied van dat ar
tikel valt, en de eventuele beroepsmogelijkheden, de instanties bij wie het 
beroep moet worden ingesteld en de geldende vormen en termijnen dus niet 
vermeld dienen te worden"; 

Overwegende dat die vraag erop neerkomt het Arbitragehof te vragen niet 
ofhet voormelde artikel2, 4°, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt, 
maar wel of de door de bestreden beslissing aan dat artikel gegeven inter
pretatie de bedoelde grondwetsbepalingen schendt; dat die vraag derhalve 
erop neerkomt het Arbitragehof met een onderzoek te belasten naar de over
eenstemming van een rechterlijke beslissing met de Grondwet, wat niet tot 
diens opdracht behoort; 

Dat er dus geen grond bestaat om de door eiser opgeworpen prejudiciele 
vraag te stellen; 

En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen; 
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

14 februari 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat: mr. J. Castiaux, Brussel. 

Nr. 91 

2e KAMER- 14 februari 2001 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- MAATREGEL VAN INWENDIGE AARD. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- HEROPENING VAN RET 
DEBAT- GERECHTELIJK WETBOEK- TOEPASSING. 

so ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZA

KEN- VERZOEK TOT HEROPENING DER DEBATTEN. 

4 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- ALLERLEI- STRAFZAKEN- VER
ZOEK TOT HEROPENING DER DEBATTEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE BODEM
RECHTER 

5° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VERZOEK TOT HEROPENING DER DE
BATTEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE BODEMRECHTER 

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1- VERZOEK TOT HEROPENING DER DEBATTEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
DE BODEMRECHTER. 

7° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN -ALLERLEI- BEWIJSKRACHT VAN DE AKTEN
MISKENNING- BEGRIP. 

go BEWIJS- STRAFZAKEN -ALGEMEEN- ONRECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS- GE

VOLG. 

go INKOMSTENBELASTINGEN- ALLERLEI- MISDRIJVEN- NIET AANGEGEVEN FIS
CALE MISDRIJVEN- VERVOLGINGEN- VOORAFGAAND ADVIES VAN DE BEVOEGDE GEWESTE
LIJKE DIRECTEUR - VERPLICHTING. 

10° STRAFVORDERING- NIET AANGEGEVEN FISCALE MISDRIJVEN- VERVOLGINGEN
VOORWAARDEN. 

11° INKOMSTENBELASTINGEN- ALLERLEI- MISDRIJVEN- NIET AANGEGEVEN FIS
CALE MISDRIJVEN- VOORONDERZOEK- GRENZEN. 

12° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- OMSCHRIJ

VING- WIJZIGING- BEGRIP. 
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13° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- OMSCHRIJVING- WIJZIGING 
-ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL INZAKE HET RECHT VAN VERDEDIGING- BEGRIP. 

14° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- OMSCHRIJ
VING- WIJZIGING -ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL INZAKE HET RECHT VAN VERDEDIGING
BEG RIP. 

15° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.3 - STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- OMSCHRIJVING- WIJZIGING- ALGEMEEN 
RECHTSBEGINSEL INZAKE HET RECHT VAN VERDEDIGING- BEGRIP. 

16° VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- BELASTINGZAKEN- INKOM
STENBELASTINGEN- BESTANDDELEN- MOREEL BESTANDDEEL- BIJZONDER OPZET- BE
GRIP. 

17° INKOMSTENBELASTINGEN- ALLERLEI ~ VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUK
KEN- BESTANDDELEN- MOREEL BESTANDDEEL - BIJZONDER OPZET - BEGRIP. 

18° MISDRIJF - ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN 
OPZET- MOREEL BESTANDDEEL- BELASTINGFRAUDE - BIJZONDER OPZET- BEGRIP. 

19° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- VEROORDELING
AAN TE WIJZEN WETSBEPALINGEN. 

20° INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- SANCTIES. VERHOGINGEN. AD
MINISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN- STRAFFEN - FISCALE V ALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE 
STUKKEN- VEROORDELING- AAN TE WIJZEN WETSBEPALINGEN. 

21° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- SANCTIE 

22° RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLI
TIEKE RECHTEN- ART. 14- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- SANCTIE. 

23° STRAF- ALGEMEEN. STRAF EN MAATREGEL. WETTIGHEID- ALGEMEEN- STRAFVER
VOLGING- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- GEVOLG. 

24 o RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTI
KEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- BEOORDELING DOOR DE VONNISGERECHTEN. 

25° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING- BEL
GISCHE STAAT- ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN- ONTV ANKELIJKHEID- BE
LANG. 

26° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - OORZAAK- ALLERLEI -
MISDRIJF- AANGIFTEVERPLICHTING- OORZAKELIJK VERBAND MET DE SCHADE- DRAAG
WIJDTE. 

27° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING- BEL
GISCHE STAAT- ADMINISTRATIE DER DIRECTE BELASTINGEN- ONTV ANKELIJKHEID -SCHADE 
-BEGRIP. 

28° ZIEKTE - EN INVALIDITEITSVERZEKERING- ZIEKTEKOSTENVERZEKERING
TERUGVORDERING VAN TEN ONRECHTE BETAALDE PRESTATIES- STELSEL BETALENDE DERDE 
- TOEPASSELIJKHEID VAN DE REGELING VAN GEMEENRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID. 
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29° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- ALLERLEI -1DE
PASSELIJKHEID VAN DE REGELING VAN GEMEENRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID- ZIEKTE
EN INVALIDITEITSVERZEKERING- TERUGVORDERING VAN TEN ONRECHTE BETAALDE PRES
TA TIES. 

1 o De beslissing van de rechter om de beoordeling van een middel i. v. m. de toelaat
baarheid van de uitoefening van de strafvordering bij de eindbeslissing te voegen is 
een maatregel van inwendige aard, die niet vatbaar is voor cassatieberoep (1). (Art. 
407 Sv.; art. 1046 Ger.W.) 

2° De bepalingen van het Ger. W: betreffende de heropening van het debat zijn als dus
danig niet van toepassing in strafzaken (2). (Artt. 772 en 773 Ger.W.) 

3° en 4° In strafzaken beoordeelt de bodemrechter op onaantastbare wijze de nood
zaak of raadzaamheid van de heropening van het de bat en is hij niet verplicht zijn 
beslissing om het debat niet te heropenen met redenen te omkleden (3). 

5° en 6° Miskenning van het recht van verdediging of schending van art. 6.1 E. VR.M. 
valt niet af te leiden uit de omstandigheid aileen dat de strafrechter beslist het de
bat niet te heropenen (4). 

7o Wanneer het middel het arrest niet verwijt dat het beslist dat het verzoek tot her
opening van het de bat een verklaring bevat die er niet in staat of dat het geen ver
klaring bevat die er wel in staat, maar het arrest aileen verwijt dat het aan een in 
dat verzoek aangevoerd gegeven een uitlegging geeft die het strijdig acht met de uit
leg die eiser eraan wil geven, door te weigeren daarin een nieuw feit te zien dat aan
leiding kan geven tot heropening van het debat, voert het niet de miskenning van de 
bewijskracht van de akten aan (5). (Artt. 1319, 1320 en 1322 B.W.) 

so De strafrechter vermag niet een misdrijf bewezen te verklaren, indien het bewijs er
van is verkregen middels een strafbaar feit of op een andere onrechtmatige wijze, het
zij door de overheid die met de opsporing, de vaststelling of de vervolging ervan is 
belast, hetzij door de aangever van het misdrijf; de rechter mag evenwel weigeren het 
t.g. v. een onrechtmatige daad verkregen bewijs terzijde te laten wanneer de derde, door 
wiens tussenkomst dat bewijs bij de onderzoekers is terechtgekomen, zelf niets te rna
ken heeft met enige onrechtmatige daad (6). 

go, 10° en 11 o De procureur des Konings die v66r 1 maart 1993 vervolgingen wou in
steilen wegens misdrijven inzake directe belastingen die hem niet ter kennis wa
ren gebracht door een klacht of een aangifte van de daartoe behoorlijk gemach
tigde ambtenaren van de belastingbesturen van de minister van Financien, kon dit 
aileen doen als hij voorafgaandelijk het advies van de bevoegde gewestelijke direc
teur van de directe belastingen had ingewonnen; die voorwaarde belette de procu
reur des Konings niet om, in het stadium van het vooronderzoek, bij dat bestuur ge
gevens op te vragen die in die belastingdossiers opgenomen waren (7). (Artt. 244 en 
350, §§ 2 en 3, W.I.B. 1964; art. 461, W.I.B. 1992, zoals het v66r 1 maart 1993 van 
toepassing was.) 

(1) Cass., 18 nov. 1997, A.R. P.96.1364.N, nr. 485. 

(2) Cass., 20 juli 1982 (A. C. 1981-82, nr. 664). 

(3) Cass., 14 nov. 1995, A.R. P.94.1194.N, nr. 496; zie Cass., 19 jan. 2000, A.R. P.99.0503.F, nr. 
45. 

(4) Zie noot 3. 

(5) Zie Cass., 26 okt. 2000, A.R. C.99.0060.F, nr. 577. 

(6) Zie Cass., 4 jan. 1994, A.R. 6388, nr. 1; Cass., 30 mei 1995, A.R. P.93.0946.N, nr. 276; Cass., 
23 dec. 1998, A.R. A.94.000l.F, nr. 534. 

(7) Zie Cass., 15 maart 1994, A.R. P.93.0128.N, nr. 124; Cass., 29 maart 1994, A.R. P.93.0024.N, 
nr. 154; Cass., 11 maart 1997, A.R. P.97.0264.N, nr. 137. 



-- L_ -r-=-====--=---=-=- r_l_· __ ·· __ :cc _____ --=~-:r.=.: __ . __________ __cr c:c_: _____ _ 

Nr. 91 HOF VAN CASSATIE 283 

12°, 13°, 14° en 15° Hoewel de strafrechter die de omschrijving van een telastleg
ging wijzigt, enerzijds moet vaststellen dat het opnieuw omschreven feit hetzelfde is 
als dat op grand waarvan de vervolging is ingesteld, en anderzijds erop moet toe
zien dat de beklaagde zich tegen de nieuwe omschrijving kan verdedigen, moet hij 
die voorwaarden niet vervullen wanneer hij zich ertoe beperkt de omschrijving aan 
te passen ofte preciseren (8). (Algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van ver
dediging; art. 6.3.b E.V:R.M.) 

16°, 17° en 18° Het bijzonder opzet dat voor belastingmisdrijven vereist is, bestaat niet 
alleen in het opzet de be lasting te ontduiken of een derde eraan te laten ontsnap
pen, maar ook in het opzet de rechten of de belangen van een derde te schaden (9). 
(Artt. 339 en 340 W.I.B. 1964; artt. 449 en 450 W.I.B. 1992.) 

19° Om naar recht met redenen te zijn omkleed, moet de op de strafvordering gewe
zen veroordelende beslissing opgave doen van de wetsbepalingen waarbij de straf wordt 
bepaald alsook van de wetsbepalingen waarbij de bestanddelen van het aan de be
klaagde ten laste gelegde misdrijfworden vastgesteld (10). (Art. 149 Gw.; artt. 163, 
eerste lid, 195, eerste lid, en 371 Sv.) 

20° Voor het bestaan van het misdrijf valsheid in geschriften en gebruik van valse stuk
ken inzake inkomstenbelastingen is o.m. de vermelding vereist van de bepalingen van 
het WI. B. of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten, die de dader heeft over
treden of heeft willen overtreden (11). (Art. 195 Sv.; artt. 449 en 450 W.I.B. 1992.) 

21°, 22° en 23° Noch art. 6.1 E. V.R.M., noch art. 14 I. V.B.P.R., noch enig andere be
paling van die verdragen of van een nationale wet duiden de gevolgen aan die de 
feitenrechter aan een door hem vastgestelde overschrijding van de redelijke ter
mijn moet verbinden; zo staat het aan de feitenrechter om, wanneer hij beslist een 
strafvermindering toe te kennen omdat de redelijke termijn is overschreden, in feite 
en met inaanmerkingneming van de concrete gegevens van de zaak, te oordelen in 
welke mate en onder welke voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op 
voorwaarde dat die vermindering reeel en meetbaar is (12). (Art. 6 E.V.R.M.; art. 14 
I.V.B.P.R.) 

24 o Het staat aan de vonnisgerechten om, in het licht van de concrete gegevens van de 
zaak, na te gaan of de zaak binnen een redelijke termijn werd behandeld (13). (Art. 
6.1 E.V.R.M.) 

25° De Belgische Staat, Administratie der Directe Belastingen, heeft het recht om zo
als iedere andere benadeelde een burgerlijke rechtsvordering in te stellen voor schade 
waarvoor de belastingwetgeving geen eigen mogelijkheid tot herstel biedt (14). (Artt. 
3 en 4 V.T.Sv.; artt. 2, 7 en 18 Ger.W.) 

(8) Zie Cass., 8 feb. 1994, A.R. 7015, nr. 71; Cass., 3 maart 1999, A.R. P.98.1042.F, nr. 126. Zie 
P. MoRLET, "Changement de qualification. Droits et devoirs dujuge", Reu.dr.pen., 1990, blz. 561; 
R. DECLERCQ, "Feit en kwalificatie in de strafrechtspleging", in Strafrecht uoor rechtspratici. IV (Acco, 
1991), blz. 179. 

(9) Zie Cass., 10 maart 1993, A.R. 34, nr. 138, en noot; wet 10 feb. 1981, B.S., 14 februari, ver
slag van de Senaatscommissie over het wetsontwerp, Pasin., 1981, blz. 336 en 337; J. KIRKPA
TRICK, "La repression penale de la fraude fiscale depuis les reformes de 1986 et 1992", Rev. dr. U.L.B., 
Bruylant, 1997, blz. 145. 

(10) Cass., 15 april1997, A.R. P.96.1158.N, nr. 158; zie Cass., 27 sept. 2000, A.R. P.00.0639.F, 
nr. 496. 

(11) Cass., 15 april1997, A.R. P.96.1158.N, nr. 158. 

(12) Zie Cass., 25 jan. 2000, A.R. P.98.0284.N, nr. 64; 22 maart 2000, A.R. P.99.1758.F, nr. 197; 
KuTHY F., "Depassement du delai raisonnable, peine inferieure au minimum legal et irrecevabi
lite des poursuites", J. T. 2001, blz. 41 tot 46. 

(13) Cass., 17 mei 2000, A.R. P.00.0275.F, nr. 302. 

(14) Cass., 9 dec. 1997, A.R. P.95.0610.N, nr. 540. 
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26° De wettelijke verplichting om een misdrijf aan te geven, verbreekt het oorzake
lijk verband tussen dat misdrijf en de schade niet (15). (Art. 29 Sv.; artt. 1382 en 1383 
B.W.) 

27° Noch in de in de artt. 414 en 415 W.I.B. 1992 bepaalde regels betreffende de 
nalatigheidsinteresten, noch de in art. 444 van dat wetboek bepaalde belasting
verhoging, doen afbreuk aan de mogelijkheid dat de administratie t.g.v. belasting
misdrijven in het algemeen en van belastingontduiking in het bijzonder, schade lijdt 
waarvoor de vermelde bepalingen geen eigen mogelijkheid tot herstel bieden : de Staat 
kan schade lijden door de noodzaak om bij de procureur des Konings klacht of aan
gifte te doen om het bewijs van de misdrijven te verkrijgen, tot het strafdossier toe
gang te krijgen, het verder verloop van het onderzoek te volgen en te wachten tot dat 
onderzoek de gegevens oplevert aan de hand waarvan de belastingplichtige kan wor
den gei"dentificeerd en de grondslag van de belasting kan worden bepaald (16). 

28° en 29° Hoewel art. 97 Z.I. V-wet de verzekeringsinstellingen, en alleen hen, de ver
plichting oplegt de prestaties terug te vorderen die zij in het kader van die verze
kering ten onrechte betaald hebben, belet die bepaling de verzekeringsinstellingen niet 
om, in geval van strafvordering, voor de strafgerechten en burgerlijke rechtsvorde
ring in te stellen op grand van art. 1382 B. W, wanneer de voorwaarden voor de toe
passing van dat artikel vervuld zijn (17); een van die voorwaarden vereist het be
staan van schade, die, in dat geval, evenwel niet is beperkt tot de eigen schade van 
de verzekeringsinstellingen, maar ook betrekking heeft op schade t.g. v. uitgaven waar
van het bedrag overeenstemt met de ten onrechte uitgekeerde prestaties die ten laste 
genomen worden door het verzekeringsstelsel dat de voor die prestaties bestemde fond
sen heeft geleverd. (Artt. 1382 en 1383 B.W.; artt. 3 en 4 Sv.; art. 97 Z.I.V-wet.) 

(U ... E.A. T. A ... E.A.; BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FIN ANCIENT. U ... E.A.; A ... E.A. T. U ... E.A.l 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1350.F, P.00.1353.F, P.00.1363.F) 

HET HOF;- Gelet op het arrest, op 18 mei 1998 gewezen door het Hof 
van Beroep te B.; 

Gelet op het proces-verbaal van de terechtzitting van 15 november 1999 
van het Hof van Beroep te B.; 

Gelet op het arrest, op 7 september 2000 gewezen door het Hof van Be
roep te B.; 

Overwegende dat de voorzieningen in de zaken P.00.1350.F, P.00.1353.F 
en P.00.1363.F gericht zijn tegen drie beslissingen die betrekking hebben op 
dezelfde strafrechtspleging; dat die dossiers nauw met elkaar verbonden zijn, 
zodat ze dienen te worden gevoegd; 

I. Op de voorziening van F. U. tegen het arrest van 18 mei 1998 dat zijn 
vordering tot wraking van een rechter bij de Rechtbank van Eerste Aan
leg te B. verwerpt: 

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

(15) Zie Cass., 13 april1988, A.R. 5839, nr. 492, met concl. adv.-gen. M. Janssens de Bistho
ven, in Bull. en Pas., 1987-88, I, nr. 492. 

(16) Zie Cass., 9 dec. 1997, A.R. P.95.0610.N, nr. 540. 

(17) Zie Cass., 6 dec. 1989, A.R. 6711, nr. 144. 
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II. Op de voorziening van F.U. tegen de beslissing in bet proces-verbaal van 
de terechtzitting van 15 november 1999 : 

Overwegende dat uit bet proces-verbaal van de terechtzitting van 15 no
vember 1999 blijkt dat bet hofvan beroep zich ertoe heeft beperkt de tussen
gescbillen bij de grond van de zaak te voegen, "aangezien in een zelfde ar
rest uitspraak zal worden gedaan over 'de regelmatigbeid van de rechtspleging 
en van de bewijzen' v66r de uitspraak over de grond van de zaak"; dat een 
dergelijke beslissing slecbts een beslissing of maatregel van inwendige aard 
is in de zin van artikel1046 van bet Gerecbtelijk Wetboek, die niet vat
baar is voor cassatieberoep; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

III. Op de voorziening van 11 september 2000 van F.U. tegen bet arrest van 
7 september 2000 : 

Overwegende dat eiser afstand doet van zijn voorziening; 

rv. Op de voorziening van 8 september 2000 van F. U. tegen bet arrest van 
7 september 2000 : 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de veroordelende beslissing 
op de strafvordering : 

Over bet eerste middel : 

Overwegende dat de bodemrecbter onaantastbaar en met inacbtneming van 
de concrete gegevens van elke zaak oordeelt of de tussengescbillen over de 
rechtspleging al dan niet bij tussenarrest moeten worden berecht voordat bet 
onderzoek van de grond van de zaak plaatsheeft; dat die beslissing of maat
regel van inwendige aard geen vonnis is in de zin van artikel149 van de 
Grondwet en dat geen enkele bepaling de rechter, wat dat betreft, ver
plicbt te antwoorden op de conclusies van de partijen; 

Overwegende dat de appelrecbters op de terecbtzitting van 15 novem
ber 1999 beslist hebben de tussengescbillen over de recbtspleging bij de grond 
van de zaak te voegen; dat zij in bet arrest, alvorens de grond van de zaak 
te bebandelen, op de verschillende middelen hebben geantwoord die eiser heeft 
aangevoerd teneinde de vervolgingen niet ontvankelijk of bepaalde bewij
zen onregelmatig te doen verklaren; dat zij aldus eisers recbt van verdedi
ging bebben geeerbiedigd en hem de waarborgen van een eerlijk proces heb
ben geboden; dat bet arrest, voor bet overige, niet boefde te antwoorrlen op 
de conclusie van eiser die wegens de beslissing van 15 november 1999 zon
der bestaansreden was geworden; 

Dat bet middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat de bepalingen van bet Gerecbtelijk Wetboek betref
fende de heropening van bet debat niet als dusdanig van toepassing zijn in 
strafzaken, aangezien de desbetreffende verplichtingen van de strafrecb
ter bepaald worden door de aard van bet strafproces en de bevoegdheid van 
die recbter; dat, in strafzaken, de bodemrechter oordeelt over de noodzaak 
of raadzaamheid om de door een partij gevorderde heropening van bet de
bat te bevelen en hij zijn beslissing om bet debat niet te heropenen, niet met 
redenen dient te omkleden; dat een schending van bet recbt van verdedi
ging niet kan worden afgeleid uit de enige omstandigbeid dat de rechter be
slist bet debat niet te heropenen; 
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Dat het middel, derhalve, in zoverre het een schending aanvoert van de 
artikelen 2 en 772 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel149 van de 
Grondwet, alsook de miskenning van het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging, faalt naar recht; 

Overwegende dat het middel het arrest ten slotte niet verwijt te beslis
sen dat het verzoek tot heropening van het debat een verklaring bevat die 
er niet in staat of dat het geen verklaring bevat die er wel in staat; dat het 
mid del het hof van beroep aileen verwijt aan het doo:r het hof in aanmer
king genomen gegeven niet de uitlegging te hebben gegeven die eiser er
aan had gegeven, door te weigeren daarin een nieuw feit te zien dat tot een 
heropening van het de bat aanleiding had kunnen geven; dat die grief geen 
miskenning van de bewijskracht van de akten oplevert; 

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen; 
Over het derde middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de strafrechter een misdrijf niet bewezen kan verkla

ren als het bewijs ervan ten gevolge van een strafbare daad of op een an
dere onregelmatige wijze is verkregen, hetzij door de overheid die met de op
sporing, de vaststelling en de vervolgingen is belast, hetzij door de aangever 
van het misdrijf; dat de rechter evenwel kan weigeren een ten gevolge van 
een onrechtmatige daad verkregen bewijs terzijde te laten wanneer de derde, 
door wiens tussenkomst dat bewijs bij de onderzoekers is terechtgekomen, 
zelf niets te maken heeft met enige onrechtmatige daad; 

Overwegende dat de appelrechters hebben vastgesteld dat een of meer
dere leden van de raad van de provinciale Orde van Geneesheren van B. het 
beroepsgeheim geschonden hadden toen zij verschillende documenten en een 
verslag aan het kabinet van de minister van Sociale Zaken mededeelden en 
dat B.D. op grond van die geschriften het Biorim-verslag had opgemaakt; dat 
zij beslist hebben dat, enerzijds, noch B.D., noch de minister, noch de aan
gever die het Biorim-verslag aan de B.O.B. van L. heeft medegedeeld, een 
onrechtmatige daad hebben gesteld om zich toegang te verschaffen tot de do
cumenten van de raad van de provinciale Orde van Geneesheren van B. of 
weet had den van de schending van het beroepsgeheim door een of meer
dere leden van die raad van de Orde, en dat, anderzijds, "de onderzoekers 
geen enkele onrechtmatige daad hebben gesteld om dat (Biorim-)verslag te 
verkrijgen"; 

Overwegende dat de appelrechters, door op grond van die overwegin
gen te beslissen "dater bijgevolg geen enkel verband bestaat tussen de aan
vankelijke schending van het beroepsgeheim door een of meerdere leden 
van de raad van de Orde van Geneesheren van B. en de overhandiging van 
het 'Biorim'-verslag aan de oriderzoekers" en dat "er geen grond bestaat (. .. ) 
om het door de onderzoekers te goeder trouw ontvangen 'Biorim'-verslag 
terzijde te laten (. .. )of de strafvordering niet ontvankelijk te verklaren", 
noch de wets- noch de grondwetsbepalingen hebben geschonden noch de 
algemene rechtsbeginselen hebben miskend die in het middel zijn aan
gegeven; 

Dat het onderdeel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen; 
Overwegende dat het onderdeel, voor het overige, in zoverre het opkomt 

tegen de overwegingen dat de door N.C. injuni enjuli 1989 gedane onthul
lingen en niet het Biorim-verslag geleid hebben tot ''het instellen" van de ver
volgingen, terwijl uit de vaststellingen zelf van het arrest en van de twee 
processen-verbaal van de B.O.B. van L. is gebleken dat de verhoren van N.C. 
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het rechtstreekse gevolg zijn geweest van de mededeling van het Biorim
verslag aan de onderzoekers, gericht is tegen ten overvloede gegeven over
wegingen van de appelrechters; 

Dat het onderdeel, bijgevolg, in zoverre het tegen die overwegingen op
komt en de miskenning van de bewijskracht van die processen-verbaal aan
voert, niet ontvankelijk is bij gebrek aan belang; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest beslist, enerzijds, dat het Biorim-verslag "de 

waarheid niet verdraait door een onjuiste vermelding van de auteur of door 
een valse handtekening", aangezien de hoofding van het ziekenhuis van J. 
"te dezen niet kan worden beschouwd als een handtekening of de naam van 
de steller" en, anderzijds, "dat uit het enige feit dat de steller (. .. ) het 'Biorim'
verslag tijdens zijn diensturen in het ziekenhuis van J. schijnt te hebben op
gemaakt op briefi>apier van dat ziekenhuis, evenmin kan worden afgeleid dat 
die steller het misdrijfvan misbruik van vertrouwen zou hebben gepleegd; 
dat uit het dossier niet blijkt dat D.B. dat verslag zou hebben opgemaakt bui
ten medeweten van de directie van het ziekenhuis, of dat hij zijn tijd en pa
pier bedrieglijk zou hebben aangewend"; 

Overwegende dat dit onderdeel het Hof zou verplichten tot een onder-
zoek van feitelijke gegevens, waartoe het niet bevoegd is; 

Dat, bijgevolg, het onderdeel niet ontvankelijk is; 
Over het vierde middel : 
Overwegende dat het middel in substantie betoogt dat de wet van 4 au

gustus 1986, het zogenaamde "Charter van de belastingplichtige", dat op 1 
februari 1987 in werking is getreden, de ambtenaren van de belasting
administratie, op straffe van nietigheid van de vervolgingen heeft verba
den gegevens aan de procureur des Konings mede te delen, "zolang er geen 
regelmatige aangifte is gedaan met inachtneming van de bij het nieuwe ar
tikel 29 van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven machtigin
gen"; dat eiser betoogt dat de appelrechters die vastgesteld hadden dat ge
gevens uit belastingdossiers door ambtenaren van de belastingadministratie 
aan de procureur des Konings waren medegedeeld, zonder dat zij daartoe ge
machtigd waren overeenkomstig artikel 29, niet wettig hebben kunnen be
slissen dat de vervolgingen regelmatig waren; 

Overwegende dat, krachtens artikel 350, § 2, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964), dat op het ogenblik van de feiten van toepas
sing was, het openbaar ministerie alleen vervolgingen kon instellen we
gens schending van de bepalingen van dat wetboek of van de ter uitvoering 
ervan genomen besluiten, op grand van de feiten waarvan het kennis
genomen had ten gevolge van een klacht of een aangifte van een ambte
naar van een belastingadministratie, voor zover die ambtenaar hiertoe 
voorafgaandelijk behoorlijk was gemachtigd door de gewestelijke direc
teur onder wie hij ressorteerde overeenkomstig artikel29, tweede lid, van 
het Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende, evenwel, dat noch de laatstgenoemde bepaling, noch de ar
tikelen 244 of 350 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) er
aan in de weg stonden dat de procureur des Konings die op een andere ma
rrier van strafbare feiten weet had gekregen dan door een klacht of door een 
aangifte van de belastingadministratie, in het stadium van het vooronder
zoek bij dat bestuur gegevens kon opvragen die in die belastingdossiers op
genomen waren, voor zover hij, alvorens de vervolgingen in te stellen, het
zij het advies had verkregen van de gewestelijke directeur van de directe 
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belastingen overeenkomstig artikel350, § 3, van het voornoemde wetboek, 
hetzij een aangifte had gekregen van een ambtenaar van de belasting
administratie, die hiertoe behoorlijk was gemachtigd overeenkomstig het voor
melde artikel 29, tweede lid; 

Overwegende dat uit de door eiser niet betwiste vaststellingen van het ar
rest blijkt dat de procureur des Konings te B., die ten gevolge van het Biorim
verslag kennis had gekregen van feiten die belastingfraude schenen op te le
veren, in kantschriften van 28 juni, 7 julien 25 september 1989 de B.O.B. 
van B. gelast heeft de belastingdossiers van de betrokken vennootschap
pen bij de desbetreffende belastingbesturen in te kijken; dat op 10 novem
ber 1989, een aangifte door de belastingadministratie aan de procureur des 
Konings te B. is overgezonden overeenkomstig artikel29, tweede lid, van het 
Wetboek van StrafVordering; dat die procureur des Konings de strafVorde
ring op die zelfde dag heeft ingeleid door de litigieuze feiten bij de onder
zoeksrechter aanhangig te maken; 

Dat het middel bijgevolg niet kan worden aangenomen; 
Over het vijfde middel : 
Wat beide onderdelen samen betreft : 
Overwegende dat de rechter die de kwalificatie van een telastlegging wij

zigt, weliswaar enerzijds moet vaststellen ofhet opnieuw omschreven feit het
zelfde is als dat op grond waarvan de vervolging was ingesteld, en ander
zijds erop moet toezien dat de beklaagde zich tegen de nieuwe kwalificatie 
heeft kunnen verdedigen, maar dat aan die voorwaarden niet moet wor
den voldaan wanneer de rechter zich ertoe beperkt de kwalificatie aan te pas
sen of te preciseren; 

Overwegende dat het middel erop neerkomt de appelrechters te verwij
ten de telastleggingen A II met betrekking tot het bedrieglijk opzet te heb
ben gewijzigd door elke verwijzing naar eisers onwettige exploitatie van een 
laboratorium van klinische biologie te schrappen, en aldus de oorspronke
lijke juridische kwalificatie van die feiten te hebben gewijzigd zonder ei
ser ervan op de hoogte te hebben gebracht en "hem in staat te stellen zijn 
verweer voor te dragen tegen die verbeterde telastleggingen"; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat eiser bij beschikking van 29 mei 1996 van de raadkamer naar het 
vonnisgerecht is verwezen wegens de telastleggingen A II 1 tot 28, waar
van de algemene omschrijving als volgt luidde : "met het bedrieglijk opzet 
derden te misleiden, inzonderheid de gerechtelijke overheden en die welke 
belast zijn met het toezicht op de wetgeving betreffende de exploitatie van 
laboratoria voor geneeskundige analyse, meer bepaald met het toezicht op 
de naleving van de bepalingen van het koninklijk besluit nr. 143, gewij
zigd bij dat van 30 december 1982, tot vaststelling van de voorwaarden waar
aan de laboratoria moeten voldoen voor de tegemoetkoming van de ziekte
verzekering voor verstrekkingen van klinische biologie, alsook de onderlinge 
maatschappijen (. .. )en (eisers) feitelijke exploitatie, met overtreding van de 
wet, voor hen te verbergen van, met name, de laboratoria (. .. ), een reeks valse 
overeenkomsten en documenten te hebben opgemaakt of te hebben doen op
maken, door daarin melding te maken of te doen maken van person en in ver
schillende hoedanigheden, en inzonderheid in de hoedanigheid van bestuur
der, vennoot, koper of verkoper van aandelen, overnemer of verkoper van 
medische laboratoria, kredietnemer of kredietgever, als degenen die in die 
overeenkomsten werkelijk zijn opgetreden, terwijl die personen slechts stro
mannen waren die fictieve verbintenissen hebben aangegaan en in feite 
slechts dienden als dekmantel voor (eisers) onwettige activiteiten"; 
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Dat eiser, na te hebben betoogd dat artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 
143, die de exploitanten van laboratoria van klinische biologie verplicht ti
tularis van bepaalde diploma's te zijn, pas op 1 januari 1990 in werking is 
getreden, door de appelrechters is verzocht zich op de terechtzitting van 2 
december 1999 "subsidiair te verdedigen tegen een beschuldiging van be
drieglijk opzet, die is gewijzigd met betrekking tot de telastleggingen A II, 
met uitzondering van A II 18 ( ... ), waarbij de woorden 'schending of over
treding van de wet' zijn vervangen door de woorden 'teneinde de toekom
stige toepassing van de bepalingen van artikel 3 van het koninklijk be
sluit nr.143 te ontduiken'"; 

Dat, evenwel, de appelrechters luidens het 105de blad van hun arrest heb
ben beslist "geen acht te slaan op de tijdens de terechtzitting van 2 decem
ber 1999 gegeven subsidiaire kwalificatie, maar de vermelding van artikel 
3 van het koninklijk besluit nr. 143 in de algemene omschrijving van de te
lastleggingen A II en de verwijzingen ernaar te schrappen"; dat zij de al
gemene omschrijving van die telastleggingen vervolgens hebben opge
maakt door aileen de bewoordingen "met overtreding van de wet" en 
"onwettige" te schrappen, terwijl de rest van de tekst identiek is gebleven 
aan de oorspronkelijke omschrijving, met de enige verbetering van het be
grip "inverdenkinggestelde" in ''beklaagde"; 

Overwegende dat uit die gegevens volgt dat de appelrechters niet be
slist hebben om de kwalificatie van de telastlegging met betrekking tot het 
bedrieglijk opzet te wijzigen zoals zij op de terechtzitting van 2 december 1999 
overwogen hadden, maar om die kwalificatie te beperken tot het verber
gen van de feitelijke exploitatie, door eiser, van verschillende laboratoria van 
klinische biologie, met het opzet derden, met name de gerechtelijke over
heden en die welke belast zijn met het toezicht op de wetgeving betref
fende de exploitatie van laboratoria van medische analyse, te misleiden, door 
die exploitatie niet meer te omschrijven als zijnde onwettig of verricht "met 
overtreding van de wet"; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het zesde middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat eiser in dat onderdeel betoogt dat het arrest hem on
wettig veroordeelt uit hoofde van de telastleggingen D "wegens valse belasting
stukken en het gebruik van dergelijke stukken, waarbij niet is vastgesteld 
dat eiser het bijzonder opzet had de bepalingen van het Wetboek van de In
komstenbelastingen en van de ter uitvoering ervan genomen besluiten te 
schenden, aangezien het arrest, voor elke vermeende valsheid, alleen maar 
vaststelt dat die geschriften 'hebben toegelaten' (blz. 207, 208), 'hem in staat 
hebben gesteld' (blz. 208), 'hem in staat zullen stellen' (blz. 209), ( ... ) dit wil 
zeggen telkens wanneer die geschriften fiscale gevolgen hebben gehad, wat 
niet betekent dat zij met het bij wet vereiste bijzondere opzet zijn ver
valst"; 

Overwegende dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 
februari 1981 blijkt dat het bijzonder opzet dat vereist is bij de artikelen 339 
en 340 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), thans 449 en 
450 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), met de bewoor
dingen "met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden", niet ai
leen bestaat in ''het opzet de belasting te ontduiken of een derde eraan te doen 
ontsnappen", maar ook in ''het opzet de rechten of de belangen van een derde 
te schaden"; 
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Overwegende dat uit de uiteenzettingen van het arrest met betrekking tot 
zowel de telastleggingen D als de telastleggingen A en B van valsheid en ge
bruik van gemeenrechtelijke valse stukken, waarnaar de telastleggingen D 
verwijzen, en de telastleggingen C van de daarmee nauw verbonden feiten 
van verduistering, blijkt dat de aan eiser ten laste gelegde misdrijven van 
fiscale valsheden en het gebruik ervan zijn gepleegd met het opzet belang
rijke bedragen aan de inkomstenbelastingen te onttrekken; dat het arrest al
dus vermeldt : 

- op het llOde blad, dat de valse stukken, die ertoe strekten het feit te 
verbergen dat de laboratoria door eiser en niet door stromannen geexploi
teerd werden, niet aileen zijn gepleegd met het bedrieglijk opzet "de waak
zaamheid van de op de laboratoria van klinische biologie toezichthou
dende overheden te omzeilen", maar ook omdat "de gerechtelijke overheden 
argwaan hadden kunnen krijgen en maatregelen hadden kunnen nemen die 
inzonderheid toegelaten hadden de door de beklaagden aangewende financiele
constructies bloot te leggen"; 

- op het 204de blad, "dat de aangewende financiele constructies voor
eerst een afvloeiing van de winsten van de door (eiser) geexploiteerde la
boratoria naar door hem gecontroleerde Belgische vennootschappen impli
ceert en vervolgens de tussenkomst van buitenlandse vennootschappen 
veronderstelt die eveneens door hem gecontroleerd worden, zodat de door die 
Belgische vennootschappen geboekte belastbare winsten aanzienlijk of zelfs 
volledig teniet worden gedaan"; 

- op het 208ste blad, "dat de financiele constructies waartoe de verschil
lende overeenkomsten (die valsheden in geschriften opleverden) bijgedra
gen hebben, (eiser) hebben toegelaten laboratoria onder de dekmantel van 
stromannen te exploiteren en de winsten te laten afvloeien naar vennoot
schappen waarover hij een totale controle uitoefende; dat hij vervolgens er
over gewaakt heeft dat geld door te storten aan buitenlandse vennootschap
pen waarover hij, door middel van andere overeenkomsten, eveneens een 
totale controle uitoefende, of, in het geval van de verbeterde telastlegging C 
II 4, een kunstmatige minderwaarde heeft gecreeerd teneinde de gevolgen 
teniet te doen van de winst die verkregen was uit de vereffening van de n.v. 
Optim, en aldus bepaalde bedragen aan de belastingen te onttrekken" en "dat, 
hoewel slechts bepaalde valse geschriften of het gebruik ervan, bedoeld in 
de telastleggingen D II, toegelaten hebben bedragen aan de inkomstenbe
lastingen te onttrekken, beklemtoond moet worden dat de andere telast
leggingen daarmee nauw verbonden zijn ofhet logisch gevolg ervan zijn, hier
mee een geheel vormen en aldus de noodzakelijke bestanddelen vormen voor 
de verwezenlijking van de door de beklaagden vervolgde doelstelling om zich
zelf of anderen een onrechtmatige winst of een voordeel te verschaffen, en 
in dit geval bedragen aan de inkomstenbelastingen te onttrekken"; 

- op het 212de blad, "dater door die financiele constructies en door con
structies van vennootschappen kennelijk bedragen aan de belastingen zijn 
onttrokken; dat (eiser) die bestuurder en aandeelhouder van die vennoot
schappen is, ontegenzeglijk een persoonlijk voordeel heeft gehaald uit de door 
die onttrokken bedragen verkregen inkomsten; (. .. ) dat de interest die D.M. 
betaald heeft op de aankopen van de in de verbeterde telastleggingen D II 
22, D II 23, D II 24 enD II 25 bedoelde en hiervoor als fictief omschreven 
Optima-effecten de winsten van de door (eiser) geexploiteerde "laboratoire 
des Gloires Nationales" gecompenseerd hebben, zodat die winsten aan de in
komstenbelastingen onttrokken zijn"; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
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Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de in antwoord op het eerste onderdeel aange
haalde uittreksels van het arrest blijkt dat het arrest antwoordt op de in dat 
onderdeel weergegeven conclusie : 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

Over het zevende middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, in strafzaken, de veroordelende beslissingen, om naar 
het vormvoorschrift van artikel149 van de Grondwet en van de artikelen 163, 
eerste lid, 195, eerste lid, of 371 van het Wetboek van Strafvordering, met 
redenen te zijn omkleed, niet aileen opgave moeten doen van de wetsbepa
lingen waarbij de straf wordt bepaald maar ook van de wetsbepalingen die 
de bestanddelen van het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf om
schrijven; 

Overwegende dat artikel 339 van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964), thans 449 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992), correctionele straffen oplegt voor alle overtredingen van de bepalin
gen van dat wetboek of van deter uitvoering ervan genomen besluiten, die 
met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden zijn gepleegd, ter
wijl artikel 340, eerste lid, van dat wetboek, thans artikel 450, de valsheid 
in geschriften straft, evenals het gebruik van dergelijke valse stukken, met 
bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden, om een van de in ar
tikel 339 bedoelde misdrijven te plegen; 

Overwegende dat een vonnis tot veroordeling wegens valsheid of het ge
bruik van een dergelijk vals stuk, bedoeld in het voormelde artikel 340, de 
bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of van deter uit
voering ervan genomen besluiten moet vermelden die de dader heeft over
treden of heeft willen overtreden; 

Overwegende dat de appelrechters eiser op grand van het voormelde ar
tikel 340 schuldig verklaren aan valsheid in geschriften en gebruik van fis
cale valsheden; dat zij, respectievelijk op het 207 de en het 208ste blad van 
het arrest, beslist hebben dat de jegens eiser bewezen verklaarde fiscale vals
heden, wat de telastlegging D I betreft, zijn gepleegd om N.C. toe te laten 
geldsommen aan de inkomstenbelastingen te onttrekken, en, wat de ver
beterde telastleggingen D II 1 a en b, D II 2 tot 14, enD II 15 tot 27 be
treft, om eiser toe te laten geldsommen aan de inkomstenbelastingen te ont
trekken; 

Overwegende dat de appelrechters eiser tevens schuldig verklaren, door
dat hij met overtreding van de artikelen 212, 214 en 339 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964), thans de artikelen 305, 307, 308 en 449 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), met het bedrieglijk 
opzet de door hem verschuldigde belasting te ontduiken, talrijke, onjuiste of 
onvolledige aangiften, bedoeld in de telastleggingen G I 1 tot 4, aan de ad
ministratie der directe belastingen heeft overgelegd of laten overleggen; 

Overwegende dat uit de overwegingen van het arrest volgt dat de appel
rechters beslist hebben dat eiser de in de telastleggingen D bedoelde en je
gens hem bewezen verklaarde misdrijven van valsheden in geschriften en ge
bruik van die valse stukken heeft gepleegd teneinde de in de telastleggingen 
G I 1 tot 4 bedoelde en eveneens jegens hem bewezen verklaarde feiten te 
plegen; 
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Overwegende dat het arrest aldus de bepalingen van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen of van de ter uitvoering ervan genomen besluiten ver
meldt die eiser heeft willen overtreden; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord op het eerste onderdeel van het mid

del blijkt dat eiser niet alleen op de hoogte is gebracht van de hem verwe
ten materiele feiten maar ook van de aan die feiten gegeven juridische kwa
lificatie; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 
Over het achtste middel : 

Over het negende middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het middel, in zoverre het betoogt dat het arrest vast

stelt dat de termijn die de redelijke termijn waarbinnen een zaak moet wor
den berecht, overschrijdt, "op zijn minst 4 jaar bedraagt", terwijl het ar
rest, op het 81ste blad, alleen vermeldt "dat evenwel moet worden erkend dat 
de redelijke termijn wel enigszins is overschreden, wat niet aan de beklaag
den te wijten is, aangezien het onderzoek, wegens een opeenvolging in de zaak 
van vier onderzoeksrechters, maandenlang heeft stilgelegen, en het opma
ken van de vordering haast twee jaar in beslag heeft genomen", uit een on
juiste lezing van het arrest voortvloeit; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 
Overwegende, voor het overige, dat noch de artikelen 6 of 13 van het Ver

drag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrij
heden, noch artikel14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten, noch enig andere bepaling van die verdragen of van 
een nationale wet de gevolgen aanduiden die de bodemrechter aan een door 
hem vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn moet verbinden; dat 
het aldus aan de bodemrechter staat om, wanneer hij beslist een strafver
mindering toe te kennen omdat de redelijke termijn is overschreden, in feite 
en op grond van de concrete gegevens van de zaak te oordelen in welke mate 
en onder welke voorwaarden die vermindering kan worden toegekend, op voor
waarde dat die vermindering reeel en meetbaar is; 

Overwegende dat het arrest vermeldt "dat een zeer zware en effectieve straf 
moet worden opgelegd wegens de zwaarwichtigheid van de feiten, het groot 
aantal feiten, de duur van de periode waarbinnen de strafbare feiten zijn ge
pleegd, de omvang van de in (eisers) voordeel verduisterde bedragen en de 
weerslag van (zijn) strafbaar gedrag op economisch en sociaal gebied; ( ... ) dat, 
te dezen, gelet op de hierboven vermelde overschrijding van de redelijke ter
mijn, bovenop de hoofdgevangenisstraf een maatregel van gedeeltelijk uit
stel moet worden toegekend (. .. )"; 

Dat de appelrechters hun beslissing aldus naar recht verantwoorden; 
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft: 
Overwegende dat het aan de vonnisgerechten staat om, in het licht van de 

concrete gegevens van elke zaak, te oordelen of de zaak binnen een rede
lijke termijn is gewezen; 
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Dat het onderdeel dat erop neerkomt de feitelijke beoordeling van de ge
gevens van de zaak door de feitenrechters te bekritiseren, derhalve niet ont
vankelijk is; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen het bevel tot onmiddellijke aan
houding: 

Overwegende dat de veroordelende beslissing, wegens de verwerping van 
de daartegen gerichte voorziening, in kracht van gewijsde is gegaan; dat de 
voorziening tegen het bevel tot onmiddellijke aanhouding bijgevolg geen 
bestaansreden meer heeft; 

V Op de voorziening van I.R. : 

B. tegen het arrest van 7 september 2000 : 
1. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de tegen 

eiser ingestelde strafvordering, te weten : 

b. die hem voor het overige veroordeelt: 
I 

··············· 
Over het derde middel : 
Overwegende dat een vonnis tot veroordeling wegens een misdrijf van fis

cale valsheden of gebruik van dergelijke valse stukken, bedoeld in artikel 340 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), opgave moet doen van 
de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of van deter 
uitvoering ervan genomen besluiten die de dader heeft overtreden of heeft 
willen overtreden; 

Overwegende dat de appelrechters eiser schuldig verklaren als mededa
der van een gedeelte van de door F.U. gepleegde misdrijven van fiscale vals
heden en gebruik van die valse stukken; dat zij op het 214de blad van het 
arrest beslissen dat eiser de verbeterde telastleggingen D II 3, D II 5, D II 
6, D II 8, D II 14 enD II 17, alsook de in de verbeterde telastleggingen D II 
9 tot D II 12, D II 14 enD II 16 bedoelde misdrijven van gebruik van valse 
stukken heeft gepleegd om F.U. toe te laten bepaalde bedragen aan de in
komstenbelastingen te onttrekken; 

Overwegende dat de appelrechters, zoals uit het antwoord op het eerste 
onderdeel van het door F. U. aangevoerde zevende middel blijkt, beslist heb
ben dat laatstgenoemde de misdrijven van valsheid en gebruik van valse stuk
ken, bedoeld in de tegen hem bewezen verklaarde telastleggingen D, heeft 
gepleegd met het opzet de feiten, bedoeld in de eveneens tegen hem op grond 
van de artikelen 212, 214 en 339 van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) bewezen verklaarde telastleggingen G I 1 tot 4, te plegen; 

Overwegende dat het arrest, door aldus naar de telastleggingen G I 1 tot 
4 te verwijzen, de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen of van deter uitvoering ervan genomen besluiten vermeldt die de da
der en mededader van de in de telastleggingen D bedoelde misdrijven van 
valsheid en gebruik van valse stukken hebben willen overtreden; dat het ar
rest zijn beslissing dat eiser zich schuldig heeft gemaakt aan de telastleg
gingen D, zoals zij hem ten laste zijn gelegd, aldus regelmatig met rede
nen omkleedt; 
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Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het zevende middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, hoewel de rechter die de juridische kwalificatie van een 
telastlegging wijzigt, enerzijds moet vaststellen dat het opnieuw omschre
ven feit hetzelfde is als dat op grand waarvan de vervolging was ingesteld, 
en anderzijds erop moet toezien dat de beklaagde zich tegen de nieuwe kwa
lificatie kan verdedigen, maar niet aan die verplichtingen moet voldoen wan
neer hij de kwalificatie slechts beperkt, preciseert of verbetert zonder ze te 
wijzigen; 

Overwegende dat uit het antwoord op het door F.U. aangevoerde vijfde mid
del blijkt dat de appelrechters, door in de omschrijving van de telastleggin
gen A II de verwijzingen naar artikel 3 van het koninklijk besluit nr. 143 en, 
als gevolg hiervan, in de omschrijving van de telastleggingen B, C en D te 
schrappen, die telastleggingen uitsluitend hebben beperkt zonder de kwa
lificaties ervan te wijzigen en eisers recht van verdediging niet hebben ge
schonden; 

Overwegende, voor het overige, dat uit het enige feit dat de appelrechters 
in de omschrijving van de telastlegging F het woord "onder meer" inge
voegd hebben, de aan eiser verweten telastleggingen A II 10 tot 13 en 17 be
perkt hebben tot het gebruik van valse stukken, en de periode gepreci
seerd hebben waarbinnen de in de telastlegging I bedoelde misdrijven zijn 
gepleegd, niet kan worden afgeleid dat de appelrechters de kwalificatie van 
die telastleggingen gewijzigd hebben of de verdragsbepalingen hebben ge
schonden of de in het middel aangegeven algemene rechtsbeginselen heb
ben miskend; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel, wegens de redenen die gegeven zijn in ant
woord op het eerste middel dat door F.U. is aangevoerd tot staving van zijn 
voorziening, evenmin kan worden aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiser voor de appelrechters heeft aangevoerd dat zijn recht van ver
dediging is geschonden, op grand dat de omschrijving van de telastleggin
gen D de aard van de ontdoken inkomstenbelastingen niet preciseert; dat het 
onderdeel, in zoverre het de miskenning aanvoert van het algemeen begin
sel van het recht van verdediging, dat niet voor de eerste maal voor het Hof 
kan worden opgeworpen, niet ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat eiser uitsluitend is veroordeeld we
gens de telastleggingen van valsheid en gebruik van fiscale valsheden D II 
3, 5 tot 14, 16 en 17; dat de algemene omschrijving van de telastleggingen 
D vermeldt dat de misdrijven van valsheid en gebruik van valse stukken, die 
gepleegd zijn met overtreding van de artikelen 339 en 340, eerste lid, van het 
Wetboek van de inkomstenbelastingen, zijn gepleegd "met het bedrieglijk op
zet zichzelf of anderen een winst of een onrechtmatig voordeel te verschaf
fen, of met het oogmerk om te schaden", terwijl de bijzondere omschrij
ving van de telastleggingen D II daarenboven preciseert dat de misdrijven 
zijn gepleegd "met het bedrieglijk opzet verschillende geldsommen aan de in-
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komstenbelastingen te onttrekken voor een totaalbedrag dat niet gekend is 
maar op zijn minst 876.029.840 F bedraagt en afkomstig is van laborato
ria van medische analyse die door (eiser U.F.), met overtreding van de wet, 
geexploiteerd worden onder de dekmantel van hetzij stromannen, hetzij ven
nootschappen die door stromannen bestuurd worden"; dat het arrest, op grand 
van gegevens van het strafdossier die eiser heeft kunnen tegenspreken, be
schrijft hoe de in de verschillende telastleggingen D II bedoelde valsheden 
F.U. toegelaten hebben om, door middel van fictieve verrichtingen, de be
langrijke winsten van de laboratoria van klinische biologie die onder de dek
mantel van stromannen door hemzelf geexploiteerd werden, geheel of ge
deeltelijk te laten afvloeien teneinde die winsten door te sluizen naar 
buitenlandse vennootschappen die door hem gecontroleerd werden en al
dus belangrijke geldsommen aan de inkomstenbelastingen te onttrekken; dat 
het arrest tevens erop wijst dat eiser F.U. geholpen heeft de voormelde en 
hem sub D II ten laste gelegde feiten te plegen; 

Overwegende dat de appelrechters, aldus, zonder verder de aard van de 
inkomstenbelastingen te moeten preciseren, die ontdoken zijn door middel 
van de door de beklaagden aangewende fictieve verrichtingen, eiser schul
dig hebben verklaard aan de hem sub D II ten laste gelegde feiten zonder de 
in het middel aangegeven verdragsbepalingen te schenden of het alge
meen beginsel van het recht op een eerlijk proces te miskennen; 

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

VI. Op de voorziening van de Belgische Staat : 

Wat het tweede en vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, wanneer een belastingmisdrijf gepleegd wordt, de ad

ministratie enerzijds het bewijs ervan moet leveren teneinde de aldus ont
doken belasting te kunnen vestigen, en, anderzijds, de kans bestaat dat die 
belasting niet meer kan worden ingevorderd; 

Dat de noodzaak om het misdrijf bij de procureur des Konings aan te ge
ven om dat bewijs te verkrijgen, tot het strafdossier toegang te krijgen, het 
verloop van het onderzoek te volgen en te wachten tot dat onderzoek de ge
gevens oplevert aan de hand waarvan de belastingplichtige kan worden gei:
dentificeerd en de grondslag van de belasting kan worden bepaald, op zich 
schade kan toebrengen aan de administratie der directe belastingen van de 
Staat; 

Overwegende dat de in artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering be
doelde verplichting het oorzakelijk verband tussen het misdrijf en de schade 
niet verbreekt; 

Overwegende dat het feit dat de artikelen 414 en 415 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1992) de nalatigheidsinterest regelen en artikel 
444 van dat wetboek bepaalt dat, in geval van niet-aangifte of in geval van 
onjuiste of onvolledige aangifte, de belasting tot 200 pet. kan worden ver
hoogd, niet belet dat de administratie, ten gevolge van belastingmisdrijven 
in het algemeen en bedrog in het bijzonder, schade lijdt waarvoor de voor
melde bepalingen niet in een eigen mogelijkheid tot herstel voorzien; 

Overwegende dat het arrest beslist dat de burgerlijke rechtsvorderin
gen van eiser niet gegrond zijn, op grand dat de administratie wettelijk ver
plicht is om van belastingmisdrijven bij het openbaar ministerie aangifte te 
doen, dat die administratie, zonder hiertoe verplicht te zijn, verkozen heeft 
de eindbeslissing af te wachten alvorens de belasting in te kohieren, en, ten 
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slotte, dat de voormelde bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen (1992) op zich toelaten de ten gevolge van belastingmisdrijven ge
leden schade te vergoeden; 

OveiWegende dat de beslissing dat de Staat de door hem omschreven schade 
niet heeft geleden, door geen van die redenen naar recht verantwoord wordt; 

Dat het tweede en vierde onderdeel van het middel gegrond zijn; 

VII. Op de voorzieningen van de Landsbond der Christelijke Mutualitei
ten, de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, het Nationaal Verbond 
van de Socialistische Mutualiteiten, de Landsbond van de Liberale Mutua
liteiten, de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen en de Hulp
kas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering : 

Over de grand van niet-ontvankelijkheid, die door verweerder F.U. on
der meer is opgeworpen tegen het tweede middel en die hieruit is afgeleid 
dat het voormelde middel niet opkomt tegen de afzonderlijke grand die de 
beslissing, volgens welke de eiseressen geen enkele schade hebben gele
den, naar recht verantwoordt : 

Overwegende dat het tweede middel betoogt dat het arrest, door uit ar
tikel 150 van de wet van 22 februari 1998 af te leiden dat de eiseressen het 
recht verloren hebben om voor de correctionele rechtbank te handelen tot te
rugvordering van het onverschuldigd betaalde, die wetsbepaling schendt, als
ook uit de samenhang van de gelezen artikelen 97 van de wet van 9 augus
tus 1963, dat artikel 164 van het koninklijk besluit van 4 juli 1994 is 
geworden, en 1382 van het Burgerlijk Wetboek, die de verzekeringsin
stelling toestaan de onverschuldigd betaalde bedragen voor de correctio
nele rechtbank terug te vorderen, wanneer het onverschuldigd karakter er
van voortvloeit uit strafrechtelijke misdrijven, zelfs wanneer de 
verzekeringsinstelling haar opdracht voor rekening van de regeling ver
vult; dat het middel aldus opkomt tegen het arrest, in zoverre het beslist dat 
de vorderingen van de eiseressen niet gegrond zijn omdat die vorderingen, 
"die op artikel1382 van het Burgerlijk Wetboek steunen, impliceren dater 
werkelijk schade is geleden, wat te dezen niet bewezen is"; 

Dat de grand van niet-ontvankelijkheid bijgevolg niet kan worden aan
genomen; 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat artikel 97 van de wet van 9 augustus 1963 tot instel
ling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor ge
neeskundige verzorging en uitkeringen, dat van toepassing was op het ogen
blik van de feiten, de verzekeringsinstellingen, en aileen hen, de verplichting 
oplegt de prestaties terug te vorderen die zij in het kader van die verzeke
ring ten onrechte uitgekeerd hebben; dat de regels die krachtens de voor
melde bepaling van toepassing zijn op die terugvordering van het onver
schuldigd betaalde, niet gewijzigd zijn bij artikel 150 van de wet van 22 
februari 1998 houdende sociale bepalingen; 

Overwegende dat het voormelde artikel 97 de verzekeringsinstellingen 
niet belet om, in geval van strafvervolgingen, voor de strafgerechten een 
burgerlijke rechtsvordering in te stellen op grand van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek, wanneer de voorwaarden voor de toepassing van dat 
artikel vervuld zijn; dat een van die vooiWaarden het bestaan van schade 
vereist; 
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Dat die schade, in dit geval, evenwel niet is beperkt tot de eigen schade 
van de verzekeringsinstellingen, maar ook betrekking heeft op uitgaven waar
van het bedrag overeenstemt met de ten onrechte uitgekeerde prestaties die 
ten laste genomen worden door het verzekeringsstelsel dat de voor die pres
taties bestemde fondsen heeft geleverd; 

Overwegende dat het arrest vermeldt dat de eiseressen "niet bewijzen (. .. ) 
dat zij te dezen daadwerkelijk schade hebben geleden en een reeel belang heb
ben om te handelen" en dat niet bewezen is "dat de schade die de (eiseres
sen) ten gevolge van de bewezen verklaarde feiten hebben geleden, niet is 
opgenomen in de door de R.I.Z.I.V overgenomen rekeningen" en dat "bij de 
overname van de gecumuleerde boekhoudkundige resultaten door de 
R.I.Z.I.V. rekening schijnt te zijn gehouden met de schade die de beklaag
den op grond van de telastlegging J aan (de eiseressen) hebben toege
bracht"; 

Dat hieruit kan worden afgeleid dat de appelrechters zich ertoe hebben be
perkt vast te stellen dat de eiseressen geen eigen schade hebben geleden, maar 
niet . hebben vastgesteld dat er geen schade is toegebracht aan het 
verzekeringsstelsel dat de fondsen heeft geleverd voor de onverschuldigd be
taalde prestaties; 

Dat het arrest, door op grond van de voormelde redenen te beslissen dat 
de vorderingen niet gegrond zijn, de in hun samenhang gelezen artikelen 97 
van de wet van 9 augustus 1963 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, verleent akte van de afstand van de voorziening die F.U. 
op 11 september 2000 heeft ingesteld tegen het arrest van 7 september 2000; 
vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de bur
gerlijke rechtsvorderingen van de Belgische Staat tegen F.U., N.C., X.P., 
A.L., F.V. en I.R., en over de burgerlijke rechtsvorderingen van de Lands
bond der Christelijke Mutualiteiten, de Landsbond van de Neutrale Zie
kenfondsen, het Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten, de 
Landsbond van de Liberale Mutualiteiten, de Landsbond van de Onaf
hankelijke Ziekenfondsen en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeits
verzekering tegen F.U. en I.R.; verwerpt de voorzieningen van F.U. en de 
voorziening van I.R.; beveelt dat van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt F. U. 
in de kosten van zijn voorzieningen; veroordeelt I.R. in de kosten van zijn 
voorziening; veroordeelt F.U., N.C., X.P., A.L., F.V. en I.R., ieder van hen, 
in een zesde van de kosten van de voorziening van de Belgische Staat; ver
oordeelt F.U. en I.R., ieder van hen, in de helft van de kosten van de Lands
bond der Christelijke Mutualiteiten, de Landsbond van de Neutrale Zie
kenfondsen, het Nationaal Verbond van de Socialistische Mutualiteiten, de 
Landsbond van de Liberale Mutualiteiten, de Landsbond van de Onaf
hankelijke Ziekenfondsen en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeits
verzekering; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep 
te B. 

14 februari 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Delahaye, Kirkpatrick, De Bruyn, Draps, Wouters; F. Ke
nis en J.-P. Schmidt, Brussel. 
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Nr. 92 

28 KAMER- 14 februari 2001 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- NEERLEGGING VAN 
DE STUKKEN NA SLUITNG VAN DE DEBATTEN- GEVOLGEN. 

2° BEWIJS- STRAFZAKEN- ALGEMEEN- STRAFVORDERING- INLICHTINGEN INGEWON
NEN DOOR DE RECHTER BUITEN HET ONDERZOEK EN DE DEBATTEN - GEVOLGEN. 

so RECHTBANK.EN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- STUK OVERGELEGD AAN DE RECH
TER NA HET SLUITEN VAN DE DEBATTEN EN V66R DE UITSPRAAK- GEEN BEWIJS DAT DE RECH
TER HET STUK UIT DE DEBATTEN HEEFT GEWEERD OF AAN DE TEGENSPRAAK VAN DE PAR
TIJEN HEEFT ONDERWORPEN- GEVOLG. 

1 o Wanneer nieuwe stukken voorgelegd worden na sluiting van de debatten en de rech
ter oordeelt dat hij het niet dient te heropenen, kan hij die stukken alleen maar uit 
de rechtspleging weren (1). 

2° De rechter kan zijn beslissing niet gronden op inlichtingen die ingewonnen zijn bui
ten het onderzoek en de debatten en waarover de partijen dus geen tegenspraak heb
ben kunnen voeren (2). 

so Wanneer uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat, na het slui
ten van de debatten en v66r de terechtzitting waarop het arrest werd uitgesproken, 
aan de rechter stukken werden overgelegd waarvan niet blijkt dat hij ze ofwel uit de 
debatten heeft geweerd, ofwel aan de tegenspraak van de partijen heeft onderwor
pen, is het voor het Hof niet mogelijk na te gaan of de rechter zijn uitspraak niet laat 
steunen op stukken waarover de partijen geen tegenspraak hebben kunnen voeren; 
het vernietigt dientengevolge de bestreden beslissing (S). (Artt. 190 en 211 Sv.) 

(N ... T.B ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1444.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 september 2000 ge
wezen door het Hofvan Beroep te B.; 

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

1. waarbij hij, met bevestiging van het beroepen vonnis, vrijgesproken wordt 
van de telastleggingen B II en B VII : 

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

2. die hem voor het overige veroordeelt: 

Over het tweede middel : 

(1) Zie Cass., 13 nov. 1991, A.R. 9326, nr. 141. 

(2) Zie Cass., 12 maart 1923 (Bull en Pas., 1923, I. biz. 235). 

(3) Cass., 10 okt. 2000, A.R. P.98.156l.N, nr. 531. 
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Overwegende dat, wanneer nieuwe stukken voorgelegd worden na slui
ting van het debat en de rechter oordeelt dat hij het niet dient te herope
nen, hij die stukken alleen maar uit de rechtspleging kan weren; dat de rech
ter zijn beslissing immers niet kan gronden op inlichtingen die ingewonnen 
zijn buiten het onderzoek ofhet debat en waarover de partijen dus geen te
genspraak hebben kunnen voeren; 

Dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, blijkt dat de door 
de medebeklaagde overgezonden stukken met name betrekking hebben op 
een van de aan eiser ten laste gelegde feiten, dat zij per post zijn ver
stuurd op 20 september 2000, dus na de sluiting van het debat op 22 juni 
2000, en zijn samengevoegd en genummerd overeenkomstig de inventaris van 
het dossier, v66r het proces-verbaal van de terechtzitting van 22 septem
ber 2000 waarop het arrest is uitgesproken zonder dat het debat heropend 
werd, en dat die aanvullende stukken aldus bij het strafdossier zijn ge
voegd zonder dat het arrest, al dan niet uitdrukkelijk, vermeldt dat de appel
rechters er geen rekening mee wilden houden; 

Dat, inzoverre, het middel gegrond is; 

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

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert; 

Overwegende, evenwel, dat de hierna uit te spreken vernietiging, op de niet 
beperkte voorziening van eiser, beklaagde, van de beslissing op de tegen hem 
ingestelde strafvordering, de vernietiging meebrengt van de eindbeslis
sing over het beginsel van de aansprakelijkheid en van de niet definitieve be
slissing over de omvang van de schade, die gewezen zijn op de tegen hem in
gestelde burgerlijke rechtsvordering en die het gevolg zijn van de 
eerstgenoemde beslissing; 

Om die redenen, zonder dater grond bestaat tot onderzoek van de an
dere middelen, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zon
der verwijzing, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het ei
ser vrijspreekt van de telastleggingen B II en B VII; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in een vierde 
van de kosten en laat de overige kosten ten laste van de Staat; verwijst de 
aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep te L. 

14 februari 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Y. Brose en S. Chatzigiannis, Brussel. 

Nr. 93 

1 e KAMER- 16 februari 2001 

1° ENERGIE- ELEKTRISCHE- KERNINSTALLATIE- EXPLOITATIE- BEGRIP- RETRIBU
TIE. 



300 HOF VAN CASSATIE Nr. 93 

2° RETRIBUTIE - GRONDSLAG- KERNINSTALLATIE- ELEKTRISCHE ENERGIE - EXPLOI

TATIE - BEGRIP. 

1 o en 2° Er is slechts exploitatie van een kerninstallatie, die aanleiding geeft tot de hef
fing van een jaarlijkse retributie, wanneer de vergunde kernreactoren gebruikt wor
den voor de productie van elektrische energie met een mogelijkheid tot aanbod aan 
de afnemers; daartoe volstaat niet dat slechts een technisch proces is opgestart. (Art. 
2, tweede lid, wet 29 maart 1958 betreffende de bescherming van de bevolking te
gen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren, 15, derde tot vijfde lid, 
K.B. 28 februari 1963, 8, a, en 10, tweede lid, K.B. 25 mei 1982.) 

(ELECTRABEL N.V. T. BELGISCHE STAAT) 

ARREST 

(A.R. C.98.0226.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 november 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 2, tweede lid, van de wet van 28 maart 1958 betreffende de 

bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende ge
varen, van artikel 15 van het K.B. van 28 februari 1963 houdende het algemeen re
glement op de bescherming van de bevolking en van de werknemers tegen het ge
vaar van de ioniserende stralingen van de artikelen 8, 9 en 10 van het K.B. van 25 
mei 1982 betreffende de heffi.ng van retributies bij toepassing van de reglemente
ring betreffende de ioniserende stralingen (B.S. 25 juni 1982), 

doordat het bestreden arrest van hervorming eiseres veroordeelt tot betaling van 
retributies op grond van volgende motieven : 

"( ... ) dat het niet betwist wordt dat Doel 4 een kernreactor is die gebruikt wordt voor 
de productie van elektrische energie; 

( ... ) dat de retributie die bij artikel 8, a, van het K.B. van 25 mei 1982 wordt in
gevoerd dan ook op deze kernreactor toepassing vindt; 

( ... ) dat de uitdrukking 'kernreactoren die gebruikt worden voor de productie van 
elektrische energie', aangewend in dit artikel immers niet wijst op een actuele pro
ductie van energie zoals gei:ntimeerde meent; dat het gebruik van deze term een lou
ter distinctieve bedoeling heeft; dat het de reactoren die bestemd zijn voor de pro
ductie van elektrische energie (waarop een retributie van 30.000 BEF per megawatt 
elektrisch netto gei:nstalleerd vermogen wordt geheven) wil onderscheiden van deze 
reactoren die voor andere doeleinden worden gebruikt (en waarop bij artikel 8,b, een 
retributie van 100.000 BEF wordt vastgesteld); 

( ... ) dat, luidens artikel10, tweede lid, de retributie verschuldigd is wanneer de in
richting voor 1 januari was vergund en nog in exploitatie is ('exploitation' in de Franse 
tekst); 

( ... ) dat de term 'vergunning' wordt bepaald in de terzake toepasselijke wetge
ving; dat het deze vergunning is die bij artikel 5 van het algemeen reglement (K.B. 
van 28 februari 1963) wordt ingevoerd; dat dergelijke vergunningen aan Ebes wer
den verleend bij de koninklijke besluiten nummer 8.6941 van 8 februari 1983 en num
mer 8.6941/B van 21 augustus 1984; 

( ... ) dat de uitdrukking 'exploitatie' in haar algemeen gebruikelijke betekenis wordt 
bepaald als het exploiteren, d.i. het gebruiken van een bezit of arbeidskrachten om er 
voordeel uit te trekken winstgevend maken, zoals een stuk grond, een bos, een mijn 
exploiteren; een spoorweg, een fabriek, een bedrijf, een cafe, een schouwburg exploi
teren (van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse taal, twaalfde druk blz. 813); 
dat de Franse term 'exploitation' op dezelfde wijze wordt bepaald (Le Petit Robert 1, 
uitg. 1990, blz. 735); 
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( ... ) dat deze bepaling weinig houvast biedt bij de interpretatie van de hier bespro
ken wettekst; dat zij heel het economisch proces dekt gaande van het aanscha:ffen van 
de productiemiddelen tot de afzet van het afgewerkte product; 

( ... ) dat de regelgever van 1982 in de context van de wet van 29 maart 1958 en het 
K.B. van 28 februari 1963 veeleer dan een economisch proces, een technisch proces op 
het oog had, in het licht van de bescherming van de bevolking tegen het gevaar van 
de ioniserende stralingen; 

( ... ) dat uit dat oogpunt van exploitatie kan worden gesproken van zodra de pro
ductiefactoren een bewerking ondergaan; dat dit terzake het geval is van zodra de 
splijtstofelementen in het dok onder water worden gestockeerd volgens de procedu
res Sucor-40 (p.v. van gedeeltelijke keuring voor ontvangst van 8 november 1984) en 
TE 70701-NT-NU 3109 A (p.v. van 12 november 1984); 

( ... ) dat de omstandigheid dat op dat moment nog geen actueel gevaar voor ioni
serende stralingen bestaat daaraan niet afdoet; dat de stockering onder water al ge
beurt met het oog op de beheersing van de kettingreactie eens dat de kernsplitsing een 
aanvang zal nemen en het gevaar voor ioniserende stralingen actueel zal worden; 

( ... ) dat deze interpretatie steun vindt in de bestemming die de regelgever in arti
kel 9, tweede lid, aan de retributies heeft toegekend; dat deze niet tot doel hebben 
tussenkomsten van de Dienst voor bescherming tegen ioniserende stralingen en van 
de Dienst voor de technische veiligheid van de kerninstallaties te dekken naar aan
leiding van specifieke, gevaarlijke situaties; dat zij integendeel tot doel hebben 'het 
geheel' van de kosten van personeel en werking van deze diensten te dekken, onge
acht de actualiteit van het gevaar waartegen deze diensten bescherming dienen te ver
lenen; 

( ... ) dat het feit dat (verweerder) er in 1982 een andere interpretatie op nahield aan 
dit alles geen afbreuk doet; dat de uitlegging van de wetten en besluiten aan de rech
ter toekomt; dat de interpretatie die (verweerder) in 1982 aan het begrip 'exploita
tie' heeft toegekend uiteraard bij (eiseres) niet het vertrouwen kon wettigen dat de recht
banken en hoven deze uitlegging zouden bijtreden; 

( ... ) dat (eiseres) voor 1 januari 1985 bij K.B. nummer 8.6941/B van 21 augustus 1984 
vergunning had bekomen om de kernreactor op te rich ten evenals de installaties die 
onontbeerlijk waren voor de exploitatie van deze reactor; dat zij niet betwist dat zij 
nog voor 1 januari 1985 een aanvang heeft gemaakt met de stockering van de splijtstof
elementen onder water; 

( ... ) dat de voorwaarden voor de toepassing van de litigieuze retributie aldus ver
vuld zijn; dat de vordering derhalve gegrond is", 

terwijl, een jaarlijkse retributie ten bate van de Staat wordt vastgesteld ten laste 
van exploitanten van de in toepassing van het algemeen reglement vergunde kern
reactoren die gebruikt worden voor de productie van elektrische energie, en deze re
tributies tijdens de maandjanuari van elk kalenderjaar worden betaald voor elke in
richting die voor 1 januari van dat jaar was vergund en die nog in exploitatie is, en 
voor elke activiteit die voor die datum was vergund en die nog voortgezet wordt (ar
tikel 10 van het K.B. van 25 mei 1982); voor de basis van deze retributie dus cumu
latieftwee voorwaarden verenigd dienen te zijn, nl. een vergunning en een exploi
tatie, en terwijl een retributie van 30.000 BEF per megawatt elektriciteit gei:nstalleerd 
vermogen moet worden betaald voor vergunde kernreactoren die gebruikt worden voor 
de productie van elektrische energie; de samenlezing van beide bepalingen mee
brengt dat om onderworpen te zijn aan deze retributies, de vergunde inrichting in ex
ploitatie moet zijn en gebruikt moet worden voor de productie van elektrische ener
gie; ( ... ) het bestreden arrest dat oordeelt dat uit het oogpunt van exploitatie kan worden 
gesproken zodra de productiefactoren een bewerking ondergaan, vaststelt dat eise
res voor 1 januari 1985 een vergunning had gekregen om een kernreactor op te rich
ten, en beslist dat de voorwaarden voor de toepassing van de litigieuze retributie al
dus vervuld waren, aan het wettelijk begrip exploitatie zoals het vervat is in de 
vermelde wetsbepalingen een onjuiste draagwijdte geeft, nu in casu per 1 januari 1985 
nog geen elektrische energie werd geproduceerd, en het wettelijk opgelegde cumu
latieve karakter van de voorwaarden miskent nu uit de vaststellingen van het ar
rest zelf volgt dat enkel aan de voorwaarde m.b.t. de vergunning was voldaan, 
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zodat het arrest zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van alle in 
het middel aangehaalde bepalingen) : 

Overwegende dat artikel 2, tweede lid, van de wet van 29 maart 1958 be
treffende de bescherming van de bevolking tegen de uit ioniserende stra
lingen voortspruitende gevaren, bepaalt : "De Koning mag bepalen dat re
tributies worden geheven ten bate van de Staat of van erkende controle
instellingen om, geheel of gedeeltelijk, de bestuurs-, controle- oftoezichtskosten 
te dekken, welke de toepassing medebrengt van de in uitvoering van deze 
wet getroffen reglementering"; 

Overwegende dat artikel 15, derde tot vijfde lid, van het koninklijk be
sluit van 28 februari 1963 houdende algemeen reglement op de bescher
ming van de bevolking en van de werknemers tegen het gevaar van de io
niserende stralingen, bepaalt : "Onverminderd de toepassing van de 
wetsbepalingen betreffende de erkenning van een exploitant van een kern
installatie, mogen de installaties slechts in werking worden gebracht, in be
drijf gesteld of geexploiteerd wanneer het proces-verbaal van keuring voor 
ontvangst van het betrokken organisme volledig gunstig is en het de aan de 
gang brenging, ofinbedrijfstelling uitdrukkelijk toelaat. De directeur of zaak
voerder, aansprakelijk voor de exploitatiezetel, moet ten minste, bij een ter 
post aangetekende brief, vijftien dagen vooraf de voor de inbedrijfstelling voor
ziene datum ter kennis brengen van de ambtenaren die met het toezicht be
last zijn. V66r deze inbedrijfstelling maakt hij hun een eensluidend af
schrift over van het proces-verbaal van keuring voor ontvangst opgemaakt 
door het erkend organisme en van de verzekeringspolis onderschreven over
eenkomstig de verbintenis aangegaan ingevolge de bepalingen van de ar
tikelen 6 en 7"; 

Overwegende dat artikel 8, a, van het koninklijk besluit van 25 mei 1982 
betreffende de heffing van retributies bij toepassing van de reglemente
ring betreffende ioniserende stralingen, een jaarlijkse retributie vaststelt ten 
bate van de Staat, per megawatt elektrisch netto-gefustalleerd vermogen, ten 
laste van de exploitanten van de in toepassing van het algemeen regle
ment vergunde kemreactoren die gebruikt worden voor de productie van elek
trische energie; 

Dat, volgens artikel10, tweede lid, van ditzelfde koninklijk besluit, die jaar
lijkse retributie moet worden betaald tijdens de maandjanuari van elk ka
lenderjaar voor elke inrichting die voor 1 januari van dit jaar was ver
gund en die nog in exploitatie is, en voor elke activiteit die voor die datum 
was vergund en die nog voortgezet wordt; 

Overwegende dat uit de samenhang van deze bepalingen volgt dat de voor
waarden van de vergunning en de exploitatie cumulatief moeten vervuld zijn 
op 1 januari van het dienstjaar; 

Overwegende dat uit deze bepalingen eveneens volgt dater slechts ex
ploitatie is, in de zin van de voornoemde wettelijke bepalingen, wanneer de 
vergunde kernreactoren gebruikt worden voor de productie van elektri
sche energie met een mogelijkheid tot aanbod aan de afnemers; 

Dat daartoe niet volstaat dat slechts een technisch proces is opgestart; 
Overwegende dat het arrest beslist dat niet vereist is dat de kernreacto

ren elektrische energie produceren maar dat het volstaat dat de productie
factoren een bewerking ondergaan, te dezen dat de splijtstofelementen in het 
dok onder water gestockeerd zijn; 

Dat het aldus zijn beslissing niet naar recht verantwoordt; 
Dat het middel gegrond is; 
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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. 

16 februari 2001-18 kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voor
zitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal - Advoca
ten : mrs. Gerard en Biitzler. 

Nr. 94 

1" KAMER -16 februari 2001 

1° HUUR VAN GOEDEREN- HUISHUUR- VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- HERSTEL
LINGEN- MEDE-EIGENDOM - GEMENE DELEN- GEVOLG 

2° LASTGEVING- LASTHEBBER- FOUT - VERGOEDING- VERPLICHTING. 

3° VENNOOTSCHAPPEN- ALGEMEEN. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELS- ORGAAN- FOUT 

- VERGOEDING- VERPLICHTING. 

4 o RECHTBANKEN - BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN - BEHANDELING EN BERECH
TING VAN DE VORDERING- CONCLUSIES- TERMIJNEN- BESCHIKKING- DRAAGWIJDTE- IN
HOUD VAN DE CONCLUSIE - BEWIJSAANBOD- GEVOLG. 

so VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- BEHANDELING 
EN BERECHTING VAN DE VORDERING- CONCLUSIES- TERMIJNEN- BESCHIKKING- DRAAG
WIJDTE- INHOUD VAN DE CONCLUSIE- BEWIJSAANBOD- GEVOLG 

6° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- BEHANDELING EN BERECHTING VAN DE 
VORDERING- CONCLUSIES- TERMIJNEN- BESCHIKKING- DRAAGWIJDTE- INHOUD VAN DE 
CONCLUSIE - BEWIJSAANBOD - GEVOLG. 

7° RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSAANBOD- CONCLU
SIE- ONTIJDIG- VERWERPING- ART. 747, § 2, GER.W.- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL IN
ZAKE HET RECHT VAN VERDEDIGING- GEVOLG. 

1 o Indien de verhuurder privatieve delen in een appartementsgebouw verhuurt, is hij 
geen vergoeding verschuldigd aan de huurder als door de vereniging van mede
eigenaars werken worden uitgevoerd aan de gemene delen, zoals aan de gevel van het 
gebouw. (Art. 1724 B.W.) 

2° en 3° Als een orgaan van een vennootschap of een lasthebber in de uitvoering van 
zijn mandaat bij de besprekingen die tot een overeenkomst hebben geleid een fout be
gaat die geen misdrijf uitmaakt, verplicht die fout niet de bestuurder of de manda
taris maar wel de vennootschap of de lastgever (1). 

4°, so en 6° Artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt niets omtrent de in
houd van de conclusies en sluit niet uit dat de rechter, bij de beoordeling van het 
bewijsaanbod dat is gedaan in een binnen de bepaalde termijn overgelegde conclu
sie, rekening kan houden met het feit dat een andere partij zich over dit aanbod niet 

(1) Zie Cass., 8 sept. 1993, AR. 93.0489.F, nr. 335. 
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meer kan uitspreken in een conclusie, oak wanneer dit aanbod wordt gedaan om te
gemoet te komen aan het verweer van die andere partij dat geen stukken ter sta
ving van de vordering zijn overgelegd. (Art. 747, § 2, Ger.W.) 

7° Het recht van verdediging wordt niet miskend door de rechter die een bewijs
aanbod van een partij als ontijdig verwerpt om reden dat een andere partij daarop 
niet meer kan antwoorden. (Art. 747, § 2, Ger.W.; algemeen rechtsbeginsel inzake 
het recht van verdediging.) 

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

ARREST 

(A.R. C.99.0477.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 juni 1999 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 23, 24, 
25, 26 en 27 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis van gedeeltelijke bevestiging het hager beroep van ei
seres, in zoverre het strekt tot het ontoelaatbaar of onontvankelijk horen verklaren 
van de oorspronkelijke tegenvordering van derde verweerder q.q., onontvankelijk ver
klaart op de volgende gronden : in haar verzoekschrift streklmnde tot hoger beroep vor
dert eiseres tevens dat de oorspronkelijke tegenvordering van derde verweerder q.q. 
opzichtens haar zou worden afgewezen als ontoelaatbaar, onontvankelijk en min
stens als ongegrond. Hierbij dient te worden opgemerkt dat alle vorderingen, met in
begrip van de tegenvordering van derde verweerder q.q., reeds werden gesteld voor 
de eerste rechter voor haar tussenvonnis van 14 januari 1997, waarbij deze eisen wer
den ontvangen en toelaatbaar verklaard. Nu eiseres blijkens haar verzoekschrift tot 
hoger beroep van 29 juni 1998 enkel beroep aantekent tegen het eindvonnis van 5 mei 
1998, en niet tegen dit tussenvonnis, waarin de vorderingen reeds werden ontvan
gen en toelaatbaar verklaard, en derhalve dit tussenvonnis gezag van gewijsde blijft 
behouden tussen partijen, dient het hoger beroep van eiseres wat dit onderdeel be
treft, en namelijk strekkend tot het ontoelaatbaar of onontvankelijk verklaren van de 
tegenvordering van derde verweerder q.q., als onontvankelijk te worden beschouwd, 

terwijl, de Vrederechter van het eerste kanton Oostende, in het vonnis van 14 ja
nuari 1997 de eis van eiseres toelaatbaar en ontvankelijk verklaart en, alvorens over 
de gegrondheid te beslissen, eiseres toeliet tot het getuigenbewijs van het feit "dat zij 
niet was gei:nformeerd, en dat toen de stellingen werden geplaatst, er sprake was van 
hoogstens acht weken plaatsing van stellingen waarna alles zou worden weggeno
men"; dat in dit vonnis geen uitspraak gedaan werd over de ontvankelijkheid en toe
laatbaarheid van de tegenvordering van derde verweerder q.q.; dat het bestreden von
nis, door te beslissen dat de tegenvordering van derde verweerder q.q. ontvankelijk 
en toelaatbaar verklaard werd bij het vonnis van de Vrederechter van het eerste kan
ton Oostende van 14 januari 1997, zowel het gezag van gewijsde van dit vonnis (scherr
ding van de artikelen 23, 24, 25, 26 en 27 GerW.) als de bewijskracht ervan geschon
den heeft (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W.): 

Overwegende dat het vonnis van de eerste rechter van 14januari 1997 mel
ding maakt van de tussenvordering van de verweerder sub 3 tegen eiseres 
en in zijn beschikkend gedeelte stelt : 

"Om deze redenen, 

De Rechtbank, vooraleer ten gronde recht te doen : 

1. Verklaart de eis toelaatbaar en ontvankelijk, maar alvorens over de ge
grondheid te beslissen, 
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Laat (eiseres) toe de hierna bepaalde feiten door alle middelen rechtens en 
inzonderheid door getuigen te bewijzen, namelijk : (. .. ) 

2. Sommeert (verweerster sub 4) om de beslissingen betreffende de uit
voering van werken en gevelrenovatie, en aanstelling van architect A. voor 
te leggen"; 

Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt dat het vonnis van 14 ja
nuari 1997 de tussenvordering van de verweerder sub 3 strekkende tot be
taling van huurgelden, reeds ontvankelijk en toelaatbaar heeft verklaard en 
dat, gelet op het feit dat eiseres tegen dit tussenvonnis van de eerste rech
ter geen hager beroep heeft ingesteld, het hager beroep van eiseres in zo
verre dit ertoe strekt de bedoelde tussenvordering van de verweerder sub 3 
ontoelaatbaar of onontvankelijk te verklaren, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het bestreden vonnis aldus van het tussenvonnis van de 
eerste rechter van 14 januari 1997 een uitlegging geeft die met de bewoor
dingen ervan onverenigbaar is en de bewijskracht van dit vonnis miskent; 
dat het zijn beslissing dat het hager beroep van eiseres in zoverre dit er
toe strekt de tussenvordering van de verweerder sub 3 niet ontvankelijk of 
ontoelaatbaar te verklaren, niet ontvankelijk is, niet naar recht verant
woordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1719, 1720, 1724 en 1725 van het Burgerlijk Wet

hoek, 
doordat het bestreden vonnis van gedeeltelijke bevestiging de vordering van eise

res om derde verweerder q.q. en vierde verweerster solidair te veroordelen tot beta
ling van een schadevergoeding van 1.175.000 BEF, ongegrond verklaart in zoverre die 
vordering gericht was tegen derde verweerder q.q. en slechts gedeeltelijk gegrond ver
klaart ten belope van 125.000 BEF in zoverre die vordering gericht was tegen vierde 
verweerster, en eiseres veroordeelt tot betaling aan derde verweerder q.q. van de som 
van 105.000 BEF, op de volgende gronden: 2.2.1. Contractuele aansprakelijkheid krach
tens de handelshuurovereenkomst ... Nude gebrekkige uitvoering der contractuele 
verhuurdersverbintenissen, zoals deze door eiseres worden aangehaald ter staving van 
haar vordering tot schadevergoeding, er in bestaat dat vanaf 6 juni 1995, minstens vanaf 
1 juli 1995 stellingen waren aangebracht tegen de voorgevel van het appartements
gebouw waarin de handelszaak gelegen was zodat door het gebrek aan toegankelijk
heid en de stofhinder ingevolge de gevelwerken, het normaal en rustig genot van het 
huurgoed, meer bepaald de uitbaatbaarheid van de handelszaak, verhinderd werd ter
wijl deze stellingen slechts werden weggehaald op 14 december 1995, blijkt hieruit vol
doende dat eiseres haar vordering ex contractu slechts gegrond kan stellen ten over
staan van derde verweerder q.q. dewelke in de gestelde periode onderverhuurster was 
van het betre:ffende huurgoed ... Wat nu betreft de vordering van eiseres ex con
tractu ten overstaan van derde verweerder q.q. werpt deze laatste op dat hij inge
volge artikel 1724 en 1725 B.W. niet gehouden kan zijn tot schadevergoeding ten over
staan van eiseres. Daar waar artikel 1724 BW handelt over de schade ingevolge 
genotsderving ten gevolge van de herstelplicht in hoofde van de verhuurster, waar
bij de huurster aanspraak kan maken op een evenredige vermindering der huur
prijs zo de werken langer duren dan 40 dagen, handelt artikel1725 B.W. over de schade 
ingevolge genotsderving tengevolge van daden door derden, waarvoor de verhuur
der geen vrijwaring is verschuldigd. Welnu, de herstellingswerken dewelke aanlei
ding hebben gegeven tot de genotsderving en de schade dewelke door eiseres wer
den opgeworpen, betre:ffen geenszins werken aan het betre:ffende huurgoed en voorwerp 
der handelshuurovereenkomst, doch wel aan de voorgevel van het betre:ffende 
appartementsgebouw terwijl deze werken niet werden uitgevoerd in opdracht van de 
BVBA Desender, doch wel in opdracht van de Vereniging der mede-eigenaars Res. Ro
gier Palace, zijnde een derde ten overstaan van zowel eiseres als van eerste en tweede 
verweerders. Het feit dat eerste verweerder in zijn hoedanigheid van syndicus nog de 
Vereniging der medeeigenaars Res. Rogier Palace heeft vertegenwoordigd doet geen 



306 HOF VAN CASSATIE Nr. 94 

afbreuk aan het feit dat hij in zijn persoonlijke hoedanigheid nog steeds een derde is 
ten overstaan van eiseres, in de betreffende periode, nu de contractuele verbintenis
sen ingevolge de handelshuurovereenkomst nog steeds golden tussen eiseres en de 
BVBA Desender. Artikel 1724 B.W. is derhalve niet toepasselijk. Nu uit hier voor
melde overwegingen blijkt dat het aanbrengen van de stellages en het uitvo eren van 
de herstel-lingswerken aan de voorgevel een genotstoornis inhoudt uitgaande van de 
Vereniging der medeeigenaars Res. Rogier Palace dewelke ten overstaan van eise
res en derde verweerder q.q. een derde is, dient overeenkomstig artikel1725 B.W. te 
worden besloten dat derde verweerder q.q. uit hoofde van deze genotstoornis geen vrij
waring is verschuldigd ten overstaan van eiseres. De vorderingen van eiseres, in zo
verre ze gesteund waren op de verbintenissen voortspruitende uit de handels
huurovereenkomst van 19 april 1995 zijn derhalve ongegrond ... De hier voorgaande 
overwegingen ter onderzoek van de aansprakelijkheid op grond van de diverse door 
eiseres opgeworpen rechtsgronden (zijn) niet alleen noodwendig ter beoordeling van 
de vorderingen ten overstaan van de diverse verweerders, maar (zijn) tevens niet zon
der belang ter begroting van de schadevergoeding opzichtens eiseres ... Eiseres vor
derde ten titel van schadevergoeding het bedrag van 1.000.000 BEF in eerste aan
leg en vordert thans in hoger beroep een bedrag van 1.175.000 BEF, stellende dat de 
oorspronkelijke vordering met 175.000 BEF dient te worden verhoogd omwille van de 
ten onrechte betaalde huur. De bewering dat de huur gedurende maanden ten on
rechte zou zijn betaald kan niet worden bijgetreden door deze rechtbank, vermits elke 
vordering ex contractu ten overstaan van eerste, tweede en derde verweerders on
gegrond werd beoordeeld. 

Eiseres geeft toe dat zij de huur voor de periode november 1995 tot en met ja
nuari 1996 niet he eft betaald (. .. ); 

Nu deze houding van eiseres niet meer noch minder is dan het eigenrechtig toe
passen van de exceptio non adimpleti contractus dient te worden nagegaan indien de 
diverse voorwaarden hiertoe waren vervuld. Een van de vereisten voor het inroe
pen van de niet-uitvoeringsexceptie is dat de opschorting slechts mag geschieden in 
zoverre ze door de niet-nakoming van de wederpartij gerechtvaardigd is. (zie R. Kruit
hof, Verbintenissen, de gevolgen van het contract, TPR 1994, nr. 265, p. 567). Met an
dere woorden zou eiseres slechts gerechtigd zijn de huurgelden opzichtens de ver
huurster op te schorten, in zoverre een contractuele tekortkoming aan de verbintenissen 
als verhuurster in hoofde van BVBA Desender zou blijken, dewelke dan nog ernstig 
genoeg zouden dienen te zijn om de opschorting van de betaling der huurgelden in hun 
totaliteit te verantwoorden. 

Bovendien houdt de toepassing van de exceptio non adimpleti contractus tevens in 
dat de opschorting der uitvoering der huurders verbintenissen (waarvan in eerste plaats 
de betaling der huurgelden) een einde dient te nemen van zodra de andere partij haar 
verbintenissen zou hernemen, hetgeen in casu zou hebben betekend, van zodra de stel
lages werden weggenomen, waarna de wederzijdse contractuele verbintenissen op
nieuw zouden herleven. Uit de hiervoor vermelde overwegingen (cfr. sub 2.2.1) is even
wei reeds gebleken dat de door eiseres opgeworpen stoornis geenszins aan de BVBA 
Desender kan worden toegeschreven, nu de herstellingswerken strekten tot herstel 
aan de mede-eigendom waaraan BVBA Desender als hoofdhuurster vreemd is, ter
wijl de werken werden uitgevoerd in opdracht van de Vereniging der mede-eigenaars 
Res. Rogier Palace, zijnde een derde aan de contractuele verbintenissen tussen par
tijen en voor wie BVBA Desender overeenkomstig artikel 1725 B.W. geen vrijwa
ring is verschuldigd. Eiseres kon zich derhalve geenszins beroepen op de niet
uitvoeringsexceptie om de niet betaling der huurgelden te verantwoorden. De 
tegenvordering van derde verweerder q.q. ten overstaan van eiseres tot betaling der 
aldus ten onrechte ingehouden huurgelden werd derhalve door de eerste rechter oor
deelkundig gegrond verklaard. Ret hoger beroep van eiseres is wat dit betreft dan ook 
ongegrond, 

terwijl, eerste onderdeel, indien het verhuurde goed gedurende de huurtijd drin
gende herstellingen nodig heeft, die niet tot na het eindigen van de huur kunnen wor
den uitgesteld, dan moet de huurder deze ingevolge artikel1724, eerste lid, B.W. ge
dogen, welke ongemakken hem daardoor ook mochten worden veroorzaakt en al zou 
hij gedurende de herstellingen het genot van een gedeelte van het verhuurde goed moe
ten derven; dat indien die herstellingen echter langer dan veertig dagen duren, dan 



.========T· ,========-cc 

Nr. 94 HOF VAN CASSATIE 307 

wordt de huurprijs ingevolge artikel 1724, tweede lid, B.W. verminderd naar even
redigheid van de tijd en van het gedeelte van het verhuurde goed waarvan hij het ge
not heeft moeten derven; dat hieraan geen afbreuk gedaan wordt door het louter feit 
dat het verhuurde goed slechts een deel is van een appartementsgebouw dat drin
gende herstellingen nodig heeft voor zover het verhuurde goed die dringende her
stellingen zelf ook nodig heeft en de huurder daardoor het genot van het verhuurde 
goed heeft moeten derven; dat het bestreden vonnis dan ook ten onrechte beslist heeft 
dat artikel1724 niet toepasselijk is omdat de herstellingswerken, dewelke aanlei
ding hebben gegeven tot de genotsderving en de schade van eiseres, niet het huur
goed betreffen doch wel de voorgevel van het appartementsgebouw nu het tegelijker
tijd vaststelt dat het de voorgevel betreft van het appartementsgebouw waarin het 
huurgoed gelegen is en dat het normaal en rustig genot van het huurgoed verhin
derd werd door het gebrek aan toegankelijkheid en de stofhinder ingevolge de gevel
werken (schending van de artikelen 1719, 1720 en 1724 B.W.), 

tweede onderdeel, indien het verhuurde goed gedurende de huurtijd dringende her
stellingen nodig heeft, die niet tot na het eindigen van de huur kunnen worden uit
gesteld, dan moet de huurder deze ingevolge artikel 1724, eerste lid, B.W. gedogen, 
welke ongemakken hem daardoor ook mochten worden veroorzaakt en al zou hij ge
durende de herstellingen het genot van een gedeelte van het verhuurde goed moe
ten derven; dat indien die herstellingen echter langer dan veertig dagen duren, dan 
wordt de huurprijs ingevolge artikel 1724, tweede lid, B.W. verminderd naar even
redigheid van de tijd en van het gedeelte van het verhuurde goed waarvan hij het ge
not heeft moeten derven; dat hieraan geen afbreuk gedaan wordt door het louter feit 
dat die werken worden uitgevoerd in opdracht van een derde, zoals de vereniging van 
mede-eigenaars vermits artikel1724 B.W. niet vereist dat de werken uitgevoerd wor
den in opdracht van de verhuurder zelf; dat het bestreden vonnis dan ook ten on
rechte beslist heeft dat artikel 1724 niet toepasselijk is omdat de werken niet wer
den uitgevoerd in opdracht van de BVBA Desender lnterieur Design doch wel in 
opdracht van de Vereniging der mede-eigenaars (schending van de artikelen 1719, 1720 
en 1724 B.W.) en op grond van die omstandigheden ten onrechte beslist heeft dat derde 
verweerder q.q. uit hoofde van deze genotstoornis geen vrijwaring verschuldigd is over
eenkomstig artikel 1725 B.W. (schending van artikel 1725 B.W.) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het ervan uitgaat dat het ver
huurde goed de herstellingen aan de gevel nodig heeft terwijl het bestre
den vonnis dit niet vaststelt, het Hofverplicht tot een onderzoek van fei
ten, waarvoor het niet bevoegd is; 

Dat het onderdeel in zoverre niet ontvankelijk is; 

Overwegende verder dat, krachtens artikel 1724, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, de huurder de dringende herstellingen moet gedogen die het 
verhuurde goed nodig heeft en die niet tot het einde van de huur kunnen wor
den uitgesteld, welke ongemakken hem daardoor oak mochten worden ver
oorzaakt, en al zou hij gedurende de herstellingen het genot van een ge
deelte van het goed moeten derven; 

Dat het tweede lid van dit artikel bepaalt dat als de herstellingen lan
ger dan veertig dagen duren, de huurprijs wordt verminderd naar evenre
digheid van de tijd en van het gedeelte van het verhuurde goed waarvan de 
huurder het genot heeft moeten derven; 

Dat indien de verhuurder privatieve delen in een appartementsgebouw ver
huurt, hij op grand van de bepalingen geen vergoeding verschuldigd is aan 
de huurder als door de vereniging van mede-eigenaars werken worden uit
gevoerd aan de gemene delen, zoals aan de gevel van het gebouw; 

Dat het onderdeel in zoverre niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
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Overwegende dat het onderdeel niet uitlegt hoe en waardoor het bestre
den vonnis artikel 1725 van het Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het onderdeel in zoverre onnauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk is; 

Overwegende verder dat het onderdeel ervan uitgaat dat de werken wer
den uitgevoerd aan het verhuurde goed; 

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de werken werden uit
gevoerd aan de gemene delen van het gebouw waarin het verhuurde goed ge
legen is; 

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel, gesteld als uolgt : 

schending van de artikelen 1382, 1383, 1984, 1989, 1991 en 1992 van het Burger
lijk Wetboek en van het algemeen beschikkingsbeginsel van partijen, 

doordat het bestreden vonnis van bevestiging de vordering van eiseres om eer
ste, tweede en derde verweerders solidair te veroordelen tot betaling van een scha
devergoeding van 1.175.000 BEF ongegrond verklaart en eiseres veroordeelt tot be
taling aan derde verweerder q.q. de som van 105.000 BEF, op de volgende gronden : 
Eiseres steunt haar vordering tot schadevergoeding tevens op een fout in hoofde van 
eerste, tweede en derde verweerders met name de culpa in contrahendo, bewe
rende dat bij het afsluiten van de handelshuurovereenkomst van 19 april 1995, haar 
op een foutieve wijze werd verzwegen dat kort na de opening van haar nieuwe han
delszaak een aanvang zou worden genomen met de voorgenomen gevelreiniging, met 
alle schadelijke gevolgen voor de verdere ontplooiing der commerciele activiteiten van 
eiseres. Het Hof van Cassatie bevestigde reeds herhaaldelijk dat de rechtsvorde
ring tot herstel van schade die veroorzaakt wordt, door een schuldig optreden bij het 
sluiten van een overeenkomst, niet op een contractuele verhouding steunt maar een 
quasi-delictuele grondslag heeft. Dit sluit niet uit dat de onderhandelingen niette
min geschieden tussen die partijen dewelke later bij het contract werden verbon
den, terzake eiseres en derde verweerder q.q. terwijl een eventuele fout in hoofde van 
eerste en tweede verweerders tijdens deze precontractuele fase niet hun persoon
lijke aansprakelijkheid impliceert, doch wel de aansprakelijkheid van derde ver
weerder q.q. als onderhandelende en latere contracterende partij. Wanneer eerste 
en tweede verweerders hierbij zijn tussengekomen, en mogelijks zelfs een fout zou
den hebben begaan, dan handelden zij ten dezen als orgaan van de BVBA Desen
der, minstens als diens gem:1ndateerden om de handelshuurovereenkomst tussen de 
BVBA Desender en eiseres tot stand te doen komen. Dit blijkt des te meer nu eer
ste en tweede verweerders nooit in persoonlijke naam met eiseres hebben onder
handeld nopens de totstandkoming van de handelshuurovereenkomst, en slechts con
tractuele verbintenissen uit hoofde van de handelshuurovereenkomst zijn ontstaan 
tussen eerste en tweede verweerders ten persoonlijke titel enerzijds en eiseres an
derzijds dan na de minnelijke huurontbinding per 1 februari 1996, met de intus
sen gefailleerde BVBA Desender, zodat de onderhuurster rechtstreekse huurster werd 
van de hoofdverhuurders, eigenaars. Dit betekent meteen dat een vordering ten over
staan van eerste en tweede verweerders ten persoonlijken titel ongegrond is, nu ai
leen de aansprakelijkheid van de BVBA Desender zou kunnen weerhouden wor
den, zo er enige fout bewezen voorkomt in de precontractuele fase voor 19 april 1995, 
ook al zou de fout zijn begaan door eerste en/of tweede verweerder. Dit onder
scheid is niet zonder belang, nu derde verweerder q.q. opwerpt dat de BVBA Desen
der derde was ten overstaan van de Vereniging der mede-eigenaars Res. Rogier Pal
ace en als dusdanig niet op de hoogte was noch kon zijn van het voornemen om de 
geplande gevelwerken te laten aanvatten, daar waar zulks niet geldt voor eerste en 
tweede verweerders dewelke wel degelijk van dit feit op de hoogte waren, min
stens in hoofde van Desender J ohan dewelke als zaakvoerder optrad voor de BVBA 
Desender en tevens syndicus was van de Vereniging der mede-eigenaars Res. Ro
gier Palace. De eerste rechter oordeelde terecht dat aan de hand van het getuigen
verhoor bewezen voorkwam dat eiseres niet op de hoogte was van de geplande gevel-
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werken nu de getuige D.V.L. formeel stelt dat hij de persoon was die in opdracht van 
de BVBA Desender de handelshuurovereenkomst heeft afgesloten zonder dat hij noch 
mevr. Pollet Lutgardis op geen enkele wijze waren ingelicht nopens de geplande gevel
renovatie. De zeer vage verklaringen van de getuige J.C. zijn niet van aard de for
mele verklaringen van de eerste getuige te ontkrachten. Evenwel bestaat de fout, de
welke aldus bewezen voorkomt, erin dat ten overstaan van eiseres werd verzwegen 
dat de gevelrenovatiewerken zouden worden aangevat, kort nadat de handels
huurovereenkomst met eiseres een aanvang zou nemen en dat eiseres aldus haar 
nieuwe handelszaak zou openen. De duur van deze renovatiewerken was geschat op 
10 tot 12 dagen. Terecht stelde de eerste rechter dat noch de BVBA Desender noch 
eerste en tweede verweerders op dit ogenblik konden weten dat de gevelrenovatie
werken de noodzaak zouden aan het licht brengen van heel wat belangrijker her
stellingswerken, dewelke dermate diepgaand en kostelijk waren dat alle partijen het 
er over eens zijn dat deze eerst aan de beoordeling der algemene vergadering der Ver
eniging der mede-eigenaars Res. Rogier Palace dienden te worden voorgelegd. Ter 
beoordeling van de schade dient aldus te worden nagegaan welke invloed de "ver
zwegen" gevelrenovatiewerken zouden hebben gehad op de onderhandelingen tus
sen eiseres en derde verweerder q.q. tot afsluiting van de handelshuurovereenkomst 
van 19 april 1995 en het feit dat eiseres de opening van haar nieuwe handelszaak 
had gepland op 3 juni 1995. De eerste rechter oordeelde terecht dat het feit dat gevel
renovatiewerken, waarvan de duur op 10 tot 12 dagen werd geschat, niet van aard 
zouden zijn dat eiseres zou hebben afgezien van het sluiten der handelshuur
overeenkomst. Ten overstaan van de beperkte ongemakken dewelke de stellages en 
de werkhinder in deze wel omlijnde periode met zich mede zouden hebben ge
bracht, staat het voordeel dat de handelszaak van eiseres zou gelegen zijn in een 
appartementsgebouw met een gerenoveerde gevel. Anderzijds beweert eiseres dat zij 
nog beschikte over de mogelijkbeid haar handelszaak verder uit te baten op haar voor
malig adres, Jozef 11-straat te Oostende, waar zij nog beschikte over een huur
periode tot eind 1995 hetgeen haar zou in staat hebben gesteld de opening van haar 
nieuwe handelszaak en de daaropvolgende periode om de verkoop opnieuw "op dreef' 
te brengen uit te stellen tot na de geplande gevelrenovatie, met betere verkoop
resultaten ten gevolge. Evenwel brengt eiseres, nopens deze beweringen geen en
kel stuk voor, zodat de rechtbank in graad van beroep het oordeel van de eerste rech
ter dient te bevestigen dat eiseres wat dit betreft geen schade bewijst, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres stelde dat zij nog beschikte over de mogelijkbeid haar 
handelszaak verder uit te baten op haar voormalig adres, Jozef 11-straat te Oost
ende, waar zij nog beschikte over een huurperiode tot einde 1995 hetgeen haar zou 
in staat hebben gesteld de opening van haar nieuwe handelszaak en de daaropvol
gende periode om de verkoop opnieuw "op dreef' te brengen, uit te stellen tot na de 
geplande gevelrenovatie; dat er tussen partijen geen betwisting bestond over het feit 
dat eiseres inderdaad nog beschikte over de mogelijkheid haar handelszaak verder uit 
te baten op haar voormalig adres, J ozef II -straat te Oostende en dat zij daar nog be
schikte over een huurperiode tot einde 1995 hetgeen haar zou in staat gesteld heb
ben de opening van haar nieuwe handelszaak uit te stellen tot na de geplande renovatie
werken; dat het bestreden vonnis, door te beslissen dat eiseres nopens deze beweringen 
geen enkel stuk voorbrengt, een geschil opgeworpen heeft waarover tussen partijen 
geen betwisting bestond (schending van het algemeen beschikkingsbeginsel van par
tijen), 

tweede onderdeel, de appelrechters vaststelden dat de fout van eerste en tweede ver
weerders erin bestaat dat ten overstaan van eiseres werd verzwegen dat de gevel
renovatiewerken zouden worden aangevat kort nadat de handelshuurovereenkomst 
met eiseres een aanvang zou nemen en eiseres haar nieuwe handelszaak zou ope
nen, dat deze fout een quasi-delictuele grondslag heeft en dat deze fout aldus bewe
zen voorkomt; dat het bestreden vonnis evenwel ten onrechte beslist heeft dat deze 
fout niet de persoonlijke aansprakelijkheid van eerste en tweede verweerders mee
brengt omdat zij handelden als orgaan van de BVBA Desender, Interieur Design, min
stens als diens gemandateerden, en dat dit meteen betekent dat een vordering ten over
staan van eerste en tweede verweerders ten persoonlijke titel ongegrond is ook al werd 
de fout door hen begaan; dat het feit dat eerste en tweede verweerders handelden als 
organen van de BVBA Desender Interieur Design, immers niet wegneemt dat zij per
soonlijk aansprakelijk blijven voor hun eigen fouten ook al pleegden zij die fout als or-
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gaan (schending van de artikelen 1382 en 1383 BW); dat het feit dat eerste en tweede 
verweerders minstens als lasthebbers van BVBA Desender Interieur Design handel
den, evenmin hun persoonlijke aansprakelijkheid voor hun eigen fout wegneemt (scherr
ding van de artikelen 1984, 1989,1991 en 1992, B.W.): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat er geen algemeen rechtsbeginsel bestaat "van par
tijen" noch een algemeen rechtsbeginsel"algemeen beschikkingsbeginsel van 
partijen"; 

Overwegende dat de verweerders sub 1 en 2 in hun appelconclusie van 12 
november 1998 aanvoerden : "(Eiseres) heeft de procedure ingeleid louter uit 
frustratie, gezien de uitbating niet aan haar wensen voldeed. Zij heeft reeds 
de vlucht genomen uit haar vorige uitbating in de Jozef II-straat te Oost
ende, omdat zij een onvoldoende verkoopcijfer haalde, en nu nam zij de vlucht 
uit het winkelpand van de Residentie Rogier Palace, gezien zij op 11 juni 1997 
een groot plakkaat heeft gehangen aan het venster dat haar handelszaak over 
te nemen is( ... ) en bij schrijven van 25 oktober 1997 heeft zij de huur op
gezegd (. .. )"; 

Overwegende dat uit het voorgaande blijkt dat de verweerders sub 1 en 
2, anders dan het onderdeel aanvoert, het bedoelde verweer hebben be
twist; 

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat als een orgaan van een vennootschap of een lastheb
ber in de uitvoering van zijn mandaat bij besprekingen die tot een overeen
komst hebben geleid een fout begaat die geen misdrijf uitmaakt, die fout niet 
de bestuurder of de mandataris tot vergoeding verplicht, maar wel de ven
nootschap of de lastgever; 

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de verweerders sub 
1 en 2 zijn opgetreden als orgaan van, minstens als lasthebber van de B.VB.A. 
Desender Interieur Design bij het tot stand komen van de huurovereen
komst met eiseres en dat zij daarbij hebben verzwegen dater herstellin
gen zouden worden uitgevoerd alhoewel dit hen bekend was; 

Dat het bestreden vonnis aldus naar recht oordeelt dat de fout van de ver
weerders sub 1 en 2 bij de besprekingen die hebben geleid tot het ont
staan van het contract, voor rekening van die B.V.B.A. werd begaan en dat 
zij niet in eigen naam voor die fout kunnen worden aangesproken; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Over het vierde middel, gesteld als volgt : 

schending van het artikel 544, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis van bevestiging de vordering van eiseres om eerste en 
tweede verweerders solidair te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 
1.175.000 BEF ongegrond verklaart en eiseres veroordeelt tot betaling aan derde ver
weerder q.q. van de sam van 105.000 BEF op de volgende gronden : Eiseres steunde 
tenslotte haar vordering tot schadevergoeding wegens de genotsderving tengevolge van 
de werkzaamheden, die uiteindelijk tot 24 december 1995 hebben geduurd, op grand 
van artikel 544 B.W. en de eerste rechter oordeelde de vordering op deze rechts
grond gegrond ten overstaan van vierde verweerster. Daar waar eiseres in eerste aan
leg beweerde haar vordering op deze rechtsgrond eveneens te kunnen stellen ten over
staan van eerste en tweede verweerders, nu zij de eigenaars zijn van het betreffende 



Nr. 94 HOF VAN CASSATIE 311 

huurgoed, dient de rechtbank in hager beroep vast te stellen dat de eerste rechter te
recht heeft geoordeeld dat niet eerste en tweede verweerders aansprakelijk kunnen 
worden gesteld op grand van artikel 544 B.W. nude herstellingswerken het gevolg wa
ren van ernstige gebreken in de gevel, behorende tot de mede-eigendom en geens
zins tot het privatiefvan eerste noch tweede verweerders, terwijl deze werken te
vens werden uitgevoerd in opdracht van de Vereniging der mede-eigenaars Res. Rogier 
Palace. Eiseres heeft wat dit betreft geen grieven aangevoerd in hager beroep. Het feit 
dat de werken een overlast hebben betekend voor eiseres wordt terdege bewezen door 
de 16 voorgelegde foto's van de handelszaak van eiseres, terwijl niet wordt betwist dat 
deze toestand met stellages voor het uitstalraam hebben geduurd van 6 juni 1995, min
stens 1 juli 1995 tot 24 december 1995. Het oordeel van de eerste rechter kan dan ook 
worden bevestigd, waar zij de aansprakelijkheid voor deze schade uitsluitend te laste 
heeft gelegd van vierde verweerster, met uitsluiting van de aansprakelijkheid van eer
ste, tweede en derde verweerders, 

terwijl, eerste onderdeel, de eigenaar van een onroerend goed, die zonder een fou
tieve handeling, het evenwicht verbreekt tussen de naburige eigendommen en aan de 
gebruiker van een van deze eigendommen, zoals de huurder van dit goed, een stoor
nis oplegt die de grens van de gewone ongemakken van nabuurschap overschrijdt, in
zonderheid door het uitvoeren van werken aan zijn onroerend goed, moet aan deze ge
bruiker een vergoeding betalen; dat wanneer verschillende personen mede-eigenaars 
zijn van een onroerend goed, dan is ieder van hen jegens deze gebruiker gehouden tot 
volledige vergoeding voor de stoornis die de grens van de gewone ongemakken van na
buurschap overschrijdt ingevolge werken uitgevoerd aan het onroerend goed waar
van zij medeeigenaars zijn; dat het bestreden vonnis vaststelt dat de werken uitge
voerd aan de gevel van het appartementsgebouw inderdaad, een overlast hebben 
betekend voor eiseres; dat het bestreden vonnis dan ook ten onrechte beslist heeft dat 
eerste en tweede verweerders niet kunnen aansprakelijk gesteld worden op grand van 
artikel 544 B.W. omdat de herstellingswerken het gevolg waren van ernstige gebre
ken in de gevel behorende tot de mede- eigendom en niet tot het privatief van eer
ste en tweede verweerders; dat eerste en tweede verweerders immers als mede
eigenaars van de gevel jegens eiseres gehouden waren tot volledige vergoeding voor 
de stoornis ingevolge werken uitgevoerd aan die gevel (schending van artikel 544 B.W.), 

tweede onderdeel, eiseres in haar conclusies voor de eerste rechter uitdrukkelijk 
staande hield dat de plaatsing van de stellingen tegen de gevel van het appartements
gebouw overdreven burenhinder veroorzaakte, dat eerste en tweede verweerders door 
die werken overdreven burenhinder veroorzaakten en op die grand aansprakelijk zijn 
als eigenaars (zie de tweede besluiten van eiseres, neergelegd voor de eerste rech
ter op 30 oktober 1996, pag. 3 en 4, randnr. II, 2, 3 en 4 en de derde besluiten van ei
seres, neergelegd voor de eerste rechter op 6 januari 1997, pag. 4, randnr. 4); dat ei
seres deze conclusies als volledig en uitdrukkelijk herhaald beschouwde in haar 
appelconclusie (zie de appelconclusie van eiseres, neergelegd op 16 november 1998, pag. 
2 en 3, randnr. II, 1, 2, 3 en 4); dat eiseres aldus in graad van beroep aanvoerde dat 
eerste en tweede verweerders wei degelijk aansprakelijk waren op grand van abnor
male burenhinder en het bestreden vonnis de bewijskracht van deze conclusies ge
schonden heeft door te beslissen dat eiseres wat dit betreft geen grieven aanvoerde 
in beroep (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322, B.W.): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel voorhoudt dat de eerste en tweede ver

weerders als mede-eigenaars van de gevel jegens eiseres gehouden zijn tot 
volledige vergoeding voor de stoornis ingevolge werken uitgevoerd aan die 
gevel; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiseres dit verweer voor de feitenrechter heeft gevoerd; 

Dat het onderdeel dat de openbare orde niet raakt noch van dwingend recht 
is niet voor de eerste maal voor het Hof kan worden aangevoerd en dus niet 
ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
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Overwegende dat het bestreden vonnis oordeelt: "Daar waar (eiseres) in 
eerste aanleg beweerde haar vordering op (. .. ) (de) rechtsgrond (van arti
kel 544 van het Burgerlijk Wetboek) eveneens te kunnen stellen ten over
staan van de (verweerders sub 1 en 2), nu zij de eigenaars zijn van het be
treffende huurgoed, dient de rechtbank in hoger beroep vast te stellen dat 
de eerste rechter terecht heeft geoordeeld dat niet eerste en tweede ver
weerders aansprakelijk kunnen worden gesteld op grond van artikel 544 B.W., 
nu de herstellingswerken het gevolg waren van ernstige gebreken in de ge
vel, behorende tot de (mede-eigendom) en geenszins het privatiefvan (ver
weerders sub 1 noch verweerder sub 2), terwijl deze werken tevens wer
den uitgevoerd in opdracht van (verweerster sub 4)"; 

Dat het bestreden vonnis aldus oordeelt alsof het de beweerde misken
ning van bewijskracht van de conclusies van eiseres niet had begaan; 

Dat het onderdeel, al was het gegrond, niet tot cassatie kan leiden, mits
dien niet ontvankelijk is; 

Over het vijfde middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 6, lid 1, van het Europees Verdrag tot bescherming van 

de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gesloten te Rome op 4 no
vember 1950 en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 1315, 1316, 1319, 1320, 1322, 
1341, 1348, 1349 en 1353, van het Burgerlijk Wetboek (artikel1341 gewijzigd bij de 
wetten van 20 maart 1948 en 10 december 1990), 747, §2, 870, 871, 876 en 1042, van 
het Gerechtelijk Wetboek (artikel 747, §2, gewijzigd bij de wetten van 3 augustus 1992 
en 23 maart 1995) en van het algemeen beschikkingsbeginsel van de eerbied voor de 
rechten van de verdediging, 

doordat het bestreden vonnis van gedeeltelijke bevestiging de vordering van eise
res om verweerders solidair te veroordelen tot betaling van een schadevergoeding van 
1.175.000 BEF slechts gedeeltelijk gegrond verklaart tegen vierde verweerster ten be
lope van 125.000 BEF op de volgende gronden : Daar waar reeds werd geoordeeld dat 
derde verweerder q.q. een fout had begaan ten overstaan van eiseres, op grond van 
de culpa in contrahendo, gelet op het verzwijgen van de voorgenomen gevelrenovatie
werken op het ogenblik dat de handelshuurovereenkomst zou worden aangegaan, ter
wijl eiseres geen schade bewees wat dit specifieke feit betreft, leidt de aansprake
lijkheid van vierde verweerster op grond van artikel 544 B.W. tot de vergoeding van 
een totaal verschiilende schade, en meer bepaald de genotsderving dewelke eiseres dient 
te ondervinden door de hinder dewelke deze werken en stellages hebben veroor
zaakt. De stoornis bestond er in concreto in dat de toegang tot de handelszaak werd 
bemoeilijkt en het uitzicht op het uitstalraam, hetgeen toch niet onbelangrijk is voor 
een modezaak, werd verhinderd. Eiseres vorderde ten titel van schadevergoeding het 
bedrag van 1.000.000 BEF in eerste aanleg en vordert thans in hoger beroep een be
drag van 1.175.000 BEF, steilende dat de oorspronkelijke vordering met 175.000 BEF 
dient te worden verhoogd omwille van de ten onrechte betaalde huur. De bewering dat 
de huur gedurende maanden ten onrechte zou zijn betaald kan niet worden bijge
treden door deze rechtbank, vermits elke vordering ex contractu ten overstaan van eer
ste, tweede en derde verweerder ongegrond werd beoordeeld. Het bedrag van 1.000.000 
BEF door eiseres gevorderd komt deze rechtbank arbitrair en willekeurig voor, nu ei
seres in geen enkel opzicht de omvang van deze som toelicht noch verantwoordt. Ei
seres beweert dat zij naast de genotshinder tevens commerciele schade heeft gele
den, dermate dat haar nieuwe handelszaak nooit in een gezonde toestand heeft kunnen 
opstarten hetgeen naderhand zelfs zou hebben geleid tot de noodgedwongen slui
ting van haar handelszaak. Reeds in eerste aanleg werd door verweerders herhaal
delijk gesteld dat eiseres geen enkel bewijskrachtig stuk voorlegt waaruit de daling 
van haar omzet of de verhoging van haar werkingskosten zou blijken, dewelke in cau
saal verband zouden staan met de door haar ondergane stoornis tengevolge van de lang
durige aanwezigheid der steilages en de werkhinder tijdens de hersteilingen. Het schrij
ven van de boekhouder van eiseres, Fiduciaire Claeys & C., kan ten dezen niet worden 
aanvaard als bewijskrachtig stuk. Niet aileen handelt deze boekhouder in opdracht 
van eiseres, doch tevens blijkt uit betre:ffend schrijven aileen dat voor wat betreft 1995 
de winstmarge met 36 pet. is gedaald, zonder dat enige oorzaak dienaangaande wordt 
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aangegeven. Tenslotte mag niet uit het oog worden verloren dat eiseres juist in 1995 
het voormalige handelspand in de J ozef 11-straat heeft opgedoekt en verhuisd is naar 
het nieuwe handelspand in de Rogierlaan, hetwelke volledig diende te worden inge
richt, hetgeen abnormale kosten en een tijdelijke negatieve invloed op de winstcij
fers met zich meebrengt, zonder dat zulks noodzakelijk dient te worden toegeschre
ven aan de hinder dewelke onmiskenbaar werd veroorzaakt door de betreffende 
herstellingwerken. Nopens de jaren 1996 en 1997 worden helemaal geen cijfers me
degedeeld. Ondanks het feit dat verweerders zowel in eerste aanleg als in hoger be
roep er herhaaldelijk op hebben aangedrongen dat eiseres dienaangaande haar schade 
meer precies zou begroten, minstens stukken voorbrengen waaruit een verminde
ring der verkoop in de periode 6 juni 1995 tot 14 december 1995 zou blijken, is ei
seres hiertoe steeds in gebreke gebleven. Het ultieme aanbod van eiseres waar zij thans 
aanbiedt haar volledige boekhouding ter beschikking van de rechtbank te stellen, aan
bod hetwelke werd geformuleerd bij laatste besluiten neergelegd van 11 januari 1999 
terwijl geen der partijen inzake nog de mogelijkheid had hierop te antwoorden, nu de 
conclusietermijnen ingevolge de presidentiele beschikking overeenkomstig artikel 7 4 7, 
§ 2, G.W. reeds sinds 8 oktober 1998 waren vastgelegd, kan dan ook niet worden aan
vaard. Het behoorde eiseres lopende de debatten haar beweerde commerciele schade 
op tegensprekelijke wijze in de debatten te brengen aan de hand van verifieerbare stuk
ken. Nu zij hiertoe in gebreke is gebleven dient te worden vastgesteld dat eiseres niet 
heeft voldaan aan haar bewijslast betreffende de commerciele schade. Anderzijds blijkt 
uit de 16 voorgelegde foto's onmiskenbaar dat de werken, dewelke tot 14 december 1995 
hebben aangesleept, een genotshinder hebben veroorzaakt. Het oordeel van de eer
ste rechter dat de schadevergoeding slechts dient te worden begroot voor de periode 
1 juli 1995 tot 6 september 1995 kan evenwel niet worden bijgetreden, vermits zulks 
impliceert dat vierde verweerster slechts zou aansprakelijk zijn voor de stoornis in de 
periode dat zij op foutieve wijze de stellages heeft laten staan, hetzij een aanspra
kelijkheid ingevolge fout (artikel1382-1383 B.W.). Zoals hiervoor reeds is gebleken is 
vierde verweerster gehouden tot vergoeding der schade overeenkomstig artikel 544 B.W. 
wegens de verstoring van het evenwicht of de overlast, dewelke in de periode van sep
tember tot december evenzeer aanwezig was als in de periode juni tot september. De 
rechtbank is in hoger beroep van oordeel dat de schade wegens de hindernis inge
volge de langdurige aanwezigheid van deze stellages, met alle ongemakken voor ei
seres hieraan verbonden bij de uitbating van haar handelszaak met een huur
waarde van 35.000 BEF per maand, over een periode van 7 maanden (juni-december) 
ex aequo et bono dient te worden begroot op een bedrag van 125.000 BEF, 

terwijl, eerste onderdeel, de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge bij beschikking van 8 oktober 1998 overeenkomstig artikel 747, § 2, Ger.W. 
bepaalde dat eiseres kon repliceren tot en met 11 januari 1999 en dat derde ver
weerder q.q. zijn repliek uiterlijk op 8 februari 1999 diende neer te leggen; dat het 
bestreden vonnis het aanbod van eiseres om haar volledige boekhouding ter be
schilling van de rechtbank te stellen, aanbod geformuleerd bij laatste besluiten neer
gelegd op 11 januari 1999, dan ook ten onrechte niet aanvaard heeft omdat geen der 
partijen inzake nog de mogelijkheid had hierop te antwoorden ingevolge de beschik
king overeenkomstig artikel 747, § 2, Ger.W. van 8 oktober 1998; dat derde ver
weerder q.q. immers krachtens de beschikking van 8 oktober 1998 nog de moge
lijkheid had hierop te repliceren tot 8 februari 1999 en het bestreden vonnis derhalve 
ten onrechte op die gronden het bewijsaanbod van eiseres heeft afgewezen (scherr
ding van artikel 747, § 2, en 1042, GerW.); dat het bestreden vonnis aldus tevens de 
bewijskracht geschonden heeft van de beschikking van de Voorzitter van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brugge van 8 oktober 1998 (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 B.W.), 

tweede onderdeel, wanneer de voorzitter of de door hem aangewezen rechter de 
conclusietermijnen bepaalt overeenkomstig artikel 747, § 2, Ger.W. dan hebben de par
tijen het recht om hun conclusies binnen de aldus bepaalde termijnen over te leg
gen en dan dient de rechter de binnen de aldus bepaalde termijnen overgelegde con
clusies te aanvaarden ook al zouden partijen niet meer de mogelijkheid hebben om op 
de conclusies van andere partijen te antwoorden ingevolge de beschikking waarbij de 
conclusietermijnen bepaald werden; dat eiseres had aangeboden haar volledige boek
houding ter beschikking van de rechtbank te stellen bij besluiten neergelegd op 11 ja
nuari 1999, dit is binnen de termijn bepaald bij de beschikking van de Voorzitter van 
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de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge van 8 oktober 1998 overeenkomstig ar
tikel 747, § 2, Ger.W.; dat het bestreden vonnis dan ook ten onrechte beslist heeft dat 
het bij deze conclusie gedane bewijsaanbod niet kan aanvaard worden louter omdat 
geen der partijen nog de mogelijkheid zou gehad hebben hierop te antwoorden (scherr
ding van artikel 747, § 2, en 1042 Ger.W.); dat het bestreden vonnis, door op die gran
den de tijdig neergelegde conclusie van eiseres betreffende het aldus gedane bewijs
aanbod niet te aanvaarden, tevens de rechten van de verdediging van eiseres 
geschonden heeft (schending van artikel 6, lid 1, E.V.R.M. en van het algemeen rechts
beginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging), 

derde onderdeel, de eerste en de tweede verweerders in hun appelconclusie stel
den dat eiseres geen enkel bewijsstuk heeft voorgelegd van enig verlies in haar zaken
cijfer en geen enkel boekhoudkundig stuk voorlegt (zie de appelconclusie van eerste 
en tweede verweerders, gedateerd op 10 november 1998, pag. 6); dat derde verweer
der q.q. in zijn tweede appelconclusie stelde dat eiseres blijft weigeren de bewijs
krachtige stukken voor te leggen van haar boekhouding zodat aan haar argumenta
tie geen enkele waarde kan gehecht worden (zie de tweede appelconclusie van derde 
verweerder q.q., gedateerd op 10 december 1998, pag. 2); dat vierde verweerster in haar 
appelconclusie stelde dat eiseres het bewijs van haar schade niet levert (zie de appel
conclusie van vierde verweerster, gedateerd op 16 november 1998, pag. 4); dat het be
streden vonnis vaststelt dat eiseres bij haar laatste besluiten neergelegd op 10 ja
nuari 1999, aanbiedt haar volledige boekhouding ter beschikking van de rechtbank 
te stellen; dat het bestreden vonnis, door te beslissen dat dit aanbod niet kan aan
vaard worden omdat geen der partijen inzake nog de mogelijkheid heeft hierop te ant
woorden dan wanneer die partijen in hun vorige conclusies aan eiseres juist verwe
ten dat zij geen boekhoudkundige stukken overlegde en eiseres tengevolge daarvan 
aanbood haar volledige boekhouding ter beschikking te stellen, de rechten van de ver
dediging van eiseres geschonden heeft (schending van artikel 6, lid 1, E.V.R.M. en van 
het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging) en 
het recht van eiseres om de omvang van haar schade te bewijzen door middel van fei
telijke vermoedens, met name de volledige boekhouding, geschonden heeft (scherr
ding van de artikelen 1315, 1316, 1341, 1348,1349 en 1353, B.W., 870, 871, 876 en 1042, 
Ger.W.): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel enkel gericht is tegen de beslissing over 
het bewijs van de omvang van de schending van het evenwicht tussen de er
ven, die door de verweerster sub 4 moet worden vergoed; 

Overwegende dat het bestreden vonnis zijn beslissing laat steunen op het 
feit dat ook de verweerster sub 4 niet meer kon concluderen over het aan
bod van bewijs van eiseres; 

Overwegende dat het feit dat de verweerder sub 3 nog wel kon conclude
ren over dit aanbod van bewijs, de rechtmatigheid van de beslissing niet aan
tast; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 7 4 7, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek enkel voor
schrijft dat de voorzitter of de door hem daartoe aangewezen rechter de ter
mijnen om conclusie te nemen bepaalt en dat de conclusie die na het ver
strijken van de bepaalde termijn werden overgelegd, ambtshalve uit het debat 
worden geweerd; 

Dat dit artikel niets bepaalt omtrent de inhoud van de conclusies en niet 
uitsluit dat de rechter bij de beoordeling van het bewijsaanbod dat is ge
daan in een binnen de bepaalde termijn overgelegde conclusie, rekening kan 
houden met het feit dat de andere partijen zich over het gedane bewijs
aanbod niet meer kunnen uitspreken in een conclusie; 
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Overwegende dat het bestreden vonnis het door eiseres gedane bewijs
aanbod verwerpt als ontijdig om de reden dat de andere partijen daarop niet 
meer kunnen antwoorden; 

Dat het bestreden vonnis aldus de artikelen 747, § 2, en 1042 van het Ge-
rechtelijk Wetboek en het recht van verdediging van eiseres niet miskent; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat de in het antwoord op het tweede onderdeel gestelde re
gel onverminderd geldt wanneer het bewijsaanbod wordt gedaan om tege
moet te komen aan het verweer van de andere partijen dat geen stukken ter 
staving van de vordering zijn overgelegd; 

Overwegende dat het bestreden vonnis door het bewijsaanbod van eise
res te verwerpen omdat de andere partijen op dit bewijsaanbod niet meer kon
den antwoorden, het recht van verdediging van eiseres niet miskent en haar 
niet onrechtmatig het recht ontneemt haar schade te bewijzen met vermoe
dens; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre dit uit
spraak doet over de tussenvordering van de verweerder sub 3 en uit
spraak doet over de kosten van eiseres en de verweerder sub 3; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroor
deelt eiseres in een vier vijfde van de kosten; houdt de overige kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Veurne, zit
ting houdende in hoger beroep. 

16 februari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 95 

1 e KAMER- 16 februari 2001 

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- BEWIJSVOERING- TEKENEN OF 
INDICIEN VAN GEGOEDHEID- BEWIJSLAST- TEGENBEWIJS- IN AANMERKING KOMENDE IN
KOMSTEN- NIET AANGEGEVEN INKOMSTEN. 

Wanneer de administratie de belastbare grondslag, overeenkomstig art. 247 W.I.B. 1964, 
heeft vastgesteld volgens tekenen en indicien waaruit een hogere graad van gegoed
heid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten, moet de belastingplichtige, aan de hand 
van positieve en controleerbare gegevens, aantonen dat die gegoedheid voortkomt uit 
andere inkomsten dan die welke belastbaar waren in de inkomstenbelastingen of uit 
inkomsten die tijdens een vroegere periode dan de be last bare zijn verkregen; met het 
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begrip "andere inkomsten dan die welke belastbaar waren in de inkomstenbelas
tingen", worden aldus niet de inkomsten bedoeld die niet werden aangegeven hoe
we[ ze het hadden moeten zijn (1). (Art. 247 W.I.B. 1964.) 

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

ARREST 

(A.R. F.99.0065.N) 

HET HOF;- Gelet op bet bestreden arrest, op 21 januari 1999 gewe
zen door bet Hofvan Beroep te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 6, 11, 13 en 247, van het Wetboek van de Inkomsten

belastingen (1964), zoals van toepassing voor aanslagjaar 1982, 
doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat voor aanslagjaar 1982 

de belasting werd gevestigd op grond van een indiciaire afrekening overeenkomstig 
artikel 24 7 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) waaruit een 
vermogenstekort bleek van 1.445.491 BEF en nate hebben aangenomen dat verrich
tingen van aankoop en verkoop van kasbons werden gedaan door de (verweerder), zo
dat hij daarvan ook de intresten heeft genoten en nate hebben gesteld dat blijkens 
de overgelegde stukken de genoten intresten de som van 466.710 BEF bedragen, be
slist dat het indiciair tekort moet verminderd worden met 1.429.967 BEF, zijnde 963.257 
BEF aan geldafnamen van spaarboekjes (hier niet meer in het geding) en het ge
noemde be drag van 466.710 BEF aan genoten intresten en de herberekening be
veelt van de bestreden aanslag rekening houdend met die vermindering, 

terwijl, wanneer de administratie overeenkomstig artikel 24 7 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) de belastbare grondslag heeft geraamd volgens te
kenen en indicien waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aan
gegeven inkomsten, de belastingplichtige aan de hand van positieve en controleer
bare gegevens het tegenbewijs dient te leveren dat die hogere graad van gegoedheid 
voorkomt uit andere dan in de inkomstenbelastingen belastbare inkomsten ofuit in
komsten van v66r het belastbaar tijdperk, 

zodat, nu intresten op kasbons krachtens de artikelen 6, 11 en 13 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964), behoren tot de inkomsten en opbreng
sten van roerende goederen en kapitalen en dus tot de inkomsten die in de inkom
stenbelastingen belastbaar zijn, het arrest, door het indiciair tekort te verminderen 
met de genoten intresten op de kasbons en de herberekening te bevelen van de be
streden aanslag rekening houdend met die vermindering, de in het middel ver
melde wetsartikelen heeft geschonden : 

Over de door verweerder opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid : bet 
middel vergt een onderzoek van feiten, waarvoor bet Hof niet bevoegd is : 

Overwegende dat bet arrest aanneemt dat "de verricbtingen van aan
koop en verkoop van de kasbons werden gedaan door (verweerder) zodat bij 
daarvan de intresten beeft genoten; dat blijkens de overgelegde stukken de 
genoten intresten de som van 466.710 BEF bedragen"; 

Dat bet onderzoek van bet middel dat aanvoert dat bet bof van beroep, 
overeenkomstig artikel 24 7 van bet Wet hoek van de Inkomstenbelastin
gen (1964), deze inkomsten niet in aanmerking vermocbt te nemen als te
genbewijs van de indiciaire vaststelling van de belastbare grondslag, geen 
onderzoek van feiten vergt; 

(1) Zie Cass., 2 jan. 1997, A.R. nr. F.96.0074.F, nr. 3; Cass., 4 jan. 1991, A.R. F.1803.N, nr. 225; 
Cass., 1 juni 1990, A.R. F.1734.N, nr. 578; Cass., 23 april1987, A.R. F.773.F, nr. 496. 
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Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen; 

Wat het middel zelf betreft : 

-----__ l--:-_ -::E 

317 

Overwegende dat het te dezen toepasselijke artikel 24 7 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat, behoudens tegenbe
wijs, de raming van de belastbare grondslag, zowel voor rechtspersonen als 
voor natuurlijke personen, mag worden gedaan volgens tekenen of indi
cien waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangege
ven inkomsten; 

Dat derhalve, wanneer de administratie, na te hebben geoordeeld dat het 
bedrag van de aangegeven inkomsten niet met de werkelijkheid overeen
stemt, de belastbare grondslag heeft vastgesteld volgens zodanige tekenen 
en indicien waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aan
gegeven inkomsten, het tegenbewijs rust op de belastingplichtige; 

Dat de belastingplichtige aan de hand van positieve en controleerbare ge
gevens moet aantonen dat die hogere graad van gegoedheid voortkomt uit 
andere inkomsten dan die welke belastbaar waren in de inkomstenbelas
tingen of uit inkomsten die tijdens een vroegere periode dan de belastbare 
periode zijn verkregen; 

Dat met het begrip andere inkomsten dan die welke belastbaar waren in 
de inkomstenbelastingen, niet wordt bedoeld inkomsten die niet werden aan
gegeven hoewel ze het hadden moeten zijn; 

Overwegende dat, krachtens de artikelen 6, 11 en 13 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964), zoals deze van toepassing waren voor het 
aanslagjaar 1982, de rente op kasbons, inkomsten en opbrengsten van roe
rende goederen zijn die belastbare inkomsten vormen en toen bij het glo
baal belastbaar inkomen moesten worden gevoegd; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat het indiciair tekort moet wor
den verminderd met, onder meer, een bedrag van 466.710 BEF dat de in
terest vertegenwoordigt die eiser heeft genoten ingevolge verrichtingen van 
aankoop en verkoop van kasbons; 

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

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het voor het 
aanslagjaar 1982 beslist dat het indiciair tekort moet verminderd worden met 
een bedrag van 466.710 BEF, dat de bestreden aanslag dienvolgens moet her
berekend worden en dat de teruggave wordt bevolen van eventueel reeds te
veel gei:nde sommen, te vermeerderen met de moratoriuminterest, behou
dens op de belastingverhoging, alsmede in zoverre het uitspraak doet over 
de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te Brussel. 

16 februari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Ver
slaggeuer : de h. Landers - Gelijkluidende conclusie van de h. Thys, advocaat
generaal - Advocaat : mr. P. Delafontaine, Kortrijk. 
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3e KAMER - 19 februari 2001 

1 o ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- OVERHEID
WERKGEVER- AANSPRAKELIJKE DERDE- WETTELIJKE INDEPLAATSSTELLING- BETALING 
WEDDE EN BIJDRAGEN- GRENZEN. 

2° INDEPLAATSSTELLING- OVERHEID- OVERHEID-WERKGEVER- WERKGEVER- AMB
TENAAR- SLACHTOFFER- DOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEV AL- BETALING WED DE EN BIJ
DRAGEN- OMVANG INDEPLAATSSTELLING. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- MATERIELE 
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE- VERLIES VAN INKOMEN- BEREKENING VERGOEDING
BRUTOLOON - SOCIALE EN FISCALE LASTEN - VEREISTE. 

1 o en 2° Het verhaalsrecht van de overheid, gesteund op wettelijke indeplaats
stelling, strekt tot terugbetaling van de door de overheid uitbetaalde bedragen en dit 
binnen de grenzen van het bedrag dat het slachtoffer krachtens de artt. 1382 en 1383 
B. W had kunnen vorderen van de derde aansprakelijke als vergoeding voor de schade 
ingevolge het verlies van inkomen, in de hypothese dat zijn loon niet verder was uit
betaald. (Art. 14, § 3, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.) 

3° De gemeenrechtelijke schadevergoeding voor het bij hypothese gederfde loon, mag 
alleen op basis van het brutoloon worden berekend wanneer de rechter vaststelt dat 
de lasten die op deze schadevergoeding zouden rusten overeenstemmen met de las
ten op het gewone loon van het slachtoffer (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(KBC VERZEKERINGEN N.V: T. v:LAAMSE GEMEENSCHAP) 

ARREST 

(A.R. C.98.0119.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 30 september 1997 in ha
ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dender
monde; 

Gelet op de beschikking van de Eerste Voorzitter van 9 januari 2001 waar
bij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel149 van de gecotirdineerde Grondwet, van artikel870 van het 
Gerechtelijk Wetboek, van de artikelen 1315, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek en van artikel 14, § 3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoe
ding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en van 
beroepsziekten in de overheidssector (het artikel in zijn geheel vervangen bij arti
kel 8 wet 13 juli 1973 (B.S., 8 augustus 1973); de vroegere § 3, derde lid, vervangen 
bij art. 3 wet 31 juli 1991 (B.S., 7 september 1991), met uitwerking sinds 1 januari 1989 
(artikel5); § 3 opgeheven bij artikel166, 5°, wet 21 december 1994 (B.S., 23 decem
ber 1994), deze opheffing op haar beurt opgeheven bij artikel 75 wet 20 december 1995 
(B.S., 23 december 1995), met uitwerking sinds 1 januari 1995 (artikel 74) en§ 3 op
nieuw ingevoegd bij art. 69 wet 20 december 1995 (B.S., 23 december 1995), met uit- , 
werking sinds 1 januari 1995 (artikel 73)), 

(1) Zie Cass., 8 sept. 1999, A.R. P.99.0430.F , nr. 442; Cass., 5 december 1990, A.R. 8184 en A.R. 
8374, 178). 
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doordat het aangevochten vonnis in hoger beroep van 30 september 1997 bij be
vestiging van het vonnis in eerste aanleg, eiseres veroordeelt tot betaling aan ver
weerster van het bedrag van 131.266 BEF met vergoedende en gerechtelijke intrest 
en de kosten, op grond van onder andere volgende overwegingen (pagina 1 tot 4, mid
den) : 

I. Procedure voor de politierechtbank. 
"Bij dagvaarding van 14 juni 1995 vorderde de Vlaamse Gemeenschap van de As

surantie van de Belgische Boerenbond een saldo van 131.266 BEF meer de in
tresten en kosten dat zij ingevolge artikel14, § 3, van de wet van 3 juni 1967 op de 
arbeidsongevallen in de overheidssector, uitbetaalde aan Van De Velde Jeanine, on
derwijzeres aan de gesubsidieerde vrije Basisschool te Berlare, ingevolge een arbeids
ongeval haar overkomen op 23 februari 1988. 

(Eiseres), zijnde de verzekeraar van de aansprakelijke voor het ongeval, weigerde 
dit saldo in der minne terug te betalen, stellende dat het terugvorderingsrecht van de 
gesubrogeerde niet alleen begrensd is door het bedrag dat werkelijk door haar aan het 
slachtoffer werd uitbetaald, maar ook door het bedrag dat het slachtoffer in gemeen 
recht van de aansprakelijke kan vorderen en derhalve de regresvordering zich niet uit
strekt over het brutoloon, doch zich beperkt tot hoogstens het semi-brutoloon. 

Tevens werd volgens (eiseres) een onverschuldigde betaling verricht vermits voor 
de periode van invaliditeit van 10 pet. aan de benadeelde een bedrag van 172.153 BEF 
werd uitgekeerd terwijl in gemeenrecht een tijdelijke invaliditeit van 10 pet. niet als 
blijvende materiele schade afzonderlijk vergoedbaar is, doch enkel een morele scha
devergoeding kan opleveren en overtreft dit uitgekeerde onverschuldigde bedrag ruim
schoots het thans door (verweerster) gevorderde bedrag. 

Volgens (verweerster) heeft de subrogans recht op haar volledig loon met inbe
grip van de sociale bijdragen. In ondergeschikte orde stoelt zij haar vordering op ar
tikel 1382 B.W. voor zover de rechtbank zou oordelen dat de subrogatie zich niet tot 
de volledige brutowedde uitstrekt aangezien zij eigen schade leed, zijnde het gemis aan 
arbeidsprestaties van het slachtoffer waarvan de waarde begroot moet worden op de 
volledige wedde die normaal met deze arbeidsprestaties overeenstemt, zijnde het bru
toloon. 

De eerste rechter verklaarde de vordering ontvankelijk en gegrond stellende : 
- dat iilgevolge artikel14, § 3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schade

vergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk 
en voor beroepsziekten in de overheidssector, tijdelijk opgeheven bij wet van 21 de
cember 1994 doch ingevolge artikel 69 van de wet van 20 december 1995 met terug
werkende kracht vanaf 1 januari 1995 (verweerster) gesubrogeerd is in de rechten van 
haar werkneemster om van derden de bezoldigingen te vorderen die door haar wer
den uitbetaald. 

- dat bij subrogatie de vordering onderworpen is aan twee limieten zijnde : 
1) de hoegrootheid van hetgeen de gesubrogeerde effectief heeft uitgekeerd zijnde 

het brutoloon 
2) de hoegrootheid van de vergoeding die het slachtoffer in gemeen recht had kun

nen bekomen. Vermits de benadeelde recht heeft op integrale schadeloosstelling van
wege de derde gelijk is aan de bezoldigingen die de benadeelde van zijn werkgever ont
ving, dient hier ook het brutoloon als begrenzing beschouwd te worden. 

- dat het irrelevant is de problematiek te behandelen over de al dan niet toepas
sing van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek nu de vordering zoals gesteund op 
artikel 14, § 3 van de wet van 3 juli 1967 ontvankelijk en gegrond is. 

- dat er geen sprake is van een onverschuldigde betaling voor de periodes van 10 
pet. werkonbekwaamheid. De benadeelde heeft recht op een integrale schadevergoe
ding en derhalve ook recht op een vergoeding voor de periodes van een minieme tij
delijke arbeidsongeschiktheid van 10 pet. evenwel rekening houdend en pro rata van 
de door de gerechtsdeskundige weerhouden percentages van arbeidsongeschikt
heid. 

II. Procedure in hoger beroep. 
Bij op 26 november 1996 ter griffie neergelegd verzoekschrift tekende de NV As

surantie van de Belgische Boerenbond hoger beroep aan onder de grieven dat : 
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- dat de politierechter ten onrechte stelde dat het slachtoffer in gemeen recht van 
de aansprakelijke het brutoloon kan opvorderen, zijnde de tweede limiet voor de regres
vordering van de gesubrogeerde, terwijl volgens (eiseres) hierbij verwijzende naar het 
arrest van 16 september 1985 met uitvoerige conclusie van advocaat-generaal Le
naerts, de schadevergoeding wegens derving van bedrijfsinkomsten niet mag wor
den berekend op basis van het brutoloon, tenzij de rechter vaststelt dat het bedrag van 
de op de vergoeding te betalen lasten, gelijk is aan de lasten van het loon van de ge
troffene. Volgens (eiseres) liet de eerste rechter na dit te onderzoeken en zou de be
nadeelde in gemeen recht enkel recht hebben op het nettoloon ofhoogstens het semi
brutoloon om reden dat de belastingen op het loon hoger zijn dan de belastingen die 
geheven worden op de vergoedingen. 

- de eerste rechter geen rekening hield met de onverschuldigde betaling ver
richt door (eiseres) aan (verweerster), aangezien door (verweerster) voor de perio
des van 10 pet. invaliditeit een bedrag van 172.153 BEF werd uitgekeerd terwijl in 
gemeen recht het slachtoffer slechts aanspraak zou kunnen maken op een geringe ver
goeding wegens aantasting van de fysieke integriteit. 

(Verweerster) vraagt de bevestiging van het vonnis a quo. 

III. Beoordeling. 

De omvang van het terugvorderingsrecht. 

Ingevolge artikel14, § 3, van de wet van 3 juli 1967 betreffende de wet schadever
goeding voor arbeidsongevallen heeft (verweerster) een wettelijk subrogatierecht voor 
de bezoldigingen die zij aan haar werkneemster uitbetaalde tijdens de periode van ar
beidsongeschiktheid. 

Dit wettelijk vastgesteld subrogatierecht strekt zich uit tot het brutoloon inclu
sief de sociale en fiscale bijdragen. 

Partijen gaan akkoord dat de gesubrogeerde niet meer rechten kan laten gelden dan 
de subrogans en betwisten derhalve niet de dubbele begrenzing van het subrogatie
recht met andere woorden, dat het terugvorderingsrecht van de gesubrogeerde ener
zijds beperkt is tot wat zij effectief uitbetaalde, zijnde het brutoloon inclusief de so
ciale lasten en anderzijds tot wat het slachtoffer zelf in gemeen recht van de 
aansprakelijke kan vorderen. 

De betwisting betreft voornamelijk de tweede limiet. Volgens (eiseres) kan hoog
stens het semi-brutoloon als basis voor het terugvorderingsrecht genomen worden, ter
wijl volgens (verweerster) hierbij het brutoloon in acht moet genomen worden. 

De rechtbank is van oordeel dat bij de begroting van de gemeenrechtelijke scha
devergoeding moet worden uitgegaan van het netto-loon van de getroffene, tenzij wordt 
vastgesteld dat op de vergoeding dezelfde sociale en fiscale lasten drukken als op het 
verloren loon, zoals hier het geval is. 

Immers in tegenstelling tot in de private sector werd aan het slachtoffer binnen het 
kader van de arbeidsongevallenwet- publieke sector, door (verweerster) de volle
dige bezoldiging verder uitbetaald en werden diezelfde sociale en fiscale lasten bij de 
bron afgehouden en rechtstreeks doorgestort zodat als basis van het regresrecht voor 
bezoldigingen uitbetaald in de publieke sector, het brutoloon geldt. 

De sociale zekerheidsbijdragen die door de arbeidsongevallenverzekeraar worden af
gehouden en rechtstreeks doorgestort aan de instelling die met de inning belast is, rna
ken in tegenstelling met wat (eiseres) voorhoudt, wel deel uit van het bedrag dat de 
gesubrogeerde kan terugvorderen van de aansprakelijke derde, in zoverre deze laat
ste hierdoor niet meer moet betalen dan wat hij op basis van het gemeenrecht ver
schuldigd is. Deze maken wel wezenlijk deel uit van het loon dat het slachtoffer ont
vangt als tegenprestatie voor de geleverde arbeid. 

Ten onrechte verwijst (eiseres) ter ondersteuning van zijn stelling naar de conclu
sie van advocaat-generaal Lenaerts bij het arrest van 16 september 1985 van het Hof 
van Cassatie waarin gesteld wordt dat bij de bepaling van de tweede grens dient na
gegaan te worden welke vergoeding de getroffene voor dezelfde schade zou kunnen vor
deren indien het geen arbeidsongeval betreft, wat meestal uitgedrukt wordt in netto
termen. 
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In dit advies en oak in de overige door (eiseres) aangehaalde rechtspraak wordt en
kel het regresrecht van de bezoldigingen in de prive-sector behandeld die niet gelijk
geschakeld kan worden met het regresrecht voor bezoldigingen in de publieke sec
tor. 

Vermits terzake de beginselen nopens de arbeidsongevallenwetgeving toepasse
lijk zijn welke van dwingend recht zijn, beroept (verweerster) zich ten onrechte op de 
bepalingen van de wet op de arbeidsovereenkomsten en artikel 1382 van het Bur
gerlijk Wetboek. 

De rechtbank treedt voor het overige de uitvoerige argumentatie van de eerste rech
ter bij, die zij bij deze als herhaald beschouwd." 

alsook op grand van onder andere volgende overwegingen uit het vonnis in eerste 
aanleg van 15 november 1996 (pagina 3 en 4) waarvan de motivering door de appel
rechters expliciet hernomen was : 

"Partijen zijn het er over eens dat de vordering van (verweerster) als gesubro
geerde aan twee limieten is onderworpen : 

1. vooreerst kan (verweerster) slechts vorderen op basis van de bezoldiging die zij 
betaalde aan haar werknemer; 

2. ten tweede kan zij niet meer rechten doen gelden dan haar werknemer zou kun
nen doen gelden hebben tegen de derde verantwoordelijke. 

Wat de eerste limiet betreft dient als betaalde bezoldiging verstaan te worden het 
brutoloon, inclusief sociale en fiscale lasten, daar gezegde afhoudingen die op het bru
toloon gebeuren wettelijk opgelegd zijn als lasten voor de werknemer en gebeuren in 
diens naam en voordeel, hetzij als bijdragen om hem toe te laten van sociale voor
delen te genieten, hetzij als voorafbetaling op directe belastingen door de werkne
mer te betalen. 

Weze in dit verband verwezen naar het arrest van het Hofvan Cassatie, 3e Ka
mer van 26 juni 1995, Verkeersrecht nr. 95/124 - waarin uitdrukkelijk het volgende 
werd gesteld : 

(. .. ) dat eiseres die, in opvolging van de Belgische Staat, ten gunste van een door een 
arbeidsongeval of een ongeval naar of van het werk getroffen personeelslid van een 
gesubsidieerde onderwijsinstelling een weddetoelage uitkeert gedurende de periode 
van tijdelijke ongeschiktheid, krachtens de artikelen 1 en 14, § 3, van de 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, tot beloop van het uitgekeerde bedrag van 
rechtswege in de plaats treedt van dat personeelslid en een regresvordering kan in
stellen tegen de voor het ongeval aansprakelijke, zonder dat het regres het bedrag van 
de schadeloosstelling mag overschrijden, dat de getroffene voor dezelfde schade val
gens het gemene recht had kunnen verkrijgen. 

(. .. ) dat uit de omstandigheid dat eiseres de door de getroffene sociale zekerheids
bijdragen afhoudt en aan de bevoegde instelling betaalt, niet volgt dat de aldus over
gemaakte som geen deel is van de door eiseres uitgekeerde wedde, op grand waar
van zij de rechtsvordering van de getroffene kan instellen tegen diegene die voor het 
arbeidsongeval of ongeval naar of van het werk aansprakelijk is. 

(. .. ) dat het bestreden vonnis, door de op grand van deze subrogatie ingestelde vor
dering van eiseres afte wijzen omdat de betaling van de sociale bijdragen niet aan het 
betrokken personeelslid "persoonlijk toekwam", de aangewezen wetsbepalingen schendt. 

Wat de tweede limiet betreft dient evenzeer het brutoloon als basis in aanmer
king te worden genomen. 

Het slachtoffer heeft recht op integrale schadeloosstelling vanwege de derde
verantwoordelijke. Deze integrale schadeloosstelling houdt in het bekomen van een 
vergoeding overeenkomend met de bezoldiging die het slachtoffer van zijn werkge
ver voor het leveren van arbeidsprestaties ontving, d.w.z. niets anders dan het bru
toloon met alle wettelijke lasten en bijdragen daaraan verbonden, zoals hierboven ver
meld. 

Enkel op deze wijze wordt het personeelslid teruggeplaatst in de toestand waarin 
hij zich, als personeelslid en ten overstaan van zijn tewerkstelling bevond v66r het on
geval, althans op geldelijk en materieel gebied. 
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Overigens komen de door (verweerster) gevorderde bedragen overeen met deze waarop 
de getroffene volgens het gemene recht ten laste van de derde aansprakelijke aan
spraak had kunnen maken ter vergoeding van diezelfde schade. 

De vordering van (verweerster), zoals gesteund op artikel14, § 3, van de Wet van 
3 juli 1967 is ontvankelijk en gegrond", 

terwijl, vijfde onderdeel, de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor 
arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroeps
ziekten in de overheidssector, in artikel 14, § 3, voor de overheid voorziet in een van 
rechtswege indeplaatsstelling in alle rechten, vorderingen en rechtsmiddelen van de 
getroffene; 

deze subrogatoire vordering onderworpen is aan een dubbele beperking : 
de indeplaatstelling zich enerzijds (= "eerste grens") slechts uitstrekt tot de door de 

overheid gedane uitkeringen; · 
het subrogatierecht anderzijds (= "tweede grens") door de overheid enkel kan wor

den uitgeoefend in de mate dat de getroffene zelf in gemeen recht rechten had kun
nen doen gelden tegen de derde-aansprakelijke voor het ongeval, indien het onge
val geen arbeidsongeval of arbeidswegongeval was geweest; 

en terwijl voor de overheid die aan een getroffene uitkeringen wegens inkomsten
derving in de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid deed, en die als gesubro
geerde in de rechten van de getroffene, lastens de aansprakelijke derde terugbeta
ling vordert van de brutowedde, bij de bepaling van hogergenoemde "tweede grens" 
derhalve de sociale en fiscale lasten die de getroffene zou moeten betalen op de ver
goeding in gemeen recht indien het ongeval geen arbeidsongeval of arbeidsweg
ongeval was geweest, dienen vergeleken te worden met de sociale en fiscale lasten die 
- zonder het ongeval - op de wedde van de getroffene hadden gewogen; 

bij de begroting van de gemeenrechtelijke schadevergoeding in hoofde van de ge
troffene (dit is de bepaling van de zogenaamde "tweede grens") overeenkomstig dear
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek immers moet worden uitgegaan van 
het nettoloon (en niet het brutoloon) van de getroffene, tenzij wordt vastgesteld dat 
op de vergoeding in gemeen recht dezelfde sociale en fiscale lasten drukken als op de 
wedde die de getroffene zou genoten hebben zonder het ongeval; 

de gebeurlijke sociale en fiscale lasten op de arbeidsongevallenuitkeringen bij de be
paling van deze "tweede grens" irrelevant zijn; 

en terwijl het aangevochten vonnis bijgevolg op grond van de enkele vaststellin
gen (pagina 3, onderaan, en 4, bovenaan) dat verweerster (in de periode van tijde
lijke arbeidsongeschiktheid) de volledige bezoldiging verder uitbetaalde. en dezelfde 
sociale en fiscale lasten - die deel uitmaakten van het loon van de getroffene - bij 
de bron afhield en doorstortte, de vordering van verweerster niet wettig gegrond kon 
verklaren zonder dat het vonnis eveneens vaststelde dat de sociale en fiscale lasten 
op de vergoeding in gemeen recht in hoofde van de getroffene even hoog waren als de 
sociale en fiscale lasten op de wedde die de getroffene zonder ongeval zou genoten heb
ben; 

het feit dat verweerster op de arbeidsongevallenuitkeringen gebeurlijk dezelfde so
ciale en fiscale lasten had moeten inhouden en doorstorten als op de normale wedde, 
bij de bepaling van de zogenaamde "tweede grens" irrelevant is, 

zodat het aangevochten vonnis niet wettelijk verantwoord is (schending van alle in 
de aanhef aangeduide artikelen, behoudens artikel 149 van de gecoordineerde Grand
wet) en, wegens gebrek aan de hoger vermelde, vereiste vaststelling, niet regelma
tig gemotiveerd is (schending van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet): 

Wat bet vijfde onderdeel betreft : 

Overwegende dat verweerster, krachtens artikel14, § 3, van de wet van 
3 juli 1967 betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor ar
beidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor be
roepsziekten in de overheidssector, van rechtswege in alle rechten, vorde
ringen en rechtsmiddelen treedt die bet slachtoffer had kunnen doen gelden 



=== ========== ~ ~ ~~ ~--===--===---"==-"========-= 

Nr. 96 HOF VAN CASSATIE 323 

tegen de persoon die aansprakelijk is voor het arbeidsongeval of de beroeps
ziekte en dit tot het bedrag van de bezoldiging uitgekeerd tijdens de pe
riode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid; 

Dat dit verhaalsrecht van verweerster, gesteund op de in deze bepaling 
neergelegde indeplaatsstelling, strekt tot terugvordering van de door haar 
uitbetaalde bedragen en dit binnen de grenzen van het bedrag dat het slacht
offer krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek had 
kunnen vorderen van de derde aansprakelijke als vergoeding voor de schade 
ingevolge het verlies van inkomen, in de hypothese dat zijn loon niet ver
der was uitbetaald; 

Overwegende dat de gemeenrechtelijke schadevergoeding voor het bij hy
pothese gederfde loon, aileen op basis van het brutoloon mag worden bere
kend wanneer de rechter vaststelt dat de lasten die op deze schadevergoe
ding zouden rusten overeenstemmen met de lasten op het gewone loon van 
het slachtoffer; 

Overwegende dat het vonnis beslist dat verweerster lastens eiseres aan
spraak kan maken op terugbetaling van het brutobedrag van het doorbe
taalde loon; dat het vonnis deze beslissing steunt op de volgende gronden : 
"De rechtbank is van oordeel dat bij de begroting van de gemeenrechtelijke 
schadevergoeding moet worden uitgegaan van het nettoloon van de getrof
fene, tenzij wordt vastgesteld dat op de vergoeding dezelfde sociale en fis
cale lasten drukken als op het verloren loon, zoals hier het geval is. Im
mers in tegenstelling tot de private sector werd aan het slachtoffer binnen 
het kader van de arbeidsongevallenwet- publieke sector, door (ver
weerster) de volledige bezoldiging verder uitbetaald en werden diezelfde so
ciale en fiscale lasten bij de bron afgehouden en rechtstreeks doorgestort zo
dat als basis voor het regresrecht voor bezoldigingen uitbetaald in de publieke 
sector, het brutoloon geldt"; 

Dat het vonnis aldus bij het bepalen van wat het slachtoffer naar ge
meen recht had kunnen vorderen van de aansprakelijke, enkel rekening houdt 
met de effectief ingehouden sociale en fiscale las ten op het doorbetaalde loon 
en niet met de lasten die zouden rusten op de gemeenrechtelijke vergoe
ding voor het bij hypothese gederfde loon; dat het vonnis niet vaststelt dat 
de lasten die zouden rusten op de gemeenrechtelijke vergoeding waarop de 
getroffene aanspraak had kunnen maken, overeenstemmen met de lasten op 
het gewone loon van de getroffene; 

Dat het vonnis derhalve zijn beslissing niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

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

19 februari 2001- 3e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal - Advocaat: mrs. De Gryse en Wouters. 
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Nr. 97 

S8 KAMER- 19 februari 2001 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- ALGEMEEN
OVERHEID- OVERHEID-WERKGEVER- DOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL- WETTE
LIJKE OF REGLEMENTAIRE VERPLICHTINGEN- BETALING WED DE EN BIJDRAGEN- BETA
LING ZONDER TEGENPRESTATIE - GEVOLG. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- ALGEMEEN
SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN WETTELIJKE, CONTRACTUELE OF REGLEMEN
TAIRE VERPLICHTING - CRITERIUM. 

so AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- ALGEMEEN
AMBTENAAR- SLACHTOFFER- DOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL- TIJDELIJKE ARBEIDS
ONGESCHIKTHEID- OVERHEID- WERKGEVER- WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE VERPLICH
TINGEN- BETALING WEDDE EN BIJDRAGEN- VOORSCHOT- INDEPLAATSSTELLING- STREK
KING VAN WET OF REGLEMENT. 

4 o INDEPLAATSSTELLING- AMBTENAAR- SLACHTOFFER- DOOR DERDE VEROOR
ZAAKT ONGEVAL- TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID- OVERHEID- WERKGEVER- BE
TALING WED DE EN BIJDRAGEN- OMV ANG INDEPLAATSSTELLING. 

1 o De overheid die ingevolge de {out van een derde, krachtens de op haar rustende wet
telijke of reglementaire verplichtingen de wedde en de op die wedde rustende bij
dragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op scha
devergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt. (Artt. 1S82 en 1S8S B.W.) 

2° Het bestaan van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting sluit niet 
uit dat schade in de zin van art. 1382 BW ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de in
houd of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrich
ten uitgave ofprestatie definitiefvoor rekening moet blijven van diegene die zich er
toe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (1). 
(Artt. 1S82 en 1S8S B.W.) 

so Uit de regel krachtens dewelke de overheid aan de ambtenaar, wiens afwezigheid 
te wijten is aan de schuld van een derde, de activiteitswedde enkel betaalt als voor
schot op de door de derde verschuldigde vergoeding, kan afgeleid worden dat de last 
van deze uitgaven niet definitiefvoor rekening moet blijven van de overheid (Artt. 
1S82 en 1S8S B.W.; art. 17 K.B. 1 juni 1964) (2). 

4 o De omvang van de indeplaatsstelling van de overheid in de rechten van de getrof
fen ambtenaar, is zonder be lang voor de vordering van de overheid op grand van de 
artt. 1382 en 1383 B. W: (Artt. 1S82 en 1S8S B.W.; art. 17 K.B. 1 juni 1964.) (S). 

(1) Zie Cass., 9 maart 1984, A.R. 3919 , nr. 393; Cass., 15 maart 1985, A.R. 4482, nr. 331. 

(2) Art. 17 van het K.B. van 1 juni 1964 betreffende sommige verloven toegestaan aan perso
neelsleden van de Rijksbesturen en betreffende de afwezigheden wegens persoonlijke aangele
genheden, is opgeheven door art. 14 van het K.B. van 17 maart 1995 houdende diverse wijzigin
gen aan de regelgeving toepasselijk op de ambtenaren in de Rijksbesturen (B.S., 29 maart 1995). 
Deze bepaling was overbodig geworden ten gevolge van de invoering van een algemene wette
lijke surrogatie ten voordele van de federale overheidsdiensten door art. 160 van de wet van 21 
december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (B.S., 23 december 1994). 

(3) Zie noot 2. 
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(ROYALE BELGE N.V. T. BELGOCONTROL) 

ARREST 

(A.R. C.99.0014.N) 

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

Gelet op de beschikking van de Eerste Voorzitter van 9 januari 2001 waar
bij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen; 

Over het middel, gesteld als volgt :· 

schending van de artikelen 1249, 1250, 1251, 1252, 1382 en 1383, van het Burger
lijk Wetboek, 17 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende sommige ver
loven toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen en betreffende de afwe
zigheid wegens persoonlijke aangelegenheden, v66r de wijziging bij koninklijk besluit 
van 17 maart 1995, 

doordat het bestreden arrest van vernietiging eiseres veroordeelt tot betaling aan 
verweerster van 614.897 BEF op grond dat de oorspronkelijke vordering van ver
weerster strekt tot terugbetaling van 614.897 BEF, zijnde de wedde en de op de 
wedde lastens de ambtenaar ingehouden bijdragen, uitgekeerd aan haar perso
neelslid Evence Dom naar aanleiding van een verkeersongeval, waarvan deze op 
13 mei 1988 het slachtoffer werd en waarvoor de verzekerde van eiseres aanspra
kelijk is, ... dat verweerder stelt dat hij op grond van artikel 17 van het konink
lijk besluit van 1 juni 1964 en van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek vanwege de verzekeraar van de derde aansprakelijke terugbetaling kan 
vorderen van de brutowedde van zijn werknemer voor de periode van tijdelijke ar
beidsongeschiktheid, terwijl eiseres stelt dat verweerder, gelet op het strikt sub
rogatoir karakter van zijn vordering, enkel aanspraak kan maken op de terugbe
taling van dat deel van de uitbetaalde wedde, dat de werknemer van verweerder 
vanwege de derde aansprakelijke mag terugvorderen, dit is het nettoloon herleid 
conform de door de deskundige in gemeen recht aangehouden graden en periodes 
van tijdelijke werkongeschiktheid; dat niet wordt betwist dat verweerder, een pu
bliekrechtelijk organisme dat de wedde van zijn ambtenaren in uitvoering van het 
personeelsstatuut doorbetaalde tijdens de periodes van tijdelijke arbeidsonge
schiktheid en dat in de rechten gesteld werd van deze ambtenaar, gerechtigd is tot 
terugvordering vanwege de aansprakelijke derde; dat de betwisting tussen par
tijen betrekking heeft op de omvang van het terugvorderingsrecht van verweer
der en zich meer bepaald toespitst op twee vragen, te weten of verweerder aan
spraak kan maken op de terugbetaling van de brutowedde, zijnde nettoloon en 
ingehouden (sociale en fiscale) bijdragen en of de uitbetaalde bedragen dienen her
leid te worden conform de in gemeen recht aangehouden graden en periodes van tij
delijke werkongeschiktheid; dat verweerder, ten einde integrale schadeloosstel
ling te bekomen, zijn vordering terecht stoelt op voormeld artikel 17 van het 
koninklijk besluit van 1 juni 1964 en op de artikelen 1382 en 1383 van het Bur
gerlijk Wetboek; dat artikel 17 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betref
fende sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen en be
treffende de afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheden bij arbeidsonge
schiktheid tengevolge van een louter door het gemeen recht beheerst ongeval bepaalt 
dat de overheid, in casu verweerder, die de wedde doorbetaalt, gesubrogeerd wordt 
in de rechten van de ambtenaar en dat de ambtenaar zijn wedde of wachtgeld bij 
arbeidsongeschiktheid na de door een derde veroorzaakt ongeval enkel als "voor
schot op de door de derde verschuldigde vergoeding" bekomt en "op voorwaarde dat 
hij de Staat, bij iedere betaling, ten bedrage van de door hem gestelde som in zijn 
rechten doet treden"; dat deze voorwaarde in casu verwezenlijkt is, wat volgt uit 
de door verweerster overgelegde subrogatiekwijtschriften; dat het rijksbestuur al
dus, wanneer een ambtenaar het slachtoffer wordt van een door het gemene recht 
beheerst ongeval, ingevolge voormeld artikel 17 niet alleen de verplichting heeft om 
de wedde van de ambtenaar door te betalen, doch ook het recht heeft om de uit
gekeerde bedragen te verhalen op de aansprakelijke voor het ongeval, weliswaar 
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op voorwaarde dat de ambtenaar het bestuur in zijn rechten deed treden en bin
nen de grenzen van zijn subrogatoire vordering; (. .. ) (dat) evenwel, de overheid, die 
ingevolge een fout van een derde niet kan beschikken over een werknemer, doch diens 
loon verder dient te betalen, recht heeft op de algehele schadeloosstelling van de 
door haar geleden schade; dat de schade van verweerder bestaat in de bedragen die 
hij diende te betalen, zonder dat hiervoor enige arbeidsprestatie werd geleverd; dat 
de afwezigheid van Dom op het werk volledig te wijten was aan het ongeval waar
voor de verzekerde van eiseres aansprakelijk is; dat het oorzakelijk verband der
halve vaststaat; dat krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek diegene, door 
wiens schuld aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht is deze schade in
tegraal te vergoeden; dat het duidelijk is dat verweerder zonder de fout van de ver
zekerde van eiseres geen verlies zou hebben geleden; dat deze de wedde met in
begrip van de bijdragen voor sociale voorzieningen weliswaar zou moeten betalen, 
doch als tegenprestatie de diensten van zijn ambtenaar Dom zou gekregen heb
ben; dat nu dit niet het geval was, de uitbetaling van de wedde met inbegrip van 
de op de wedde lastens de ambtenaar ingehouden sociale bijdragen het door de fout 
opgeleverde verlies uitmaken; dat het oorzakelijk verband tussen de fout aange
houden in hoofde van de verzekerde van eiseres en de door verweerder geleden 
schade, niet doorbroken wordt door de enkele vaststelling dat de wedde werd be
taald in uitvoering van een contractuele, wettelijke of reglementaire verplich
ting; dat het bestaan van dergelijke contractuele, wettelijke of reglementaire ver
plichting het ontstaan van schade in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek slechts verhindert, wanneer blijkens de inhoud of de strekking van de over
eenkomst, wet ofreglement de te verrichten uitgave ofprestatie definitiefvoor re
kening moet blijven van diegene, die zich ertoe heeft verbonden of die ze inge
volge de wet of het reglement moet verrichten, zelfs als de omstandigheid op grond 
waarvan tot uitvoering van de uitgave of prestatie moest worden overgegaan, een 
gevolg is van de onrechtmatige daad; dat het bijgevolg afhangt van de strekking en 
de draagwijdte van de wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting, op grond 
waarvan de beweerde schadelijder deze uitgaven deed of deze prestaties ver
richtte, of de wegens de onrechtmatige daad van een derde de door de bena
deelde gedane uitgaven ofverrichte prestaties te zijnen laste moeten blijven dan 
wel of ze op de derde aansprakelijke kunnen worden afgewenteld; dat, wanneer lui
dens artikel 17 van voormeld koninklijk besluit van 1 juni 1964 aan verweerder on
der voormelde voorwaarde het recht wordt verleend om de door hem doorbe
taalde wedde te verhalen op de aansprakelijke derde, het geenszins in de bedoeling 
van de wetgever lag de gedane uitgaven definitief ten laste te laten van verweer
der; dat de gedane uitgaven alsdan integraal kunnen teruggevorderd worden van 
eiseres; dat derhalve niet alleen het nettoloon, doch ook de op deze wedde las
tens Dom ingehouden (sociale en fiscale) bijdragen in aanmerking komen voor ver
goeding vanwege de aansprakelijke derde; dat het beperken van de schadevergoe
ding tot het nettoloon in de gegeven omstandigheden immers meteen zou inhouden 
dat de schade wegens het verlies van die sociale voordelen niet zou vergoed zijn, zo
als ze zich in concreto voordoet; dat er, voor zoveel als nodig en ongeacht de vraag 
naar de tegenstelbaarheid van de in gemeen recht uitgevoerde medische exper
tise, om dezelfde redenen geen aanleiding toe bestaat de aan verweerster toeko
mende vergoeding te herleiden op grond van de in gemeen recht aangehouden de
gressieve graden van tijdelijke werkongeschiktheid; dat de principes gehuldigd in 
het arrest van het Hof van Cassatie van 15 maart 1985 niet worden ontkracht door 
de cassatiearresten van latere data, 

terwijl, eerste onderdeel, het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglemen
taire verplichting wel kan verhinderen dat schade in de zin van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek ontstaat wanneer, blijkens de inhoud of de strekking van de over
eenkomst, de wet ofhet reglement, de te verrichten uitgave ofprestatie definitiefvoor 
rekening moet blijven van diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze inge
volge de wet of het reglement moet verrichten, zelfs als de omstandigheid op grond 
waarvan tot uitvoering van de uitgave of prestatie moet worden overgegaan, een ge
volg is van de onrechtmatige daad; dat artikel 17 van het koninklijk besluit van 1 juni 
1964 betreffende sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de rijks
besturen en betreffende de afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheden be
paalt dat, wanneer de afwezigheid te wijten is aan een ongeval veroorzaakt door de 
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schuld van een derde, de ambtenaar zijn activiteitswedde aileen ontvangt als voor
schot betaald op de door de derde verschuldigde vergoeding en dat hij die wedde ai
leen ontvangt op voorwaarde dat hij de Staat, bij iedere betaling, ten bedrage van de 
door de Staat gestorte som in zijn rechten doet treden tegen hem die het ongeval ver
oorzaakt heeft; dat uit de strekking of de inhoud van deze bepaling niet blijkt dat de 
uitgave van de activiteitswedde niet definitiefvoor rekening moet blijven van de Staat; 
dat de Staat zich immers volgens die bepaling enkel kan doen subrogeren in de rech
ten van de ambtenaar tegen de derde; dat de ambtenaar tegen de derde geen recht heeft 
op betaling van zijn bruto-wedde maar dat hij tegen de derde enkel recht heeft op scha
devergoeding in gemeen recht; dat de Staat als gesubrogeerde in de rechten van de 
ambtenaar tegen de derde derhalve geen terugbetaling van de activiteitswedde kan 
vorderen; dat het bestreden arrest dan ook ten onrechte beslist heeft dat luidens ar
tikel 17 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 aan verweerder het recht wordt ver
leend om de door haar doorbetaalde wedde te verhalen op de aansprakelijke derde en 
het geenszins in de bedoeling van de wetgever lag de gedane uitgaven definitief ten 
laste te laten van verweerster en op die gronden eveneens ten onrechte beslist heeft 
dat de gedane uitgaven alsdan integraal kunnen teruggevorderd worden van ver
weerder, niet aileen het netto-loon doch ook de sociale en fiscale bijdragen (scherr
ding van artikel 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en 17 van he t konink
lijk besluit van 1 juni 1964), 

tweede onderdeel, de rechter, om de vergoedbare schade te bepalen van een werk
gever die, op grond van zijn wettelijke reglementaire of conventionele verplichtin
gen, betalingen heeft gedaan aan een aangestelde die het slachtoffer werd van een aan 
de fout van een derde te wijten ongeval, niet aileen dient vast te steilen dat die werk
gever die betalingen zonder tegenprestatie heeft gedaan, maar bovendien het be
staan moet vaststeilen van een schade die los staat van de uitvoering van die wet
telijke, reglementaire of conventionele verplichtingen; dat het bestreden arrest enkel 
vaststelt dat het duidelijk is dat verweerster zonder de fout van de verzekerde van ei
seres geen verlies zou geleden hebben, dat verweerder immers de wedde met inbe
grip van de bijdragen van sociale voorzieningen weliswaar zou moeten betalen, doch 
als tegenprestatie de diensten van zijn ambtenaar zou gekregen hebben, dat nu dit 
niet het geval was, de uitbetaling van de wedde met inbegrip van de op de wedde las
tens de ambtenaar ingehouden sociale bijdragen het door de fout opgeleverde ver
lies uitmaken en dat het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade niet door
broken wordt door de enkele vaststelling dat de wedde werd betaald in uitvoering van 
een contractuele, wettelijke of reglementaire verplichting; dat het bestreden arrest, 
op grond van de enkele vaststeiling dat die uitgaven betaald werden zonder tegen
prestatie, niet wettelijk kon beslissen dat de gedane uitgaven kunnen teruggevor
derd worden lastens eiseres nu het bestreden arrest tegelijkertijd vaststelt dat die uit
gaven betaald werden in uitvoering van een contractuele, wettelijke of reglementaire 
verplichting en nu die uitgaven ook moesten betaald worden indien er geen ongeval 
geweest was (schending van artikel1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 17 van 
het koninklijk besluit van 1 juni 1964), 

derde onderdeel, artikel 17 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 betreffende 
sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de rijksbesturen en betref
fende de afwezigheid wegens persoonlijke aangelegenheden bepaalt dat, wanneer de 
afwezigheid te wijten is aan een ongeval veroorzaakt door de schuld van een derde, 
de ambtenaar zijn activiteitswedde aileen ontvangt als voorschot betaald op de door 
de derde verschuldigde vergoeding en dat hij die wedde aileen ontvangt op voor
waarde dat hij de Staat, bij iedere betaling, ten bedrage van de door de Staat ge
storte som in zijn rechten doet treden tegen hem die het ongeval veroorzaakt heeft; 
dat wanneer de Staat aldus gesubrogeerd wordt, dan oefent hij geen eigen rechten uit, 
maar de rechten van degene in wiens plaats hij getreden is en van wie hij die rech
ten door subrogatie heeft verkregen; dat de Staat derhalve geen andere rechten te
gen de derde aansprakelijke kan uitoefenen dan die welke de ambtenaar zelf in ge
meen recht kan uitoefenen; dat het bestreden arrest dan ook ten onrechte beslist heeft 
dat luidens artikel 17 van voormeld koninklijk besluit van 1 juni 1964 aan verweer
der het recht wordt verleend om de door hem zonder tegenprestatie doorbetaalde wedde 
integraal te verhalen op de aansprakelijke derde, dat zijn vordering terecht stoelt op 
voormeld artikel 17 en dat er geen aanleiding toe bestaat de aan verweerder toeko
mende vergoeding te herleiden op grond van de in gemeen recht aangehouden de-
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gressieve graden van tijdelijke werkongeschiktheid; dat verweerder immers, als ge
subrogeerde in de rechten van zijn gekwetste ambtenaar, tegen eiseres aileen die rech
ten kon uitoefenen welke de ambtenaar zelf in gemeen recht tegen eiseres had kun
nen uitoefenen (schending van art. 1249, 1250, 1251, 1252, 1382 en 1383 BW, 17, van 
het koninklijk besluit van 1 juni 1964), 

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

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burger

lijk Wetboek, degene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, 
verplicht is deze schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de be
nadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben be
vonden indien die daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld; 

Dat de overheid die ingevolge de fout van een derde krachtens de op haar 
rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen de wed de en de op die 
wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ont
vangen, gerechtigd is op schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt; 

Dat immers het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglemen
taire verplichting niet uitsluit dat schade, in de zin van artikel1382 van het 
Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strek
king van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uit
gave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich 
ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet ver
richten; 

Overwegende dat, krachtens artikel 17 van het koninklijk besluit van 1 juni 
1964 betreffende sommige verloven toegestaan aan personeelsleden van de 
rijksbesturen en betreffende de afwezigheid wegens persoonlijke aangele
genheden, de overheid aan de ambtenaren de activiteitswedde enkel be
taalt als voorschot op de door de derde verschuldigde vergoeding; 

Dat hieruit kan worden afgeleid dat het de bedoeling van de wetgever niet 
was dat de last van de prestatie definitiefvoor rekening van de overheid komt; 

Dat de omvang van de subrogatie op grond van artikel 17 van het ge
noemde besluit te dezen geen belang vertoont; 

Overwegende dat het arrest op grond van de samenhang tussen artikel1382 
van het Burgerlijk Wetboek en het genoemde besluit, oordeelt dat de schade 
niet definitief ten laste komt van de Staat en zodoende zijn beslissing naar 
recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft; 
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, het arrest zijn be

slissing niet aileen grondt op de vaststelling dat de overheid betalingen heeft 
gedaan zonder tegenprestaties vanwege de ambtenaar maar daarenboven zijn 
oordeel ook grondt op de aard van de verplichtingen van de overheid; 

Dat het onderdeel berust op een onvolledige lezing van het arrest, mits
dien feitelijke grondslag mist; 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het arrest de vordering van verweerster toekent op grond 

van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek; 
Dat het onderdeel, dat ervan uitgaat dat het arrest de vordering van ver

weerster toekent op grond van de in artikel 17 van het koninklijk besluit van 
1 juni 1964 bedoelde conventionele subrogatie, feitelijke grondslag mist; 
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kos
ten. 

19 februari 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal- Advocaten: mrs. Houtekier en Nelissen Grade. 

Nr. 98 

3e KAMER -19 februari 2001 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- ALGEMEEN
SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN WETTELIJKE, REGLEMENTAIRE OF CONTRAC
TUELE VERPLICHTING - CRITERIUM. 

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- ALGEMEEN
LEERKRACHT- SLACHTOFFER- DOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL- TIJDELIJKE AR
BEIDSONGESCHIKTHEID- OVERHEID- WERKGEVER- WETTELIJKE OF REGLEMENTAIRE VER
PLICHTINGEN- BETALING WEDDE EN BIJDRAGEN- BETALING ZONDER TEGENPRESTATIE. 

3° ONDERWIJS- OVERHEID- WERKGEVER- LEERKRACHT- SLACHTOFFER- DOOR DERDE 
VEROORZAAKT ONGEV AL- BETALING WED DE EN BIJDRAGEN- SCHADE WERKGEVER. 

1 o Het bestaan van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting sluit niet 
uit dat schade in de zin van art. 1382 B. W ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de in
houd of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrich
ten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich er
toe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2° en 3° Het enkel bestaan van een op de werkgever rustende verplichting het loon met 
inbegrip van de daarop verschuldigde bijdragen en belastingen te blijven betalen bij 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid, verhindert niet noodzakelijk dat die betalingen voor 
de werkgever een schade kunnen uitmaken (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(ROYALE BELGE N.V. T. VLAAMSE GEMEENSCHAP) 

ARREST 

(A.R. C.99.0183.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 september 1998 ge
wezen door het Hof van Beroep te Gent; 

Gelet op de beschikking van de Eerste Voorzitter van 9 januari 2001 waar
bij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen; 

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

(1) Zie Cass., 9 maart 1984, A.R. 3919, nr. 393; Cass., 15 maart 1985, A.R. 4482, nr. 431. 

(2) Vgl. Cass., 13 oktober 1993, A.R. P.93.0394.F, nr. 408; Cass., 24 april1996, A.R. P.95.0977.F, 
nr. 123; Cass., 9 maart 1999, A.R. P.96.0340.N, nr. 140. 
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Over het middel : 
Wat het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest het verweer ten betoge dat verweerster de be

dragen die zij als bijdrage voor sociale zekerheid en als bedrijfsvoorheffing 
had ingehouden niet kon vorderen als schade door het ongeval veroor
zaakt, verwerpt en beantwoordt door de reden dat verweerster schade had 
geleden doordat zij deze bedragen ten bate van haar personeelslid verder 
diende te betalen zonder hiervoor een tegenprestatie te kunnen ontvan
gen; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 
Wat het zesde onderdeel betreft: 
Overwegende dat het bestaan van een contractuele, wettelijke ofregle

mentaire verplichting niet uitsluit dat schade, in de zin van artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de 
strekking van de overeenkomst, de wet ofhet reglement, de te verrichten uit
gave of prestatie de:finitief voor rekening moet blijven van diegene die zich 
ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet ver
richten; 

Dat het enkel bestaan van een dergelijke verplichting niet noodzakelijk ver
hindert dat die uitgave of prestatie een schade kan uitmaken; 

Dat het onderdeel dat hierop neerkomt dat de verplichting die op de werk
gever rust, loon met inbegrip van bijdragen voor sociale zekerheid en bedrijfs
voorheffing te betalen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, noodzakelijk ver
hindert dat de werkgever die bedragen als een element van de schade zou 
aanvoeren, faalt naar recht; 

Wat het eerste, het tweede, het derde en het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest op in het vijfde en zesde onderdeel tever

geefs bekritiseerde wijze oordeelt dat verweerster ingevolge het ongeval ge
rechtigd is op schadevergoeding op grond van artikel 1382 van het Burger
lijk Wetboek; dat het aldus een zelfstandige grond geeft aan zijn beslissing; 

Dat de onderdelen derhalve niet tot cassatie kunnen leiden, mitsdien niet 
ontvankelijk zijn; 

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

19 februari 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van mevr. De 
Raeve, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Wouters. 

Nr. 99 

3e KAMER - 19 februari 2001 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- ALGEMEEN
OVERHEID- WERKGEVER- DOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL- WETTELIJKE OF REGLE
MENTAIRE VERPLICHTINGEN- BETALING WEDDE EN BIJDRAGEN- BETALING ZONDER TE
GENPRESTATIE - GEVOLG. 
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2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- ALGEMEEN
SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN WETTELIJKE, REGLEMENTAIRE OF CONTRAC
TUELE VERPLICHTING - CRITERIUM. 

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- OORZAAK- ALGEMEEN
OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE- AMBTENAAR- SLACHTOFFER- DOOR 
DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL- OVERHEID- WERKGEVER- WETTELIJKE, REGLEMEN
TAIRE OF CONTRACTUELE VERPLICHTINGEN- BETALING WED DE EN BIJDRAGEN- BETA
LING ZONDER TEGENPRESTATIE - SCHADE. 

1 o De overheid die ingevolge de {out van een derde, krachtens de op haar rustende wet
telijke of reglementaire verplichtingen de wedde en de op die wedde rustende bij
dragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op scha
devergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2° Het bestaan van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting sluit niet 
uit dat schade in de zin van art. 1382 BW ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de in
houd of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrich
ten uitgave ofprestatie definitiefvoor rekening moet blijven van diegene die zich er
toe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

3° De omstandigheid dat de overheid, krachtens de op haar rustende wettelijke of re
glementaire verplichtingen, de wedde en de op die wedde rustende bijdragen moet 
doorbetalen aan een arbeidsongeschikte ambtenaar, is vreemd aan de vraag of er een 
oorzakelijk verband bestaat tussen de {out begaan door een derde en de schade die 
voor de overheid voortvloeit uit de omstandigheid dat zij die betalingen moet doen 
zonder hiervoor een tegenprestatie te genieten (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(VLAAMSE GEMEENSCHAP T. AG 1824 N.V.) 

ARREST 

(A.R. C.99.0228.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1997 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent; 

Gelet op de beschikking van de Eerste Voorzitter van 9 januari 2001 waar
bij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 149 van de op 17 februari 1994 gecoiirdineerde Grond
wet, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest eiseres veroordeelt tot terugbetaling aan verweerster 
van het bedrag van 129.292 BEF, meer de gerechtelijke intrest vanaf 1 maart 1991 
en de gerechtskosten van beide aanleggen, behoudens de rechtsplegingsvergoedingen 
van eerste aanleg die worden omgeslagen, op het motief: 

"Even ten onrechte tracht (eiseres) betaling te bekomen van de patronale bijdra
gen op grond van art. 1382 B.W.; (Eiseres) stelt dat zij een schade heeft ondergaan, 
welke veroorzaakt werd door de verzekerde van (verweerster), vermits zij betalin
gen heeft moeten verrichten ondanks het feit dat Rosita Verleure geen prestaties ver-

(1) Zie Cass., 9 maart 1984, A.R. 3919, nr. 393; Cass., 15 maart 1985, A.R. 4482, nr. 431. 

(2) Zie Cass., 11 april1938, Bull. en Pas., 1938, 85); Cass., 28 april1978 (A. C., 1978, 1004), met 
conclusies advocaat-generaal Duman; Cass., 13 april1988, A.R. 5839, nr. 492; Cass., 7 februari 1997, 
A.R. C.94.0312.N en C.95.0085.N, nr. 69). 
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richtte. Deze interpretatie miskent het juridisch statuut van 'loon' en 'patronale bij
drage'. Het loon is een tegenprestatie voor verrichte arbeid, terwijl, zoals reeds ha
ger aangestipt, de patronale bijdragen niet tot het loon behoren, maar wel bijdra
gen zijn die krachtens de wet bij het afsluiten der arbeidsovereenkomst als eenzijdige 
verplichtingen aan de werkgever worden opgelegd om mede te werken tot het ver
schaffen van bestaanszekerheid voor de werknemer. De betaling van de patronale bij
drage geschiedt wel 'naar aanleiding' van een arbeidsovereenkomst maar vindt niet 
haar 'oorzaak' noch staat zij in 'in oorzakelijk verband' met de arbeidsovereen
komst. De betaling van de patronale bijdragen tijdens de duur der T.A.O. is dus een 
wettelijke verplichting met eigen juridische oorzaak en deze omstandigheid sluit het 
vereist oorzakelijk verband uit tussen de fout en de als 'schade' aangevoerde beta
ling der patronale bijdragen vermits (eiseres) zich slechts van een louter wettelijke ver
plichting heeft gekweten. (Verweerster) wordt derhalve gevolgd in haar stelling. Bij 
haar conclusies van 23 april1991 voegt (verweerster) twee berekeningen, een exclu
sief werkgeverbijdragen en verzekering voor gezondheidszorg, een inclusief werkge
versbijdragen en verzekering voor gezondheidszorg. De berekeningen houden reke
ning, zowel met de verschuldigde interest als met de betaalde provisies. (Eiseres) betwist 
de correctheid van deze berekeningen niet en verklaarde trouwens bij de behande
ling van de zaak met deze berekeningen in te stemmen. Bijgevol g is (eiseres) aan (ver
weerster) het bedrag verschuldigd van 129.292 BEF meer de interesten vanaf 1 maart 
1991~ • 

terwijl krachtens de artikelen 1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek de aanspra
kelijke derde de volledige schade dient te vergoeden die het slachtoffer door diens quasi
delictuele fout heeft geleden; de schade die de werkgever lijdt ingevolge de afWezig
heid van een werknemer ingevolge een ongeval bestaat uit het moeten derven van de 
arbeidsprestaties van dit personeelslid, voor wie nochtans verdere wedde-uitgaven moe
ten worden gedaan; deze brutowedde-uitgaven, inbegrepen de sociale bijdragen, de kost
prijs in hoofde van de werkgever uitmaken die in zijn hoofde moet schadeloos ge
steld worden; 

en terwijl de enkele omstandigheid dat de door het slachtoffer als schade aange
voerde betaling van sociale bijdragen als kwijting van een op hem rustende wette
lijke verplichting het oorzakelijk verband tussen fout en schade niet uitsluit, wan
neer die wettelijke verplichting secundair is ten opzichte van de op de aansprakelijke 
derde rustende verplichting om de door zijn toedoen veroorzaakte schade te vergoe
den; eiseres in beroepsbesluiten neergelegd op 14 december 1993 op p. 7 opwierp on
der het aanhalen van rechtspraak in die zin dat in casu de door haar als schade aan
(ge)voerde betaalde werkgeversbijdragen en verzekering voor gezondheidszorg deze 
uitgaven niet ten hare laste moeten blijven, 

zodat het bestreden arrest eiseres onwettig veroordeelt om 129.292 BEF meer de 
intrest vanaf 1 maart 1991 terug te betalen ten titel van werkgeversbijdragen en 
verzekering voor gezondheidszorg aan verweerster om reden dat eiseres door die 
bijdragen te betalen zich slechts van een louter wettelijke verplichting heeft ge
kweten, die evenwel als verplichting ondergeschikt is aan de op de dader van de on
rechtmatige fout rustende verplichting om de door zijn toedoen veroorzaakte schade 
te vergoeden het oorzakelijk verband tussen de fout en de als schade aange
voerde betaling niet uitsluit (schending van de artikelen 1382 en 1383 BW), min
stens deze beslissing niet wettig verantwoord is door niet na te gaan, zoals de be
sluiten van eiseres dat nochtans nodig maakte, of de op eiseres rustende verplichting 
secundair was (schending van al de in de aanhef van het middel aangehaalde be
palingen): 

Overwegende dat het middel hierop berust dat wanneer de overheid krach
tens een statutaire verplichting de wedde van een ambtenaar moet beta
len het oorzakelijk verband tussen de fout begaan door een derde en de schade 
~oorbroken wordt wanneer de verplichting van de overheid niet secundair 
1s; 

Overwegende dat, krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, degene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, 
verplicht is deze schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de be-
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nadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben be
vonden indien die daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld; 

Dat de overheid die, krachtens de op haar rustende wettelijke of regle
mentaire verplichtingen, de wedde en de op die wedde rustende bijdragen 
moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, gerechtigd is op scha
devergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt; 

Dat immers het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglemen
taire verplichting niet uitsluit dat schade, in de zin van artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strek
king van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uit
gave ofprestatie definitiefvoor rekening moet blijven van diegene die zich 
ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet ver
richten; 

Overwegende dat de omstandigheid dat de overheid statutair verplicht is 
een wedde te betalen aan de ambtenaren vreemd is aan de vraag of er een 
oorzakelijk verband bestaat tussen de fout begaan door een derde en de schade 
die voor de overheid voortvloeit uit de omtstandigheid dat zij een wedde moet 
doorbetalen zonder hiervoor een tegenprestatie te genieten; 

Dat het middel berust op een onjuiste rechtsopvatting en aldus faalt naar 
recht; 

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

19 februari 2001 - 38 kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Niet-gelijkluidende conclusie (3) van mevr. 
De Raeve, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Wouters en Biitzler. 

(3) De tewerkstellende overheid vraagt terzake vergoeding op grond van art. 1382 B.W., voor 
haar eigen schade bestaande uit het derven van arbeidsprestaties van het getroffen personeels
lid wegens het ongeval waarvoor de derde aansprakelijk is - zij vorderde de terugbetaling van 
de patronale bijdragen. 

Het bestreden arrest beperkt zich tot de vaststelling dat het oorzakelijk verband de fout en de 
als schade aangevoerde betaling verbroken is omdat deze betaling werd verricht ter uitvoering van 
een wettelijke plicht. 

Eiseres voert aan dat de wettelijke verplichting tot betaling van sociale bijdragen secundair is 
ten opzichte van de op de dader van de fout rustende verplichting om de door zijn toedoen ver
oorzaakte schade te vergoeden. Het arrest schendt artikel 1382 B.W. 

Het O.M. concludeerde tot de vernietiging van het bestreden arrest inzoverre het de vorde
ring van eiseres afwees op grond van art. 1382 B.W. tot betaling van de patronale bijdragen. 

Het merkte vooreerst op dat uit het arrest blijkt dat de appelrechters impliciet te kennen ge
ven dat de betalingsverplichting van de werkgever niet secundair is ten aanzien van de vergoedings
plicht van de aansprakelijke. 

Het O.M. was vervolgens van oordeel dat het aangewezen voorkomt afstand te nemen van de 
leer van het doorbreken van het causaal verbond door het ingrijpen van een eigen juridische oor
zaak en terug te komen op het principe van de "vergoedbare" schade. De uitvoering van een wet
telijke of reglementaire plicht zoals het betaling van werkgeversbijdragen of het verplicht door
lop end loon heeft immers een vermogensaantasting tot gevolg. 

De regel vervat in de arresten van het Hofvan 9 maart 1984 en 15 maart 1985 (Cass., 9 maart 
1984, A.R. 3919, nr. 393; 15 maart 1985, A.R. 4482, nr. 431), diende toegepast te worden. 

Opdat er vergoedbare schade zou bestaan, moet uit de strekking van de overeenkomst, de wet 
of het reglement blijken dat de uitgave niet definitief ten laste moet blijven van degene die ze moet 
verrichten. 

Het bestreden arrest stelt terzake niet vast dat de prestatie van de werkgever definitiefvoor re
kening moet blijven van eiseres, en schendt derhalve art. 1382 B.W. 
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Nr. 100 

3e KAMER- 19 februari 2001 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- ALGEMEEN
OVERHEID- WERKGEVER- DOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEVAL- WETTELIJKE OF REGLE
MENTAIRE VERPLICHTINGEN- BETALING WED DE EN BIJDRAGEN- BETALING ZONDER TE
GENPRESTATIE- GEVOLG. 

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- ALGEMEEN
SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN WETTELIJKE, REGLEMENTAIRE OF CONTRAC
TUELE VERPLICHTING - CRITERIUM. 

1 o De overheid die ingeuolge de {out van een derde, krachtens de op haar rustende wet
telijke of reglementaire verplichtingen de wedde en de op die wedde rustende bij
dragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op scha
devergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt. (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2° Het bestaan van een wettelijke, reglementaire of contractuele verplichting sluit niet 
uit dat schade in de zin van art. 1382 BW ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de in
houd of de strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrich
ten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich er
toe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (1). 
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

CT ... , AXA- ROYALE BELGE N.V T. BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN JUSTITIE) 

ARREST 

(A.R. C.00.0242.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 20 januari 2000 in ho
ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge; 

Gelet op de beschikking van de Eerste Voorzitter van 9 januari 2001 waar-
bij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de rechtbank van eerste aanleg eiseressen in solidum veroordeelt tot be
taling aan verweerder van onder meer het bedrag van 1.814.974 BEF te vermeerde
ren met vergoedende intrest vanaf 24 oktober 1991 tot 20 januari 2000 en met de ge
rechtelijke intrest vanaf deze datum tot de volledige betaling onder meer op volgende 
gronden: 

"De schade van (verweerder) bestaat uiteraard in de derving van de prestaties van 
de getroffen ambtenaar, M.F., gedurende de periode van tijdelijke arbeidsongeschikt
heid. Door de fout van eerste (eiseres) heeft M. in die periode niet kunnen werken, zo
dat er door (verweerder) een overeenkomstig min-'opbrengst' of -resultaat werd ge
leden, terwijl op (verweerder) nochtans de wettelijke verplichting rustte in die periode 
de wedden en bijhorigheden, inclusiefvakantiegeld en eindejaarspremie, alsmede de 
patronale bijdragen en bedrijfsvoorheffingen van M. gewoon door te betalen. Uit de 
strekking en de inhoud van de terzake geldende wettelijke bepalingen blijkt echter niet 
dat het de bedoeling was van (verweerder) dergelijke uitgaven, te wijten aan de fout 
van een derde, definitieften laste te nemen, integendeel gelet op de voorziene wet
telijke subrogatie en op de door (verweerder) opgestelde en door M. ondertekende 

(1) Zie Cass., 9 maart 1984, A.R. 3919, nr. 393; Cass., 15 maart 1985, A.R. 4482, nr. 431. 
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subrogatieakten. Nude verplichting van (verweerder) om de wedde tijdens de pe
riode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid door te betalen, duidelijk secundair is ten 
opzichte van de op de dader van een misdrijf of een oneigenlijk misdrijf rustende ver
plichting, om een door zijn toedoen ontstane schade integraal te vergoeden, kan niet 
worden aangenomen dat het causaal verband tussen de fout en de schade is door
broken. 

Voor de beoordeling van de schade-omvang van (verweerder) is het niet van be
lang te weten of (verweerder) dit verlies heeft opgevangen en in voorkomend geval hoe 
zij dit heeft gedaan. De meest accurate wijze om het verlies van arbeidsprestaties te 
evalueren bestaat er immers innate gaan hoeveel (verweerder) voor die prestaties 
betaalde. Aldus wordt de waarde van dit verlies zeer concreet bepaald en ziet (ver
weerder) als benadeelde zijn schade integraal vergoed. Gezien M. tijdens de periode 
van tijdelijke ongeschiktheid ingevolge de terzake geldende wettelijke bepalingen zijn 
bezoldiging gewoon kreeg doorbetaald en (verweerder) daarop verder de gebruike
lijke afhoudingen verrichtte om door te betalen aan de sociale zekerheidsinstelling ener
zijds en aan de fiscus anderzijds komt de waarde van het verlies neer op het totaal van 
al deze betalingen door (verweerder). Al deze uitgaven samen vormen de kostprijs van 
het door M. geleverde werk, die door de fout van de voor het ongeval aansprake
lijke eerste (eiseres) niet kon geleverd worden en verloren ging. 

De vordering van (verweerder) tot terugbetaling van het bedrag van 1.814.974 BEF 
lastens (eiseressen) is op grond van artikel 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek derhalve integraal toewijsbaar", 

terwijl de rechter, om de vergoedbare schade te bepalen die een werkgever lijdt ten 
gevolge van het feit dat hij op grond van zijn wettelijke, reglementaire of contrac
tuele verplichtingen betalingen heeft gedaan aan een aangestelde die het slachtof
fer werd van een aan de fout van een derde te wijten ongeval, niet aileen dient vast 
te stellen dat voornoemde werkgever die betalingen zonder tegenprestatie heeft ge
daan maar bovendien het bestaan moet vaststellen -- wat uit geen enkele reden van 
het vonnis blijkt-- van een schade die los staat van de uitvoering van die wette
lijke, reglementaire of contractuele verplichtingen; de rechtbank zich te dezen ertoe 
beperkt vast te stellen dat de schade bestaat in de derving van de prestaties van de 
getro:ffen ambtenaar gedurende de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid waar
door een min-"opbrengst" of -resultaat werd geleden, terwijl verweerder de wette
lijke verplichting had in die periode de wedden en alle bijhorigheden gewoon door te 
be tal en, 

zodat de rechtbank, door aldus in gebreke te blijven het bestaan vast te stellen van 
een schade bij verweerder die los staat van de uitvoering van zijn wettelijke ver
plichtingen om de wedde en vergoedingen van de afWezige ambtenaar verder te be
talen, haar beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat de verplichting die op de 
werkgever berust loon met inbegrip van de daarop verschuldigde bijdra
gen en belastingen te blijven betalen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid nood
zakelijk verhindert dat de werkgever die bedragen als een element van de 
schade zou aanvoeren die hij lijdt doordat hij verder moet blijven betalen zon
der hiervoor een tegenprestatie te krijgen; 

Overwegende dat, krachtens de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek, degene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, 
verplicht is deze schade integraal te vergoeden, wat impliceert dat de be
nadeelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben be
vonden indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld; 

Dat de overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar 
rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, de wedde en de op die 
wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ont
vangen, gerechtigd is op schadevergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt; 

Dat immers het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglemen
taire verplichting niet uitsluit dat schade, in de zin van artikel 1382 van het 
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Burgerlijk Wetboek, ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strek
king van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uit
gave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van diegene die zich 
ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet ver
richten; 

Overwegende dat het arrest oordeelt: "uit de strekking en de inhoud van 
de terzake geldende bepalingen blijkt echter niet dat het de bedoeling was 
van (verweerder) dergelijke uitgaven, te wijten aan een fout van een derde, 
definitief ten laste te nemen, integendeel gelet op de voorziene wettelijke 
subrogatie en op de door de (verweerder) opgestelde en door M. onderte
kende subrogatieakten"; 

Dat het arrest de omvang van de schade begroot aan de hand van de 
waarde van de bedragen die verweerder normaliter voor de arbeidsprestaties 
had moeten betalen, en daarbij oordeelt dat die schade niet definitief ten laste 
moest blijven van verweerder; 

Dat het aldus de artikelen 1382 en 1383 niet schendt; 
Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

19 februari 2001- 3" kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Verougstraete, voor
zitter- Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat-generaal- Advo
caten : mrs. B-utzler en De Gryse. 

Nr. 101 

2" KAMER - 20 februari 2001 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- ALGEMEEN
SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN WETTELIJKE, REGLEMENTAIRE OF CONTRAC
TUELE VERPLICHTING. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- ALGEMEEN
WERKNEMER- SLACHTOFFER- DOOR DERDE VEROORZAAKT ONGEV AL- WERKGEVER- WET
TELIJKE, REGLEMENTAIRE OF CONVENTIONELE VERPLICHTING- BETALING WEDDE EN BIJ
DRAGEN- BETALING ZONDER TEGENPRESTATIE- STREKKING VAN WET, REGLEMENT OF OVER
EENKOMST. 

1 o Het enkel bestaan van een wettelijke, reglementaire of conventionele verplichting ver
hindert niet noodzakelijk dat een betaling, verricht krachtens een dergelijke ver
plichting, een schade kan uitmaken (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2° De werkgever die ingevolge de {out van een derde, krachtens de op hem rustende wet
telijke of reglementaire verplichting, de wedde en de op die wedde rustende bijdra
gen moet doorbetalen zonder arbeidsprestatie te ontvangen, is gerechtigd op scha-

(1) Cass., 19 februari 2001, A.R. C.99.0183.N, nr. 98; Cass., 19 februari 2001, A.R. C.00.0242.N, 
nr. 100; Cass., 15 maart 1985, A.R. 4482, nr. 431; Cass., 9 maart 1984, A.R. 3919, nr. 393. 
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devergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt en blijkens de inhoud of de strek
king van de overeenkomst, de wet of het reglement de te verrichten uitgave of pres
tatie niet voor rekening moet blijven van diegene die zich ertoe verbonden heeft of die 
ze ingevolge de wet of het reglement moet verrichten (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(B ... T. DE POST) 

ARREST 

(A.R. P.98.1629.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 november 1998 in ha-
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1382 en 1393 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat de correctionele rechtbank het vonnis a quo bevestigt en eiser veroor
deelt tot betaling van een hoofdsom van 191.7 4 7 frank, te vermeerderen met de vergoed
ende en de gerechtelijke intrest, aan de burgerlijke partij, nate hebben geoordeeld in 
verband met de subrogatoire vordering : 

'-de bijdragen aan RIZIV en aan pensioenen: ingevolge de gelijkschakeling van 
niet-gewerkte dagen in arbeidsdagen kan de burgerlijke partij geen terugbetaling vor
deren van deze laatsten; 

- het vakantiegeld : vermits het slachtoffer geen 12 maanden werkonbekwaam was 
en derhalve toch recht had op vakantiegeld kan de burgerlijke partij hiervan de te
rugbetaling niet vorderen; 

- de patronale bijdragen : vermits deze bedragen dienen betaald te worden onaf
hankelijk van het feit of men al dan niet arbeidsprestaties levert, vormen deze geen 
schade in hoofde van het slachtoffer en zijn deze, in het kader van de subrogatoire vor
dering, niet terugvorderbaar; 

en voor het overige haar beslissing onder meer laat steunen op de volgende gron
den : II vordering op grond van artikel 1382 Burgerlijk Wetboek : het staat vast dat 
het verkeersongeval veroorzaakt werd door de fout van beklaagde en dat de burger
lijke partij hierdoor schade geleden heeft. Zij diende immers haar werkneemster loon 
en vergoedingen te betalen tijdens een periode waarin deze niet kon worden inge
zet voor haar normale taak. Beklaagde houdt ten onrechte voor dat de reglemen
taire verplichting van de Post om meer te betalen dan wat in gemeen recht kan wor
den teruggevorderd, een eigen juridische oorzaak heeft en aldus niet in oorzakelijk 
verband staat met het ongeval. Het oorzakelijk verband tussen de fout van be
klaagde en de schade van de burgerlijke partij wordt echter niet verbroken daar de 
wettelijke verplichting tot uitbetaling in hoofde van de Post t.a.v. haar tijdelijk werk
onbekwame werkneemster slechts secundair is ten opzichte van de verplichting van 
beklaagde om, conform artikel 1382 Burgerlijk Wetboek, de schadelijder volledig scha
deloos te stellen (Hofvan Beroep Antwerpen dd. 21.05.1992, Limb. Rechtsleven 1992, 
p. 308 e.v.). De vordering van de burgerlijke partij, gesteund op artikel1382 Burger
lijk Wetboek, is derhalve gegrond. De burgerlijke partij heeft recht op vergoeding van 
de totaal geleden schade. De rechtbank is van oordeel dat het bedrag van de schade 
van de Post minstens gelijk is aan de bedragen, inbegrepen de patronale bijdragen, 
het vakantiegeld, bijdragen aan RIZIV en pensioenen, die zij tijdens de afwezigheid 
van een werkkracht diende te betalen, 

terwijl de rechter, om de vergoedbare schade te bepalen van een werkgever die, op 
grond van zijn wettelijke, reglementaire of conventionele verplichtingen, betalingen 

(2) Zie noot 1. 
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heeft gedaan aan een aangestelde die het slachtoffer werd van een aan de fout van een 
derde te wijten ongeval, niet aileen dient vast te stellen dat die werkgever die beta
lingen zonder tegenprestatie heeft gedaan, maar bovendien het bestaan moet vast
stellen van een schade die los staat van de uitvoering van die wettelijke, reglemen
taire of conventionele verplichtingen, en de rechtbank te dezen geenszins het bestaan 
van zo'n schade bij de burgerlijke partij vaststelt, te meer daar zij uitdrukkelijk vast
stelde dat noch 'de bijdragen aan RIZIV en aan pensioenen', noch 'het vakantie
geld', noch de patronale bijdragen' door de burgerlijke partij terugvorderbaar waren 
nu zij deze bijdragen hoe dan ook verschuldigd was aan het slachtoffer, 

zodat de rechtbank weliswaar vaststelt dat de burgerlijke partij haar werkneem
ster loon en vergoedingen (diende) te betalen tijdens een periode waarin deze niet kon 
worden ingezet voor haar normale taak, maar door de enkele overweging dat het be
drag van de schade van de Post minstens gelijk is aan de bedragen, inbegrepen de pat
ronale bijdragen, het vakantiegeld, bijdragen aan RIZIV en pensioenen, die zij tij
dens de afwezigheid van een werkkracht diende te betalen, geenszins het bestaan van 
een schade vaststelt die los staat van de uitvoering door de burgerlijke partij van haar 
wettelijke of reglementaire betalingsverplichtingen, en bijgevolg haar beslissing niet 
naar recht verantwoordt (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burger
lijk Wetboek) : 

Overwegende dat de appelrechters het beroepen vonnis bevestigen waar
bij eiser, op verweersters vordering tot vergoeding van eigen schade, ver
oordeeld wordt tot de betaling van een bedrag van 191.747 frank te ver
meerderen met de vergoedende intrest sedert 10 maart 1996 en met de 
gerechtelijke intrest sedert 30 oktober 1996; dat het vermelde bedrag de som 
vertegenwoordigt van de verschillende bedragen die verweerster voor haar 
aangestelde, M.-T. V., heeft uitbetaald tijdens de arbeidsongeschiktheid die 
zij, ingevolge een verkeersongeval dat aan het persoonlijk toedoen van ei
ser te wijten is, heeft gehad; 

Overwegende dat artikel 1382 Burgerlijk Wetboek degene die door zijn fout 
aan een ander schade veroorzaakt, verplicht deze schade integraal te ver
goeden, wat impliceert dat de benadeelde teruggeplaatst wordt in de toe
stand waarin hij zou zijn gebleven indien de fout waarover hij zich be
klaagt, niet was gepleegd; 

Overwegende dat het bestaan van een wettelijke, reglementaire of con
tractuele verplichting kan verhinderen dat schade in de zin van artikel 1382 
Burgerlijk Wetboek ontstaat, inzonderheid wanneer blijkens de inhoud of de 
strekking van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uit
gave ofprestatie definitiefvoor rekening moet blijven van diegene die zich 
ertoe verbonden heeft of die ze ingevolge de wet of het reglement moet ver
richten; 

Dat, daarentegen, het enkel bestaan van dergelijke verplichting niet nood
zakelijk verhindert dat die betaling een schade kan uitmaken; dat, im
mers, de werkgever die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op hem 
rustende wettelijke of reglementaire verplichting de wedde en de op die wedde 
rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestatie te ontvan
gen, gerechtigd is op schadevergoeding voor zover hij hierdoor schade lijdt 
en blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het re
glement de te verrichten uitgave of prestatie niet voor rekening moet blij
ven van diegene die zich ertoe verbonden heeft of die ze ingevolge de wet of 
het reglement moet verrichten; 

Dat, anders dan het middel ervan uitgaat, de rechter bij het bepalen van 
deze schade niet moet vaststellen dat deze los staat van de uitvoering van 
een wettelijke, reglementaire of conventionele verplichting; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

20 februari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Biitzler. 

Nr. 102 

2e KAMER- 20 februari 2001 

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - OORZAAK- BEG RIP. BE
OORDELING DOOR DE RECHTER- MISDRIJF VAN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- SCHADE VOORT
VLOEIEND UIT UITVOERBARE TITEL DIE BESTOND VOOR HET MISDRIJF -ANDERE BEKLAAG
DEN- DAD EN VAN DEELNEMING- GEVOLG. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- MISDRIJF VAN BEDRIEGLIJK ONVERMO
GEN - SCHADE VOORTVLOEIEND UIT UITVOERBARE TITEL DIE BESTOND VOOR HET MISDRIJF 
-ANDERE BEKLAAGDEN -DAD EN VAN DEELNEMING- OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN 
SCHADE EN DADEN VAN DEELNEMING. 

3° BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- MISDRIJF VAN BEDRIEGLIJK 
ONVERMOGEN- SCHADE VOORTVLOEIEND UIT UITVOERBARE TITEL DIE BESTOND VOOR HET 
MISDRIJF -ANDERE BEKLAAGDEN- DAD EN VAN DEELNEMING- OORZAKELIJK VERBAND TUS
SEN SCHADE EN DADEN VAN DEELNEMING. 

1 o, 2° en 3° De omstandigheid dat de schade voortvloeit uit een uitvoerbare titel die ten 
aanzien van een van de daders reeds voor het misdrijfvan bedrieglijk onvermogen 
hestand, neemt het oorzakelijk verband tussen die schade en de daden van deelne
ming van andere beklaagden aan ditzelfde misdrijfniet weg (1). (Artt. 1382 en 1383 
B.W. en 490bis Sw.) 

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

ARREST 

(A.R. P.99.0480.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 3 maart 1999 door het Hof 
van Beroep te Gent gewezen; 

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

Over het tweede middel van J.D.: 
Overwegende dat de omstandigheid dat de schade voortvloeit uit een uit

voerbare titel die ten aanzien van een van de daders reeds v66r het mis
drijfvan bedrieglijk onvermogen bestond, het oorzakelijk verband tussen die 
schade en de daden van deelneming van andere beklaagden aan ditzelfde mis
drijf niet wegneemt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

(1) Zie N. BAUWENS, Bedrieglijk onvermogen, R. W, 1989-90, 273 (290). 
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Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de kos
ten van hun respectieve voorziening. 

20 februari 2001 - 28 kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse; F. Verschuere, Kortrijk. 

Nr. 103 

2e KAMER - 20 februari 2001 

1° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- HUISZOEKING- OP HETERDAAD VASTGESTELD MIS
DRIJF- ONAANTASTBAAR OORDEEL VAN DE RECHTER. 

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- ONDER
ZOEK IN STRAFZAKEN- HUISZOEKING- OP HETERDAAD VASTGESTELD MISDRIJF. 

1 o en 2° De strafrechter oordeelt onaantastbaar of een huiszoeking het gevolg is van 
een op heterdaad vastgesteld misdrijf(1). (Art. 1, tweede lid, 1°, wet 7 juni 1969.) 

(V .. ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0544.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 10 maart 1999 in hager 
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 tweede middel : 
Overwegende dat de rechters onaantastbaar oordelen of een huiszoe

king het gevolg is van een op heterdaad vastgesteld misdrijf of niet; 
Overwegende dat het middel dat geheel opkomt tegen die beoordeling van 

de feiten door de rechter, niet ontvankelijk is; 
En overwegende dat, voor het overige, de substantiele of op straffe van nie

tigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslis
sing overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

20 februari 2001 - 28 kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat: mr. G. Ampe, Brugge. 

(1) Zie Cass., 13 december 1989, A.R. 7910, nr. 242. 
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Nr. 104 

2" KAMER - 20 februari 2001 

1 o DAGVAARDING- STRAFZAKEN- MEERDERE MISDRIJFOMSCHRIJVINGEN VOOR HET· 
ZELFDE FEIT- BEWEZEN VERKLAARDE TELASTLEGGING- VERWITTIGING VAN BEKLAAGDE 
DOOR RECHTER 

2° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- DAGVAARDING- MEERDERE 
MISDRIJFOMSCHRIJVINGEN VOOR HETZELFDE FEIT- BEWEZEN VERKLAARDE TELASTLEG
GING- VERWITTIGING VAN BEKLAAGDE DOOR RECHTER 

3° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- DAGVAARDING- MEERDERE MISDRIJF
OMSCHRIJVINGEN VOOR HETZELFDE FElT- BEWEZEN VERKLAARDE TELASTLEGGING - VER
WITTIGING VAN BEKLAAGDE DOOR RECHTER 

1 o, 2° en 3° De omstandigheid dat hetzelfde feit onder meerdere misdrijfomschrijvingen 
in de dagvaarding wordt aangeduid, verplicht de strafrechter er niet toe de be
klaagde vooraf te verwittigen van de telastlegging die hij al dan niet bewezen zal ver
klaren, mits de vermeldingen van de dagvaarding de beklaagde toelaten duidelijk 
het voorwerp van de vervolging te kennen en zijn recht van verdediging uit te oefe
nen (1). 

(V. .. T. G ... , L ... ) 

ARREST 

(A.R. P.99.0590.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest nr. 32, op 24 maart 1999 door 
het Militair Gerechtshof gewezen; 

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

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

Over het eerste middel : 
Overwegende dat de omstandigheid dat hetzelfde feit onder meerdere 

misdrijfomschrijvingen in de dagvaarding wordt aangeduid de rechter er niet 
toe verplicht de beklaagde vooraf te verwittigen van de telastlegging die hij 
al dan niet bewezen zal verklaren, mits de vermeldingen van de dagvaar
ding de beklaagde toelaten duidelijk het voorwerp van de vervolging te ken
nen en zijn recht van verdediging uit te oefenen; 

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

20 februari 2001- 2" kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Thr
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. G. Houbrerchts, Tongeren, en M. Geyskens, Hasselt. 

(1) Zie R. DECLERCQ, Feit en kwalificatie in de strafrechtspleging, in L. DUPONT en B. SPRIET (eds.) 
Strafrecht voor rechtspractici-IV, Acco Leuven/Amersfoort, 178 (191, voetnoot 51). 



342 HOF VAN CASSATIE Nr. 105 

Nr. 105 

2e KAMER - 20 februari 2001 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- VEREISTE VERMEL
DINGEN- TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN -AANWIJZING IN BESLISSING. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VEREISTE VER
MELDINGEN- TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN- AANWIJZING IN BESLISSING. 

3° STEDENBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT. BETALING VAN EEN MEER
WAARDE- HERSTELMAATREGEL- BURGERLIJKE PARTIJ- IDTVOERING VAN HERSTEL- VOOR
WAARDE. 

1 o en 2° Geen wetsbepaling vereist dat de voor de bestraffing noodzakelijke aanwij
zing van wetsartikelen die reeds in de motivering van het vonnis of arrest zijn ver
meld, in het dispositief wordt herhaald (1). 

3° Geen wetsbepaling stelt inzake stedenbouw het uitvoeren door de burgerlijke par
tij van het herstel van de plaats in de vorige toestand afhankelijk van het stilzit
ten van het bestuur om diezelfde herstelmaatregel in werking te stellen (2). (Artt. 149 
en 153 Deer. Vl.Parl. 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke or
dening.) 

(S ... T. B ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.1489.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 september 2000 door 
het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. Op de voorziening van W.S.: 
A In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing over de straf

vordering: 
Gelet op het verzoekschrift dat aan dit arrest is gehecht en daarvan deel 

uitmaakt; 
Over het eerste middel : 
Overwegende dat geen wetsbepaling vereist dat de voor de bestra:ffing nood

zakelijke aanwijzing van wetsartikelen die reeds in de motivering zijn ver
meld, nogmaals in het dispositief zouden worden aangewezen; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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; 

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing over de bur
gerlijke re.chtsvorderingen : 

Over het tweede middel : 

(1) Zie Cass., 26 november 1980, A. C. 1980-81, nr. 188. 

(2) Zie Cass., 18 januari 1994, A.R. 7204, nr. 28. 



Nr. 106 HOF VAN CASSATIE 343 

Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, de appelrechters het 
bestaan van een morele schade, door hen in billijkheid begroot op telkens 
75.000 frank, niet aannemen louter op de verklaringen van de verweer
ders, maar ook op grond van andere redenen die zij aanwijzen; 

Dat het middel feitelijke grondslag mist; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat geen wetsbepaling het uitvoeren door de burgerlijke par

tij van het herstel in de vorige toestand afhankelijk stelt van het stilzitten 
van het bestuur om diezelfde herstelmaatregel in werking te stellen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

20 februari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat: mr. H. Dekeyzer, Brugge. 

Nr. 106 

2e KAMER- 20 februari 2001 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- ONREGELMATIGHEDEN, VERZUIMEN OF 
NIETIGHEDEN- WET VOORLOPIGE HECHTENIS 1990- EIGEN MAATREGELEN TOT CONTROLE VAN 
REGELMATIGHEID VAN PROCEDURE- TOEPASSING- GEVOLG T.O.V. PROCEDURE VAN ZUIVE
RING VAN NIETIGHEDEN. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- AANWIJZINGEN VAN SCHULD- NIE
TIGHEID VAN ONDERZOEKSHANDELING- TAAK VAN HET ONDERZOEKSGERECHT- PRIMA FA
CIE ONDERZOEK VAN AANGEVOERDE ONREGELMATIGHEID. 

3° ONDERZOEKSGERECHTEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING -AANWIJ
ZINGEN VAN SCHULD - NIETIGHEID VAN ONDERZOEKSHANDELING - TAAK VAN HET 
ONDERZOEKSGERECHT- PRIMA FACIE ONDERZOEK VAN AANGEVOERDE ONREGELMATIG
HEID. 

4 ° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- VOORLO
PIGE HECHTENIS- REGELMATIGHEID VAN GERECHTELIJK ONDERZOEK- BESLISSING OVER 
HANDHA VING VOORLOPIGE HECHTENIS - LATERE UITSPRAAK OVER PROCEDURE VAN ZUIVE
RING VAN NIETIGHEDEN. 

1 o Wanneer in zake voorlopige hechtenis de door verdachte opgeworpen onregelma
tigheden, verzuimen of nietigheden de wettelijke voorwaarden tot handhaving van 
de voorlopige hechtenis betreffen waarvoor de Voorlopige Hechteniswet eigen maat
regelen tot controle van de regelmatigheid ervan heeft uitgewerkt, zijn alleen die 
procedurebepalingen toepasselijk (1). 

(1) Cass., 16 mei 2000, A.R. P.00.073l.N, nr. 298. 
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2° Wanneer een verdachte de nietigheid van een onderzoekshandeling en van de hierop 
gesteunde procedure aanvoert om hieruit afte leiden dater geen schuldaanwijzingen 
bestaan die de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoorden, is het 
onderzoeksgerecht slechts gehouden tot een prima facie onderzoek van de aange
voerde onregelmatigheid (2). 

3° en 4° De kamer van inbeschuldigingstelling die de voorlopige hechtenis hand
haaft na een prima facie onderzoek van de door de verdachte aangevoerde onregel
matigheid van een onderzoekshandeling, blijft geadieerd om uitspraak te doen over 
de regelmatigheid van het gerechtelijk onderzoek met toepassing van art. 235bis Sv. 
(3). (Art. 235bis Sv.) 

(M ... ) 

ARREST 

(A.R. P.Ol.0235.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 5 februari 2001 gewezen 
door het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

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

(2) Cass., 24 oktober 2000, A.R. P.00.1387.N, nr. 573. 

(3) Het geannoteerde arrest kan een richtsnoer uitmaken voor het oplossen van knelpunten die 
kunnen rijzen bij de samenloop van procedures inzake voorlopige hechtenis en van zuivering van 
nietigheden door de kamer van inbeschuldigingstelling, bij toepassing van art. 235bis, § 2, Sv. 

De kamer van inbechuldigingstelling die ingevolge een hager beroep uitspraak moet doen over 
de al dan niet handhaving van de voorlopige hechtenis kan, luidens voornoemde wetsbepaling, te
vens gehouden zijn de regelmatigheid van haar voorgelegde procedure te onderzoeken. 

De te volgen rechtspleging bij voorlopige hechtenis is evenwel in niet geringe mate verschil
lend van die welke de zuivering van nietigheden beheerst (zie Cass., 6 april1999, R. W., 1999-
2000, 326, en de noot; PH. TRAEST, De zuivering van de nietigheden door de Kamer van Inbe
schuldigingstelling, P.e.B. I R.D.J.P., 2000, 31). 

In het geannoteerde arrest bevestigt het Hof zijn rechtspraak dat, indien de verdachte voor de 
kamer van inbeschuldigingstelling de nietigheid van het gerechtelijk onderzoek heeft aange
voerd om hieruit de afWezigheid van schuldaanwijzingen in het raam van de voorlopige hechte
nis af te lei den en zodoende de opgeworpen onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden de wet
telijke voorwaarden tot handhaving van de voorlopige hechtenis betreffen waarvoor de Voorlopige 
Hechteniswet eigen maatregelen tot controle van de regelmatigheid ervan heeft uitgewerkt, ai
leen die procedurebepalingen toepasselijk zijn (Cass., 16 mei 2000, R. W., 2000-2001, 591 en de noot). 

Met betrekking tot de omvang van de opdracht van de onderzoeksgerechten geldt als ijkmerk 
dat wanneer een verdachte de nietigheid van een onderzoekshandeling en van de hierop ge
steunde procedure aanvoert om hieruit af te leiden dat er geen schuldaanwijzingen bestaan die 
de handhaving van de voorlopige hechtenis verantwoorden, het onderzoeksgerecht slechts ge
houden is tot een prima facie onderzoek van de aangevoerde onregelmatigheid (zie oak Cass., 17 
mei 1994, R. W. 1994-95, 603, noot A. De Nauw, Voorlopige hechtenis een onregelmatig onder
zoek: een kentering in de rechtspraak?). 

Wanneer de appelrechters dit prima facie onderzoek alsdan regelmatig hebben verricht, is hun 
beslissing op dat punt cassatiebestendig (zie oak Cass., 22 dec. 1993, A.R. P.93.1659.F, nr. 544, en 
de noot 3, get. J.F.L.). 

Zulk onderzoek in het raam van de vereisten van de Voorlopige Hechteniswet sluit nochtans geens
zins uit dat, zo de verdachte de kamer van inbeschuldigingstelling bij conclusie oak gevraagd heeft 
uitspraak te doen over de regelmatigheid van het gerechtelijk onderzoek met toepassing van ar
tikel 235bis Wetboek van StrafVordering, het onderzoeksgerecht aan deze eis nag afzonderlijk recht 
moet doen. 

M.D.S. 
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Over het middel : 

Overwegende dat het arrest beslist over de handhaving van de voorlo
pige hechtenis van eiser; 

Overwegende dat eiser voor de kamer van inbeschuldigingstelling de nie
tigheid van het gerechtelijk onderzoek heeft aangevoerd om hieruit de af
wezigheid van schuldaanwijzingen af te leiden; 

Overwegende dat, krachtens artikel 235bis, §§ 1 en 2, Wetboek van Straf
vordering, de kamer van inbeschuldigingstelling de regelmatigheid van de 
rechtspleging tijdens het gerechtelijk onderzoek kan nagaan telkens wan
neer zij kennisneemt van de zaak; dat deze bevoegdheid eveneens geldt bij 
boger beroep inzake voorlopige hechtenis; 

Overwegende, evenwel, dat wanneer de opgeworpen onregelmatighe
den, verzuimen of nietigheden de wettelijke voorwaarden tot handhaving van 
de voorlopige hechtenis betreffen waarvoor de Voorlopige Hechteniswet ei
gen maatregelen tot controle van de regelmatigheid ervan heeft uitge
werkt, aileen die procedurebepalingen toepasselijk zijn; 

Overwegende dat wanneer een verdachte de nietigheid van een onderzoeks
handeling en van de hierop gesteunde procedure aanvoert om hieruit af te 
leiden dat er geen schuldaanwijzingen bestaan die de handhaving van de voor
lopige hechtenis verantwoorden, het onderzoeksgerecht slechts gehouden is 
tot een prima facie onderzoek van de aangevoerde onregelmatigheid; 

Overwegende dat de appelrechters dit prima facie onderzoek van de 
onderzoekshandeling, waarvan eiser in conclusie de onregelmatigheid aan
voerde, regelmatig hebben verricht; 

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat "de ernstige schuldaanwijzingen 
niet op onrechtmatige wijze werden bekomen" en dat "uit de verklaring van 
de verdachte zelf ( ... ), van T. en uit het p.v. van synthese, in de huidige fase 
van onderzoek er geen sprake is van verboden politionele uitlokking''; dat het 
aldus eisers verweer verwerpt en beantwoordt; 

Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist; 

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

Overwegende dat eiser de kamer van inbeschuldigingstelling bij conclu
sie ook gevraagd heeft uitspraak te doen over de regelmatigheid van het ge
rechtelijk onderzoek met toepassing van artikel 235bis Wetboek van Straf
vordering; 

Dat de kamer van inbeschuldigingstelling evenwel daarover geen uit
spraak gedaan heeft en bijgevolg daarvan steeds geadieerd blijft; 

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

20 februari 2001 - 2" kamer - Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter - "Ver
slaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. K. Govaerts, Hasselt. 
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Nr. 107 

2e KAMER- 21 februari 2001 

1° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP. BE
OORDELING DOOR DE RECHTER- BEOORDELING DOOR DE RECHTER- VERKEERSONGEVAL
FOUT- OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE. 

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- DAAD- FOUT- OORZA
KELIJK VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE. 

1 o en 2° De beslissing waarbij de rechter beslist dater geen oorzakelijk verband be
staat tussen de {out van een van de bij een wegverkeersongeval betrokken bestuur
ders en het ongeval, is niet naar recht verantwoord, wanneer hi} niet vaststelt dat de 
schade zich zonder die {out niettemin zou hebben voorgedaan zoals zij tot stand is 
gekomen (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1216.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 juni 2000 in hager be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te V.; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden vonnis, na erop te hebben gewezen dat "de 

gevolgen van het ongeval uiteraard minder zwaar waren geweest als (ver
weerder) minder snel had gereden", beslist d;:tt "(verweerder) geen enkele fout 
kan worden verweten die in een oorzakelijk verband (met het ongeval) staat" 
en dat "het enige misdrijf dat jegens (laatstgenoemde) bewezen kan wor
den verklaard, geenszins, of zelfs maar gedeeltelijk, aan de basis van het on
gevalligt"; 

Overwegende dat het vonnis aileen vaststelt dat het ongeval tevens zou 
hebben plaatsgevonden zonder verweerders fout maar niet vaststelt dat de 
schade zich zonder die fout tevens zou hebben voorgedaan zoals ze tot stand 
is gekomen; 

Dat de appelrechters hun beslissing waarbij zij de burgerlijke rechtsvor
deringen van eiser afwijzen, bijgevolg niet naar recht verantwoorden; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het uit
spraak doet over de burgerlijke rechtsvorderingen van eiser, handelend in 
eigen naam en qualitate qua; beveelt dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroor
deelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Cor
rectionele Rechtbank teL., zitting houdende in hager beroep. 

(1) Zie Cass., 24 november 1999, A.R. P.99.0232.F, nr. 625; Cass., 23 februari 2000, A.R. 
P.99.1574.F, nr. 140. 
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21 februari 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 108 

2e KAMER- 21 februari 2001 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP 
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD- STRAFVORDERING- BEKLAAGDE EN VERDACHTE- ON
BEVOEGDVERKLARING. 

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF -ALGEMEEN- STRAFZAKEN- REGELING VAN 
RECHTSGEBIED- CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD 
CASSATIEBEROEP -AMBTSHALVE REGELING VAN RECHTSGEBIED- VOORWAARDEN. 

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED - STRAFZAKEN- ALGEMEEN- BEVOEGDHEID vAN 
RET HOF VAN CASSATIE- CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - NIET ONTV ANKELIJK VER
KLAARD CASSATIEBEROEP -AMBTSHALVE REGELING VAN RECHTSGEBIED- VOORWAAR
DEN. 

4 ° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - ONDERZOEKS
GERECHT- BESCHIKKING TOT VERWIJZING -AANNEMING VAN VERZACHTENDE OMSTANDIG
HEDEN OF VAN EEN VERSCHONINGSGROND- VONNISGERECHT- BEOORDELING VAN DEVER
ZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN OF VAN DE VERSCHONINGSGROND. 

5° REGELING VAN RECHTSGEBIED- STRAFZAKEN- TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT 
EN VONNISGERECHT- ALGEMEEN- BESCHIKKING TOT VERWIJZING NA CORRECTIONALISA
TIE- ONBEVOEGDVERKLARING VAN HET VONNISGERECHT- ONGEGROND- REGELING VAN 
RECHTSGEBIED - VERNIETIGING VAN DE BESLISSING VAN HET VONNISGERECHT- GEVOL
GEN. 

1 o Het cassatieberoep van de beklaagde tegen de beslissing van een strafgerecht dat zich 
onbevoegd verklaart om van de strafvordering kennis te nemen, is niet ontvanke
lijk (1). 

2° en 3° Het Hofvan Cassatie, dat uitspraak moet doen over een cassatieberoep dat het 
niet ontvankelijk verklaart, is, na verwerping van de voorziening, bevoegd om het 
rechtsgebied ambtshalve te regelen, wanneer het, teneinde het cassatieberoep niet ont
vankelijk te verklaren, de stand van de rechtspleging in aanmerking heeft kunnen 
nemen (2). 

4° Het vonnisgerecht waarnaar de verdachte verwezen wordt, kan zich niet onbe
voegd verklaren t.a. v. de verzachtende omstandigheden of de verschoningsgrond die 
zijn aangenomen door het onderzoeksgerecht dat de rechtspleging geregeld heeft. (Art. 
3 Wet Verzachtende Omstandigheden.) 

(1) Cass., 27 maart 1990, A.R. 3518, nr. 450. 

(2) Cass., 12 november 1997, A.R. P.97.0611.F, nr. 466. 
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5° Wanneer het Hof van Cassatie, bij de regeling van het rechtsgebied, een beslis
sing van een appelgerecht vernietigt, op grand dat de app?drechters zich ten on
rechte onbevoegd hebben verklaard na een regelmatige correctionalisering van een 
misdaad, verwijst het Hof de zaak naar hetzelfde, anders samengestelde appel
gerecht (3). (Art. 526 Sv.) 

(M ... T. C ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1726.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 november 2000 gewe
zen door het Hofvan Beroep te M.; 

I. Op de voorziening : 
Overwegende dat het hofvan beroep zich onbevoegd verklaart om ken

nis te nemen van de strafvordering en van de burgerlijke rechtsvorderin
gen en de kosten van de strafvordering ten laste laat van de Staat; 

Dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvankelijk is; 
II. Over de regeling van rechtsgebied : 
Overwegende dat het Hof, dat uitspraak diende te doen over de voorzie

ning, de stand van de rechtspleging heeft kunnen beoordelen; dat het Hof, 
bijgevolg, na verwerping van de voorziening, bevoegd is om het rechtsge
bied te regelen; 

Overwegende dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
M., bij beschikking van 24 februari 1999, eiser heeft verwezen naar de Cor
rectionele Rechtbank van dat arrondissement wegens, onder meer, dood
slag, met de omstandigheid dat deze onmiddellijk was uitgelokt door zware 
gewelddaden tegen personen; 

Overwegende dat de appelrechters zich in het bestreden arrest onbe
voegd hebben verklaard, op grand dat "uit het geheel van de geanaly
seerde gegevens (. .. ) volgt dat (eiser) zich opzettelijk, met het oogmerk om 
te doden, schuldig heeft gemaakt aan doodslag, zonder onmiddellijk te zijn 
uitgelokt door zware gewelddaden jegens zijn partner en hemzelf' en dat de 
feiten van de andere telastleggingen samenhang vertonen met de dood
slag; 

Overwegende dat tegen de voormelde beschikking van de raadkamer voor
alsnog geen rechtsmiddel openstaat en dat het bestreden arrest in kracht van 
gewijsde is gegaan ten aanzien van het openbaar ministerie, dat geen ont
vankelijk cassatieberoep tegen dat arrest kan instellen, en ten aanzien van 
eiser en van de verweerders ten gevolge van de hierna uit te spreken ver
werping van de voorziening; 

Dat uit de tegenstrijdigheid tussen beide beslissingen een geschil over 
rechtsmacht is ontstaan dat de rechtsgang belemmert en dat er derhalve 
grand bestaat tot regeling van rechtsgebied; 

Overwegende dat uit artikel 3 van de wet van 4 oktober 1867 op de ver
zachtende omstandigheden volgt dat het vonnisgerecht waarnaar de inver
denkinggestelde verwezen wordt zich niet onbevoegd kan verklaren ten aan
zien van de verzachtende omstandigheden of de verschoningsgrond die zijn 
aangenomen door het onderzoeksgerecht dat de rechtspleging geregeld heeft; 

(3) Cass., 23 april 1996, A.R. P.96.0297.N, nr. 122. 
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Dat de beslissing waarmee het hofvan beroep zich onbevoegd heeft ver
klaard, bijgevolg niet naar recht is verantwoord; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten; beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt het arrest van 8 no
vember 2000 van het Hofvan Beroep te M.; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; verwijst de 
zaak naar het Hofvan Beroep te M., anders samengesteld. 

21 februari 2001- 2" kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal. 

Nr. 109 

2" KAMER- 21 februari 2001 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- ONDERZOEKS
GERECHTEN- KAMER VAN INBESClillLDIGINGSTELLING- SAMENSTELLING- RAADSHEER DIE 
ONDERZOEKSRAADSHEER IS GEWEEST- WETTIGHEID- VOORWAARDE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1 - ONP ARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING -
SAMENSTELLING- MAGISTRAAT DIE ALS ONDERZOEKSRECHTER IS OPGETREDEN- GEVOLG. 

1 o en 2° Wanneer een raadsheer deel heeft uitgemaakt van de zetel van de kamer van 
inbeschuldigingstelling die het arrest tot handhaving van de voorlopige hechtenis van 
de verdachte heeft gewezen terwijl hij daarv66r in dezelfde zaak tijdelijk was aan
gewezen als onderzoeksraadsheer, maar in die hoedanigheid geen enkele rechter
lijke handeling of onderzoekshandeling heeft gesteld, kan die omstandigheid geen ge
wettigde twijfel doen ontstaan omtrent de geschiktheid van die magistraat om op 
onpartijdige wijze uitspraak te doen (1). (Art. 292 Ger.W.; art. 6.1 E.V.R.M.) 

(M ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.01.0242.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 9 februari 2001 gewezen 
door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te B.; 

Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, 
blijkt dat raadsheer D., die deel uitmaakte van de zetel die de bestreden be
slissing heeft gewezen en tijdelijk in de zaak was aangewezen als raadsheer
onderzoeker, in die hoedanigheid geen enkele rechterlijke handeling of 
onderzoekshandeling heeft gesteld; dat dus niet blijkt dat die magistraat de 
vereiste waarborgen van onpartijdigheid niet heeft geboden; 

(1) Zie Cass., 25 mei 1988, A.R. 6564, nr. 588; 21 juni 2000, A.R. P.99.1285.F, nr. 387. 
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Dat het middel niet kan worden aangenomen; 
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge

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

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

21 februari 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal-Advocaten: mr. J.-P. Mayence, Charleroi. 

Nr. 110 

1 e KAMER - 23 februari 2001 

HUUR VAN GOEDEREN- PACHT -ALGEMEEN- RECHTSVORDERING- OPROEPING TER 
MINNELIJKE SCHIKKING- VORDERING BIJ TUSSENVORDERING- GEVOLG. 

Ingevolge art. 1345, eerste lid, van het Ger. W. wordt inzake pacht geen enkele rechts
vordering toegelaten indien de eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk of mon
deling verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder ter minnelijke schik
king te doen oproepen; die bepaling, welke tot doel heeft procedures te vermijden, vindt 
geen toepassing in de gevallen waarin de rechtsvordering bij tussenvordering wordt 
ingesteld nu een tussenvordering een aanhangige hoofdvordering onderstelt en in de 
regel bij conclusie wordt ingesteld (1). (Art. 1345, lid 1, Ger.W.) 

(V .. EN V .. T. P. .. ) 

ARREST 

(A.R. C.98.0328.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 maart 1998 in hoger be
roep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 149 van de Grondwet en 1345 van het Gerechtelijk Wet

hoek, gewijzigd bij de wetten van 28 december 1967 en van 1 maart 1978, 
doordat het bestreden vonnis van gedeeltelijke bevestiging de eisers veroordeelt tot 

betaling van een bedrag van 5.000 BEF plus 25.000 BEF aan verweerster en de vor
dering van de eisers om verweerster te veroordelen de palen links van de weide, zijnde 
rechts van de losweg gezien vanuit de Begijnhofstraat, naar rechts te verplaatsen zo
danig dat de losweg een nuttige breedte van 4 meter heeft en minstens te zeggen voor 
recht dat de pachtrechten van verweerster uitgesloten worden over een strook van 

(1) Zie Cass., 19 september 1991, A.R. 9030, A. C., 1991-92, 73; Cass., 20 november 1989, A.R. 
6630, A. C., 1989-90, 383; Cass., 23 december 1988, A.R. 6112, A. C., 1988-89, nr. 250; Cass., 20 juni 
1979, A. C., 1978-79, 1253. 
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1 meter naast de losweg over de hele diepte van de weide zodanig dat er links van de 
weide een vrije ruimte met een breedte van 4 meter wordt gecreeerd, niet toelaat
baar en ongegrond verklaart op de volgende gronden : Verweerster is pachter van een 
weide gelegen te Tollembeek, aan de Begijnhofstraat, gekadastreerd sectie C num
mer 49V2. Deze weide behoorde vroeger aan Mevrouw L., die dit perceel, gepacht aan 
verweerster, geschonken zou hebben aan eisers ... Tevens werden de eisers eige-
naars van het achterliggend perceel van 28 aren ... Op de weide gepacht door ver-
weerster rust een losweg, zoals blijkt uit een akte van uit onverdeeldheidtreding ver
leden voor notarissen B. en D. van 21 mei 1931 in aanwezigheid van de Vrederechter 
van Halle en Sint-KwintensLennik, nopens de nalatenschap en huwgemeenschap van 
de ouders van H.L., nl. J.L. en M.T. die zeven kinderen hadden. Luidens deze akte en 
het erbij gevoegde opmetingsplan blijkt dat de kavel gepacht door verweerster toen 
de kavel nummer 4 was, terwijl het achterliggend perceel van 28 are de kavel num
mer 5 was. H.L. kreeg de kavel nummer 4 en G.L. de kavel nummer 5. Uit zowel deze 
akte als het opmetingsplan blijkt dat de kavel nr. 4 een oppervlakte heeft van 34 are 
en dit met inbegrip van de losweg nu de losweg binnen de vier opmetingspalen ge
plaatst op de vier hoe ken van dit perceelligt ... Volgens dit plan gehecht aan de akte 
van 21 mei 1931 heeft deze losweg een breedte van 3 meter. In de akte zelfwerd tus
sen de partijen overeengekomen : "Eenen losweg van drij meter breedte zal ten eeu
wigen dage en onvergeld moe ten behouden blijven ten gebruike van kavel drij, vier, 
vijf en zes en zeven, zoals deze is aangeduid op het hier bijgevoegd proces-verbaal van 
schatting, meting en verkaveling". Dat de eisers stellen dat de aan verweerster ver
pachte grond enkel de weide betreft en dit zonder de losweg, dat zij zelfbeweren steeds 
onderhouden te hebben en dat verweerster deze losweg zelf niet gebruikte. Dat uit de 
hierboven vermelde notariele akte van 1931 en bijgevoegd opmetingsplan duidelijk blijkt 
dat de losweg in de kavel vier begrepen is, kavel die verpacht werd door de rechts
voorganger van de eisers, zodat overeenkomstig artikel1341 B.W. het niet opgaat te
gen deze akte op te komen met getuigenverklaringen. In de opzeggingsbriefvan de ei
sers zelf schreven zij ook dat de verpachte weide een oppervlakte van 34 are heeft, zoals 
ook blijkt uit een recenter opmetingsplan van landmeter G. van 4 november 1989. Dat 
het feit dat verweerster gedurende een tijd haar koeien niet op de losweg liet gra
zen, niets afdoet aan het feit dat de losweg begrepen is in de aan verweerster ver
pachte grond. Dat het feit dat pachtster de losweg ook zelf gebruikte trouwens ook blijkt 
uit de verklaringen van de eisers aan de verbalisanten, waarin gesteld wordt dat de 
echtgenoot van verweerster de. afsluiting van de losweg opende om voeder uit te gie
ten. Dat uit de officieleakten ondertekend door de rechtsvoorgangers van de eisers blijkt 
dat de losweg aldus wel het voorwerp uitmaakt van de pacht. Dat gezien de bijko
mende feiten gepleegd na het vonnis waarbij eisers het gras van de losweg liever ver
brandden dan het te laten gebruiken door de pachter, onlangs duidelijk werd gevon
nist ... dat de losweg toebehoorde tot de verpachte grond zodat het gras hierop ook aan 
de pachter toekomt, het incidenteel beroep strekkende tot een schadevergoeding van 
30.000 BEF gegrond verklaard wordt. Dat in de mate reeds een schadevergoeding van 
5.000 BEF toegekend werd, dit neerkomt op een bijkomende schadevergoeding van 
25.000 BEF .... dat door de vrederechter terecht de oorspronkelijke tegenvordering van 
eisers strekkende tot het horen zeggen voor recht dat de uitweg voortaan een breedte 
dient te hebben van vier meter onontvankelijk verklaard werd, wegens de afwezig,
heid van oproeping tot verzoening overeenkomstig artikel 1345 Ger. W. Dat zo dit ar
tikel inderdaad niet van openbare orde is zoals door de eisers gesteld, uit geen wets
bepaling volgt dat deze exceptie enkel in limine litis bij eerste besluiten opgeworpen 
dient te worden, hetgeen enkel niet de eerste maal in cassatie opgeworpen kan wor
den. Dat verweerster de onontvankelijkheid op grond van artikel1345 Ger.W. wel in 
besluiten na getuigenverhoor neergelegd opwierp aldus voor het bestreden vonnis. Dat 
de Vrederechter bovendien ten overvloede terecht stelde dat nu de eisers eigenaar wer
den van zowel het heersend als het lijdend erf, een vordering tot het instellen van een 
wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg van vier meter op grond van artikel 682 B.W. 
ook niet toelaatbaar zou zijn. Dat de oorspronkelijke tegenvordering van de eisers strek
kende tot het bevelen aan verweerster ervoor te zorgen dat over de gehele lengte van 
de losweg van ongeveer 94 meter lang, de volle breedte van de bij titel van 21 mei 1931 
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gevestigde erfdienstbaarheid van drie meter gevrijwaard diende te worden terecht ge
grond verklaard werd, nu uit de hierboven geciteerde akte van 1931 en het eraan ge
hechte opmetingsplan duidelijk is dat de losweg een breedte van 3 meter dient te heb
ben, terwijl de afsluiting geplaatst door de pachtster (houten afsluiting) op een breedte 
gaande van 2,85 tot 2,55 m. van de scheidingsgrens ligt zoals blijkt uit de opmetings
akte van landmeter Godart van 14.11.1989. Dat in de mate de volledige weide ge
pacht werd, de pachtster ofwel haar afsluiting dient te verplaatsen om deze breedte 
van 3 meter van de losweg te vrijwaren, maar dat zij evenzeer deze omheining niet 
dient opnieuw aan te leggen binnen de haar verpachte weide in welk geval verpach
ters minder problemen zouden ondervinden als zij soms de losweg met wat bredere 
machines over rijden. Dat verweerster aldus niet verplicht kan worden opnieuw een 
omheining te herplaatsen zoals door de eisers gevorderd, in welk geval ervoor ge
zorgd dient te worden dat de afsluiting van verpachters door de dieren niet bescha
digd wordt, 

tweede onderdeel, het artikel1345 van het Gerechtelijk Wetboek voorschrijft dat 
ondermeer inzake pacht en recht van uitweg, geen enkele rechtsvordering wordt toe
gelaten, indien de eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk of mondeling ver
zoek gedaan heeft om de toekomstige verweerder ter minnelijke schikking op te roe
pen; dat dit artikel enkel de bescherming van prive belangen beoogt en de openbare 
orde niet raakt; dat de partij die er belang bij heeft zich op die bepaling te beroe
pen de exceptie van niet-toelaatbaarheid uit het niet in acht nemen van het voor
schrift niet meer kan opwerpen wanneer zij ten gronde verweer heeft gevoerd; dat 
verweerster in de procedure voor de Vrederechter te Herne in haar besluiten voor 
het getuigenverhoor, ten gronde verweer voerde tegen de vordering van de eisers 
om de losweg te verbreden tot 4 meter en minstens de pachtrechten uit te slui
ten over een strook van 1 meter zonder de exceptie van niet-toelaatbaarheid op grond 
van artikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek op werpen; dat verweerster in haar 
besluiten van 9 september 1993 voor de Vrederechter van het kanton Herne na het 
getuigenverhoor, de exceptie van niettoelaatbaarheid op grond van artikel 1345 van 
het Gerechtelijk Wetboek slechts in ondergeschikte orde opgeworpen heeft na eerst 
verweer ten gronde gevoerd te hebben tegen de vordering van de eisers door aan 
te voeren dat er geen andere percelen zijn die de uitweg gebruiken, dat de eisers 
nooit protesteerden tegen de vernieuwing van de afsluiting, dat de door eisers ge
plaatste betonnen palen de bestaande uitweg versmallen, dat eisers geen land
bouwers zijn, dat een vordering op grond van artikel 682 B.W. niet mogelijk is te
gen de pachter en dat de erfdienstbaarheid teniet is gegaan krachtens artikel 705 
B.W.; dat verweerster derhalve tegen de rechtsvordering van eisers ten gronde ver
weer heeft gevoerd zonder in limine litis de niet-toelaatbaarheid van deze rechts
vordering op te roepen en dat verweerster derhalve niet meer ontvankelijk was om 
die niet-toelaatbaarheid op te werpen; dat het bestreden vonnis dan ook ten on
rechte beslist heeft dat verweerster de nietontvankelijkheid op grond van artikel 
1345 van het Gerechtelijk Wetboek aldus nog wel kon inroepen in haar besluiten 
na getuigenverhoor neergelegd op 9 september 1993 (schending van artikel 1345, 
Ger.W.), 

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

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat een exceptie van niet
ontvankelijkheid overeenkomstig artikel1345 van het Gerechtelijk Wet
hoek in limine litis moet worden voorgedragen; dat het onderdeel aldus er
van uitgaat dat dit artikel toepasselijk is; 

Overwegende dat artikel 1345, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat inzake pacht, recht van voorkoop ten gunste van de huurders van 
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landeigendommen, recht van uitweg en, tenzij bij tussenvordering, in zake 
uitgesteld loon inzake land- en tuinbouw, geen enkele rechtsvordering wordt 
toegelaten, indien de eiser niet tevoren aan de rechter een schriftelijk of mon
deling verzoek heeft gedaan om de toekomstige verweerder ter minnelijke 
schikking te doen oproepen; 

Dat deze wetsbepaling tot doel heeft procedures te vermijden; 

Dat het tweede lid van dit artikel bepaalt dat, wat de termijnen betreft die 
bij de wet verleend worden, het verzoek de gevolgen heeft van een dagvaar
ding onder de in dit lid bepaalde voorwaarden; 

Dat een tussenvordering een aanhangige hoofdvordering onderstelt en in 
de regel bij conclusie wordt ingesteld; 

Dat daaruit volgt dat het in het onderdeel als geschonden aangewezen ar
tikel 1345 van het Gerechtelijk Wetboek geen toepassing vindt bij een tussen
vordering; 

Overwegende dat de vordering om over de lengte van de losweg een strook 
van een meter uit de pacht van verweerster te verwijderen bij tussen
vordering door de eisers werd gesteld; dat artikel 1345 daarop niet van toe
passing is; 

Overwegende dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

23 februari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat
generaal met opdracht - Advocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 111 

1 e KAMER - 23 februari 2001 

EIGENDOM- MEDE-EIGENDOM- EIGENDOMSOVERDRACHT VAN EEN KAVEL- VERPLICH
TINGEN VAN DE SYNDICUS- VERSTREKKEN VAN INLICHTINGEN AAN DE NOTARIS -AARD VAN 
DE VERBINTENIS - GEVOLG. 

Bij gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen, is de nota
ris, in het geval van de eigendomsoverdracht van een kavel, krachtens art. 577-11, 
§ 1, van het B. W., gehouden bij ter post aangetekende brief aan de syndicus van de 
vereniging van mede-eigenaars een staat te vragen met de in dit artikel bepaalde in
lichtingen, terwijl de syndicus in dat geval, krachtens art. 577-8, § 4, 7", van dat wet
hoek tot opdracht heeft de lijst van de schulden over te leggen binnen 15 dagen te re
kenen vanaf het verzoek van de notaris; uit de aard en de strekking van die bepalingen 
volgt dat de notaris niet kan worden verplicht een vergoeding te betalen voor de in
lichtingen die hij aldus opvraagt krachtens een wettelijke verplichting. (Artt. 577-8, 
§ 4, 7°, en 577-11, § 1, B.W.) 
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(D ... T. V.M. D ... EN V: .. ) 

ARREST 

(A.R. C.98.0356.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 april 1998 in laatste aan
leg gewezen door de vrederechter van het kanton Sint-Kwintens-Lennik; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 577-11, § 1 (zoals ingevoegd bij de wet van 30 juni 1994), 

en 1370 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het bestreden vonnis de vordering van verweerster gegrond verklaart en der

halve eiser veroordeelt tot betaling aan verweerster van 3.500 BEF (hoofdsom) te ver
meerderen met de verwijlrente sedert 9 september 1996, met de gerechtelijke int
rest op 3.500 BEF en de kosten, daartoe steunend op onder meer volgende 
overwegingen : 

"1. Het afleveren van de kostenstaat is een uitgave van de vereniging van de mede
eigenaars. 

Het behoort tot de wettelijke opdrachten van de syndicus om de door de notaris aan
gevraagde inlichtingen over te leggen. Voor deze en andere opdrachten wordt de syn
dicus vergoed door de vereniging van de mede-eigenaars. 

De aan de syndicus toekomende vergoeding moet niet globaal bepaald worden voor 
alle opdrachten zoals omschreven in artikel577-8, § 4, 1°-8°, van het Burgerlijk Wet
hoek. 

De vergoedingen kunnen afzonderlijk bepaald worden, rekening gehouden met elke 
onderscheiden opdracht en/of bevoegdheid. 

Aldus bijvoorbeeld zal er aan de syndicus geen vergoeding verschuldigd zijn voor de 
opdracht zoals voorzien in artikel 577-8, § 4, 7°, van het Burgerlijk Wetboek indien 
geen enkel verzoek van een notaris aan de vereniging van de mede-eigenaars werd ge
richt. 

Wanneer echter binnen een bepaalde vergoedingsperiode, verschillende kavels wor
den overgedragen en er derhalve verschillende verzoeken van notarissen aan de ver
eniging van de mede-eigenaars worden gericht zal de vergoeding van de syndicus schom
melen, rekening gehouden met het aantal verzoeken. 

Het afleveren van de gevraagde inlichtingen vergt een specifieke behandeling. De 
syndicus dient, binnen de door de wet voorziene termijnen, de inlichtingen te verza
melen, de nodige berekeningen te maken, en de gevraagde inlichtingen schriftelijk aan 
de notaris mede te delen. 

Het betreft een reele, in concreto bepaalbare kost van de vereniging van de mede
eigenaars, telkens als er een eigendomsoverdracht is van een individuele kavel. 

(Eiser) concludeert derhalve ten onrechte dater geen afzonderlijke vergoeding kan 
aangerekend worden voor een van de acht wettelijke verplichtingen van de syndi
cus nl. de 7de, opgelegd door artikel 577-8, § 4, van het Burgerlijk Wetboek. 

In tegenstelling tot de conclusie van (eiser) is het perfect mogelijk om, precies en en
kel voor de wettelijke verplichting waarvan sprake, een eigen betalingsregeling te voor
zien, afgescheiden van de zeven andere in dit artikel opgenomen verplichtingen. 

Of en hoe de syndicus door de vereniging van de mede-eigenaars voor het uitvoe
ren van de opdracht vergoed wordt, dient terzake niet onderzocht te worden. Dit heeft 
niets te maken met de vordering van de mede-eigenaars tegen de notaris. 

Vaststaande dat de vereniging van de mede-eigenaars kosten heeft moeten doen om 
de door de wet gevraagde inlichtingen te verschaffen, dient aileen onderzocht te wor
den of deze kosten van de instrumenterende notaris kunnen gevorderd worden. 

2. De rechtsgrond van de vordering is niet contractueel. 
1 o De verhouding notaris - vereniging van de mede-eigenaars kadert niet in de koop

verkoopovereenkomst die afgesloten werd met betrekking tot een kavel uit de mede
eigendom. 
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Beide relaties bestaan autonoom en afzonderlijk van mekaar. De vereniging van de 
mede-eigenaars is geen verkoper en de notaris is geen koper. De notaris is evenmin 
mandataris, hetzij van de koper, hetzij van de verkoper, hetzij van heiden samen. 

De vraag om inlichtingen heeft tot doel de bij de verkoop betrokken partijen, en dan 
voornamelijk de koper, te informeren over de correcte toestand van de eventuele las
ten en schulden die de verkrijger zal moeten betalen na het verwerven van de mede
eigendom. 

De informatieplicht van de notaris is hem niet door de partijen van de verkoop op
gedragen. 

De huidige vordering kan derhalve geenszins beoordeeld worden in het licht van ar
tikel1593 van het Burgerlijk Wetboek dat de kosten van de koop ten laste legt van 
de koper. 

2° Tussen de vereniging van de mede-eigenaars en de notaris bestaat geen aanne
ming van diensten. 

Aanneming van diensten veronderstelt het bestaan van een contract. Dit veron
derstelt dat de essentiele elementen voor het tot stand komen van een contract aan
wezig moeten zijn. Er moet wilsautonomie en wilsovereenstemming bestaan tussen 
de partijen. Zelfs wanneer de wet het afsluiten van bepaalde contracten van aanne
ming van diensten oplegt, is er nog ruimte voor contractsvrijheid van partijen. Bij
voorbeeld: 

hoewel ieder voertuig verplicht verzekerd moet worden, kan de verzekerde de maat
schappij kiezen met wie hij wenst te contracteren; 

hoewel een authentieke akte vereist is voor een aantal rechtshandelingen kun
nen de partijen een notaris kiezen; 

hetzelfde geldt voor het beroep doen op een architect of een gerechtsdeurwaarder. 

Maar terzake bestaat er geen enkele vrijheid tussen de vereniging van mede
eigenaars en de notaris. Deze relatie komt louter toevallig tot stand, zonder dat de wil 
van een van de partijen daarbij ook maar enige rol speelt. 

N aar aanleiding van de eigendomsoverdracht van een kavel uit een mede-eigendom 
moet de instrumenterende notaris en aileen die, aan de syndicus van de vereniging 
van de mede-eigenaars, zonder dat de mogelijkheid bestaat zich anders te informe
ren, de nodige inlichtingen vragen. 

Er is geen enkele ruimte voor enige contractsvrijheid noch wat de partijen be
treft, noch wat de inhoud van de opdracht betreft : het is de wet die bepaalt wie de in
lichtingen moet vragen, aan wie, onder welke vorm, en welke inlichtingen het zijn. 

De wet bepaalt verder, wie, wanneer, hoe en wat de wederpartij moet antwoor
den. 

3° De rechtsgrond van de vordering is wettelijk. 

Verbintenissen kunnen ontstaan buiten overeenkomst. Artikel 1370 van het Bur
gerlijk Wetboek bepaalt uitdrukkelijk dat verbintenissen kunnen ontstaan uit kracht 
van de wet alleen. Het zijn verbintenissen die buiten de wil ontstaan. 

Terzake heeft de optredende notaris de wettelijke opdracht om bij eigendomsover
dracht van een kavel aan de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars een staat 
van kosten te vragen. Zoals reeds gesteld treedt de notaris terzake niet op als ver
tegenwoordiger van een van de partijen. 

De notaris voert een wettelijke verplichting uit in zijn hoedanigheid van open
baar ambtenaar. De notaris vraagt deze inlichtingen niet omdat de partijen, of een van 
hen hem dit hebben gevraagd of daartoe de opdracht hebben gegeven maar omdat de 
wet hem deze opdracht verplicht oplegt in het kader van zijn algemene informatie
verplichting als onpartijdig openbaar ambtenaar. 

De bij de eigendomsoverdracht betrokken partijen kunnen de notaris niet ont
slaan van de hem wettelijk opgelegde verplichting, door bijvoorbeeld te verklaren dat 
zij perfect op de hoogte zijn van de kosten verbonden aan de mede-eigendom. 
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De notaris treedt terzake autonoom op, in eigen naam. Wanneer hij bij de uitoe
fening van zijn wettelijke opdracht vergoedingen verschuldigd is, is de notaris schul
denaar van deze vergoedingen en/of kosten. 

Schuldeiser is de vereniging van mede-eigenaars die de wettelijke verplichtingen heeft 
om de gevraagde inlichtingen te verschaffen. 

Uiteraard zal de notaris de gemaakte kosten, samen trouwens met de andere ge
maakte kosten (bijvoorbeeld kosten voor het aanvragen van de hypothecaire staat) door
rekenen aan de partijen hetzij bij toepassing van artikel 1593 van het Burgerlijk Wet
hoek, hetzij ingevolge een andersluidende overeenkomst tussen de partijen die betrokken 
zijn bij de eigendomsoverdracht. Maar dit is niet het voorwerp van huidig geschil. 

De aldus gemaakte kosten zijn noch erelonen noch kosten eigen aan de studie van 
de notaris, maar een duidelijk afzonderlijk begrootbare kost. 

4 o Het gevorderde bedrag. 

Er werden geen tarieven bepaald voor het verstrekken door de syndicus van de door 
de notaris aangevraagde inlichtingen. 

De kosten dienen begroot te worden aan de hand van de tijd die men er moet aan 
besteden en de materiele kosten die men hiervoor moet maken. 

Terzake werden de vergoedingen op een redelijke wijze begroot op 3.500 BEF", 
terwijl, zo inderdaad de verbintenis van de notaris tot het opvragen van bepaalde 

informatie steunt op de wet (in casu op artikel 577-11, § 1, van het Burgerlijk Wet
hoek), er weliswaar, zoals door artikel1370 van het Burgerlijk Wetboek bepaald en 
door het bestreden vonnis aangestipt, lastens de notaris (in casu eiser) een verbin
tenis bestaat "uit kracht van de wet alleen" (zie bestreden vonnis, p. 6, sub nr. 3°), doch 
deze enkel uit kracht van de wet bestaande verbintenis in beginsel niet uitgebrei
der kan zijn dan de wetsbepaling welke deze verbintenis vastlegt; in casu de verbin
tenis van eiser steunt op de bepalingen van artikel577-11, § 1, van het Burgerlijk Wet
hoek; genoemde wetsbepaling aan de notaris de verplichting oplegt, enerzijds, "bij ter 
post aangetekende brief aan de syndicus van de vereniging van mede-eigenaars een 
staat te vragen" betre:ffende in genoemde wetsbepaling opgesomde kosten en bedra
gen, en, anderzijds, "de partijen (dit zijn : de vervreemder en de verkrijger) daar
van in kennis te stellen" of, zo de syndicus niet tijdig antwoordt, "partijen in kennis 
(te stellen) van diens verzuim"; artikel 577-11, § 1, van het Burgerlijk Wetboek bij
gevolg aan de notaris enkel oplegt enerzijds bij de syndicus van de vereniging van mede
eigenaars bepaalde inlichtingen op te vragen en anderzijds de partijen betrokken bij 
de eigendomsoverdracht van een kavel terzake te informeren; artikel 577-11, § 1, van 
het Burgerlijk Wetboek aan de notaris geen enkele verplichting oplegt tot betaling van 
enig bedrag aan de vereniging van mede-eigenaars ter vergoeding van de door haar 
syndicus op grond van artikel 577-11, § 1, van het Burgerlijk Wetboek verstrekte dien
sten om de notaris te informeren, 

zodat het bestreden vonnis, nu het oordeeltdat eiser tot betaling van de ten pro
cesse bedoelde vergoeding aan verweerster gehouden is uit kracht van de wet al
leen bij toepassing van de artikelen 577-11, § 1, en 1370 van het Burgerlijk Wet
hoek en enkel bij toepassing van die wetsbepalingen (met uitsluiting immers van meer 
bepaald enige contractuele basis), op artikel 577-11, § 1, van het Burgerlijk Wet
hoek een verbintenis lastens de notaris grondt welke dit artikel niet bevat (te we
ten een verbintenis tot betaling van een vergoeding), derhalve artikel 577-11, § 1, (zo
als ingevoegd in het Burgerlijk Wetboek) van het Burgerlijk Wetboek schendt en, voor 
zover als nodig, het wettelijk begrip "verbintenis ontstaan uit kracht van de wet al
leen" in de zin van artikel 1370 yan het Burgerlijk Wetboek miskent, nu het aan
neemt dat een dergelijke verbintenis ook aanwezig kan zijn zonder dat ze in een wets
bepaling is vervat (schending van artikel 1370 van het Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat bij gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groe
pen van gebouwen, artikel 577-11, § 1, van het Burgerlijk Wetboek be
paalt dat in het geval van de eigendomsoverdracht van een kavel, de nota
ris gehouden is bij ter post aangetekende brief aan de syndicus van de 
vereniging van mede-eigenaars een staat te vragen met de in dit artikel be
paalde inlichtingen; 
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Dat in dit geval de syndicus, krachtens artikel 577-8, § 4, 7°, van dit wet
hoek, tot opdracht heeft de lijst van de schulden bedoeld in artikel 577-11, 
§ 1, over te leggen binnen vijftien dagen te rekenen vanaf het verzoek van 
de notaris; 

Overwegende dat de notaris die de voormelde inlichtingen vraagt, op
treedt krachtens een wettelijke verplichting en niet krachtens een overeen
komst ofkrachtens de bepalingen van het reglement van mede-eigendom van 
het gebouw; 

Overwegende dat een verbintenis die alleen uit kracht van de wet ont
staat niet verder reikt dan hetgeen de wet oplegt; 

Dat uit de aard en de strekking van die bepalingen niet volgt dat deze kos
ten ten laste vallen van de notaris; 

Overwegende dat het bestreden vonnis dat anders oordeelt en de nota
ris verplicht voor die inlichtingen een vergoeding te betalen, de in het mid
del aangewezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit de 
vordering van verweerster ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de vrederechter van 
het kanton Asse. 

23 februari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat
generaal met opdracht - Advocaten : mrs. De Gryse en Van Ommeslaghe. 

Nr. 112 

1 e KAMER- 23 februari 2001 

OVEREENKOMST- ALGEMENE BEGRIPPEN- VERBINTENIS lETS TE DOEN BINNEN EEN BE
PAALDE TERMIJN- VERTRAGING- SCHADEVERGOEDING- SANCTIE "VAN RECHTSWEGE"- BE
WIJSLAST. 

Wanneer een sanctie "van rechtswege" is bedongen in geval van vertraging in de uit
voering van de overeenkomst, dient de contractuele schuldeiser niet het bewijs te le
veren van het feit dat die vertraging een gevolg is van de wanprestatie van de schul
denaar (1). (Artt. 1146 en 1147 B.W.) 

(1) Zie Cass., 20 december 1951, Arr. Verb1:, 1952, 190; Pas., 1952, I, 207. 
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(V ... , D ... T. H ... , M ... ) 

ARREST 

(A.R. C.98.0447.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 juni 1997 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1126, 1134, 1137, 1142, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 
1151, 1152, 1226, 1229, 1315, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de gecoiirdineerde Grondwet van 17 fe
bruari 1994, 

doordat het bestreden arrest van 2 juni 1997 de eisers veroordeelt tot betaling aan 
de verweerders qualitate qua van het bedrag van 154.979 BEF, na te hebben be
slist dat de eisers zich niet kunnen beroepen op het beding neergelegd in de over
eenkomst van 17 maart 1986, naar luid waarvan indien de werken niet uiterlijk op 
31 maart 1986 opgeleverd zouden zijn, het door eisers betaalde bedrag van 212.000 
BEF van rechtswege en zonder ingebrekestelling aan de bouwheer ten titel van scha
devergoeding moest worden terugbetaald, en dat de eisers evenmin aanspraak kun
nen maken op een schadevergoeding op grond van de artikelen 1146 e.v. van het Bur
gerlijk Wetboek, en dit op grond : 

"dat niet bewezen is dat de werken op gestelde datum niet in staat van opleve
ring verkeerden door de fout van de gefailleerde; dat genoemd beding betrekking heeft 
op de contractuele aansprakelijkheid van de aannemer; dat hierin de bouwheer wel
iswaar ontslagen werd van voorafgaandelijke ingebrekestelling maar niet van de be
wijslast met betrekking tot de contractuele fout in hoofde van de aannemer op grond 
waarvan de vooraf overeengekomen schadevergoeding verschuldigd was; 

dat in de brief van 7 mei 1986 (de eisers) aan de gefailleerde verwijten het over
eengekomen tijdsschema niet te zijn nagekomen; dat in antwoord hierop de gefail
leerde per brief van 9 mei 1986 een fout in zijnen hoofde afwijst en de feitelijke om
standigheden vermeldt waarom de werken uiteindelijk niet op het overeengekomen 
tijdstip in staat van oplevering waren; 

dat geen der partijen het initiatief heeft genomen om de oorzaken van de laattij
digheid op tegensprekelijke wijze te laten vaststellen; dat wel een deskundigenon
derzoek gevraagd en bekomen werd met betrekking tot de gebreken (voornamelijk wa
terinsijpelingen) maar niet met betrekking tot de laattijdigheid van de uitvoering; dat 
nu dit niet tot de opdracht van de deskundige behoorde, (de eisers) ten onrechte in het 
verslag (p. 24) de aansprakelijkheid van de gefailleerde terzake bevestigd willen zien; 
dat de deskundige zich in bewuste passage van zijn verslag niet uitspreekt over de aan
sprakelijkheid voor de laattijdigheid en er zich toe beperkt de laattijdigheid op zich 
('theoretisch . .') vast te stellen; 

dat thans, meer dan tien jaren na de feiten, een onderzoeksmaatregel desbetref
fend zinloos voorkomt; dat de feitelijke bemerkingen die (de eisers) in dit verband nog 
maken niet het afdoende bewijs van de fout in hoofde van de gefailleerde inhouden; 

dat bij gebrek aan bewijs van contractuele fout in hoofde van de gefailleerde (de ei
sers) zich niet op de loutere overschrijding van de bedongen termijn kunnen berne
pen om de conventionele schadevergoeding te eisen; 

dat om zelfde reden evenmin een forfaitaire schadevergoeding van 10 pet. kan wor
den toegekend zoals door de eerste rechter gedaan" (arrest pp. 3-4), 

terwijl een uitslag- ofresultaatsverbintenis deze is waarbij de schuldenaar zich er
toe verplicht een welbepaald resultaat te bereiken; 

Een inspanningsverbintenis daarentegen aan de schuldenaar enkel de verplich
ting oplegt een bepaalde ins panning te leveren of bepaalde middelen aan te wen-
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den om een resultaat te bereiken, zonder dat de schuldenaar belooft dat hij erin zal 
slagen dat resultaat ook te verwezenlijken; 

Het onderscheid tussen resultaats- en middelenverbintenissen de bewijslast
verdeling tussen partijen bij wanuitvoering bepaalt; 

Bij een resultaatsverbintenis, overeenkomstig de artikelen 1147 en 1315 van het Bur
gerlijk Wetboek, de schuldeiser het bestaan en het uitblijven van het beloofde resul
taat zal moeten bewijzen, en de schuldenaar zich enkel kan bevrijden door het be
wijs te leveren van overmacht of toeval, terwijl bij een middelenverbintenis naar luid 
van artikel1137 van het Burgerlijk Wetboek de schuldeiser een fout zal moeten be
wijzen in hoofde van de schuldenaar, en aldus zal moeten aantonen dat de schulde
naar niet alle middelen heeft aangewend die daartoe nodig waren; 

Het bestreden arrest te dezen vaststelt dat het beding in de overeenkomst van 17 
maart 1986 voorziet dat indien de werken niet uiterlijk op 31 maart 1986 opgele
verd zouden zijn, het betaalde bedrag van 212.000 BEF van rechtswege en zonder in
gebrekestelling zal moeten worden terugbetaald aan de bouwheer ten titel van scha
devergoeding; 

Krachtens dit beding door het louter overschrijden van de termijn voor uitvoe
ring van de werken, en dus het niet bereiken van het overeengekomen resultaat, van 
rechtswege aan de bouwheer schadevergoeding verschuldigd is; het bestreden ar
rest niet vaststelt dat de verbintenis in voornoemd beding anders dan een resultaats
verbintenis moet uitgelegd worden; 

Wanneer schadevergoeding wordt bedongen omdat de verbintenis niet tegen de over
eengekomen datum werd uitgevoerd, volstaat het dat het bestaan van de verbinte
nis en de overeengekomen uitvoeringsdatum wordt bewezen; 

De schuldenaar vervolgens zal moeten bewijzen dat door toeval of overmacht het over
eengekomen resultaat niet werd bereikt; 

Het bestreden arrest evenwel oordeelt dat in de regel de schuldeiser, om aan
spraak te kunnen maken op een vooraf overeengekomen schadevergoeding, verschul
digd bij het niet tijdig opleveren van de werken, het bewijs moet leveren van een con
tractuele fout van de aannemer-schuldenaar, en dat het niet volstaat dat hij de loutere 
overschrijding van de bedongen termijn bewijst; 

Het bestreden arrest vervolgens oordeelt dat niet van deze bewijslastverdeling werd 
afgeweken door het in de overeenkomst van 17 maart 1986 opgenomen beding, zo
dat de eisers het bewijs moeten leveren van een contractuele fout in hoofde van de aan
nemer Vanspouwen, en zij zich niet kunnen beroepen op de loutere overschrijding van 
de bedongen termijn, 

zodat: 

- het bestreden arrest, door te beslissen dat het niet volstaat dat de eisers bewij
zen dat de bedongen termijn werd overschreden opdat zij lastens de aannemer
schuldenaar aanspraak zouden kunnen maken op de conventionele schadevergoe
ding, en dat zij het bewijs moeten leveren van een contractuele fout in zijnen hoofde, 
de regels inzake bewijslastverdeling miskent (schending van de artikelen 1134, 1147, 
1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek), en aldus niet 
wettig oordeelt dat de eisers geen aanspraak kunnen maken op de conventionele scha
devergoeding, voorzien in het strafbeding (schending van de artikelen 1134, 1152, 1226, 
1229 van het Burgerlijk Wetboek), en evenmin wettig oordeelt dat de eisers ook geen 
aanspraak kunnen maken op een gemeenrechtelijke schadevergoeding wegens laat
tijdige uitvoering van de werken (schending van de artikelen 1146, 1147, 1148, 1149, 
1150 en 1151 van het Burgerlijk Wetboek); 

- het bestreden arrest, door de eisers de bewijslast van een fout in hoofde van ver
weerder op te leggen, zonder nate gaan ofverweerder door het litigieuze beding een 
resultaats- dan wel een middelenverbintenis op zich had genomen, het onderscheid 
tussen resultaats- en middelenverbintenissen miskent (schending van de artikelen 1126, 
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1134, 1137, 1142 en 1147 van het Burgerlijk Wetboek), de invloed van dit onder
scheid op de bewijslastverdeling miskent en ten onrechte de bewijslevering van toe
passing bij miskenning van middelenverbintenissen toepast (schending van de arti
kelen 1315, 1147 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek), 
minstens berust op een dubbelzinnige redengeving, die niet toelaat na te gaan of de 
rechter in feite geoordeeld heeft dat partijen de wil hadden een middelenverbintenis 
op te leggen aan de aannemer, dan wel of hij het onderscheid tussen beide soorten ver
bintenissen en de gevolgen hiervan op de bewijslevering genegeerd heeft, in welk ge
val het bestreden arrest is behept met de hiervoren aangehaalde onwettigheden (scherr
ding van de in het middel aangevoerde wetsbepalingen, behalve artikel149 van het 
Grondwet), en dienvolgens niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van ar
tikel149 van de Grondwet), en door deze onduidelijkheid ook het Hofin de onmo
gelijkheid stelt zijn wettigheidscontrole uit te oefenen (schending van artikel149 van 
de Grondwet), 

- in elk geval het bestreden arrest, voor zover het aanneemt dat het kwes
tieuze beding de eisers niet vrijstelt van de bewijslast met betrekking tot de con
tractuele fout in hoof de van de aannemer op grond waarvan de vooraf overeenge
komen schadevergoeding aan de eisers verschuldigd was, het aan dit beding een 
uitlegging geeft die niet verenigbaar is met de bewoordingen, zin en draagwijdte er
van, nu dit onvoorwaardelijk bepaalt dat, indien de werken niet uiterlijk op 31 maart 
1986 worden opgeleverd de aannemer aan de bouwheer het bedrag van 212.000 BEF 
ten titel van schadevergoeding behoeft terug te betalen, en derhalve de bewijs
kracht, gehecht aan dit bescheid, miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), minstens de verbindende kracht van de tus
sen partijen aangegane overeenkomst miskent (schending van artikel1134 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat tussen de partijen werd over
eengekomen dat "indien de werken niet uiterlijk op 31 maart 1986 opgele
verd zouden zijn het betaalde bedrag van 212.000 BEF van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling zou moeten worden terugbetaald aan de bouw
heer ten titel van schadevergoeding"; 

Overwegende dat wanneer een sanctie "van rechtswege" is bedongen we
gens de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst, de contractuele 
schuldeiser niet het bewijs client te leveren van het feit dat die vertraging 
een gevolg is van de wanprestatie van de schuldenaar; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat de eisers ter zake de vertra
ging in de oplevering der werken "niet (ontslagen zijn) van de bewijslast met 
betrekking tot de contractuele fout van de aannemer"; 

Dat het arrest aldus de verbindende kracht van de overeenkomst van 17 
maart 1986 miskent en artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de vorde
ring van de eisers tot betaling door de verweerders van 212.000 BEF en van 
een forfaitaire schadevergoeding van 10.000 BEF afwijst en uitspraak doet 
over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de 
kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar 
het Hof van Beroep te Brussel. 

23 februari 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat
generaal met opdracht - Advocaat : mr. Geinger. 
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Nr. 113 

3e KAMER- 26 februari 2001 

BESTAANSMINIMUM- 'IDEKENNING- BEHOUD- VOORWAARDEN- BETROKKENE- BE
REIDHEID TOT TEWERKSTELLING - BEWIJS - VRIJSTELLING- BILLIJKHEIDSREDENEN - BE
GRIP -ART. 6, § 1, BESTAANSMINIMUMWET. 

Voor de toekenning en het behoud van het bestaansminimum moet de betrokkene blijk 
hebben gegeven van zijn bereidheid tot tewerkstelling tenzij dit om gezondheids- of 
billijkheidsredenen onmogelijk is; teneinde die vrijstelling om billijkheidsredenen te 
kunnen genieten, moet de betrokkene bewijzen dat de bijstand van het openbaar cen
trum voor maatschappelijk welzijn nodig is om hem in staat te stellen een leven te 
leiden dat aan de menselijke waardigheid beantwoordt (1). (Art. 6, § 1, wet 7 aug. 
1974; art. 1 O.C.M.W.-wet.) 

(O.C.M.W. TE LUIK T. L ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0112.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 februari 1999 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel: schending van de artikelen 6, § 1, van de wet van 7 augustus 1974 
tot instelling van het recht op een bestaansminimum en 1 van de organieke wet van 
8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

doordat het arrest vaststelt dat verweerder besloten heeft zijn opleiding in de 
communicatiewetenschappen verder te zetten en zich daarom aan de Universiteit 
te Luik heeft ingeschreven voor een licentie in de communicatiewetenschappen" en 
dat "hij met de twee licentiejaren, die hij zinnens is te volgen na zijn graduaat de 
verbetering van zijn kansen op de arbeidsmarkt op het oog heeft"; dat het, na het 
boger beroep van eiser ongegrond te hebben verklaard, beslist het bestaansmini
mum tegen het tariefvoor alleenstaanden in beginsel verder toe te kennen aan ver
weerder, met het voorbehoud evenwel dat de inkomsten die verweerder tijdens de 
vakantie in juli 1998 door studentenarbeid verkregen heeft daarvan worden afge
trokken; dat het aldus beslist op de volgende gronden: "artikel6, § 1, van de wet van 
7 augustus 197 4 tot instelling van het recht op een bestaansminimum bepaalt dat 
voor de toekenning en het behoud van het bestaansminimum 'de betrokkene blijk 
moet hebben gegeven : 1 o van zijn bereidheid tot tewerkstelling'; artikel 6, § 1, be
paalt tevens dat van dat beginsel wordt afgeweken wanneer 'dit om gezondheids- of 
billijkheidsredenen onmogelijk is'; dat begrip billijkheid is toegepast op studen
ten, in zoverre zij blijk geven van geschiktheid voor de studie en van de wil om hun 
levensstandaard te verhogen (. .. ). Het beoogde diploma moet hem in staat kunnen 
stellen een betere levensstandaard te bereiken. Het wordt erkend dat het bezit van 
een universitair diploma in vergelijking met een graduaatsdiploma een bijko
mende troefis op de algemene arbeidsmarkt. Het bezit van een graduaat stelt wel
iswaar de betrokkene reeds in staat werk te zoeken, maar het bezit van een 
licentiaatsdiploma verhoogt het werkaanbod en de kansen op lange termijn om niet 
opnieuw ten laste te vallen van de gemeenschap. Drie jaar geleden heeft (verweer
der) we gens zijn uiterst benarde financiele toestand besloten een graduaat aan te vat
ten veeleer dan onmiddellijk te beginnen met een langere licentie in de communicatie
wetenschappen. Met dat graduaat zijn voor hem ontegensprekelijk de deuren 

(1) Zie Cass. 28 februari 2000, A.R. S.99.0160.F, nr. 146. 
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opengegaan voor de licentie, terwijl zijn kansen op succes voordien onzeker wa
ren. Indien hij van meet af aan zou begonnen zijn met een licentie in de communicatie
wetenschappen, is het, gezien de bekwaamheid waarvan hij terzake blijk gegeven 
heeft, waarschijnlijk dat (eiser) ermee zou hebben ingestemd zijn volledige studie te 
betalen. Het is enigszins paradoxaal een student te verhinderen een opleiding ver
der te zetten waarvoor hij zeker bekwaam is gebleken, terwijl zijn studie tot het einde 
zou betaald zijn, indien hij deze van bij de aanvang zou hebben gevolgd. Nochtans 
moet het (arbeids)hofrekening houden met de leeftijd (van verweerder) en met het 
feit dat hij houder is van een graduaatsdiploma waarvoor hij schitterend geslaagd 
is en dat hem waarschijnlijk reeds een aantal kansen biedt op de arbeidsmarkt. De 
moeilijke levensomstandigheden waarin (verweerder) verkeerde, zijn weliswaar, zo
als de eerste rechters hebben gezegd, een billijkheidsreden om hem de kans te hie
den zijn beroepsplannen onder de gunstigste voorwaarden tot een goed einde te bren
gen, maar niettemin dient de verleende hulp te worden aangepast, gelet op de 
noodzaak van een billijke verdeling van de te verlenen hulp die helaas niet onbe
grensd is en de noodzaak om elk geval apart te onderzoeken. Het (arbeids)hof be
slist bijgevolg het bestaansminimum tegen het tariefvoor alleenstaanden in begin
sel verder toe te kennen (aan verweerder), na aftrek evenwel van de inkomsten die 
hij door studentenarbeid tijdens de vakantie verkregen heeft", 

terwijl, krachtens artikel 6, § 1, van de wet van 7 augustus 197 4 tot instelling van 
het recht op een bestaansminimum, de toekenning en het behoud van het bestaans
minimum onderworpen zijn aan de voorwaarde dat de betrokkene "blijk moet ge
ven van zijn bereidheid tot tewerkstelling, tenzij dit om gezondheidsofbillijkheids
redenen onmogelijk is"; de omstandigheid dat een student overdag cursussen volgt met 
volledig leerplan kan worden aangemerkt als de in artikel 6 bedoelde billijkheids
reden, die de student ontslaat van de verplichting zijn bereidheid tot tewerkstelling 
te bewijzen; de student nochtans slechts kan worden ontslagen van de verplichting het 
bewijs te leveren, als hij onder meer bewijst dat de studie die hij begint ofvoortzet nood
zakelijk is om hem in staat te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de men
selijke waardigheid; het wat dat betreft niet voldoende is dat de studie de student de 
mogelijkheid biedt "een betere levensstandaard te bereiken" of dat zij zijn kansen om 
werk te vinden verhoogt, nu hij reeds in het bezit is van een eerste diploma dat hem 
toegang verleent tot de arbeidsmarkt; de openbare centra voor maatschappelijk wel
zijn immers de opdracht hebben eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te lei
den dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid (artikel 1 van de organieke wet 
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn); het open
baar centrum voor maatschappelijk welzijn daarentegen niet de plicht heeft in de plaats 
van de met het onderwijs belaste overheid te treden en de nalatigheid van die over
heid bij de toekenning van studiebeurzen goed te maken; het arrest bijgevolg, nu het 
in weerwil van de vaststelling dat verweerder "houder is van een graduaatsdi
ploma waarvoor hij schitterend geslaagd is en dat hem waarschijnlijk reeds een aan
tal kansen biedt op de arbeidsmarkt", beslist dat de universitaire studie die verweer
der was begonnen om "zijn opleiding verder te zetten" een billijkheidsreden was die 
de toekenning van het bestaansminimum tegen het tariefvoor alleenstaanden wet
tigde, aangezien ''het beoogde diploma hem in staat moet kunnen stellen een betere 
levensstandaard te bereiken", artikel 6, van de wet van 7 augustus 1974 tot instel
ling van het recht op een bestaansminimum schendt alsook artikel 1 van de orga
nieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk wel
zijn volgens hetwelk de openbare centra voor maatschappelijk welzijn aileen optreden 
om eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de 
menselijke waardigheid : 

Overwegende dat artikel 6, § 1, van de wet van 7 augustus 1974 tot in
stelling van het recht op een bestaansminimum bepaalt dat voor de toe
kenning en het behoud van het bestaansminimum de betrokkene blijk moet 
hebben gegeven van zijn bereidheid tot tewerkstelling tenzij dit om 
gezondheids- of billijkheidsredenen onmogelijk is; 

Dat, krachtens artikel 1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betref
fende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, elke persoon recht 
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heeft op maatschappelijke dienstverlening, die tot doel heeft eenieder in de 
mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de mense
lijke waardigheid; 

Overwegende dat het arrest, nu het beslist dat de nieuwe, door verweer
der begonnen studie ''hem in staat moet kunnen stellen een betere levens
standaard te bereiken" en "zijn opleiding verder te zetten", en hem "bijko
mende kansen moet bieden op de algemene arbeidsmarkt", zonder daarbij 
na te gaan of hij de maatschappelijke dienstverlening nodig had om een le
v en te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, de beslis
sing ''het bestaansminimum in beginsel verder toe te kennen" aan verweer
der, niet naar recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; ge
let op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt ei
ser in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen. 

26 februari 2001 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Le
clercq, eerste advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont. 

Nr. 114 

3e KAMER - 26 februari 2001 

ARBITRAGER OF- ARREST- ONGRONDWETTIGE WET -AFGELEIDE REGEL- VERNIETI
GING- GEVOLGEN- RECHTBANKEN- INTREKKING- DRAAGWIJDTE. 

De in kracht van gewijsde gegane beslissing van een burgerlijk gerecht kan, in zo
verre zij gegrond is op een bepaling van een wet, een decreet of een regel, bedoeld in 
artikel134 van de gecoordineerde Grondwet, die vervolgens door het Arbitragehofis 
vernietigd, of op een verordening tot uitvoering van zodanige norm, geheel of ten dele 
worden ingetrokken op verzoek van degenen die daarbij partij zijn geweest of be
hoorlijk opgeroepen; die beslissing kan derhalve alleen worden ingetrokken wan
neer zij gegrond is op een norm die het Arbitragehof achteraf heeft vernietigd of op 
een van die norm afgeleide regel (1). (Artt. 9, § 1, en 16, §§ 1 en 2, bijz. wet 6 jan. 
1989.) 

(1) Zie Cass., 29 september 1986, A.R. 4206, nr. 52; 27 oktober 1986 (twee arresten), A.R. 4719 
en 4868, nr. 121; 29 september 2000, A.R. C.97.0154.N, nr 502; procureur-generaal E. Krings, "Be
schouwingen over de gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen arresten", plechtige ope
ningsrede 2 september 1985, A. C., 1985-86, nrs. 15 e.v.; conclusies O.M., Cass., 29 maart 1999, A.R. 
S.97.0056.F, nr. 186; M.F. RIGAUX, "L'effet retroactif des arrets d'annulation rend us par la Cour 
d'arbitrage et les effets de la norme annulee", J.T., 1986, p. 589 e.v., inz. nr. 21, pp. 591 en 592; 
M.F. RIGAUX, "Les consequences des arrets d'annulation sur les actes juridiques derives de la norme 
annulee", in "La Cour d'arbitrage. Actualite et perspectives", Brussel, 1988, p. 190 e.v., inz. nr. 195, 
p. 197. 



364 HOF VAN CASSATIE Nr. 114 

(Z ... T. O.C.M.W. TE LA LOUVIERE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0205.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 september 1999 ge
wezen door het Arbeidshof te Bergen; 

Over het middel : schending van de artikelen 13 van het Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van 4 november 1950, goed
gekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 11.1 van het Internationaal Verdrag inzake eco
nomische, sociale en culturele rechten van 19 december 1966, goedgekeurd bij de wet 
van 15 mei 1981, 10, 11, 23, 191 van de Grondwet, 9, § 1, 16, §§ 1 en 2, van de bij
zondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof en 57, § 2, van de organieke wet 
van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor de 
wijziging ervan bij artikel 65 van de wet van 15 juli 1996 tot wijziging van de wet van 
15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vesti
ging en de verwijdering van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 
betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, 

doordat het arbeidshof naar behoren vaststelt dat de dagvaarding van eiser ont
vankelijk was, eraan herinnert "dat het geschil hoofdzakelijk betrekking had op de 
betekenis en de draagwijdte van het begrip 'definitiefbevel om het grondgebied te 
verlaten' in artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 1976" en ten dele de tekst over
neemt van het oud artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 1976; dat het vervolgens be
slist "dat, anderzijds, (eiser) vergeefs aanvoert dat de bevestigende beslissingen waar
bij de vreemdeling het verblijf in het land wordt geweigerd en de daarbij horende 
bevelen om het grondgebied te verlaten niet definitief zijn; dat immers de bevelen 
om het grondgebied te verlaten, onder voorbehoud van de verlenging ervan door de 
bevoegde overheid, van rechtswege definitief geworden zijn na het verstrijken van 
de termijn van vijf dagen, die ingaat vanaf de kennisgeving van de bevestiging van 
de weigering tot verblijf door de commissaris-generaal; dat zulks alleen anders zou 
zijn in het geval dat (eiser) de schorsing ervan door de raad van State zou hebben 
gevorderd en verkregen door middel van het in artikel 17 van de gecoiirdineerde wet
ten geregelde administratieve kart geding; dat de maatschappelijke dienstverle
ning derhalve vanafhet tijdstip waarop het bevel om het grondgebied te verlaten de
finitief geworden is en tot de eventuele nietigverklaring ervan door de raad van State 
alleen verschuldigd is om de vreemdeling in staat te stellen het grondgebied te ver
laten en zulks gedurende de daarvoor strikt noodzakelijke termijn met een maxi
mum van een maand, wat impliceert dat hij vooraf heeft ingestemd met zijn vrij
willig vertrek, quod non te dezen; (. .. ) dat (verweerder) dus verplicht is zich te gedragen 
naar artikel 57 van de organieke wet van 8 juli 1976, tenzij de bevoegde overheid 
het bevel om het grondgebied te verlaten verlengt; dat (eiser) niet aanvoert een der
gelijke verlenging te hebben verkregen voor de tijd na 14 mei 1996; dat (eiser) dus 
gedurende die tijd geen aanspraak kan maken op andere dan de in artikel 57,§ 2, 
van de wet bedoelde dienstverlening; dat, met andere woorden, (verweerder), vanaf 
het tijdstip waarop het verblijfingevolge de beslissing van de Minister van binnen
landse zaken, onwettig is of geworden is, verplicht is zich naar die beslissing te ge
dragen en toepassing te maken van de desbetreffende wetsbepalingen; (. .. ) dat (ei
ser), die de intrekking vordert, zich beroept op het arrest van 22 april1998 dat het 
woord 'uitvoerbaar' in artikel 57, § 2, derde en vierde lid, van de wet van 8 juli 1976 
heeft vernietigd teneinde de vernietiging te verantwoorden van de bestuurlijke be
slissing van (verweerder) waarbij eiser de gevraagde maatschappelijke dienstver
lening wordt ontzegd; dat het arrest waarvan de in trekking wordt gevorderd, niet 
gegrond is op de gewijzigde bepaling van de wet van 8 juli 1976 waarin sprake is van 
het 'uitvoerbaar' karakter van de beslissing, maar wel op het feit dat het bevel om 
het grondgebied te verlaten 'definitief' is; dat het Arbitragehof in het arrest nr. 108/98 
van 21 oktober 1998 voor recht heeft gezegd dat 'de artikelen 10 en 11 van de Grand
wet niet worden geschonden, als het begrip definitiefbevel om het grondgebied te 
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verlaten zo wordt gei:nterpreteerd dat een bevel slechts definitief is wanneer de be
roepen die voor de raad van State zijn ingesteld zijn beslecht'; dat de vordering tot 
intrekking blijkbaar gegrond is op het arrest nr. 43/98 van 22 april1998 en niet op 
laatstgenoemd arrest; dat de vordering dus niet gegrond is", 

terwijl (i) het arrest van 27 mei 1997 van het Arbeidshof te Bergen, waarvan de 
intrekking werd gevorderd door eiser, weliswaar toepassing had gemaakt van ar
tikel57, §2, van de wet van 8 juli 1976, v66r de wijziging ervan bij artikel 65 van 
de wet van 15 juli 1996 en (ii) het arrest nr. 43/98 van 22 april 1998 van het Arbitrage
hof, waarop de vordering tot intrekking gegrond was, weliswaar de term "uitvoer
baar" had vernietigd in artikel 57, § 2, derde en vierde lid, van de wet van 8 juli 1976, 
gewijzigd bij artikel 65 van de wet van 15 juli 1996, maar uit dat arrest reeds bleek 
dat het begrip "definitiefbevel om hetland" of"het grondgebied te verlaten" in het 
oud artikel57, § 2, van de wet van 8 juli 1976, zo moest worden gei:nterpreteerd dat 
een bevel slechts definitief is wanneer aile beroepen die door de vreemdeling aan wie 
het bevel is betekend, voor de raad van State zijn ingesteld, beslecht zijn; het 
Arbitragehofimmers beslist dat "aangezien de wetgever, om een einde te steilen aan 
uiteenlopende interpretaties, de term 'definitief' door 'uitvoerbaar' heeft vervan
gen, de vreemdeling de maatschappelijke dienstverlening wordt ontzegd, zelfs in
dien hij een beroep tot vemietiging - al dan niet samen met een vordering tot schor
sing- heeft ingesteld dat hangende zou zijn bij de raad van State"; daaruit volgt 
noodzakelijkerwijs dat de vreemdeling, krachtens het vroegere artikel 57,§ 2, van 
de wet van 8 juli 1976, de maatschappelijke dienstverlening kon genieten zolang de 
Raad van State geen uitspraak had gedaan over zijn beroep tot nietigverklaring, welke 
interpretatie het Arbitragehof trouwens heeft bevestigd in het arrest nr. 108/98 van 
21 oktober 1998, dat is aangehaald in het bestreden arrest; artikel 9, § 1, van de bij
zondere wet van 6 januari 1989 bepaalt dat "de door het Arbitragehof gewezen 
vernietigingsarresten een absoluut gezag van gewijsde hebben vanaf hun bekend
making in het Belgisch Staatsblad"; dat gezag erga omnes, overeenkomstig de be
ginselen inzake het rechterlijk gewijsde, zowel verbonden is aan het dictum van het 
arrest als aan de dragende gronden ervan; het arrest nr. 43/98 van 22 april1998 van 
het Arbitragehof, dat een vemietigingsarrest is, werd bekendgemaakt in het Bel
gisch Staatsblad van 29 april1998; artikel 16, § 2, van de bijzondere wet van 6 ja
nuari 1989 bepaalt dat "de rechter binnen de grenzen van de intrekking een nieuwe 
beslissing kan uitspreken die steunt op een andere grand of op een andere juridi
sche omschrijving van een feit of een handeling waarmee de bestreden beslissing wordt 
gestaafd"; het arbeidshofbijgevolg, na de vordering tot intrekking van het arrest ont
vankelijk te hebben verklaard, de gegrondheid ervan diende te onderzoeken; het 
arbeidshof zich daarbij diende te richten naar het arrest nr. 43/98 van 22 april 1998 
van het Arbitragehof, in het bijzonder in zoverre het impliciet doch onmiskenbaar 
he eft beslist dat het be grip "definitief bevel om het land" of "het grondgebied te ver
laten", in het vroegere artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 1976 zo moet worden gei:n
terpreteerd dat een bevel slechts definitiefis wanneer aile beroepen die voor de raad 
van State zijn ingesteld door de vreemdeling aan wie het bevel is betekend, zijn be
slecht, welke interpretatie het Arbitragehof trouwens expliciet heeft bevestigd in het 
arrest nr. 108/98 van 21 oktober 1998, waamaar het arbeidshofuitdrukkelijk heeft 
verwezen: 

Overwegende dat artikel16, § 1, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Arbitragehof bepaalt dat de in kracht van gewijsde gegane beslis
sing van een burgerlijk gerecht, in zoverre zij gegrond is op een bepaling van 
een wet, een decreet of een regel, bedoeld in artikel 26bis van de Grand
wet, thans artikel 134 van de gecoordineerde Grondwet, die vervolgens door 
het Arbitragehof is vernietigd, of op een verordening tot uitvoering van zo
danige norm, geheel of ten dele kan worden ingetrokken op verzoek van de
genen die daarbij partij zijn geweest of behoorlijk opgeroepen; 

Dat uit die bepaling volgt dat de daarin bedoelde beslissingen aileen kun
nen worden ingetrokken wanneer zij gegrond zijn op een norm die 
het Arbitragehof vervolgens heeft vernietigd of op een van die norm afge
leide regel; 
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Overwegende dat uit het bestreden arrest blijkt dat eiser bij het arbeids
hof een vordering heeft ingesteld tot in trekking van het op 27 mei 1997 tus
sen de partijen gewezen en in kracht van gewijsde gegane arrest en dat die 
vordering gegrond was op het arrest nr. 43/98 waarin het Arbitragehof de term 
"uitvoerbaar" vernietigd heeft in artikel 57,§ 2, derde en vierde lid, van de 
organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maat
schappelijk welzijn, gewijzigd bij artikel 65 van de wet van 15 juli 1996 tot 
wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelin
gen en van bovengenoemde wet van 8 juli 1976; 

Overwegende dat het bestreden arrest beslist dat ''het arrest waarvan de 
intrekking wordt gevorderd niet gegrond is op de gewijzigde bepaling van de 
wet van 8 juli 1976 waarin sprake is van het 'uitvoerbaar' karakter van de 
beslissing"; 

Dat die ene overweging, waartegen het middel niet opkomt, voldoende grond 
oplevert voor de beslissing waarbij het arbeidshof de vordering tot intrek
king ongegrond verklaart; 

Dat het middel niet tot cassatie kan leiden, zodat het geen belang heeft en 
derhalve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel1017, tweede lid, 
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten. 

26 februari 2001 - se kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eer
ste advocaat-generaal - Advocaat : mr. Van Ommeslaghe. 

Nr. 115 

Se KAMER- 26 februari 2001 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- PARTIJEN- ZE
TEL- TAAL- RECHTSPLEGING IN HET FRANS -ADRESSEN IN HET NEDERLANDS- CASSATIE
MIDDEL- VEREISTE VERMELDINGEN- GESCHONDEN WETSBEPALING- NIET-VERMELDING. 

2° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET VAN 15 JUNI 1935)- IN EERSTE AANLEG- BUR
GERLIJKE ZAKEN- PARTIJEN- ZETEL- RECHTSPLEGING IN HET FRANS -ADRESSEN IN HET 
NEDERLANDS- CASSATIEMIDDEL- VEREISTE VERMELDINGEN- GESCHONDEN WETSBEPA
LING- NIET-VERMELDING. 

so CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- GE
SCHONDEN WETSBEPALING- NIET-VERMELDING- BESTREDEN BESLISSING- PARTIJEN- ZE
TEL- RECHTSPLEGING IN HET FRANS- ADRESSEN IN HET NEDERLANDS. 

1°, 2° en so Niet ontvankelijk is het middel dat in een rechtspleging in het Frans het 
bestreden vonnis verwijt dat het de wettelijke Franse benaming miskent van ste
den in het Nederlands taalgebied waar een van de eiseressen en een van de ver-
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weersters hun zetel hebben, en de wettelijke bepalingen niet aangeeft krachtens welke 
de betrokken steden de wettelijke Franse naam hebben die het vermeldt in de ver
taling die het daaruan geeft in die taal (1). (Art. 1080 Ger.W.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.00.0088.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 februari 2000 in laat
ste aanleg gewezen door de Arbeidsrechtbank te N amen; 

Over het middel: schending van de artikelen 156, 2°, van de Grondwet, 1, 37, eer
ste lid, 40, eerste lid, 43, § 2, tweede lid, 43bis, § 2, 43ter, § 2, 46, 53, §§ 2 en 5, van 
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, 1 van het ko
ninklijk besluit van 30 augustus 1963 tot aanwijzing van het rechtscollege waar
naar de zaak moet worden verwezen met toepassing van de artikelen 9 en 10 van de 
wet van 9 augustus 1963 tot wijziging van het rechtsgebied van sommige gerechten 
( ... ), 1 van de wet van 3 april1953 betreffende de rechterlijke inrichting, 1, § 2, en 5, 
§ 3, van het koninklijk besluit van 21 juli 1970 betreffende de instelling van afde
lingen in de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrecht
banken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken, 8, lOo, van de ge
coiirdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, 
1, afdeling IV, §§ 137 tot 142, afdeling VII, § 191, 2, §§ 15 en 25, 3, §§ 13 en 19, 4, §§ 
15 en 21, en 5 van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek houdende gebieds
omschrijving en zetel van de hoven en rechtbanken, 1 van het koninklijk besluit van 
15 oktober 1993 tot indeling van de provincieraadsleden over de kiesdistricten, 780, 
1034bis, 1034ter, inzonderheid 3°, en 1034quinquies van het Gerechtelijk Wetboek, 24, 
§§ 1 en 2, 1 o en 3°, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het 
bedrijfsleven (gewijzigd bij de wet van 28 februari 1999), 

doordat de Arbeidsrechtbank te N amen uitspraak diende te doen over een ver
zoekschrift, dat door het ACV (hierna "verweerster) op 21 januari 2000 op de gri:ffie 
was neergelegd en gericht was tegen de eerste eiseres "die haar zetel heeft op de Luiker
steenweg, 214 te 3700 Tongeren" en tegen de tweede eiseres, waarvan de zetel ge
vestigd is in de rue des Pres te Saint-Servais, in tegenwoordigheid, onder meer van 
de Algemene Centrale van Liberale Vakbonden van Belgie (hierna ACLVB), "waar
van de zetel zich bevindt op de Koning Albertlaan, 95, 9000 Gent"; dat verweerster 
in dat verzoekschrift de rechtbank vroeg voor recht te zeggen dat de eerste en de tweede 
eiseres een en dezelfde technische bedrijfseenheid vormen en dat de personeelsle
den van de tweede eiseres, met het oog op de verkiezingen voor de hernieuwing van 
de ondernemingsraad en het comite voor preventie en bescherming op het werk, moe
ten worden beschouwd als personeelsleden van de door de eerste en de tweede eise
res gevormde technische bedrijfseenheid; dat de rechtbank in het bestreden vonnis ver
meldt dat het is gewezen in de zaak van verweerster tegen de eerste eiseres, die haar 
zetel te "Tongeren" heeft, en in tegenwoordigheid van de ACLVB, waarvan de zetel ge
vestigd is te "Gent'', en de bij voormeld verzoekschrift ingestelde vordering ontvan
kelijk verklaart, op grond "dat de rechter moet nagaan of de litigieuze geding
inleidende akte, door de adressen van de zetel van de (eerste eiseres) en van de ACLVB 
in het Nederlands te vermelden, ofschoon de akte voor de rest volledig in het Frans 
was gesteld, artikel1 schendt van de wet van 15 juni 1935 (op het gebruik der ta
len in gerechtszaken), krachtens hetwelk 'voor (. .. ) de arbeidsrechtbanken, die hun ze
tel hebben in de provincies Namen, de gehele rechtspleging in betwiste zaken in het 
Frans wordt gevoerd'; (. .. ) dat de (eiseressen) niet beweren dat de in het litigieuze ver
zoekschrift vermelde adressen onjuist zijn, met andere woorden dat ze niet overeen-

(1) Zie Cass., 14 november 1996, A.R. C.96.0034.F, nr. 434. 
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komen met de respectieve zetels, maar zich, om de nietigheid van dat verzoek
schrift aan te voeren, uitsluitend baseren op het feit dat die adressen er in het Ne
derlands zijn vermeld; dat de zetels van de twee verweersters (lees : van de eerste ei
seres en van de ACLVB) zich bevinden op het grondgebied van uitsluitend 
Nederlandstalige gemeenten in de zin van de gecoiirdineerde wetten op het gebruik 
van de talen in bestuurszaken van 18 juli 1966; dat, krachtens het Vlaamse decreet 
van 28 januari 1977, gewijzigd bij decreet van 4 februari 1997, 'alleen de gemeente
raad bevoegd is om de naam van openbare wegen en pleinen vast te stellen ofte wij
zigen' (artikel 1), dat, krachtens de algemene opzet van de artikelen 10 en volgende 
van voormelde gecoiirdineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken 
van 18 juli 1966, de gemeenteoverheid haar bevoegdheid moet uitoefenen in de taal 
van haar gewest; dat zulks ook geldt voor de vaststelling van de naam van de open
bare wegen en pleinen; de naam van de openbare wegen en pleinen op het grondge
bied van een uitsluitend Nederlandstalige gemeente bijgevolg officieel alleen in de taal 
van het Gewest, namelijk het Nederlands, mag worden aangegeven; dat het verzoek
schrift, door het adres van de zetel van (de eerste eiseres en de derde verweerster) in 
het Nederlands te vermelden, enkel gebruik heeft gemaakt van de enige officiele naam 
waarmee de vestigingsplaats van (hun) zetel kon worden aangeduid; dat artikel 1 van 
de gecoiirdineerde wetten op het taalgebruik in gerechtszaken niet aldus kan wor
den uitgelegd dat het de verzoeker de verplichting oplegt om een adres waarvan de 
enige officiele versie de Nederlandse is, naar het Frans te vertalen", 

terwijl de openbare wegen en pleinen in de gemeenten uit het Vlaamse Gewest wel
iswaar geen wettelijke Franse naam hebben, maar bepaalde steden uit het Vlaamse 
Gewest, zoals "Gent" en "Tongeren" wel een wettelijke Franse naam hebben die ge
bruikt wordt in de Franse versie van tal van wetten en koninklijke besluiten; de naam 
"Gand" onder meer voorkomt in artikel156, 2°, van de Grondwet, de artikelen 43bis, 
§ 2 en 43ter, § 2, van de wet van 15 juni 1935, de tabel in artikel 1 van de wet van 3 
april 1953, artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 21 juli 1970, de artikelen 1, 
afdeling IV, §§ 137 tot 142, 2, § 15, 3, § 13, 4, § 15, en 5 van het bijvoegsel bij het Ge
rechtelijk Wetboek en artikel1 van het koninklijk besluit van 15 oktober 1993; de naam 
"Tongres" onder meer voorkomt in de artikelen 43, §1, tweede lid, 46 en 53,§§ 2 en 
5, van de wet van 15 juni 1935, in artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 augus
tus 1963, de tabel in artikel 1 van de wet van 3 april1953, artikel 5, §3, van het ko
ninklijk besluit van 21 juli 1970, artikel1, afdeling VII, § 191, 2, § 25, 3, § 19, 4, § 21, 
van het bijvoegsel bij het Gerechtelijk Wetboek, artikel 8, 10°, van de gecoiirdi
neerde wetten van 18 juli 1966 en artikel 1 van het koninklijk besluit van 15 okto
ber 1993; 

eerste onderdeel, een bij de Arbeidsrechtbank te Namen ingediend verzoekschrift, 
krachtens de wet van 15 juni 1935, in het Frans moet worden gesteld (artikel1), zulks 
op stra:ffe van nietigheid (artikel 40, eerste lid); artikel 1 van voormelde wet welis
waar de verzoeker niet de verplichting oplegt om de naam van de in het Vlaamse Ge
west gelegen openbare wegen en pleinen naar het Frans te vertalen, maar het wel de 
verplichting oplegt om de Franse naam te gebruiken van de in dat gewest gelegen ste
den, wanneer die een wettelijke Franse naam hebben; het verzoekschrift, dat ver
weerster op grond van artikel 24, §§ 1 en 2, van de wet van 20 september 1948 had 
ingediend bij een arbeidsrechtbank met zetel in de provincie Namen, derhalve, op stra:ffe 
van nietigheid, de wettelijke Franse naam diende op te geven van de steden waar zich 
de zetel bevindt van de "betrokken partijen" in de zin van artikel 24, § 1, 3°, van voor
noemde wet, aan wie de griffier, krachtens artikel1034quinquies van het Gerechte
lijk Wetboek het verzoekschrift ter kennis moet brengen; het bestreden vonnis, nu het 
beslist dat het verzoekschrift dat was ingediend tegen de eerste eiseres "die haar ze
tel heeft op de Luikersteenweg, 214 te 3700 Tongeren" (en niet Tongres) in tegen
woordigheid van de ACLVB waarvan de zetel zich bevindt op de Koning Albertlaan, 
95, 9000 Gent" (en niet "Gand"), ontvankelijk is, alle, in de aanhefvan het middel ver
melde wettelijke bepalingen schendt, met uitzondering van de artikelen 780 van het 
Gerechtelijk Wetboek en 37, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935; 

tweede onderdeel, de vonnissen, krachtens de wet van 15 juni 1935, worden ge
steld in de taal van de rechtspleging (artikel 37, eerste lid), dat is het Frans wan
neer de rechtspleging, zoals te dezen, wordt gevoerd voor deArbeidsrechtbank te Na
men (artikel 1), zulks op stra:ffe van nietigheid (artikel 40, eerste lid); de bij artikel 
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780 van het Gerechtelijk Wetboek op straffe van nietigheid voorgeschreven vermel
dingen van het vonnis, zoals de opgave van de woonplaats van de partijen, der
halve in het Frans dienen te worden gesteld; de wet de verplichting oplegt om in die 
vermeldingen de Franse naam te gebruiken van de steden uit het Vlaamse Gewest, 
wanneer een dergelijke wettelijke naam bestaat; het bestreden vonnis de N eder
landse, en niet de Franse, naam gebruikt van de stad waar de zetel van de eerste ei
seres (Thngeren) en die van de ACLVB (Gent) gevestigd is, ofschoon die steden een wet
telijke Franse naam hebben, namelijk "Tongres" en "Gand"; het bestreden vonnis 
derhalve nietig is (schending van alle in de aanhef van het middel vermelde wette
lijke bepalingen, met uitzondering van de artikelen 1034bis, 1034ter en 1034quin
quies van het Gerechtelijk Wetboek en 24, §§ 1 en 2, van de wet van 20 september 
1948); 

Wat de eerste twee onderdelen betreft: 

Overwegende dat beide onderdelen tegen het vonnis aanvoeren dat het de 
wettelijke Franse naam niet gebruikt van de steden Tongeren en Gent waar 
in de zetel van de eerste eiseres, enerzijds, en die van de derde verweerster, 
anderzijds, gevestigd zijn; 

Overwegende dat het middel niet aangeeft krachtens welke bepalingen de 
betrokken steden de wettelijke Franse naam hebben die het vermeldt in de 
vertaling die het daarvan geeft in die taal; 

Overwegende dat het gebruik van die vertaling in verschillende, in het mid
del vermelde bepalingen niet van aard is om daaraan de waarde van een wet
telijke naam te verlenen; 

Dat die onderdelen niet ontvankelijk zijn; 

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

26 februari 2001 - 3" kamer - Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voor
zitter- Verslaggever : de h. Matray- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
eerste advocaat-generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 116 

2e KAMER - 27 februari 2001 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- VERSCHEI
DENE DADERS. HOOFDELIJKHEID- BASISREGEL- VOLLEDIGE VERGOEDINGSPLICHT- DRAAG
WIJDTE - GEVOLG. 

De regel dat diegene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, in de re
gel, verplicht is de volledige schade te vergoeden en dat, wanneer de schade is ver
Oorzaakt door de gezamenlijke fouten van verscheidene personen, ieder van hen je-
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gens de getroffene die geen {out heeft begaan, gehouden is tot volledige vergoeding van 
de schade, is niet van dwingend recht, noch van openbare orde, zodat de rechter die 
vaststelt dat de schade veroorzaakt is door gezamenlijke fouten van verscheidene per
sonen, slechts dan elke aansprakelijke tot volledige vergoeding van de schade moet 
veroordelen, indien de schadelijder zulks heeft gevorderd (1). (Art. 1382 en 1383 B.W.) 

(D ... E.A. T. J ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.99.0687.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 april1999 in hager be
roep gewezen door de correctionele Rechtbank te Dendermonde; 

II. Op de voorziening van Groep Josi: 
Gelet op de memorie die aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uit

maakt; 

Over het vierde middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, in de regel, diegene die door zijn schuld aan een an
der schade berokkent, verplicht is de volledige schade te vergoeden; 

Dat, wanneer die schade is veroorzaakt door de gezamenlijke fouten van 
verscheidene personen, ieder van hen jegens de getroffene die geen fout heeft 
begaan, gehouden is tot volledige vergoeding van de schade; 

Dat die regel echter niet van dwingend recht is noch van openbare orde; 
Dat de rechter die vaststelt dat de schade veroorzaakt is door gezamen

lijke fouten van verscheidene personen, slechts dan elke aansprakelijke tot 
volledige vergoeding van de schade moet veroordelen, indien de schade
lijder zulks in conclusie heeft gevorderd; 

Overwegende dat eiseres niet aanvoert dat zij dergelijke veroordeling heeft 
gevorderd; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, verleent akte van de afstanden in de mate zoals hier
voor is bepaald; vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre dit: 1. A. G. tot 
straf en in kosten veroordeelt; 2. J.D.G. civielrechtelijk aansprakelijk ver
klaart voor die kosten; zegt dat er voor die vernietigingen geen reden is tot 
verwijzing; vernietigt het bestreden vonnis verder, in zoverre dit: 3. oor
deelt dat J., F. en Norwich Union Fire Insurance niet in solidum gehou
den zijn voor de vergoeding van de schade van D. G.; 4. uitspraak doet over 

(1) Zie Cass., 13 sept. 2000, A.R. P.99.1485.F, nr. 464, voor wat de basisregel van de vergoe
ding van de volledige schade betreft. Zie Cass., 7 dec. 1999, A.R. P.98.0076.N, nr. 665, voor wat de 
toepassing van deze regel betreft wanneer de schade is veroorzaakt door de gezamenlijke fou
ten van verscheidene personen. 
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de vordering van Axa Royale Belge tegen G. en D.G.; verwerpt de voorzie
ningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het gedeeltelijk: vernietigde vonnis; veroordeelt G., D. 
G. en Groep Josi in een derde van de kosten van hun voorziening; laat een 
derde van de kosten van die voorziening ten laste van de Staat; veroor
deelt J., F. en Norwich Union Fire Insurance in solidum in het resterende 
derde van die kosten; veroordeelt Axa Royale Beige in drie vierde van de kos
ten van haar voorziening; veroordeelt G. en D.G. in het resterende vierde van 
die kosten; veroordeelt de overige eisers in de kosten van hun voorziening; 
verwijst de aldus beperkte zaak naar de correctionele Rechtbank te Ouden
aarde, zitting houdend in hager beroep. 

27 februari 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse, Butzler en Houtekier. 

Nr. 117 

28 KAMER - 27 februari 2001 

1° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 8 -ARTI
KEL 8.1. - EERBIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN- DRAAGWIJDTE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 8- ARTI
KEL 8.1- EERBIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN- HUISDIEFSTAL- GEWETTIGD VERMOE
DEN- VASTSTELLEN OF VOORKOMEN VAN STRAFBARE FElTEN- CAMERABEWAKING- TOE
PASSING. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 8 - ARTI
KEL 8.2- EERBIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN- INMENGING- HUISDIEFSTAL- GEWET
TIGD VERMOEDEN- CAMERABEWAKING- DOELEINDE EN MODALITEITEN- TOEPASSING. 

4 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 8- ARTI
KEL 8.2- EERBIEDIGING VAN HET PRIVE-LEVEN- INMENGING- HUISDIEFSTAL - GEWET
TIGD VERMOEDEN- CAMERABEWAKING- VOORAFGAANDE AANKONDIGING- TOEPASSING. 

1 o Het recht op eerbiediging van het prive-leven, vastgesteld in artikel 8, lid 1, E. V.R.M., 
is geen absoluut recht (1). 

2° Artikel 8, lid 1, E. V.R.M. staat er niet aan in de weg dat een werkgever, op grand 
van een gewettigd vermoeden van betrokkenheid van zijn werknemer bij te zijnen na
dele gepleegde misdrijven, maatregelen neemt om door middel van camerabewaking, 
in een door hem uitgebate en voor het publiek toegankelijke winkelruimte, nieuwe straf 
bare feiten te voorkomen of vast te stellen. 

3° Voor zover zij de aangifte van de feiten bij de overheid tot doel heeft, en, uit
gaande van dit doel, toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is, houdt de maat
regel, genomen door de werkgever, op grand van een gewettigd vermoeden van be
trokkenheid van zijn werknemer bij te zijnen nadele gepleegde misdrijven, om door 
middel van camerabewaking, in een door hem uitgebate en voor het publiek toe
gankelijke winkelruimte, nieuwe strafbare feiten te voorkomen of vast te stellen, geen 

(1) Zie Cass., 29 jan. 1999, A.R. C.97.0195.N, nr. 53. 
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inmenging in op de uitoefening van het recht op eerbiediging van het prive-leven in 
de zin van art. 8, lid 2, E.V.R.M. (Art. 8, lid 2, E.V.R.M.; art.5 Privacywet.) 

4 o Artikel 8, lid 2, E. V.R.M. houdt niet in dat de maatregel, genomen door de werk
gever, op grand van een gewettigd vermoeden van betrokkenheid van zijn werkne
mer bij te zijnen nadele gepleegde misdrijven, om door middel van camerabewaking, 
in een door hem uitgebate en voor het publiek toegankelijke winkelruimte, nieuwe straf
bare feiten te voorkomen of vast te stellen, vooraf moet worden aangekondigd. 

(C ... T. LELI'S WORLD B.VB.A.) 

ARREST 

(A.R. P.99.0706.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 2 februari 1999 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

A In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing op de tegen ei-
seres ingestelde straf\rordering : 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van : 
- de algemene rechtsbeginselen inzake de uitsluiting van het onrechtmatig ver-

kregen bewijs en de vruchten ervan; 
- artikel 8 E.V.R.M. en artikel 22 Grondwet; 
- artikel 1, 4, 5 en 39 van de Privacywet van 8 december 1992; 
- artikel 314bis van het Strafwetboek, 
doordat het Hof van Beroep te Gent in zijn bestreden arrest heeft geoordeeld dat 

de in de zaak weerhouden bewijsgaring, zijnde in casu : 
a) de verklaringen van de zaakvoerder en de bedienden van de burgerlijke partij om

trent de vaststellingen die zij hebben gedaan nopens de ten laste gelegde feiten aan 
de hand van video- en geluidsopnames die middels een geheime en verborgen ca
mera met microfoon werden gemaakt van eiseres in cassatie terwijl zij werkzaam was 
in de winkelruimte van de burgerlijke partij; 

b) de verklaringen van eiseres in cassatie en de medebeklaagde afgenomen na con
frontatie met deze vaststellingen van voormelde getuigen niet is aangetast door on
wettigheid vermits : 

- het verkregen bewijsmiddel in strafzaken steeds kan worden aangewend zo
lang de beweerde onrechtmatigheid niet aan het vervolgend orgaan kan worden toe
geschreven; 

- het gebruik van de camera in de vermelde omstandigheden geen misdrijf uit
maakt; 

- het plaatsen van een camera om veiligheidsredenen, steunend op een gewet
tigd vermoeden, geplaatst in een openbare winkelruimte, geen aantasting uitmaakt 
van de persoonlijke levenssfeer, 

terwijl, eerste onderdeel, (schending van de algemene rechtsbeginselen inzake uit
sluiting van onrechtmatig verkregen bewijs), de rechter niet vermag een misdrijfbe
wezen te verklaren wanneer het daartoe aangevoerde bewijs of de vruchten ervan, het
zij door de overheid die met de opsporing, vaststelling of vervolging ervan belast is, 
hetzij door de aangever van dat misdrijf, door een strafbaar feit of op een andere wijze 
onrechtmatig zijn verkregen; dat aldus het afwijzen door het Hofvan Beroep te Gent 
in het bestreden arrest van de exceptie van onrechtmatigheid van het aangevoerde be
wijs, op grond van de vaststelling dat deze niet kan worden toegeschreven aan het ver
volgend orgaan, in strijd is met voormeld rechtsbeginsel, nu de aangevoerde onrecht
matigheid werd begaan door de aangever van het misdrijf, specifiek met het oog op 
deze aangifte; 
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tweede onderdeel (schending van artikel 8 E.VR.M. en artikel 22 Grondwet), de niet
aangekondigde, geheime bewaking door de werkgever van een werknemer/ 
winkelbediende, in casu eiseres in cassatie, door middel van verborgen en continue 
videocameraopnames, specifiek en louter op haar gericht, a fortiori wanneer tevens 
voorzien is in bijhorende geluidsopnames, een ernstige aantasting uitmaakt van de 
privacy zoals beschermd door artikel 8 E.VR.M. en artikel 22 Grondwet; dat deze be
scherming niet wegvalt om redenen dat men als werknemer tewerkgesteld is in een 
voor het publiek toegankelijke winkelruimte, nu de werkplaats uiteindelijk een be
sloten binnenruimte blijft; dat, enerzijds, de werknemer/winkelbediende, zeker op ogen
blikken dat er geen klanten aanwezig zijn, er mag van uitgaan dan men op zichzelf 
is aangewezen en men niet continu wordt bespioneerd in elke mogelijke handeling, be
weging, lichaamshouding, expressie en andere zaken die op dat ogenblik beheerst en 
geleid worden door een nietsvermoedend gevoel van beslotenheid en privacy; dat, an
derzijds, evenzeer sprake is van aantasting van de privacy wanneer zowel visueel als 
auditief geheime opnames worden gemaakt van contacten en gesprekken van de win
kelbediende met vaste en gekende klanten en collega-werknemers (zo bijvoorbeeld bij 
aflossingen), welke contacten en gesprekken, zeker in een kleine buurtwinkel, door
gaans oak het louter professionele karakter overstijgen en een prive-aspect verto
nen; dat bovendien het gekozen middel niet beantwoordt aan de vereisten van pro
portionaliteit en subsidiariteit nu het beoogde doel het vermijden van diefstallen in 
de winkel- evengoed en wellicht beter kan worden bereikt door het gebruik van lou
tere camera's die duidelijk worden aangekondigd, wat een minder vergaande aan
tasting van de privacy zou uitmaken in vergelijking met de in casu doorgevoerde ge
heime beeld- en geluidsopnames; 

derde onderdeel (schending artikell, 4, 5 en 39 van de Privacywet), de geheime beeld
en geluidsopnames middels videocamera's met microfoon in casu wel degelijk een straf
baar feit opleveren op grand van artikel 4, 5 juncto artikel 39 van de Privacywet van 
8 december 1992 aangezien het vastleggen op band van beelden en/of geluiden van een 
werknemer, in casu eiseres in cassatie, een automatische verwerking van persoons
gegevens uitmaakt in de zin van artikell van de Privacywet waarvan artikel 5 de ken
nisgeving aan de betrokkene voorschrijft, wat in deze niet werd gerespecteerd en waar
van artikel 4 stelt dat het middel niet overmatig mag zijn in functie van het beoogde 
doel, aan welke vereiste van proportionaliteit hier evenmin is voldaan om dezelfde re
denen zoals hiervoor aangehaald in het tweede onderdeel; 

vierde onderdeel (schending van artikel 314bis van het Strafwetboek), het aanwen
den van een bewakingscamera die tevens voorzien is van een microfoon, wat hier het 
geval was aangezien door de verbalisanten expliciet werd geacteerd dat alle gesprek
ken met klanten duidelijk hoorbaar waren, een strafbare inbreuk uitmaakt op arti
kel314bis Strafwetboek nu bij de bespionering van eiseres in cassatie tevens prive
gesprekken worden afgeluisterd, welke gesprekken doorgaans plaatsgrijpen, niet alleen 
met vast ofbekend clienteel doch oak onder collega-werknemers, bijvoorbeeld wan
neer zij samenwerken of naar aanleiding van de wisseling van de arbeidsshifts, 

zodat het Hof van Beroep te Gent in het bestreden arrest niet naar recht kon be
slissen dat de bewijsgaring niet door onwettigheid was aangetast : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, anders dan het onderdeel aanvoert, de appelrechters hun 

beslissing niet laten steunen op een bewijs dat op geluidsopnames is geba
seerd; 

Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist; 
Overwegende dat het recht op eerbiediging van het prive-leven, vastge

legd in art. 8, lid 1, E.V.R.M., geen absoluut recht is; 
Dat deze verdragsregel niet eraan in de weg staat dat een werkgever, op 

grand van een gewettigd vermoeden van betrokkenheid van zijn werkne
mer bij te zijnen nadele gepleegde misdrijven, maatregelen neemt om door 
middel van camerabewaking, in een door hem uitgebate, en voor het pu
bliek toegankelijke winkelruimte, nieuwe strafbare feiten te voorkomen of 
vast te stellen; 
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Dat dergelijke maatregel, voor zover zij de aangifte van de feiten bij de over
heid tot doel heeft, en, uitgaande van dit doel, toereikend, ter zake die
nend en niet overmatig is en geen inmenging inhoudt op de uitoefening van 
dit recht in de zin van art. 8, lid 2, E.V.R.M.; 

Dat artikel 8, lid 2 E.V.R.M. niet inhoudt dat de aldus genomen maatre-
gel vooraf moet worden aangekondigd; 

Dat het onderdeel in zoverre faalt naar recht; 
Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres in conclusie niet heeft aangevoerd dat het ge

leverde bewijs te dezen op een strafbare overtreding van de Privacywet be
rustte; 

Dat het onderdeel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is; 
Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres niet voor de appelrechters heeft opgeworpen dat 

haar bespionering een strafbare inbreuk uitmaakt op artikel314bis Strafwet
boek; 

Dat het onderdeel nieuw, mitsdien niet ontvankelijk is; 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel geheel stoelt op de aanvoering dat het ten 

laste van eiseres aangebrachte bewijsmateriaal door een strafbaar feit of op 
een andere wijze onrechtmatig zou zijn verkregen; 

Dat zoals blijkt uit het antwoord op de vorige onderdelen, het onderdeel 
niet kan worden aangenomen; 

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

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

Overwegende dat eiseres geen bijzonder middel aanvoert; 

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

27 februari 2001- 2e kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggeuer : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Duynslaeger, advocaat
generaal - Aduocaat : mr. K. Coignez, Gent. 

Nr. 118 

2e KAMER- 27 februari 2001 

DIEFSTAL EN AFPERSING- AFPERSING - CONSTITUTIEVE BESTANDDELEN- AFGIFTE 
VAN WAARDEN OF ROERENDE GOEDEREN- MEERDERE AFGIFTE- GEWELD OF BEDREIGING
BE GRIP. 
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Afpersing bestaat zodra de afgifte van de waarden of de roerende voorwerpen door de 
bedreiging of het geweld veroorzaakt; bij meerdere afgifte wordt wettelijk niet ver
eist dat deze telkens door een afzonderlijke dreiging of geweldpleging wordt veroor
zaakt, zodat een voortdurende dreiging of geweldpleging volstaat. (Art. 4 70 S.W.) 

(G ... T.D ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.1538.N) 

RET HOF; - Gelet op de bestreden beschikkingen, op 28 juni 1996 en 21 
januari 1997 gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Kortrijk, en de arresten van 12 maart 1998, 1 oktober 1998 en 5 ok
tober 2000 door het Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Gelet op de processen-verbaal van de terechtzittingen van dit hofvan be
roep waartegen oak telkens cassatieberoep is aangetekend; 

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

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens artikel 4 70 Strafwetboek, afpersing be
staat zodra de afgifte van de waarden of de roerende voorwerpen door de be
dreiging of het geweld wordt veroorzaakt; dat bij meerdere afgifte wette
lijk niet wordt vereist dat deze telkens door een afzonderlijke dreiging of 
geweldpleging wordt veroorzaakt; dat een voortdurende dreiging of geweld
pleging volstaat; 

Dat de grief die uitgaat van een andere rechtsopvatting, faalt naar recht; 

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

27 februari 2001- 2" kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Deurslaeger, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Verbist. 

Nr. 119 

2" KAMER - 28 februari 2001 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- MATERIELE SCHADE. 
ELEMENTEN EN GROOTTE- ELEMENTEN EN GROOTTE- LICHAMELIJKE SCHADE- OMV ANG 
- BROMFIETSER- DRAG EN VAN DE HELM- WEERSLAG. 
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Er is in beginsel geen enkel oorzakelijk verband tussen de {out van de bestuurder van 
een bromfiets, die bestaat in het niet-dragen van de helm, en het ongeval waarin die 
bestuurder betrokken is geraakt; die {out kan alleen een weerslag hebben op de om
vang van de lichamelijke schade van die bestuurder (1). 

(D ... T.H ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.00.1632.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 november 2000 in ha
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank teD.; 

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

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

II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de tegen 
eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering, inzonderheid : 

A die welke uitspraak doet over het beginsel van aansprakelijkheid : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
OverwegeEde dat het bestreden vonnis verweerder vrijspreekt van de hem 

ten laste gelegde feiten, namelijk dat hij, bij het oprijden van een kruis
punt, niet dubbel voorzichtig is geweest teneinde alle ongevallen te voor
komen (telastlegging E), dat hij, toen hij op een kruispunt naar links af
sloeg, de beweging niet zo ruim mogelijk heeft uitgevoerd teneinde de 
ingeslagen rijbaan rechts op te rijden (telastlegging F), en dat hij zijn snel
heid niet heeft geregeld zoals vereist is door de plaatsgesteldheid, haar be
lemmering, de verkeersdichtheid, het zicht, de staat van de weg, de staat en 
de lading van zijn voertuig, opdat de snelheid geen ongevallen kon veroor
zaken noch het verkeer hinderen (telastlegging G); 

Dat de appelrechters, door aldus met name uit te sluiten dat verweer
der de fout heeft begaan die een overtreding van artikel 19.3.5° van het Weg
verkeersreglement had kunnen opleveren, niet meer gehouden waren uit
spraak te doen over het niet-bestaan van een oorzakelijk verband tussen een 
dergelijke fout en het ongeval; 

Overwegende dat de appelrechters daarenboven, door aan hun eigen over
wegingen over het beginsel van de aansprakelijkheid toe te voegen dat "de 
eerste rechter de aansprakelijkheden oordeelkundig heeft bepaald en op cor
recte wijze uitspraak heeft gedaan over de burgerlijke belangen", en door diens 
beslissing wat dat betreft te bevestigen, de redenen van de voormelde be
slissing met name hebben overgenomen, blijkens welke "de rechtbank (ei
sers) betoog niet kan volgen, wanneer hij beweert dat de bromfiets (van ver
weerder) zou zijn 'opgedreven'; dat (verweerder) volgens de deskundige met 
een snelheid van 30 km/uur in plaats van 25 km/uur reed; dat hieruit niet 
kan worden afgeleid dat het motorrijtuig niet meer beantwoordde aan zijn 

(1) Zie Cass., 27 mei 1993, A.R. 9697, nr. 256. 
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oorspronkelijke categorie"; dat de tweede considerans van het bestreden von
nis, dat in het middel weergegeven wordt en in dat onderdeel bekritiseerd 
wordt, evenmin vermeldt dat de bromfiets inderdaad is "opgedreven"; dat het 
onderdeel, in zoverre het zich beroept op de "opgedreven" staat van het door 
verweerder bestuurde motorrijtuig, dus voortvloeit uit een onjuiste lezing van 
het bestreden vonnis; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
B. die waarbij uitspraak wordt gedaan over de omvang van de schade : 
Overwegende dat het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroe

pen vonnis, verweerder een provisionele vergoeding toekent, een geneesheer
deskundige aanwijst en zijn uitspraak over de rest van de vordering aan
houdt en, door een eigen beslissing, zegt dat de eerste rechter zal beslissen 
over het verder verloop van de rechtspleging; dat een dergelijke beslissing 
geen eindbeslissing is in de zin van artikel416 van het Wetboek van Straf
vordering en geen uitspraak doet over een geschil inzake bevoegdheid; 

Dat de voorziening, die is ingesteld voor de eindbeslissing, niet ontvan
kelijk is; 

Dat geen acht moet worden geslagen op het tweede onderdeel van het mid
del, dat geen verband houdt met de ontvankelijkheid van de voorziening die 
gericht is tegen de beslissing over de omvang van de schade, daar er in be
ginsel geen enkel oorzakelijk verband is tussen de fout van de bestuurder van 
een bromfiets, die bestaat in het niet-dragen van de helm, en het ongeval 
waarin die bestuurder betrokken is geraakt; dat die fout alleen een weer
slag kan hebben op de omvang van de lichamelijke schade van die bestuur
der; 

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

28 februari 2001- 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 

D/2003/0 196/2 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 
Bijlage bij DEEL 2 van JAARGANG 2001 

INHOUDSOPGAVE 

Collectieve arbeidsovereenkomst. 22januari 

Cassatieberoep. 23 januari 

Verwijzing van een rechtbank naar een andere. 24januari 

Politie - Openbaar ministerie - Rechten van de Mens 24januari 
- Geneeskunde. 

Redenen van de vonnissen en arresten. 24januari 

Onderzoeksgerechten. 24januari 

Bevoegdheid en aanleg- Misdrijf- Rechtbanken - 24januari 
Strafvordering. 

Overeenkomst- Bewijs. 26januari 

Belasting over de toegevoegde waarde. 26januari 

lnkomstenbelastingen. 26januari 

Overeenkomst. 26januari 

Inkomstenbelastingen - Cassatieberoep. 29januari 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite. 29 januari 

Verzet - Hoger beroep. 30 januari 

Wegverkeer. 30januari 

Strafvordering. 30 januari 

Hof van assisen. 30 januari 

Onderzoeksgerechten - Cassatieberoep. 30januari 

Strafvordering - Cassatieberoep. 31januari 

Cassatieberoep - Bewijs - Deskundigenonderzoek - 31 januari 
Beroepsgeheim - Cassatiemiddelen - Onderzoek in 
strafzaken- Rechtsbeginselen (Algemene)- Rech-
ten van de Mens. 

Voorlopige hechtenis - Recht van verdediging. 31 januari 

Vonnissen en arresten. 1 februari 

Wetten. Decreten. Ordonnanties. Besluiten - 1 februari 
Hoger beroep. 

Onderzoeksgerechten - Vonnissen en arresten. 6 februari 

---- I 
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Wegverkeer - Bewijs. 

Wegverkeer- Hoger beroep - Rechten van de Mens. 

Cassatieberoep- Burgerlijke rechtsvordering. 

Oplichting. 

Wegverkeer. 

Geneeskunde - Dieren. 

Rechterlijke organisatie- Cassatieberoep. 

Bevoegdheid en aanleg - Rechtbanken. 

Cassatiemiddelen- Wegverkeer. 

Rechten van de Mens- Wegverkeer- Bewijs
Redenen van de vonnissen an arresten. 

Bevoegdheid en aanleg. 

Voorlopige hechtenis - Rechten van de Mens -
Onderzoek in strafzaken- Beslag. 

Overeenkomst- Rechtsmisbruik- Rechtsbegin
selen (Algemene). 

Vordering in rechte. 

Douane en accijnzen- Cassatiemiddelen- Onaan
tastbare beoordeling door de feitenrechter. 

Merken - Benelux. 

Recht van verdediging. 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite - Cassa
tieberoep. 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite. 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite. 

Onderzoek in strafzaken - Cassatiemiddelen. 

Burgerlijke rechtsvordering. 

Hoger beroep. 

Cassatieberoep. 

Betekeningen en kennisgevingen - Arbitragehof
Prejudicieel geschil - Grondwet. 

6 februari Nr. 66 

6 februari Nr. 67 

6 februari Nr. 68 

6 februari Nr. 69 

6 februari Nr. 70 

6 februari Nr. 71 

7 februari Nr. 72 

7 februari Nr. 73 

7 februari Nr. 74 

7 februari Nr. 75 

7 februari Nr. 76 

7 februari Nr. 77 

8 februari Nr. 78 

8 februari Nr. 79 

9 februari Nr. 80 

9 februari Nr. 81 

12 februari Nr. 82 

12 februari Nr. 83 

12 februari Nr. 84 

12 februari Nr. 85 

13 februari Nr. 86 

13 februari Nr. 87 

13 februari Nr. 88 

13 februari Nr. 89 

14 februari Nr. 90 
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Cassatieberoep - Vonnissen en arresten - Onaan- 14 februari Nr. 91 
tastbare beoordeling door de feitenrechter - Rede-
nen van de vonnissen arresten - Recht van verdedi-
ging - Rechten van de Mens - Cassatiemiddelen -
Bewijs - Inkomstenbelastingen - Strafvordering-
Rechtbanken - Valsheid en gebruik van valse stuk-
ken - Misdrijf- Straf- Burgerlijke rechtsvorde-
ring - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst -
Ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

Vonnissen en arresten - Bewijs - Rechtbanken. 14 februari Nr. 92 

Energie - Retributie. 16 februari Nr. 93 

Huur van goederen - Lastgeving - Vennootschap- 16 februari Nr. 94 
pen - Rechtbanken - Vonnissen en arresten -
Bewijs - Recht van verdediging. 

lnkomstenbelastingen. 16 februari Nr. 95 

Arbeidsongeval - Indeplaatsstelling - Aansprake- 19 februari Nr. 96 
lijkheid buiten overeenkomst. 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Inde- 19 februari Nr. 97 
plaatsstelling. 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Onder- 19 februari Nr. 98 
wijs. 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 19 februari Nr. 99 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 19 februari Nr. 100 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 20 februari Nr. 101 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst - Bur- 20 februari Nr. 102 
gerlijke rechtsvordering - Bankbreuk en bedrieg-
lijk onvermogen. 

Onderzoek in strafzaken - Onaantastbare beoorde- 20 februari Nr. 103 
ling door de feitenrechter. 

Dagvaarding - Rechtbanken - Recht van verde- 20 februari Nr. 104 
diging. 

Redenen van de vonnissen en arresten - Vonnis- 20 februari Nr. 105 
sen en arresten - Stedenbouw. 

Voorlopige hechtenis - Onderzoeksgerechten. 20 februari Nr. 106 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 21 februari Nr. 107 

Cassatieberoep - Cassatie - Regeling van rechts- 21 februari Nr. 108 
gebied - Bevoegdheid en aanleg. 

Rechterlijke organisatie - Rechten van de Mens. 21 februari Nr. 109 

Huur van goederen. 23 februari Nr. 110 

Eigendom. 23 februari Nr. 111 

Overeenkomst. 23 februari Nr. 112 
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Bestaansminimum. 

Arbitragehof. 

Vonnissen en arresten - Taalgebruik - Cassatie
middelen. 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

Rechten van de Mens. 

Diefstal en afpersing. 

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst. 

26 februari 

26 februari 

26 februari 

27 februari 

27 februari 

27 februari 

28 februari 

Nr. 113 

Nr. 114 

Nr. 115 

Nr. 116 

Nr. 117 

Nr. 118 

Nr. 119 
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