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1 e KAMER- 21 september 2001 

OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN. LEVERINGEN. DIENSTEN)- ALGE

MENE AANNEMINGSVOORWAARDEN- AANNEMER- VORDERING TOT BETALING VAN VERWIJL
INTREST- RECHTSVORDERING- TERMIJNEN. 

De termijn van eenjaar waarbinnen de rechtsvordering door de aannemer moet wor
den ingesteld, kan, aangezien het gaat om een rechtsvordering tot betaling van verwijl
interest, ten vroegste beginnen te lopen vanaf de betaling van het saldo van de over
eenkomst, wanneer die betaling na de voorlopige keuring van de gezamenlijke werken 
is gebeurd. (Artt. 15, § 4 en 18, § 2, M.B. 10 aug. 1977.) 

(C.E.I. ELECTROTEC N.V T. WAALS GEWEST) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0427.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 maart 1999 door het Hof 
van Beroep te Brussel· gewezen; 

Over het middel : schending van de artikelen 15, § 4, en 18, § 2, van het ministe
rieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemings
voorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, zo
als zij van kracht waren voor hun wijziging bij het koninklijk besluit van 8 oktober 
1985, 

doordat het arrest de vordering van eiseres niet ontvanke'lijk verklaart wegens ver
val op grond dat "(de eerste en de tweede verweerder) op grond van artikel18, § 2, van 
de algemene aannemingsvoorwaarden die op de betrokken overeenkomsten van toe
passing zijn, aanvoeren dat het recht van (eiseres) om tegen hen op te treden ver
vallen is; ( ... ) dat (eiseres) betoogt (. .. ) dat artikel15.D. van de algemene aannemings
voorwaarden afwijkt van artikel 18, § 2, van die voorwaarden; dat zij haar stelling 
steunt op een arrest van het Hofvan Cassatie van 14 februari 1985 ( ... ); dat (ver
weerder) met verwijzing naar de conclusie van advocaat-generaal Piret voor dat ar
rest, aanvoert dat het enige punt waarop artikel15.D. van de algemene aannemings
voorwaarden impliciet a:!Wijkt van artikel 18, § 2, van die voorwaarden, het vertrekpunt 
betreft van de verjaringstermijn van een jaar; aangezien dat artikel 15.D. de rechts
vordering van de aannemer tot betaling van verwijlinterest doet afhangen van het in
dienen van een schriftelijke aanvraag, die als schuldvordering geldt, die uiterlijk op 
de dertigste dag na de betaling van het saldo van de overeenkomst moet worden in
gesteld ... ; (. .. ) uit dat arrest onbetwistbaar blijkt dat het Hofvan Cassatie heeft be
slist dat, met betrekking tot de schuldvorderingen voor intrest, de artikelen 15.D en 
18, § 2, van de algemene aannemingsvoorwaarden samen moesten worden toege
past; dat het hoge rechtscollege, als dat niet de betekenis van zijn beslissing is, de toe
passing vervat in artikel 18, § 2, zou hebben uitgesloten veeleer dan te oordelen dat 
er gewoon een afwijking van dat artikel was; dat het beginsel van verval van 18, § 2, 
van de algemene aannemingsvoorwaarden dus eveneens van toepassing is op de schuld
vorderingen van interest;( ... ) dat het Hofin werkelijkheid de analyse van advocaat
generaal Piret niet heeft afgewezen; dat het zulks trouwens niet diende te doen in de 
aanhangig gemaakte zaak aangezien het bestreden vonnis het beginsel zelf van de af
wijking op artikel 18, § 2, van de algemene aannemingsvoorwaarden had afgewe
zen, door te beslissen dat de vordering tot betaling van verwijlintrest niet ontvan
kelijk was, aangezien zij niet was ingesteld binnen de termijn van een jaar na de 
voorlopige keuring; het Hof, bijgevolg, door voornoemd arrest geen uitspraak heeft ge
daan over de draagwijdte van de afwijking op artikel 18, § 2, van de algemene 
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aannemingsvoorwaarden vervat in artikel 15.D van de algemene aannemings
voorwaarden; ( ... ) dat bijgevolg in dit geval de maatregel van die afwijking moet wor
den onderzocht; ( ... ) dat het verval als bepaald in artikel18, § 2, van de algemene 
aannemingsvoorwaarden de regel is; ( ... ) dat artikel15.D van de algemene aannemings
voorwaarden klaarblijkelijk de rechten van de aannemer heeft willen vrijwaren in de 
gevallen waarin de betaling van het saldo, waarop de berekening van de verwijlint
rest steunt, bijna of meer dan een jaar na de voorlopige oplevering gebeurt; dat aan 
artikel15.D van de algemene aannemingsvoorwaarden een draagwijdte moet wor
den gegeven die het beginsel van artikel 18, § 2, van die voorwaarden het beste vrij
waart; ( ... ) dat beide voormelde bepalingen zeer goed verenigbaar en doeltreffend zijn 
wanneer men, zoals advocaat-generaal Piret voorstelt, de afwijking van artikel15.D 
van de algemene aannemingsvoorwaarden beperkt tot het vertrekpunt van deter
mijn van verval; dat de aannemer aldus, aangezien de termijn van een jaar van ar
tikel18, § 2, van de algemene aannemingsvoorwaarden pas begint te lopen vanaf de 
aangifte van schuldvordering die is gedaan overeenkomstig artikel 15.D. van de al
gemene aannemingsvoorwaarden, dat wil zeggen ten laatste op de dertigste kalender
dag volgend op de dag waarop het saldo van de overeenkomst wordt betaald, over de 
nodige tijd beschikt om zijn rechten tijdig te doen gelden; ( ... ) dat ten dezen moet wor
den vastgesteld dat er meer dan een jaar is verlopen tussen het indienen van deli
tigieuze verklaringen van schuldvordering, overeenkomstig artikel15.D. van deal
gemene aannemingsvoorwaarden en het instellen van de vordering in rechte", 

terwijl artikel15, § 4, van de algemene aannemingsvoorwaarden bepaalt dat om de 
verwijlintrest "te bekomen de aannemer ten laatste op de negentigste kalenderdag vol
gend op de dag waarop het saldo van de overeenkomst wordt betaald een schrifte
lijke aanvraag moet indienen die als schuldvordering geldt"; die bepaling afwijkt van 
artikel 18, § 2, van de algemene aannemingsvoorwaarden dat bepaalt dat "( ... ) ie
dere rechtsvordering betreffende een overeenkomst op straffe van verval ( ... ) door de 
aannemer moet worden ingediend ten laatste een jaar na de voorlopige keuring van 
de gezamenlijke werken"; artikel15, § 4, een algemene uitzondering op voornoemd ar
tikel 18, § 2, uitmaakt en niet aileen wat betreft het vertrekpunt van de vervalter
mijn als bedoeld in artikel 18, § 2; artikel 18, § 2, met andere woorden, niet van toe
passing is, zelfs niet als de betaling van het saldo later gebeurt dan een jaar na de 
voorlopige keuring van de gezamenlijke werken; uit de vaststellingen van het ar
rest blijkt dat eiseres die verklaringen van schuldvordering van verwijlinterest heeft 
ingediend binnen de termijn van negentig kalenderdagen na de dag van de betaling 
van het saldo van de overeenkomst; daaruit volgt dat het arrest, door vast te stel
len dat een termijn van meer dan eenjaar is verlopen sedert het indienen van de ver
klaringen van schuldvordering van verwijlintrest en het instellen van een rechtsvor
dering door eiseres, niet wettig beslist dat die rechtsvordering vervallen en dus niet 
ontvankelijk is : 

Overwegende dat artikel 18, § 2, van het koninklijk besluit van 10 au
gustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden 
van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten, zoals het 
op de litigieuze overeenkomst van toepassing was, bepaalt dat in elk geval 
iedere rechtsvordering betreffende een overeenkomst op straffe van ver
val, door de aannemer moet worden ingediend ten laatste een jaar na de voor
lopige keuring van de gezamenlijke werken; 

Dat de aannemer ingevolge artikel 15, § 4, van dat besluit in dezelfde ver
sie, om de moratoire interest te bekomen ten laatste op de negentigste 
kalenderdag volgend op de dag waarop het saldo van de overeenkomst wordt 
betaald een schriftelijke aanvraag moet indienen die als schuldvordering geldt; 

Overwegende dat uit het onderling verband tussen die bepalingen volgt dat 
de termijn van een jaar waarbinnen de rechtsvordering moet worden inge
steld, aangezien het gaat om een rechtsvordering tot betaling van verwijl
interest, ten vroegste kan beginnen lopen vanaf de betaling van het saldo van 
de overeenkomst, wanneer die betaling na de voorlopige keuring van de ge
zamenlijke werken gebeurt; 
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Dat artikel 15, § 4, aileen in die mate afwijkt van artikel 18, § 2; 

Dat het middel, dat op de bewering berust dat artikel 15, § 4, de toepas
sing van artikel 18, § 2, uitsluit, naar recht faalt; 

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

21 september 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voor
zitter- Verslaggeuer: de h. Echement -Andersluidende conclusie (1) van de h. Hen
kes, advocaat-generaal- Aduocaten: mrs. Gerard, Simont en Draps. 

Nr. 482 

1 e KAMER - 21 september 2001 

WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 14- JACHT- OPEN
BARE WEG- WILD - VERKEERSBELEMMERING - SIGNALISATIE - DRAAGWIJDTE. 

(1) Het O.M. concludeerde tot vernietiging. De vraag was of de rechtsvordering inzake een ge
schil over een vordering tot het verkrijgen van verwijlintrest door de aannemer kon worden in
gesteld na het verstrijken van de termijn die voor de rechtsvordering inzake de overeenkomst is 
bepaald. De moeilijkheid sproot hieruit voort dat art. 15, § 4, M.B. 10 aug. 1977 houdende vast
stelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, le
veringen en diensten, zoals het van kracht was voor de wijziging bij M.B. van 8 okt, 1985, de ter
mijn voor het instellen van een schriftelijke aanvraag (bij de administratis) die als schuldvordering 
geldt voor de verwijlintrest op de nog verschuldigde betalingen, op negentig dagen bepaalt vanaf 
de betaling van het saldo van de overeenkomst, terwijl art. 18, § 2, van het>~elfde besluit be
paalt dat iedere rechtsvordering betreffende een overeenkomst binnen een jaar moet worden in
gesteld na de voorlopige keuring van de gezamenlijke werken (of leveringen). 

In zijn arrest van 14 febr. 1985 (A.R. 7187, nr. 358) beslist het Hofvan Cassatie dat "de bij
zondere bepaling van artikel 15.D (in casu 15, § 4) afWijkt van de in artikel 18, B, (in casu 18, § 
2) vervatte regel ( ... ) zodat een aanvraag tot het bekomen van verwijlintrest ( ... ) geldig is inge
steld binnen de termijn van dertig dagen bepaald bij artikel15, D, ook al is het saldo van de over
eenkomst pas na het verstrijken van de in artikel 18, B, bepaalde termijn van een jaar be
taald". Volgens dat arrest volgt daaruit dat de bestreden beslissing die door op grand van art. 18 
van de aannemingsvoorwaarden te beslissen dat de vordering tot betaling van verwijlintrest die 
niet is ingesteld binnen de termijn van een jaar na de voorlopige keuring en niet ontvankelijk is, 
niet naar recht is verantwoord. 

Het O.M. was van oordeel dat de beslissing aldus diende te worden begrepen dat de rechts
vordering tot betaling van verwijlintrest ontvankelijk was, zelfs als de rechtsvordering niet was 
ingesteld binnen de termijn van een jaar bep.aald bij art. 18, § 2, aangezien de aanvraag die als 
schuldvordering geldt geldig was ingediend binnen de termijn van dertig dagen na de betaling van 
het saldo van de overeenkomst. De samenvatting van dat arrest die in de A. C. is gepubliceerd leek 
overigens die lezing te bevestigen. 

In dit geval had het hof van beroep geoordeeld dat de termijn van een jaar voor de rechtsvor
dering inzake verwijlintrest began te lopen vanaf de datum van verklaring van schuldvordering 
van verwijlintrest en dat meer dan een jaar was verlopen sedert de verklaringen van schuldvor
deringen van verwijlintrest en het instellen van de rechtsvordering, zodat de vordering tot be
taling van verwijlintrest ratione temporis niet ontvankelijk was. Het O.M. was van oordee] dat 
die beslissing in strijd was met de voornoemde leer van het Hof. Het Hof heeft nochtans anders 
beslist en geoordeeld dat het vroegere arrest van het Hof impliceert dat het he eft beslist dat de 
afWijking vervat in art. 15, § 4, algemeen is en dat de termijn van verval van art, 18, § 2, niet van 
toepassing is op de rechtsvordering inzake de verwijlintrest. 



1502 HOF VAN CASSATIE Nr. 482 

Het wild dat zich ten gevolge van een klopjacht op de openbare weg bevindt is geen ver
keersbelemmering, in de zin van de Wegverkeerswet, die de organisator van de jacht 
heeft doen ontstaan (1). (Artt. 13 en 14 Wegverkeerswet.) 

(H ... T. P. .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0451.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 november 1999 door 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dinant in hoger beroep gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1315, eerste lid, 1382, 1383, 1385 
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek, 2ter, 14, tweede lid, 
van de Jachtwet van 28 februari 1882 (als gewijzigd bij het Waalse decreet van 14 juli 
1994), 13, 14 van de wetten over de politie van het wegverkeer, gecoi:irdineerd bij het 
koninklijk besluit van 16 maart 1968, 66.4, 78, 80 van het koninklijk besluit van 1 de
cember 1975 houdende algemeen reglement over de politie van het wegverkeer, 185, 
186, 188 van de wet van 19 december 1854 houdende het Boswetboek (als gewijzigd 
bij het Waalse decreet van 16 februari 1995), 24, 1°, 27, 29 en 30 van het besluit van 
de Waalse regering tot uitvoering van de artikelen 186bis, 188, 193, 194, 196 en 197 
van titel XIV van de wet van 19 december 1854, 

doordat het bestreden vonnis heeft vastgesteld dat eiser op 15 januari 1997 tus
sen 14h en 16h te Rochefort in het bos van Halleux een klopjacht heeft georgani
seerd; dat verweerder op dezelfde dag te 18h45 met zijn voertuig op de nationale weg 
949 te Buissonville reed; dat hij op een plaats op twee kilometer van het bos van Hal
leux waar de klopjacht was gehouden een everzwijn aanreed dat de weg overstak, en 
vervolgens eiser veroordeelt om aan verweerder tot vergoeding van de schade aan zijn 
voertuig het bedrag van 189.450 frank te betalen vermeerderd met de compensa
toire interest vanaf 15 januari 1997, de gerechtelijke interest en de kosten, op grond 
"dat volgens (verweerder) het grondgebied waar de door (eiser) georganiseerde jacht 
werd gehouden aan de nationale weg naar Rochefort paalde en dat geen enkele bij
zondere voorzorgsmaatregel werd getroffen om de automobilisten te wijzen op het ge
vaar van loslopend wild ten gevolge van de klopjacht; dat de rechtbank in dit geval 
het niet eens kan zijn met de redenering van de eerste rechter die de oorspronke
lijke vordering van (verweerder) heeft afgewezen op grond, enerzijds dat het niet mo
gelijk was dat het bewuste everzwijn na de klopjacht terug naar zijn territorium keerde 
omdat het uit de richting van het bos van Halleux kwam waar de jacht werd gehou
den en anderzijds, dat het weinig waarschijnlijk was dat het dier twee uren en een 
half na de jacht uit dat bos naar de nationale weg 949 zou zijn gevlucht en daarbij 
dwars door Buissonville zou zijn gelopen; dat een dergelijke ontleding van de gebeur
tenissen alleen geloofwaardig is als men impliciet aanneemt dat het verstoren van de 
rust van het wild door een klopjacht niet langer kan duren dan twee uur na het einde 
van die jacht en als men ervan uitgaat dat de dieren waarop jacht wordt gemaakt zich 
alleen in rechte lijn verplaatsen, wat op zijn minst twijfelachtig is, en bovendien ver
onderstelt dat het opdoemen van het everzwijn op de rijbaan het gevolg is van een an
dere klopjacht die vrij kort bij de plaats van het ongeval zou zijn gehouden; dat daar
entegen is aangetoond dat geen anderejacht ofklopjacht dan die van (eiser) is gehouden 
binnen een afstand van twee kilometer van de plaats van het ongeval in de richting 
vanwaar het everzwijn kwam en dat tevens is gebleken dat (eiser) geen aangepaste 

(1) Mutatis mutandis zie Cass., 21 april1988, A.R. 8002, nr. 505; 19 maart 1986, A.R. 4 700, nr. 
455; 28 jan. 1981, A.R. 1254, A. C., 1980-81, nr. 312; 24 feb. 1975, A. C., 1975; H. DE RADZITZKY 
n'OsTROWICK, "Battues et accidents de la circulation", Opmerking onder Luik, mei 1990, J.L.M.B., 
1992, blz. 439 e.v. 
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signalisatie had aangebracht op de voomaamste wegen langs het bos van Haileux waar 
die klopjacht werd gehouden; dat daaruit volgt dat (eiser) wel degelijk een fout heeft 
begaan die een oorzakelijk verband met het ongeval vertoont aangezien het opda-

. gen van het everzwijn aileen te wijten kan zijn aan de klopjacht die (eiser) heeft ge
organiseerd terwijl (verweerder) die geen reden had om bijzonder waakzaam te zijn, 
het risico van die klopjacht niet kon ondervangen ( ... ); dat het beroepen vonnis moet 
worden gewijzigd en (eiser) als enige verantwoordelijke voor het ongeval moet wor
den aangewezen", 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn conclusie voor de rechtbank van eerste aan
leg aanvoerde "dat (verweerder) om gelijk te halen in een vordering tot aansprake
lijkheid de fout, de schade en het oorzakelijk verband tussen beide moet aantonen; ( ... ) 
het vaststaat dat de klopjacht aileen in het bos van Halleux werd gehouden, dat op 
twee kilometer van de plaats van het ongeval is gelegen ( ... ); het everzwijn de baan 
overstak ( ... ) drie uur nadat de (klopjacht) was geeindigd; (. .. ) (verweerder) hoe dan 
ook geen oorzakelijkheidsverband tussen de verplaatsing van het everzwijn en de klop
jacht kan aantonen"; "( ... ) (verweerder) geenszins heeft verklaard dat het aangere
den everzwijn op hol was geslagen"; bij de parlementaire voorbereiding van artikel 79 
van het voorontwerp van het Waals Jachtwetboek "de commissie tot herziening van 
de Jachtwet van 28 februari 1882 (. .. ) heeft voorgesteld om (de aansprakelijkheid van 
de organisator van de jacht) te beperken tot maximaal 1 kilometer buiten het jacht
terrein; het de lege lata, in ieder geval, staat aan de benadeelde autobestuurder aan 
te tonen dat wild op twee kilometer afstand van een klopjacht nog opgeschrikt is en 
zelfs uit die zone is weggevlucht; (. .. ) niets erop wijst dat het overstekend wild op hol 
was geslagen en verder wel degelijk uit (eisers) jachtgebied afkomstig was"; het be
streden vonnis overweegt "dat (eiser) wel degelijk een fout heeft begaan die een oor
zakelijk verband met het ongeval vertoont aangezien het opdagen van het ever
zwijn aileen te wijten kan zijn aan de klopjacht die (eiser) heeft georganiseerd"; het 
bestreden vonnis niet antwoordt op voormeld middel uit eisers conclusie volgens het
welk verweerder niet aantoont dat het aangereden everzwijn door de klopjacht op hol 
was geslagen, aangezien die op twee kilometer daarvandaan was gehouden en bijna 
drie uur voordien was beeindigd; het bestreden vonnnis dus niet regelmatig met re
denen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het volgens het bestreden vonnis weliswaar "op zijn minst twij
felachtig is", "dat de hinder die een klopjacht voor het wild oplevert meer dan twee 
uur na het einde ervan kan voortduren"; het bestreden vonnis, als het door die re
den heeft willen antwoorden op het middel uit eisers conclusie ten betoge dat ver
weerder niet aantoont dat het aangereden everzwijn door de klopjacht op hol was ge
slagen, de regels inzake de bewijslast miskent; immers ingevolge artikel1315, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, "hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, het 
bestaan daarvan moet bewijzen"; volgens artikel 870 van het Gerechtelijk Wetboek "ie
dere partij het bewijs moet leveren van de feiten die zij aanvoert"; de onzekerheid of 
de twijfel die na het overleggen van een bewijs blijft bestaan ten laste moet blijven van 
degene die dat bewijs dient te leveren; te dezen uit voorgaande reden blijkt dat ver
weerder niet bewijst wat hij hoorde te bewijzen namelijk dat het door hem aangere
den everzwijn op hol was geslagen door de door eiser georganiseerde klopjacht die reeds 
meer dan twee uur was beeindigd (schending van de artikelen 1315, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek); 

derde onderdeel, de aansprakelijkheid van de organisator van een jacht niet in het 
gedrang komt aileen door het feit dat wild van zijn terrein tijdens een klopjacht ont
snapt; wild onder niemands toezicht staat, zodat artikel1385 van het Burgerlijk Wet
hoek niet toepasselijk is; de vergoeding van de schade ten gevolge van door wild ver
oorzaakte verkeersongevailen, bij ontstentenis van bijzondere wetgeving, geregeld wordt 
door het gemeen recht van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; de 
organisator van eenjacht enkel aansprakelijk is als hij een fout heeft begaan die het 
ongeval heeft veroorzaakt; de organisatie van een klopjacht geen ongeoorloofde daad 
is, aangezien de j acht een recht is waarvan de uitoefening geregeld is en een j acht met 
drijvers mag worden georganiseerd (artikel14, tweede lid wet van 28 februari 1882); 
het feit dat het wild door een klopjacht op hol slaat en uit het jachtgebied ontsnapt 
n~et impliceert dat de organisator van de klopjacht een fout heeft begaan, aange-
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zien een dergelijke jacht altijd beoogt het wild te verdrijven om erop te kunnen ja
gen; overigens "in het Waalse Gewest het verboden is te jagen op elk grofwild bin
nen een afgesloten terrein" (artikel 2ter, Jachtwet van 28 februari 1882); de organi
satie van een klopjacht alleen foutiefwordt door de omstandigheden waarin die verloopt, 
bij gebrek aan veiligheids- of voorzorgsmaatregelen die zich opdringen; het louter feit 
dat het wild ten gevolge van een klopjacht een weg oversteekt derhalve niet vol
staat om de aansprakelijkheid van de organisator in het gedrang te brengen; die om
standigheid immers niet noodzakelijk het bestaan van een fout, een nalatigheid of een 
onvoorzichtigheid van laatstgenoemde impliceert; het bestreden vonnis te dezen vast
stelt, enerzijds, dat eiser een klopjacht heeft georganiseerd tussen 14h en 16h in het 
bos van Halleux, op twee kilometer van de plaats waar, om 18h45 verweerder een ever
zwijn aanreed dat de nationale weg overstak; het bestreden vonnis overweegt "dat het 
opdagen van het everzwijn alleen te wijten kan zijn aan de klopjacht die (eiser) heeft 
georganiseerd"; het bestreden vonnis, door die motieven niet vaststelt dat het over
steken van de nationale weg door dat everzwijn, 2 u. 45 m. na het einde van de klop
jacht en 2 km. verwijderd van de plaats van die klopjacht, te wijten is aan een fout, 
een onvoorzichtigheid of een nalatigheid van eiser; het bijgevolg, op grond van de voor
melde motieven, eiser niet wettig kon veroordelen tot vergoeding van de schade aan 
verweerders voertuig (schending van de artikelen 1382, 1383, 1385 van het Burger
lijk Wetboek, 2ter en 14, tweede lid, van de wet van 28 februari 1882); 

vierde onderdeel, eiser in zijn conclusie voor de rechtbank van eerste aanleg be
toogde dat hem niet kon worden verweten dat hij op de nationale weg 949 geen aan
gepaste signalisatie had aangebracht, op grond dat : "naar luid van artikel13 van het 
koninklijk besluit van 16 maart 1968, het plaatsen van verkeerstekens op de open
bare weg tot de uitsluitende bevoegdheid van de overheid behoort; een prive
persoon niet zomaar om persoonlijke redenen de verkeerstekens mag wijzigen; (ei
ser) als leider van de klopjacht op 8 november 1996 bij de Mdeling Natuur en Bossen 
van het Waalse Gewest, kanton Rochefort, een verzoek had ingediend om de verkeer
stekens te mogen wijzigen; de overheid bij beslissing nr. R024.1124/96 van 8 novem
ber 1996 alle verkeer op de boswegen heeft verboden en (eiser) heeft verzocht op die 
wegen informatieborden te plaatsen; de overheid, door (eiser) te verplichten alleen ver
keerstekens te plaatsen op de wegen die aan het jachtgebied palen, heeft bepaald dat 
het risico dat wild uit het jachtgebied van (eiser) zich van dat gebied zou verwijde
ren uiterst gering, zo niet onbestaande, was; (eiser) alleen maar de beslissing van de 
overheid kon toepassen en de verkeerstekens niet verder mocht aanpassen dan het
geen in dat besluit was vastgelegd"; het bestreden vonnis eiser verwijt "dat hij geen 
aangepaste signalisatie had aangebracht op de voornaamste wegen langs het bos van 
Halleux waar die klopjacht werd gehouden", zonder te antwoorden op voornoemd mid
del uit eisers conclusie volgens hetwelk hij de verkeerstekens niet eigenmachtig mocht 
wijzigen, verder dan hetgeen was bepaald in de vergunning die het ministerie van het 
Waalse Gewest hem had verleend om borden te plaatsen met inlichtingen over het ver
bod om de boswegen te berijden; het bestreden vonnis bijgevolg niet regelmatig met 
redenen is omkleed (schending van artikel149 van de Grondwet); 

vijfde onderdeel, artikel 13 van de gecoordineerde wetten op de politie over het weg
verkeer bepaalt : "Tekens die een gebod of een verbod inhouden worden geplaatst door 
de overheid die de maatregel heeft genomen. Ret plaatsen van andere tekens op de 
weg berust bij de overheid die het beheer over de weg heeft"; het plaatsen van het 
gevaarteken A27 (oversteken van grofwild), als bedoeld in artikel 66.4 van het Weg
verkeersreglement, dat de gevaartekens opsomt, ingevolge die bepaling moet gebeu
ren door de overheid die het beheer heeft over de weg waar het in voorkomend ge
val moet worden geplaatst; artikel 14 van de gecoordineerde wetten bepaalt : "In 
afwijking van artikel 13 moeten de verkeersbelemmeringen aangeduid worden door 
degene die ze heeft doen ontstaan. Ingeval hij hierin tekort schiet neemt de over
heid die het beheer over de openbare weg heeft, die verplichting op zich. Werken in 
uitvoering op de openbare weg worden onder de door de Koning te bepalen voorwaar
den aangeduid door degene die de werken uitvoert"; artikel 78 van het koninklijk be
sluit van 1 december 1975 het signaleren van werken (artikel 78.1) en van verkeers
belemmeringen (artikel 78.2) regelt; een klopjacht in een bos geen "werken" op de 
openbare weg uitmaakt; een everzwijn dat de rijbaan oversteekt geen "verkeersbe
lemmering" is in de zin van artikel14 van de gecoordineerde wetten en 78 van het Weg-
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verkeersreglement, te weten een voorwerp dat de openbare weg gedurende een be
paalde duur verspert; volgens artikel 80 van dat koninklijk besluit "buiten de bij dit 
reglement uitdrukkelijk bedoelde gevallen, de bij dit laatste voorgeschreven verkeers
tekens op de openbare weg slechts mogen worden aangebracht door de wettelijk daar
toe bevoegde overheden"; de organisator bijgevolg noch krachtens de gecoiirdi
neerde wetten, noch krachtens het Wegverkeersreglement eigenmachtig op de 
verkeerswegen tekens mocht aanbrengen om te wijzen op het risico van wild dat zich 
verplaatst; ingevolge het Boswetboek en zijn uitvoeringsbesluiten in het Waalse Ge
west, de organisator van een jacht voor de uitoefening van zijn eigen jachtrecht, aan 
de bevoegde overheid een tijdelijk of beperkt verbod op personenverkeer in de be
trokken boss en en wouden mag vragen evenals de toestemming om die verbods- of 
beperkingsmaatregel op aanplakborden aan te kondigen (artikel 188, Boswetboek; ar
tikelen 24, 1°, 27, 29, 30 Besluit van de Waalse regering van 28 februari 1996; bij
lage IV, punt A, bij dat besluit); die reglementering evenwel geen betrekking heeft op 
"andere wegen dan de ruilverkavelingswegen" (artikelen 185 en 186, Boswetboek); ei
ser betoogde dat hij krachtens de vergunning van de Waalse regering informatie
borden als bedoeld in bijlage IV van voornoemde besluit van de Waalse regering had 
geplaatst zonder dat zulks is tegengesproken; het bestreden vonnis eiser verwijt dat 
hij "geen aangepaste signalisatie had aangebracht op de voornaamste wegen langs het 
bos van Halleux waar die klopjacht werd gehouden" inzonderheid op de nationale weg 
949 waar het ongeval is gebeurd, en overweegt "dat daaruit volgt dat (eiser) wel de
gelijk een fout heeft begaan die een oorzakelijk verband met het ongeval vertoont"; 
eiser nochtans noch krachtens de gecoiirdineerde wetten van 16 maart 1968, noch krach
tens het Wegverkeersreglement, noch krachtens het Boswetboek en zijn uitvoerings
besluit waarschuwingsborden mocht plaatsen die wezen op het gevaar van overste
kend wild op de nationale weg 949; het bestreden vonnis, door eiser toch te veroordelen 
tot vergoeding van de door verweerder geleden schade, de artikelen 13, 14 van de ge
coiirdineerde wetten van 16 maart 1968, 66.4, 78, 80 van het koninklijk besluit van 
1 december 1975, 185, 186, 188 van het Boswetboek, 24, 1°, 27, 29, 30 van het be
sluit van de Waalse regering van 28 februari 1996, 1382 en 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt : 

Wat betreft het vijfde onderdeel : 

Overwegende dat het bestreden vonnis aan eiser aileen als fout ten laste 
legt dat hij "geen aangepaste signalisatie had aangebracht op de voornaam
ste wegen langs het bos" waar de litigieuze klopjacht werd gehouden; 

Overwegende dat artikel13 van de gecoordineerde wetten over de poli
tie van het wegverkeer bepaalt dat tekens die een gebod of een verbod in
houden worden geplaatst door de overheid die de maatregel heeft geno
men; dat het plaatsen van andere tekens op de weg berust bij de overheid 
die het beheer over de weg heeft; 

Overwegende dat artikel14 van die wetten, afwijkt van die bepaling en 
voorschrijft dat de verkeersbelemmeringen aangeduid moeten worden door 
degene die ze heeft doen ontstaan; 

Overwegende dat het wild dat zich ten gevolge van een klopjacht op de 
openbare weg bevindt geen verkeersbelemmering, in de zin van die bepa
ling, is die de organisator van de jacht heeft doen ontstaan; 

Dat dit onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder de andere onderdelen van het middel te moeten 
onderzoeken die tot geen ruimere vernietiging kunnen leiden; vernietigt het 
bestreden vonnis behalve in zoverre het het hoger beroep ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 

=r_- _o ____:_:_: 
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het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de bodemrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Recht bank van Eerste Aanleg te N amen. 

21 september 2001- 1 e kamer - Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voor
zitter- Verslaggever : mevr. Matray- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 483 

18 KAMER- 21 september 2001 

ERFDIENSTBAARHEID- RECHT VAN DOORGANG- INGESLOTEN ERF- TIJDELIJK TOE
STAND - PERSOONLIJK RECHT- GEVOLG 

De beslissing die eerst vaststelt dat een beding, waarbij een erfdienstbaarheid van door
gang wordt gevestigd ten voordele van de verkoper en van de nieuwe koper van een 
erf, slechts in de koopakte werd ingevoegd om de toestand van een tijdelijke inge
slotenheid te verhelpen die ontstaan was door de noodzakelijke splitsing van koo
pakten betreffende verschillende erven, en vervolgens dat recht omschrijft als een per
soonlijk recht en beslist dat het niet overgedragen kan worden, miskent het wettelijk 
begrip erfdienstbaarheid niet (1). (Art. 686 B.W.) 

(E.G ... E.A. T. B.R ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0486.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 februari 1998 in ha
ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te N amen; 

Over het middel: schending van de artikelen 637, 639, 686, 687, 688, 689, 691, 695, 
1134; 1165 van het Burgerlijk Wetboek en 1 van de Hypotheekwet van 16 december 
1851, 

doordat het bestreden vonnis voor recht zegt dat het in de koopakte van 7 fe
bruari 1990 toegestane recht van doorgang een recht was dat op persoonlijke titel aan 
de n.v. I. C. verleend was en geen erfdienstbaarheid ten voordele van een erfwaar
van de eisers thans eigenaar zijn en dat laatstgenoemden bijgevolg geen houder zijn 
van enige bedongen erfdienstbaarheid van doorgang die het aan de verweerders toe
behorende perceel, kadastraal bekend onder afdeling C nr. 110, bezwaart, zulks op grand 
dat "het litigieuze beding preciseert : 'Aangezien de verkochte goederen volledig in
gesloten zijn, hebben (de verweerders) hierbij een erfdienstbaarheid toegestaan ten 
voordele van de naamloze vennootschap I. C., die aanvaardt. De erfdienstbaarheid (is) 
eeuwigdurend, kan niet worden herroepen en zal door alle derden-houders van de ei
gendom die thans (aan de verweerders) toebehoort, moeten worden nageleefd'; dat ter 
zake niet kan worden betwist dat een erfdienstbaarheid van doorgang enkel kan wor
den toegestaan ten voordele van een goed en niet ten voordele van een persoon ( ... ); 

(1) Zie Cass., 16 mei 1952, A. C., 1952, 518. 
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dat in casu, hoewel er in het beding inderdaad sprake is van het verlenen van een erf
dienstbaarheid van doorgang, daarin wordt bepaald dat zulks gebeurt ten voordele van 
de n.v. I. C. en niet ten voordele van het verkochte erf; dat bijgevolg, gelet op de ken
nelijke tegenstrijdigheid van de bewoordingen in het litigieuze beding, moet wor
den nagegaan wat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen was toen zij die 
akte ondertekenden; dat het daarvoor niet (on)nuttig is niet alleen de litigieuze akte 
zelf, maar ook de voorlopige koopovereenkomst en de overige door de partijen des
tijds ondertekende stukken te onderzoeken; dat de rechtbank bij dat onderzoek erop 
wijst dat : op de laatste bladzijde van de op 22 oktober 1989 ondertekende voorlo
pige koopovereenkomst, de vestiging van een recht van doorgang wordt bedongen ten 
voordele van de verkoper en van de huidige koper op een strook grond van 29 me
ter lang, langs de breedte, vanaf de ingangspoort, op het perceel nr. C 110, dat de toe
gang tot de place de l'Europe mogelijk maakt; zulks bevestigd werd door het plan dat 
landmeter D. had opgemaakt; de op 7 februari 1990 verleden koopakte niet langer voor
ziet in de overdracht van die strook grond, waardoor de verkochte goederen volledig 
ingesloten raakten, wat verklaart waarom het litigieuze beding is ingevoerd; nota
ris D. reeds, daags nadat de authentieke koopakte van 7 februari 1990 verleden was, 
notaris L. een ontwerp van voorlopige koopovereenkomst betreffende aan de ver
kochte hoeve grenzende percelen stuurde; het eerder toegestane recht van door
gang door de aankoop van die percelen zijn bestaansreden zou verloren hebben; voor
noemd ontwerp van voorlopige koopovereenkomst van 8 februari 1990 een clausule 
bevatte waarin de n.v. I. C. afstand deed van het recht van doorgang dat haar bij akte 
van 7 februari 1990 was toegestaan; dat project wegens financiele moeilijkheden van 
de aankopende vennootschap niet kon doorgaan; dat uit het onderzoek van de ver
schillende stukken blijkt dat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen erin be
stond niet alleen de hoeve, maar ook een aantal nabijgelegen percelen te verkopen; 
dat evenzeer vaststaat dat het litigieuze beding waarbij 'ten voordele van de n.v. I. C. 
een recht van doorgang' wordt gevestigd, slechts werd ingevoegd om de toestand van 
ingeslotenheid te verhelpen die ontstaan was door de noodzakelijke splitsing van de 
koopakten; dat het bijgevolg geen twijfellijdt dat genoemd voordeel aan de n.v. I. C., 

·en uitsluitend aan haar, is toegestaan en dat zij overigens op het punt stond ervan af 
te zien; dat bovendien het feit dat die 'erfdienstbaarheid' als eeuwigdurend en niet her
roepbaar wordt omschreven, in de context van de zin moet worden begrepen, name
lijk dat zij nageleefd zal moeten worden door iedere derde-houder van de thans (aan 
de verweerders) behorende eigendom; dat het voor het overige geen zin heeft de ge
meenschappelijke bedoeling van de partijen te willen nagaan in een latere akte van 
22 mei 1992 waarbij (de verweerders) geen betrokken partij waren; dat hoe dan ook 
erop moet worden gewezen dat de curator van de n.v. I. C. ervoor gezorgd heeft een clau
sule te laten invoegen volgens welke de koper in de rechten en de verplichtingen van 
de verkopers treedt, voor zover ze nog bestaan en nog van toepassing zijn; dat de eer
ste rechter bijgevolg ten onrechte meende te mogen oordelen dat het beding in de akte 
van 8 februari 1990 een erfdienstbaarheid van doorgang inhield dat gevestigd werd 
ten voordele van het perceel afdeling C nr. 110; dat integendeel alles erop wijst dat 
het om een persoonlijk recht van doorgang gaat dat alleen aan de n.v. I. C. is toege
staan en dus niet (aan de eisers) kan worden overgedragen, 

terwijl de bodemrechter op onaantastbare wijze beoordeelt ofhet in een akte toe
gestane recht een bedongen erfdienstbaarheid van doorgang is dan wel een louter per
soonlijk vorderingsrecht, mits hij het wettelijk begrip erfdienstbaarheid niet mis
kent; hoewel, overeenkomstig artikel 686 van het Burgerlijk Wetboek, een door 
's mensens toedoen gevestigde erfdienstbaarheid slechts ten voordele van een erf en 
niet ten voordele van een persoon kan worden toegestaan, zulks niet wegneemt dat 
de aldus toegestane erfdienstbaarheid altijd personen ten goede zal komen; er sprake 
is van een zakelijke erfdienstbaarheid en niet van een persoonlijk recht zodra de dienst 
in rechtstreeks en onmiddellijk verband staat met het gebruik en de exploitatie van 
een erf, ook alleidt dit enkel tot een gemak bij dat gebruik of die exploitatie; het be
streden vonnis in casu vaststelt dat luidens het litigieuze beding "Aangezien de ver
kochte goederen volledig ingesloten zijn, hebben (de verweerders) hierbij een erf
dienstbaarheid toegestaan ten voordele van de naamloze vennootschap I.C., die 
aanvaardt." en dat die clausule "slechts werd ingevoegd om de toestand van ingeslo
tenheid te verhelpen die ontstaan was door de noodzakelijke splitsing van de koop
akten"; die vaststellingen noodzakelijkerwijs impliceren dat de erfdienstbaarheid die 
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gevestigd was wegens de ingeslotenheid van het door de n.v. I. C. aangekochte erf en 
dat, bijgevolg, die aldus aan de verweerders toegestane dienst in rechtstreeks en on
middellijk verband stand met het gebruik en de exploitatie van dat erf; de in het von
nis vermelde omstandigheid dat het litigieuze beding voorts degene aan wie het recht 
van doorgang is toegestaan nominatim vermeldt niet ertoe leidt dat het litigieuze be
ding zijn omschrijving als erfdienstbaarheid verliest, aangezien iedere erfdienstbaar
heid altijd personen ten goede komt; het bestreden vonnis derhalve het wettelijk be
grip erfdienstbaarheid, de verbindende kracht van de op 7 februari 1990 tot stand 
gekomen overeenkomst tot vestiging van een bedongen erfdienstbaarheid van door
gang en de uitwerking ervan jegens derden miskent wanneer het op grand van de in 
het middel weergegeven overwegingen beslist dat de bedoeling van de partijen bij de 
akte van 7 februari 1990 erin bestaan had aileen aan de n.v. I. C. een persoonlijk recht 
van doorgang toe te staan (schending van de artikelen 637, 639, 686, 687, 688, 689, 
691 en 695 van het Burgerlijk Wetboek) en dat genoemd recht bijgevolg niet aan de 
eisers kon worden overgedragen (schending van de artikelen 1134 en 1165 van het Bur
gerlijk Wetboek en artikell van de Hypotheekwet van 16 december 1851) : 

Overwegende dat artikel686 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat ei
genaars op hun eigendommen of ten voordele van hun eigendommen zoda
nige erfdienstbaarheden mogen vestigen als zij goedvinden, mits echter de 
gevestigde dienstbaarheden noch aan een persoon, noch ten voordele van een 
persoon, maar slechts aan een erf en ten behoeve van een erf worden op
gelegd, en mits deze dienstbaarheden overigens niet met de open bare orde 
strijdig zijn; 

Overwegende dat, bij de uitlegging van een beding in een akte waarbij een 
recht van doorgang wordt toegestaan, de bodemrechter op onaantastbare wijze 
bepaalt of dat recht een vorderingsrecht is, dan wel ofhet een bedongen erf
dienstbaarheid tot voorwerp heeft, voor zover die uitlegging het wettelijk be
grip erfdienstbaarheid niet miskent; 

Overwegende dat de appelrechters niet aileen op de overeenkomst van 7 
februari 1990 maar ook op "de voorlopige koopovereenkomst en de overige 
door de partijen destijds ondertekende stukken" gesteund hebben om tot de 
slotsom te komen dat er een persoonlijk recht van doorgang bestond; 

Overwegende dat het bestreden vonnis vaststelt dat de voorlopige koop
overeenkomst "de vestiging van een recht van doorgang (bevat) ten voor
dele van de verkoper en van de huidige koper op een strook grond ( ... ) dat 
de toegang tot de place de l'Europe mogelijk maakt ( ... ); (dat) de op 7 fe
bruari 1990 verleden koopakte niet langer voorziet in de overdracht van die 
strook grond, waardoor de verkochte goederen volledig ingesloten raak
ten, wat verklaart waarom het litigieuze beding is ingevoerd; (dat) notaris 
D. reeds, daags nadat de( ... ) akte ( ... ) verleden was, notaris L. een ont
werp van voorlopige koopovereenkomst betreffende aan de verkochte hoeve 
grenzende percelen stuurde; (dat) het eerder toegestane recht van door
gang door de aankoop van die percelen zijn bestaansreden zou verloren heb
ben; (dat) voornoemd antwerp van voorlopige koopovereenkomst ( ... ) een clau
sule bevatte waarin de (koper) afstand deed van het recht van doorgang dat 
(hem) bij akte van 7 februari 1990 was toegestaan (en dat) dat project( ... ) 
niet kon doorgaan"; 

Overwegende dat het bestreden vonnis op grond van die vaststellingen oor
deelt dat het litigieuze beding "slechts werd ingevoegd om de toestand van 
ingeslotenheid te verhelpen die ontstaan was door de noodzakelijke split
sing van de koopakten" en dat bijgevolg "genoemd voordeel" uitsluitend aan 
die koper "is toegestaan en dat (hij) overigens op het punt stond ervan afte 
zien"; 
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Overwegende dat het bestreden vonnis, dat steunt op de aldus uiteenge
zette gemeenschappelijke bedoeling van de partijen, het wettelijk begrip erf
dienstbaarheid niet miskent door het litigieuze recht te omschrijven als een 
persoonlijk recht, en derhalve naar recht beslist dat genoemd recht niet over
gedragen kon worden, waarbij het aan de overeenkomst van 7 oktober 1990 
de uitwerking toekent die zij, in de uitlegging die het vonnis ervan heeft ge
geven, wettig tussen de partijen en jegens derden heeft; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

21 september 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voor
zitter- Verslaggever : mevr. Matray- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en De Bruyn. 

Nr. 484 

1 e KAMER- 21 september 2001 

CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- VEREISTE VERMELDINGEN- TOEPASSE
LIJKE WETSBEPALINGEN- ONTVANKELIJKHEID. 

Niet ontvankelijk is het middel dat de schending aanvoert van wetsbepalingen die niet 
van toepassing zijn op het geschil en die het bestreden arrest niet toepast, en, lou
ter als gevolg van de schending van de niet toepasselijke bepalingen, van andere wets
bepalingen die als dusdanig niet tot cassatie kunnen leiden (1). 

(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS T. WAALS GEWEST) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0619.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 februari 2000 gewe
zen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel: schending van de artikelen 2, § 1, 3 van de wet van 21.novem
ber 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrij
tuigen, 80 van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekerings
ondernemingen en 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 houdende de 
inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 21 november 1989 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 

doordat het arrest oordeelt dat het voertuig dat op de bodem van het kanaalligt, 
in feite de bevaarbare waterweg zijn gewone gebruik ontnam, dat die waterweg door 

(1) Cass., 5 dec. 1996, A.R. F.96.0036.F (Samenvatting), nr. 488, 29 okt. 1990, A.R. 7167, nr. 112 
en noot 1. 
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een gebrek was aangetast en dat verweerder, de bewaarder van die bevaarbare wa
terweg, op die grond aansprakelijk was voor de schade die S.N. daardoor geleden heeft 
en vervolgens eiser veroordeelt om verweerder te vrijwaren tegen veroordelingen te
gen laatstgenoemde en die beslissing verantwoordt op grond van alle middelen die ge
acht worden hier integraal te zijn weergegeven, en met name op grond van de over
weging, in hoofdzaak, dat het ongeval veroorzaakt is door een gestolen voertuig dat 
vanaf de openbare weg in het kanaal is geduwd, dat "de omstandigheid dat het liti
gieuze voertuig op het einde van zijn aldus gewilde traject buiten de openbare weg is 
beland, in casu geen grond oplevert om een dergelijk ongeval uit het toepassings
gebied van de autoverzekering te sluiten" en dat, "gelet op de bijzondere kenmer
ken van het geval geoordeeld moet worden dat de schade, in feite, verband houdt met 
de deelname van het voertuig aan het verkeer", 

terwijl, eerste onderdeel, uit het onder ling verband van de artikelen 2, § 1, en 3 van 
de wet van 21 november 19S9 volgt dat, opdat een ongeval onder toepassing van die 
wet valt, en bijgevolg, opdat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds optreedt, met 
name bij diefstal, het krachtens de artikelen SO van de wet van 9 juli 1975 en 19 van 
het koninklijk besluit van 16 december 19S1, vereist is dat het ongeval heeft plaats
gevonden op de openbare weg, en op terreinen die toegankelijk zijn voor het pu
bliek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te ko
men; openbare wegen alle verbindingswegen zijn die openstaan voor vervoer over land; 
kampeerterreinen, kaden en opslagplaatsen van de Antwerpse haven, havens, goederen
stations, binnenplaatsen van fabrieken of magazijnen, bouwplaatsen die voorbehou
den zijn aan de arbeiders van de firma die de werken moeten uitvoeren, gerang
schikt kunnen worden onder de categorie van terreinen die toegankelijk zijn voor het 
publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te ko
men; in casu, het gestolen voertuig, volgens de vaststellingen van het arrest, zich op 
het ogenblik van het ongeval niet op een van de in artikel2, § 1, van de wet van 21 
november 19S9 bedoelde plaatsen bevond; daaruit volgt dat het arrest, wanneer het 
beslist dat "de omstandigheid dat het litigieuze voertuig op het einde van zijn aldus 
gewilde traject buiten de openbare weg is beland, in casu geen grond oplevert om een 
dergelijk ongeval uit het toepassingsgebied van de autoverzekering te sluiten", de in 
het middel aangewezen wetsbepalingen schendt; 

tweede onderdeel, uit het onderling verband van de artikelen 2, § 1, en 3 van de wet 
van 21 november 19S9 volgt dat opdat een ongeval onder toepassing van die wet valt, 
en bijgevolg, opdat het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds optreedt, met name 
bij diefstal, het krachtens de artikelen SO van de wet van 9 juli 1975 en 19 van het 
koninklijk besluit van 16 december 19S1, vereist is dat de schade verband houdt met 
de deelname van het voertuig aan het verkeer; in dat verband vereist is dat er een oor
zakelijk verband bestaat tussen de schade en het gebruik, in welk opzicht ook, van het 
voertuig aan het verkeer, ofwel, door de plaats die het inneemt, ofwel door zijn toe
stand of nog door enig manoeuvre; in casu, hoewel het arrest gesteund heeft op een 
aantal feitelijke gegevens om te beslissen dat de schade verband hield met de deel
name van het voertuig aan het verkeer, waarbij bijzonder erop (werd) gewezen dat het 
voertuig in de nacht van S op 9 januari 1990 gestolen werd toen het op de openbare 
weg geparkeerd stond, dat het vervolgens vanaf de openbare weg in het kanaal werd 
geduwd, en zulks op een plaats waar geen enkele vangrail belette dat het voertuig zo 
kon worden weggeduwd, en het schip "Samda" op 9 februari 1990, dus een maand na
dien, tegen het voertuig dat op de bodem van de bevaarbare waterweg was gezon
ken, was aangevaren, en hoewel uit die feitelijke gegevens volgt dat de schade ver
oorzaakt is door het in het kanaalliggende voertuig, evenwel niet uit de vaststellingen 
van het arrest volgt dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de schade en het 
gebruik van het voertuig in het verkeer; het arrest bijgevolg niet zonder de in het mid
del aangewezen wetsbepalingen te schenden, louter uit de vaststellingen die het ge
daan heeft, wettig heeft kunnen beslissen dat "de schade in feite in verband (stond) 
met de deelname van het voertuig in het verkeer" : 

Wat de twee onderdelen samen betreft : 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de feiten zich hebben voorge
daan op 9 februari 19'90; 

.. 
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Overwegende dat ingevolge de artikelen 33 van de wet van 21 novem
ber 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake mo
torrijtuigen en 7 van het koninklijk besluit van 13 februari 1991 hou
dende de inwerkingtreding en uitvoering van die wet, die wet in werking is 
getreden op 6 mei 1991, zijnde de dertigste dag na de bekendmaking van voor
noemd besluit in het Belgisch Staatsblad van 6 april 1991; 

Dat de bepalingen van de wet van 21 november 1989 waarvan het mid
del de schending aanvoert, bijgevolg hier niet van toepassing zijn en dat het 
arrest ze trouwens niet toepast; 

Overwegende dat de overige in het middel aangevoerde wetsbepalingen 
waarvan de schending slechts wordt aangevoerd als een gevolg van de scherr
ding van de bepalingen van de wet van 21 november 1989 niet voldoende zijn 
om tot cassatie te leiden; 

Dat de beide onderdelen niet ontvankelijk zijn; 

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

21 september 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Gerard en De Bruyn. 

Nr. 485 

1 e KAMER - 21 september 2001 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZA
KEN- VORDERING TOT VERWIJZING- WETTELIJKE GRONDSLAG- ONTVANKELIJKHEID. 

De vordering tot verwijzing die steunt op de artt. 542 tot 552 Sv., die niet gelden in bur
gerlijke zaken waar de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter gere
geld wordt door de artt. 653 e.v. Ger. W, is kennelijk niet ontvankelijk (1). (Art. 653 
Ger.W.; art. 542 Sv.) 

(F.B ... T. BNP PARIBAS N.V. NAAR FRANS RECHT E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.Ol.0424.F ) 

HET HOF; - Gelet op het met redenen omklede en ondertekende ver
zoekschrift dat op 11 september 2001 ter griffie van het Hofis neergelegd en 

(1) Cass., 29 aug. 2001, A.R. P.01.1247.F, niet gepubliceerd. 
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waarin verzoeker vraagt de op de algemene rol van de Rechtbank van Koop
handel te Brussel onder nummer C/00/325 ingeschreven zaak, wegens ge
wettigde verdenking, overeenkomstig de artikelen 542 tot 552 van het Wet
hoek van Strafvordering naar een andere rechtbank van Koophandel te 
verwijzen; 

Overwegende dat de artikelen 542 tot 552 van het Wetboek van Straf
vordering waarop verzoeker verklaart zijn verzoek tot verwijzing van de ene 
rechtbank naar de andere te steunen, niet gelden in burgerlijke zaken waar 
de procedure tot onttrekking van de zaak aan de rechter geregeld wordt door 
de artikelen 653 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat het verzoekschrift kennelijk niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, wijst het verzoek af; veroordeelt verzoeker in de kos
ten. 

21 september 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, voorzitter- Ver
slaggeuer : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal. 

Nr. 486 

1 e KAMER - 21 september 2001 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZA
KEN- VORDERING TOT VERWIJZING- VERZOEKSCHRIFT- HANDTEKENING- ADVOCAAT
ONTV ANKELIJKHEID. 

De vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter die ingesteld wordt bij een ver
zoekschrift dat niet door een advocaat is ondertekend, is kennelijk niet ontvanke
lijk (1). (Art. 653 Ger.W.) 

(F.B ... T. SUEZ-LYONNAISE DES EAUX N.V. NAAR FRANS RECHT E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.Ol.0435.F) 

RET HOF;- Gelet op het met redenen omklede en ondertekende ver
zoekschrift dat op 14 september 2001 ter griffie van het Hofis neergelegd en 
waarin verzoeker vraagt de zaak te onttrekken aan de Rechtbank van Koop
handel te Brussel; 

Overwegende dat luidens artikel 653 van het Gerechtelijk Wetboek de vor
dering tot onttrekking van de zaak aan de rechter ingesteld wordt bij een door 
een advocaat ondertekend verzoekschrift dat ter griffie van het Hofvan Cas
satie wordt ingediend; 

(1) Zie Cass., 29 okt. 1999, A.R. C.99.0463.F, nr. 575. 
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Overwegende dat het kwestieuze neergelegde verzoekschrift niet door een 
advocaat is ondertekend; 

Dat het verzoekschrift kennelijk niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, wijst het verzoek af; veroordeelt verzoeker in de kos
ten. 

21 september 2001-1e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat-generaal. 

Nr. 487 

1 e KAMER - 21 september 2001 

1 o ADVOCAAT- TUCHTZAKEN- RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS 
- ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.3 - BESCHULDIGDE -RECHT OP DE HOOGTE GESTELD TE WOR
DEN- VOORBEREIDING VAN DE VERDEDIGING- 'IDEPASSING. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.3- BESCHULDIGDE- RECHT OP DE HOOGTE GESTELD TE WORDEN- TUCHTZAKEN- 'IDE
PASSING. 

3° RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLI
TIEKE RECHTEN - ARTIKEL 14 - ARTIKEL 14.3 - BESCHULDIGDE - RECHT OP DE HOOGTE GE
STELD TE WORDEN - TUCHTZAKEN- 'IDEPASSING. 

4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- WAPENGELIJKHEID- RECHT VAN VERDE
DIGING- BEGRIP. 

5° RECHT VAN VERDEDIGING- TUCHTZAKEN- OPENBAAR MINISTERIE- VORDE
RING- MELDING AAN DE VERVOLGDE ADVOCAAT- VERPLICHTING. 

6° RECHTERLIJKE ORGANISATIE- TUCHTZAKEN -ADVOCAAT- RAAD VAN DE ORDE 
- KENNISNEMING VAN TUCHTZAKEN -AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK- TUSSENKOMST VAN 
DE STAFHOUDER- OPENBARE ORDE - GEDING MET DE VERVOLGDE ADVOCAAT- VERPLICH
TING OM ZICH VAN DE ZAAK TE ONTHOUDEN- DRAAGWIJDTE. 

7o ADVOCAAT- RAAD VAN DE ORDE - KENNISNEMING VAN TUCHTZAKEN- AANHANGIG
MAKING VAN DE ZAAK- TUSSENKOMST VAN DE STAFHOUDER- OPENBARE ORDE - GEDING 
MET DE VERVOLGDE ADVOCAAT- VERPLICHTING OM ZICH VAN DE ZAAK TE ONTHOUDEN -
DRAAGWIJDTE. 

8° WRAKING- TUCHTZAKEN -ADVOCAAT- RAAD VAN DE ORDE- KENNISNEMING VAN 
TUCHTZAKEN- AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK- TUSSENKOMST VAN DE STAFHOUDER
OPENBARE ORDE- GEDING MET DE VERVOLGDE ADVOCAAT- VERPLICHTING OM ZICH VAN DE 
ZAAK TE ONTHOUDEN- DRAAGWIJDTE. 

go RECHTERLIJKE ORGANISATIE- TUCHTZAKEN -ADVOCAAT- RAAD VAN DE ORDE 
- KENNISNEMING VAN TUCHTZAKEN -AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK- TUSSENKOMST VAN 
DE STAFHOUDER - WETTELIJK BEVOEGD ORGAAN - GEDING MET DE VERVOLGDE ADVO
CAAT- VERPLICHTING OM ZICH VAN DE ZAAK TE ONTHOUDEN- RAAD VAN DE ORDE- VER
PLICHTING OM UITSPRAAK TE DOEN- REGELS VAN KIESHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN ON
PARTIJDIGHEID- DRAAGWIJDTE. 
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10° ADVOCAAT- TUCHTZAKEN- RAAD VAN DE ORDE- KENNISNEMING VAN TUCHT
ZAKEN- AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK- TUSSENKOMST VAN DE STAFHOUDER- WETTE
LIJK BEVOEGD ORGAAN- GEDING MET DE VERVOLGDE ADVOCAAT- VERPLICHTING OM ZICH 
VAN DE ZAAK TE ONTHOUDEN- RAAD VAN DE ORDE- VERPLICHTING OM UITSPRAAK TE DOEN 
- REGELS VAN KIESHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID- DRAAGWIJDTE. 

11 o ADVOCAAT- TUCHT- BESLISSING DAT HET CASSATIEBEROEP NIET SCHORSEND ZAL ZIJN 

- MOTIVERING. 

12° CASSATIEBEROEP- TUCHTZAKEN- TERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- ADVOCAAT- ONMIDDELLIJK UITVOERBARE BESLISSING- NIET SCHORSEND CASSATIE
BEROEP- MOTIVERING. 

13° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN DE ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE
TUCHTZAKEN- ADVOCAAT- ONMIDDELLIJK UITVOERBARE BESLISSING- NIET SCHORSEND 
CASSATIEBEROEP - MOTIVERING. 

1°, 2° en 3° Art. 6.3 a) en b) E. V.R.M. en 14.3 a) en b) I. V.B.P.R. zijn, in beginsel, niet 
toepasselijk op een tuchtprocedure die ingesteld is op grand van aangevoerde in
breuken op de regels van de plichtenleer en die kan leiden tot een schorsing van het 
recht om het beroep uit te oefenen (1). (Art. 6.3 E.VR.M.; art. 14.3 I.V.B.P.R.) 

4 o Gelijkheid van de wapens wordt gewaarborgd door een algemeen beginsel dat on
derscheiden is van dat waarin het recht van verdediging wordt gewaarborgd (2). (Im
pliciet.) 

5° Het recht van verdediging wordt niet miskend louter omdat het openbaar minis
terie, v66r de terechtzitting, aan de tegenpartij niet heeft meegedeeld welke midde
len het in zijn vorderingen wil ontwikkelen betreffende de gegrondheid van het prin
cipaal hager beroep van die partij en van het incidenteel hager beroep dat het zelf zal 
instellen, mits de tegenpartij daadwerkelijk op de terechtzitting in staat is te ant
woorden. 

6°, 7o en so De in het Ger. W. vastgelegde regeling, volgens welke tuchtzaken bij de raad 
van de Orde door toedoen van de stafhouder aanhangig worden gemaakt een regel 
van wezenlijk belang voor de goede rechtsbedeling en raakt de openbare orde (3); de 
bepalingen van het Ger. W: betreffende de wraking van een rechter zijn niet van toe
passing op de stafhouder die in een geding is betrokken met de vervolgde advocaat 
die hij voor die raad heeft gedagvaard, aangezien de stafhouder niet heeft deelge
nomen aan het debat voor de raad van de Orde evenmin als aan zijn beraadsla
ging (4). (Artt. 457, 828, 6°, en 831 Ger.W.) 

go en 10° De raad van de Orde, waarbij een zaak aanhangig wordt gemaakt door een 
orgaan dat daartoe wettelijk bevoegd is, en die verplicht is uitspraak te doen, kan lou
fer door de uitoefening van de opdracht die hem door het Ger. W. is gegeven, de re
gels van kiesheid, onafhankelijkheid en onpartijdigheid niet overtreden. 

11°, 12° en 13° Art. 477, vierde lid, Ger.W. verplicht de tuchtraad van de Orde vanAd
vocaten die zijn beslissing onmiddellijk uitvoerbaar wil verklaren, en bijgevolg aan 
het cassatieberoep schorsende kracht wil ontnemen, niet ertoe zulks van tevoren te 

(1) Cass., 7 mei 1999, A.R. D.98.0044.N, nr. 271; zie Cass., 23 mei 1997, A.R. D.95.0024.N, nr. 
237, dat uitspraak doet over een middel dat a.fgeleid is uit, onder meer, de schending van art. 6.3.c.). 

(2) Zie Cass., 22 maart 1993, A.R. 9512, nr. 154, met concl. Adv.-gen. J.-Fr. Leclercq, in Bull. en 
Pas., 1993, I, nr. 5, p. 311. 

(3) Cass., 18 feb. 1994, A.R. D.93.0022.N, nr. 82. 

(4) Zie Cass., 27 jan. 1994, A.R. D.93.002l.F, nr. 52. 
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melden aan de vervolgde advocaat; bij ontstentenis van een conclusie dienaan
gaande dient de tuchtraad van beroep de redenen niet op te geven waarom hij zegt 
dat zijn beslissing uitvoerbaar is niettegenstaande cassatiebemep (5). (Art .. 477, vierde 
lid, Ger.W.) 

(V.E ... T. PROC.·GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. D.00.0029.F) 

HET HOF;- Gelet op de bestreden beschikking, op 21 september 2000 
gewezen door de tuchtraad van hager beroep van de balies van het rechts
gebied van het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het eerste middel: schending van de artikelen 6.1, 6.2, 6.3, a) en b), 10 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijhe
den, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 
1955, 14.1, 14.2, 14.3, a), b) en g), van het Internationaal Verdrag inzake burger
rechten en politieke rechten, ondertekend te New York op 16 (lees : 19) december 1966, 
goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981, 149, 159 van de Grondwet, 456, 493, 828, 6°, 
831 van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van de algemene beginselen van het 
recht van verdediging en van het vermoeden van onschuld, 

doordat de bestreden beslissing zegt dat de vervolgingen tegen eiser ontvankelijk 
zijn en hem twee maanden schorst, op grond dat het onjuist is te beweren, zoals ei
ser doet, dat hij zou worden "vervolgd, met name, omdat hij in zijn geschriften aan 
de overheid van de Orde, blijk zou hebben gegeven van een volstrekte openhartig
heid"; dat de beslissing die de raad van de Orde, zitting houdende in tuchtzaken, je
gens hem heeft genomen, geenszins gegrond is op het feit dat hij ertoe zou zijn ge
dwongen om "tegen zichzelf te getuigen" of om "schuld te bekennen"; dat de raad van 
de Orde zitting houdende in tuchtzaken slechts vastgesteld heeft dat eiser voor die raad 
geen akte van wraking had neergelegd in de zin van de artikelen 828 en volgende van 
het Gerechtelijk Wetboek; dat de dienstdoende stafhouder van de Orde van de Franse 
balie te Brussel niet heeft deelgenomen aan het de bat voor de :r;aad van de Orde zit
ting houdende in tuchtzaken evenmin als aan zijn beraadslaging; dat artikel 457 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat de raad van de Orde, door toedoen van de staf
houder, kennisneemt van de tuchtzaken, hetzij ambtshalve, hetzij op klacht, hetzij op 
schriftelijke aangifte door de procureur-generaal; dat volgens de vaste rechtspraak die 
bepaling een regel is die van wezenlijk belang is voor de goede rechtsbedeling en dus 
de openbare orde raakt; dat de persoon van de stafhouder door wiens toedoen de tucht
vervolging bij de raad van de Orde aanhangig wordt gemaakt, niet in zich de hoe
danigheid verenigt van de onderzoeksrechter en van procureur maar wel optreedt als 
een orgaan van de Orde; dat de stafhouder zodoende geen handeling stelt die ver
want is aan een rechtsprekend ambt, maar aileen een bevoegdheid uitoefent die de 
wet hem in die hoedanigheid toekent; dat het Hofin een arrest van 27 januari 1994 
met name voor recht gezegd heeft dat uit de omstandigheid dat de stafhouder, die de 
hem bij artikel 457 van het Gerechtelijk Wetboek toegekende bevoegdheid heeft uit
geoefend, de advocaat die door diens toedoen voor de raad van de Orde was gedag
vaard, is opgevolgd in de dossiers van clienten die schuldeiser van die advocaat wa
ren geworden, de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van die raad niet in het 
gedrang brengt aangezien die stafhouder niet had deelgenomen aan het oordelen van 
de zaak; dat de regels van de plichtenleer - die omschreven wordt als de weten
schap die de plichten behelst die in het kader van de uitoefening van een beroep moe
ten worden vervuld - ertoe strekken dat de advocaat zijn onaantastbare plichten van 

(5) Cass., 31 jan. 1980, A. C., 1979-80, 639. 
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onafhankelijkheid, waardigheid en eerlijkheid nakomt; dat artikel 456, eerste lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek onder meer het volgende bepaalt : "De raad van de Orde heeft 
opdracht om : de eer van de Orde van advocaten op te houden en de beginselen van 
waardigheid, rechtschapenheid en kiesheid die aan hun beroep ten grondslag lig
gen, te handhaven"; dat de raad van de Orde in de uitoefening van zijn opdracht over 
een algemene verordenende bevoegdheid beschikt en dat de verbintenissen vastge
legd in de regels van de plichtenleer de uitoefening van de professionele vrijheden kun
nen beperken voor zover die beperkingen verantwoord kunnen worden door de ei
sen van de beroepspraktijk en de correcte uitoefening ervan; dat de vervolgingen 
ontvankelijk zijn, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn brieven van 11, 22 en 28 februari 2000 aan de 
procureur-generaal gevraagd had dat deze hem het stand punt van zijn ambt zou mee
delen in verband met elk van de grieven die waren uiteengezet in eisers akte van ho
ger beroep en in verband met de zaak in 't algemeen, zodat hij tijdig een weder
antwoord erop kon geven; de procureur-generaal in een brief van 25 februari 2000 
geantwoord heeft dat hij tot op dat tijdstip in het dossier geen enkel gegeven had aan
getroffen dat, althans principieel, de beroepen beslissing had kunnen ontkrachten en 
meldde dat hij op de terechtzitting van 2 maart 2000 tegenberoep zou instellen; ge
noemd antwoord geen gewag maakte van de standpunten van het openbaar minis
terie betreffende de in de akte van hoger beroep geuite grieven; eiser, die in zijn brief 
van 29 februari 2000 aan het openbare ministerie nog heeft gevraagd waarom het in
cidenteel hoger beroep instelde, zoals werd aangekondigd in de verantwoording van 
de vordering tot strafVerzwaring, op die vraag geen antwoord kreeg; eiser in zijn brief 
van 25 april 2000 zijn appelconclusie meegedeeld heeft aan het openbaar ministe
rie; eiser in die omstandigheden voor de tuchtraad in hoger beroep geen eerlijk en bil
lijk proces heeft gehad; eiser immers het recht heeft om ingelicht te worden over het 
standpunt van het openbaar ministerie, zowel in feite als in rechte; eiser benadeeld 
is in vergelijking met het openbaar ministerie, dat van zijn conclusie had kennis
genomen; de houding van het openbaar ministerie de gelijkheid van de wapens tus
sen de partijen heeft verbroken en eisers recht van verdediging heeft miskend (schen
ding van de artikelen 6.1, 6.3, a) en b), van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 14.1, 14.3, a) en b), van het Verdrag van 
16 (lees : 19) december 1966, en miskenning van het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging); 

tweede onderdeel, eiser in zijn appelconclusie uitdrukkelijk aanvoerde dat, toen staf
houder P.V. hem naar de raad van de Orde verwees, namelijk op 8 en 15 september 
1999, hij in zijn hoedanigheid van stafhouder in een geding was betrokken met ei
ser die de stafhouder op 29 december 1998 in kort geding had gedagvaard en die te
gen hem op 23 maart 1999 een beschikking had verkregen, waartegen de stafhou
der hoger beroep had ingesteld waarover pas op 6 januari 2000 uitspraak werd gedaan; 
de stafhouder die op de hoogte was van die in artikel828, 6°, van het Gerechtelijk Wet
hoek bedoelde wrakingsgrond, zich zelfs in een fase v66r de tuchtprocedure had moe
ten terugtrekken, aangezien er tussen hem en eiser een burgerlijk geding han
gende was (schending van de artikelen 828, 6°, en 831 van het Gerechtelijk Wetboek); 
de raad van de Orde, door op verwijzing van de stafhouder kennis te nemen van de 
tuchtvervolging tegen eiser, aldus de regels van kiesheid, onafhankelijkheid en on
partijdigheidjegens eiser overtreden heeft; de raad van de Orde althans bij hem een 
vermoeden van partijdigheid heeft doen ontstaan (schending van de artikelen 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden, 14.1 van het Verdrag van 15 december 1966 en 456 van het Gerechtelijk Wet
hoek); de bestreden beslissing, die de beroepen beslissing bevestigt in zoverre zij de 
grieven lAin het dossier 67.815, 2, eerste onderdeel (dossier nr. 69.415), 3 en 4 (dos
sier nr. 59.039) bewezen verklaart en in zoverre zij de motivering overneemt van de 
beroepen beslissing m.b.t. de grieven lA (dossier RC 67.815) en 2 (dossier 69.415), de 
gebrekkigheid van die beslissing heeft overgenomen (schending van de artikelen 456 
van het Gerechtelijk Wetboek, 6.1, van het Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 14.1 van het Verdrag van 15 de
cember 1966); het feit dat de dienstdoende stafhouder noch aan het debat noch aan 
de beraadslaging voor de raad van de Orde heeft deelgenomen helemaal geen af
breuk doet aan de miskenning van de regels van de plichtenleer, de onafhankelijk-

' ,. 
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heid en .de onpartijdigheid; noch het feit dat de stafhouder door wiens toedoen de zaak 
bij de raad van de Orde aanhangig is gemaakt, niet in zich de hoedanigheid vere
nigt van onderzoeksrechter en van procureur, noch het feit dat de stafhouder de ad
vocaat die door zijn toedoen voor de raad van de Orde kan worden gedagvaard, even
tueel kon opvolgen, afbreuk doen aan de door de tuchtraad van beroep begane 
onwettigheden (schending van de artikelen 456 van het Gerechtelijk Wetboek, 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrij
heden en 14.1 van het Verdrag van 15 (lees: 19) december 1966); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, enerzijds, de artikelen 6.3, a) en b), van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 
en 14.3, a) en b), van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten en po
litieke rechten waarin het recht voor iedere beklaagde is neergelegd om op 
de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem in
gebrachte beschuldiging en te beschikken over voldoende tijd en facilitei
ten welke nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging, in begin
sel niet toepasselijk zijn op een tuchtprocedure die, zoals hier, ingesteld is 
op grond van aangevoerde inbreuken op de regels van de plichtenleer en die 
kan leiden tot een schorsing van het recht om het beroep uit te oefenen; 

Overwegende dat, anderzijds, uit de stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, niet valt afte leiden dat eiser voor de tuchtraad van beroep aan
gevoerd heeft dat het door hem aan het openbaar ministerie verweten ver
zuim afbreuk zou doen aan het billijke karakter van het proces en de ge
lijkheid van de wapens zou verbreken; 

Dat, in zoverre dit onderdeel die grieven aanvoert, het onderzoek ervan het 
Hof ertoe zou nopen feiten te beoordelen, hetgeen buiten zijn bevoegdheid valt; 

Dat, in zoverre, dit onderdeel niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het overige, het recht van verdediging niet wordt 
miskend louter omdat het openbaar ministerie, v66r de terechtzitting, aan 
de tegenpartij niet heeft meegedeeld welke middelen het in zijn vorderin
gen wil ontwikkelen betreffende de gegrondheid van het principaal hoger be
roep van die partij en van het incidenteel hoger beroep dat het zelf zal in
stellen, mits de tegenpartij daadwerkelijk op de terechtzitting in staat is te 
antwoorden; 

Overwegende dat uit het proces-verbaal van de terechtzitting van de tucht
raad van beroep van 27 april 2000 volgt dat eiser zijn zaak heeft gepleit na 
de vordering van het openbaar ministerie, dat geen conclusie had neerge
legd; 

Dat, in zoverre, dit onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat luidens artikel457 van het Gerechtelijk Wetboek, de raad 
van de Orde door toedoen van de stafhouder, kennisneemt van de tucht
zaken, hetzij ambtshalve, hetzij op klacht, hetzij op schriftelijke aangifte door 
de procureur-generaal; dat die bepaling van wezenlijk belang is voor de goede 
rechtsbedeling en dus de openbare orde raakt; 

Overwegende dat, enerzijds, de bestreden beslissing vaststelt "dat de staf
houder (. .. ) niet heeft deelgenomen aan het debat voor de raad van de Orde 
evenmin als aan zijn beraadslaging"; 
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Dat de artikelen 828, 6°, en 831 van het Gerechtelijk Wetboek bijgevolg 
niet van toepassing waren; 

Overwegende dat, anderzijds, de raad van de Orde, waarbij een zaak aan
hangig wordt gemaakt door een orgaan dat daartoe wettelijk bevoegd is, en 
die verplicht is uitspraak te doen, louter door de uitoefening van de op
dracht die hem door artikel 456, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek is 
gegeven, noch de hem opgelegde regels van kiesheid, onafhankelijkheid en 
onpartijdigheid noch de in dit onderdeel aangewezen bepalingen kon over
treden; 

Dat dit onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Over het zesde middel: schending van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, onderte
kend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 14.1, van 
het internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, ondertekend te 
New York op 16 (lees : 19) december 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981, 
149 van de Grondwet, 477, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning 
van het algemeen beginsel van het recht van verdediging, 

doordat de bestreden beslissing zegt dat de vervolgingen tegen eiser ontvankelijk 
zijn, hem de straf van twee maanden schorsing oplegt en de beslissing uitvoerbaar ver
klaart niettegenstaande elk beroep, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser niet ervan op de hoogte is gebracht dat de beslis
sing uitvoerbaar zou worden verklaard niettegenstaande elk beroep; eiser over dat punt 
geen verweer heeft kunnen voeren en zijn recht van verdediging bijgevolg miskend is 
(schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 14.1 van het Verdrag van 16 (lees: 19) decem
ber 1966, 477, vierde lid, van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het al
gemeen beginsel van het recht van verdediging); eiser in die omstandigheden geen bil
lijk proces heeft gehad (schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 14.1 van het Ver
drag van 16 (lees : 19) december 1966); 

tweede onderdeel, de bestreden beslissing uitvoerbaar is verklaard niettegen
staande elk beroep, zonder vermelding van de reden op grand waarvan de tucht
raad van beroep die beslissing heeft genomen; zij derhalve niet regelmatig met re
denen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet): 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat luidens artikel477, vierde lid, van het Gerechtelijk Wet
hoek, tenzij de beslissing anders luidt, de voorziening schorsende kracht heeft; 

Overwegende dat, enerzijds, die bepaling de tuchtraad van beroep die zijn 
beslissing onmiddellijk uitvoerbaar wil verklaren, niet ertoe verplicht zulks 
van tevoren te melden aan de vervolgde advocaat; 

Dat, anderzijds, de mogelijkheid die aldus aan de tuchtraad van beroep 
wordt geboden bij de wet is vastgesteld, zodat de advocaat die voor dat rechts
college verschijnt, verweer kan voeren tegen de eventuele toepassing daar
van; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de tuchtraad van beroep, bij ontstentenis van een con
clusie dienaangaande, niet diende de redenen op te geven waarom hij zegt 
dat zijn beslissing uitvoerbaar is niettegenstaande cassatieberoep; 

Dat geen van de onderdelen kunnen worden aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

21 september 2001- 1 e kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 488 

3e KAMER- 24 september 2001 

CASSATIEMIDDELEN- BURGERLLJKE ZAKEN- BELANG- BESTREDEN BESLISSING- WET
TIGHEID - CASSATIEMIDDEL- INVLOED - MIDDEL ZONDER INVLOED. 

Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het middel dat, oak al was het gegrond, de 
wettigheid van de bestreden beslissing niet kan bei'nvloeden (1). 

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

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (vertaling) : 

1. Ik ben van mening dat het enige middel niet ontvankelijk is bij gebrek aan be
lang. 

Niet ontvankelijk immers, bij gebrek aan belang, is het middel dat, zoals te de
zen, ook al was het gegrond, de wettigheid van de bestreden beslissing niet kan bei:n
vloeden (2). 

2. Het middel betoogt dat "het onderscheid in de berekening van het rustpensioen 
tussen de stewardessen en het boordpersoneel ( ... ) berust ( ... ) op het objectieve en re
delijke criterium dat de enen - de testpiloten en de stewardessen- de pensioen
bijdragen naar gemeen recht en de anderen - het boordpersoneel - de bijzondere bij
dragen hebben gestort en dat het op dat criterium gegronde onderscheid dat voor de 
berekening van het rustpensioen wordt gemaakt tussen de stewardessen en het boord
personeel het gelijkheidsbeginsel niet miskent dat is neergelegd in de artt. 10 en 11 
van de (gecoordineerde) Gw. 1994". 

2. Het bestreden arrest ontkent niet dat de stewardessen van 1 januari 1964 tot 31 
december 1980 niet onderworpen waren aan de bijkomende bijdrage tot financie
ring van de bijzondere voordelen van het vliegend personeel van de burgerlijke lucht-
vaart. · 

Maar de grond van de beslissing van dat arrest, die is overgenomen uit het ar
rest van de Raad van State van 2 sept. 1987 (3), houdt geen verband met die vraag. 

(1) Zie concl. O.M. 

(2) Cass., 17 nov. 1988, AR. 7848, nr. 160, met concl. B. Janssens de Bisthoven, adv.-gen., in Bull. 
en Pas., 1988, I. 

(3) R.v.St. (3e k.), 2 sept. 1987, Belgian corporation of flight hostesses, nr. 28.435, Thrz. An: R.u.St., 
p. 32. 
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Volgens het arbeidshofis de regeling in strijd met art. 6 Gw. (1831) wegens een on
wettige optie van de Belgische Staat. Volgens het bestreden arrest bestaat die optie 
van de Belgische Staat erin dat de stewardessen van 1964 tot 1980 waren uitgeslo
ten van de bijzondere regeling voor de leden van het vliegend personeel van de bur
gerlijke luchtvaart en is zij ingegeven door de contractuele praktijk die door de werk
gevers in die sector wordt gevolgd en die, aangezien zij toestaat dat de leden van het 
boordpersoneel een loopbaan van 23 jaar mogen hebben maar niet de stewardes
sen, zelf onwettig is. 

Het middel, nu het geen kritiek oefent op de grond van het bestreden arrest, na
melijk dat de optie van de Belgische Staat om de stewardessen uit te sluiten van de 
bijzondere pensioenregeling van het vliegend personeel van de burgerlijke lucht
vaart onwettig is, kan derhalve niet tot cassatie leiden. 

3. Daartegen kan niet worden aangevoerd dat die grond van het bestreden arrest 
aileen betrekking heeft op het koninklijk besluit van 28 maart 1984 dat door het ar
rest van de Raad van State van 2 september 1987 is nietig verklaard. Enerzijds im
mers verschillen de bepalingen van het koninklijk besluit van 10 december 1984 be
treffende de stewardessen immers niet van die van het vorige koninklijk besluit, zodat 
de aangeklaagde discriminatie niet louter het nietig verklaarde koninklijk besluit be
treft (4). Anderzijds trekt het bestreden arrest een algemene conclusie uit de discri
minatie die het vaststelt n.a.v. het onderzoek van voormeld arrest van de Raad van 
State. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.97.0115.F) 

RET HOF; -- Gelet op het bestreden arrest, op 15 mei 1997 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel; 

Over het middel : schending van de artikelen 10, 11 van de Grondwet, 4, 5, 9, 11, 
19 en 22 van het koninklijk besluit van 3 november 1969 houdende vaststelling voor 
het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere regelen be
treffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijzondere toepassings
modaliteiten van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust
en overlevingspensioen voor werknemers, zoals dat koninklijk besluit van toepas
sing was voor de wijziging ervan bij het koninklijk besluit van 25 juni 1997, 

doordat het bestreden arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, "(eiser) ver
zoekt om het nieuwe bedrag van het aan (verweerster) toe te kennen rustpensioen vast 
te stellen (met) inachtneming van de lonen die voor de periode van 1 januari 1964 tot 
31 december 1980 zijn berekend volgens de regels en onder de voorwaarden voor het 
ingaan (van) het pensioenrecht, zoals het reeds bestond voor het boordpersoneel", en 
die beslissing baseert op al de gronden die geacht worden hier volledig weergege
ven te zijn onder de aanhef"bespreking en standpunt van het (arbeids)hof'; dat het 
in substantie beslist dat voor het tijdvak van 1 januari 1964 tot 31 december 1980 de 
wijze van berekening van het pensioen van de stewardessen, in zoverre die gegrond 
is op "de door het clienteel van de luchtvaartmaatschappijen niet aanvaarde vermoe
delijke evolutie van het uiterlijk van de stewardessen na hun veertigste" en op het ver
schil van geslacht, een discriminatie inhoudt ten opzichte van de voor het boord
personeel gevolgde berekeningswijze, 

(4) De discriminaties die voortvloeien uit de artt. 9, tweede lid, en 11, tweede lid, K.B. 3 nov. 
1969 houdende vaststelling voor het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bij
zondere regelen betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijzondere toepassings
modaliteiten van het K.B. nr. 50 van 24 okt. 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor 
werknemers, na de wijziging van dat K.B. door de K.B.'s van 28 maart 1984 (nietig verklaard) en 
van 10 dec. 1984, zijn weggewerkt door het K.B. 25 juni 1997. 
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terwijl, enerzijds, artikel 9, eerste lid, van het koninklijk besluit van 3 november 
1969 bepaalt dat, onverminderd de bepalingen van artikel 4, het werkelijk bruto
loon van een lid van het vliegend personeel het loon is op grand waarvan de ver
schuldigde bijdrage bij toepassing van artikel 22 van dit besluit en van artikel 17 van 
het koninklijk besluit van 15 april 1965 berekend wordt, namelijk de bijkoinende bij
drage tot financiering van de bij het koninklijk besluit van 3 november 1969 aan het 
vliegend personeel toegekende bijzondere voordelen, die gedragen wordt door de werk
nemer en op een bepaald percentage van zijn loon wordt vastgesteld; anderzijds, het 
tweede lid van voornoemd artikel 9 dat een eerste maal werd gewijzigd bij het door 
de Raad van State (arrest nr. 28.435 van 2 september 1987) nietig verklaarde ko
ninklijk besluit van 28 maart 1984 en dat een tweede maal werd gewijzigd bij het ko
ninklijk besluit van 10 december 1984, in de tekst, zoals die door laatstgenoemd be
sluit werd vastgesteld, bepaalt dat, in afwijking van het eerste lid, het werkelijk 
brutoloon van een testpiloot en een stewardess, voor de periode van 1 januari 1964 
tot 31 december 1980 het loon is op grand waarvan de sociale zekerheidsbijdrage voor 
het pensioen naar gemeen recht wordt berekend; uit die bepalingen volgt dat het rust
pensioen van de leden van het vliegend personeel wordt berekend op basis van het 
loon dat als grondslag diende voor de berekening van de door de werknemer ge
storte pensioenbijdragen; de testpiloten en de stewardessen voor de periode van 1 ja
nuari 1964 tot 31 december 1980 alleen de sociale zekerheidsbijdragen naar ge
meen recht hebben moeten betalen en hebben betaald, terwijl de leden van het 
boordpersoneel de bij artikel 22 van het koninklijk besluit van 3 november 1969 be
paalde bijzondere bijdragen hebben gestort, zodat het onderscheid in de bereke
ning van het rustpensioen tussen de stewardessen en het boordpersoneel niet, zo
als dat het geval was in het door de Raad van State nietig verklaarde koninklijk besluit 
van 28 maart 1984, berust op "de door het clienteel van de luchtvaartmaatschap
pijen niet aanvaarde vermoedelijke evolutie van het uiterlijk van de stewardessen 
na hun veertigste" en evenmin op het verschil in geslacht, maar op het objectieve en 
redelijke criterium dat de enen - de testpiloten en de stewardessen - de pensioen
bijdragen naar gemeen recht en de anderen- het boordpersoneel- de bijzondere 
bijdragen hebben gestort; het op dat criterium gegronde onderscheid dat voor de be
rekening van het rustpensioen wordt gemaakt tussen de stewardessen en het boord
personeel het in de artikelen 10 en 11 van de Grondwet vastgestelde gelijkheids
beginsel niet miskent; de beslissing van het bestreden arrest volgens welke "de wijze 
van berekenen van het pensioen van (verweerster) een discriminatie inhoudt ten op
zichte van de voor het boordpersoneel gevolgde berekeningswijze", "die ongelijk
heid dus ( ... ) moet worden weggewerkt en te dien einde voor (verweerster) dezelfde 
berekeningswijze dient te worden gevolgd en dezelfde voorwaarden voor het in
gaan van het recht moeten gelden als die welke bestonden voor een lid van het boord
personeel", niet naar recht verantwoord is : 

Overwegende dat het middel hierop berust dat artikel 9, tweede lid, van 
het koninklijk besluit van 3 november 1969 houdende vaststelling voor het 
vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, van de bijzondere rege
len betreffende het ingaan van het pensioenrecht en van de bijzondere 
toepassingsmodaliteiten van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, zoals het is 
gewijzigd bij artikel 3 van het koninklijk besluit van 10 december 1984, in 
zoverre het bepaalt dat voor de berekening van het rustpensioen van de test
piloten en de stewardessen, het werkelijk brutoloon, voor de periode van 1 
januari 1964 tot 31 december 1980, het loon is op grond waarvan de pen
sioenbijdrage naar gemeen recht is berekend, de in de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet vastgestelde regels van de gelijkheid van de Belgen voor de wet 
en van de niet-discriminatie in het genot van de hun toegekende rechten en 
vrijheden niet schendt, daar het gegrond is op het objectieve en redelijke cri
terium dat de testpiloten en de stewardessen, in tegenstelling tot de ove
rige leden van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, gedu
rende die periode niet de bijkomende bijdrage hebben betaald tot financiering 
van de aan dat personeel toegekende bijzondere voordelen; 
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Overwegende dat het bestreden arrest, zonder dienaangaande te wor
den bekritiseerd, vaststelt dat ''het aan (verweerster) toegekende pensioen 
is berekend op (de) bedragen van het jaarlijks basisloon, die zijn bepaald in 
artikel 3 van het koninklijk besluit van 28 maart 1984 tot wijziging van ar
tikel 9 van het koninklijk besluit van 3 november 1969"; 

Overwegende dat artikel 2 van het koninklijk besluit van 28 maart 1984, 
dat in zijn geheel is nietig verklaard door de Raad van State in het arrest 
nr. 28435 van 2 september 1987, waarnaar het bestreden arrest verwijst, het 
artikel 9 van het koninklijk besluit van 3 november 1969 aanvulde met een 
bepaling waarin reeds stond dat het rustpensioen alleen voor de stewar
dessen, aan wier regeling de testpiloten nog niet onderworpen waren, werd 
berekend op het loon dat, gedurende hetzelfde tijdvak van 1 januari 1964 tot 
31 december 1980, aanleiding had gegeven tot de betaling van de pensioen
bijdrage naar gemeen recht; 

Dat aldus artikel 9, tweede lid, van het koninklijk besluit van 3 novem
ber 1969, zowel na de wijziging ervan bij artikel 2 van het koninklijk be
sluit van 28 maart 1984 als na de wijziging ervan bij artikel3 van het ko
ninklijk besluit van 10 december 1984, voor de berekening van het 
rustpensioen rekening houdt met het loon waarop gedurende het liti
gieuze tijdvak de werkelijk betaalde pensioenbijdrage is geheven; 

Overwegende dat het bestreden arrest, met overneming van de gronden 
van het arrest waarin de Raad van State het koninklijk besluit van 28 maart 
1984 heeft nietig verklaard, beslist "dat de beslissing van (de Belgische Staat, 
vertegenwoordigd door de minister voor Sociale Zaken en de staatssecreta
ris voor de Pensioenen) om de stewardessen voor de periode van 1964 tot 1980 
uit te sluiten van de bijzondere regeling die geldt voor de leden van het vlie
gend personeel van de burgerlijke luchtvaart (. .. ) lijkt ingegeven te zijn door 
de contractuele praktijk die door de werkgevers in die sector wordt ge
volgd, (. .. ) en volgens welke de leden van het boordpersoneel een loopbaan 
van drieentwintig jaar mochten hebben maar de stewardessen niet; (. .. ) dat 
(. .. ) een op een dergelijk criterium gegrond onderscheid tussen de pensioen
regelingen slechts rechtmatig kan worden genoemd als de contractuele prak
tijk die het als een vaststaand juridisch feit aanziet, zelf niet door onwet
tigheid is aangetast; dat de enige uitleg die ooit is gegeven voor het verschil 
in loopbaan tussen de beide categorieen van cabinepersoneel niet (. .. ) een ver
schil in geslacht alleen is, maar de door het clienteel van de luchtvaart
maatschappijen niet aanvaarde vermoedelijke evolutie van het uiterlijk van 
de stewardessen na hun veertigste"; 

Dat uit die motivering volgt dat het bestreden arrest, dat niet ontkent dat 
de stewardessen van 1 januari 1964 tot 31 december 1980 niet onderwor
pen waren aan de bijkomende bijdrage tot financiering van de bijzondere voor
delen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart, beslist dat 
de reden hiervoor is dat ze op onrechtmatige wijze van die bijzondere re
geling zijn uitgesloten; 

Overwegende dat het middel, nu het enkel betoogt dat de hefting of niet
heffing van die bijkomende bijdrage een objectief en redelijk criterium van 
onderscheid is voor de berekening van het pensioen, maar geen kritiek oe
fent op de beslissing van het bestreden arrest volgens welke de categorie van 
de stewardessen op onrechtmatige wijze van de regeling is uitgesloten, der
halve niet tot cassatie kan leiden en bijgevolg niet ontvankelijk is; 
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

24 september 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - ver
slaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Gerard en Simont. 

Nr. 489 

3e KAMER- 24 september 2001 

PARITAIR CO MITE- SCHEIKUNDIGE NIJVERHEID- ONDERNEMING- SYNTHETISCHE PRO
DUCTEN- PLASTISCHE STOFFEN- BEWERKING- TECHNIEKEN OF VAKKUNDIGHEID EIGEN AAN 
ANDERE BEDRIJFSTAKKEN- VERPAKKINGSZAKKEN- WETTIGE BESLISSING. 

Wettig is het arrest dat beslist dat de onderneming die zorgt voor de bewerking van syn
thetische producten niet ressorteert onder het paritair comite voor de werklieden van 
de scheikundige nijverheid en evenmin onder het paritair comite voor de bedien
den van de scheikundige nijverheid, wanneer voor de bewerking van die produc
ten een aan een andere bedrijfstak eigen techniek ofvakkundigheid noodzakelijk is, 
en dat derhalve, op grand van een feitelijke beoordeling, beslist dat de onderne
ming die zorgt voor het snijden en lassen van plastic kokers om er verpakkings
zakken van te maken niet onder de bovenvermelde paritaire comites ressorteert wan
neer het snijden en lassen vakkundige kennis vereisen van procedes, die, ook al zijn 
ze uiterst eenvoudig en verspreid, eigen zijn aan andere bedrijfstakken dan die van 
de scheikundige nijverheid (1). (Art. 35 C.A.O.-wet; art. 1, § 1, 2 en § 2, 2 K.B. 5 juli 
1978.) 

(R.S.Z. T. ETABLISSEMENTS V. ET V. B.V.B.A.l 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.00.0053.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1999 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel; 

Over het middel : schending van de artikelen 2, 35 van de wet van 5 december 1968 
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites en 1, § 1, 2 
(gewijzigd bij artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 juni 1981), en § 2, 2 (gewij
zigd bij artikel 4 van het koninklijk besluit van 5 juni 1981), van het koninklijk be
sluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vasts telling van de benaming en van de be
voegdheid van sommige paritaire comites en tot vaststelling van het aantalleden ervan, 

(1) Zie Cass., 4 okt. 1971 (A.C., 1972, 129); i.v.m. de beoordelingsvrijheid van de bodem
rechter, zie Cass., 3 april1919 (ibid., 1919, I, 120); i.v.m. de verordenende bepaling die door het 
bestreden arrest wordt toegepast, zie art. 1, § 1, 2, en § 2, 2, K.B. 5 juli 1978, na de wijziging er
van bij artt. 1, 2 en 4 K.B. 5 juni 1981, Pasin. 1978, p. 917 en Pasin. 1981, p. 761 
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doordat het arrest preciseert dat uit artikel 1, § 1, 2, en § 2, 2, van het koninklijk 
besluit van 5 juli 1978, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 5 juni 1981, waar
van het de tekst overneemt, kan worden afgeleid dat "de onderneming die synthe
tische producten bewerkt ressorteert onder de paritaire comites ( ... ) voor werklie
den ofvoor bedienden uit de scheikundige nijverheid ( .. ), wanneer voor de bewerking 
van die producten geen aan een andere bedrijfstak eigen techniek ofvakkundigheid 
noodzakelijk is (cf. artikel1, § 1, 2 en § 2, 2, van het koninklijk besluit van 5 juli 1978)"; 
dat het arrest daarna het vonnis van de eerste rechter dat de inschrijving van ver
weerster in het paritair comite voor de scheilmndige nijverheid nietig verklaard heeft 
en haar, met terugwerkende kracht tot 1 januari 1994, ondergebracht heeft bij het bij
komend paritair comite, dat voor de werklieden het paritair comite nr. 151 en voor de 
bedienden het paritair comite nr. 218 is, bevestigt op de volgende gronden : ''het is in 
de logica van de samenstelling en de bevoegdheid van het paritair comite voor de schei
kundige nijverheid ondenkbaar dat de sociale partners van de scheikundige nijver
heid gemachtigd zouden zijn om de arbeidsvoorwaarden uit te werken voor werkne
mers uit de fabrieken die zich uitsluitend bezighouden met de bewerking van 
synthetische stoffen volgens eenvoudige technieken waar geen enkel scheikundig pro
ces aan te pas komt. De bevoegdheid van een paritair comite ten aanzien van een wel
bepaalde onderneming ( ... ) moet in concreto worden beoordeeld en het loutere feit dat 
scheikundige of synthetische producten worden gebruikt is geen voldoende reden om 
het paritair comite voor de scheikundige nijverheid bevoegd te achten ( ... ). De be
werking van synthetische producten, als bedoeld in het koninklijk besluit van 5 juli 
1978, bestaat niet in de traditionele vormgeving door !outer snijden en lassen, maar 
vergt andere moderne productieprocedes die eigen zijn aan de scheikundige en aan
verwante nijverheden. Zowel het snijden als het lassen door verhitting van materi
alen, knowhow en techniek bestonden a! lang v66r de plastic producten de markt ver
overden en vergen vakkundigheid; ook al zijn die procedes uiterst eenvoudig en zeer 
verspreid, toch zijn ze eigen aan andere bedrijfstakken dan die van de scheikun
dige nijverheid, die vaak die eenvoudige en oude technieken vervangen heeft door fa
bricageprocedes die haar eigen zijn"; het arrest met andere woorden oordeelt dat de 
onderneming, om onder het paritair comite voor de scheikundige nijverheid te res
sorteren, niet aileen, zoals het geval is met verweerster, synthetische producten moet 
vervaardigen of hewer ken, maar daarvoor bovendien gebruik dient te maken van "mo
derne fabricageprocedes die eigen zijn aan de scheikundige nijverheid" en niet, zo
als te dezen "van technieken waar geen enkel scheikundig proces aan te pas komt"; 
dat het arrest zodoende het ressorteren van een onderneming onder het paritair co
mite voor de scheikundige nijverheid onderwerpt aan een voorwaarde die niet is be
paald in artikel 1, § 1, 2, en § 2, 2, van het koninklijk besluit van 5 juli 1978; dat die 
artikelen bepalen dat het paritair comite voor de scheikundige nijverheid (die voor de 
handarbeiders, artikel 1, § 1, 2, en voor de bedienden, artikel1, § 2, 2) "met uitzon
dering van de ondernemingen die ressorteren onder het paritair comite voor de apo
theken en de tarificatiediensten of onder het paritair comite voor groothandelaars
verdelers van geneesmiddelen", bevoegd is "voor de ondernemingen die, ofurel voor eigen 
rekening, ofvoor rekening van derden, zich bezighouden met de productie, de ver
werking, de bewerking, de verpakking, de handel en de distributie van aile schei
kundige producten, alsook met de productie van synthetische producten en de ver
werking en bewerking van deze producten, wanneer geen aan een andere bedrijfstak 
eigen techniek ofvakkundigheid noodzakelijk is, alsook de studiebureaus die hier
mee verband houden"; voornoemde § 1, 2, en § 2, 2, met andere woorden het ressor
teren van een onderneming die synthetische producten bewerkt onder het paritair co
mite voor de scheikundige nijverheid aileen onderwerpen aan de voorwaarde dat voor 
die bewerking "geen aan een andere bedrijfstak 'eigen' techniek ofvakkundigheid nood
zakelijk is"; in strijd met wat het arrest zegt, ook al gebruikt verweerster voor de be
werking van plastische producten "eenvoudige en verspreide" technieken, die tech
nieken niet eigen zijn aan andere bedrijfstakken (dan de scheikundige nijverheid); het 
arrest bijgevolg, nu het op de hierboven weergegeven gronden beslist dat ver
weerster niet onder het paritair comite voor de scheikundige nijverheid ressorteert en 
moet worden ondergebracht onder de bijkomende paritaire comites voor bedienden en 
werklieden, de in de aanhefvan het middel aangehaalde wettelijke bepalingen, in
zonderheid artikel 1, § 1, 2, en § 2, 2, van het koninklijk besluit van 5 juli 1978, schendt : 
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Overwegende dat, krachtens artikel1, § 1, 2, en§ 2, 2, van het konink
lijk besluit van 5 juli 1978 tot oprichting en tot vaststelling van de bena
ming en van de bevoegdheid van sommige paritaire comites en tot vaststel
ling van het aantalleden ervan, de bewerking van plastische en synthetische 
stoffen waarvoor geen aan andere bedrijfstakken eigen technieken of vak
kundigheid noodzakelijk zijn, wordt beschouwd als een van de bedrijfssec
toren die ressorteren ofwel onder het paritair comite voor de scheikundige 
nijverheid ofwel onder het paritair comite voor bedienden van de scheikun
dige nijverheid, naar gelang de betrokken werknemers hoofdzakelijk hand
arbeid dan wel hoofdzakelijk hoofdarbeid verrichten; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerster, wier werk be
staat in het snijden en lassen van plastic kokers om er verpakkingszakken 
van te maken, plastische en synthetische stoffen bewerkt; 

Overwegende dat het arrest beslist dat "zowel het snijden als lassen door 
verhitting van materialen, knowhow en technieken, die allang bestonden v66r 
de plastic producten de markt veroverden, vakkundigheid vergen; dat, ook 
al zijn die procedes uiterst eenvoudig en zeer verspreid, ze toch eigen zijn aan 
andere bedrijfstakken dan die van de scheikundige nijverheid"; 

Dat het arbeidshof aldus, op grond van een beoordeling in feite, oor
deelde dat de technieken en de vakkundigheid die noodzakelijk waren voor 
de te dezen gebruikte fabricageprocedes, eigen zijn aan andere bedrijfstak
ken dan de scheikundige nijverheid; dat het arrest bijgevolg wettig beslist 
dat het werk van verweerster niet ressorteert onder de paritaire comites als 
bedoeld in artikel 1, § 2, 2 en § 2, 2, van het koninklijk besluit van 5 juli 1978; 

Dat de overige, in het middel bekritiseerde overwegingen derhalve ten over
vloede gegeven zijn; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

24 september 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. De Bruyn. 

Nr. 490 

3e KAMER - 24 september 2001 

1 o RECHTSMISBRUIK- ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZIN· 
GEN- KANDIDAAT- KANDIDATUUR DIE EEN MISBRUIK VAN RECHT INHOUDT- BEGRIP. 

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN- KANDI
DAAT- VOORDRACHT- BEROEP- MANDAAT- UITOEFENING - MATERIELE ONMOGELIJK. 
HElD - VERKIESBAARHEID- RECHT- DOEL - BESLISSING- KANDIDATUUR DIE EEN MIS
BRUIK VAN RECHT INHOUDT- WETTIGHEID. 
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1 o en 2° Naar recht verantwoord is het vonnis waarbij wordt beslist dat de kandida
tuur van een werknemer voor de sociale verkiezingen een misbruik van recht in
houdt en dat de representatieve organisatie die ze voorgedragen heeft ze moet in
trekken, wanneer het op grand van een feitelijke beoordeling beslist dat de werknemer 
in de materiele onmogelijkheid verkeerde om zijn mandaat van personeels
afgevaardigde uit te oefenen en aldus zijn recht om zich verkiesbaar te stellen had 
gebruikt voor een ander doel dan dat waaruoor het is ingevoerd (1). (Artt. 1134, derde 
lid, en 1382 B.W.) 

(V. .. E.A. T. MEDISCH-PEDAGOGISCH INSTITUUT L'ESPERANDERIE E.A. 
IN TEGENWOORDIGHEID VAN A.C.V.) 

Conclusie van eerste advocaat-generaal Leclercq (uertaling) : 
1. Ik ben van mening dat de eerste grond van niet-ontvankelijkheid, die door de ver

weersters tegen het enige middel was aangevoerd en volgens welke het middel niet 
had aangegeven dat het algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht verbiedt was 
miskend, niet kan worden aangenomen. 

Enerzijds is het onjuist staande te houden dat het middel neerkomt op een kri
tiek op de beslissing van het bestreden vonnis volgens welke dat algemeen rechts
beginsel te dezen van toepassing was. Het middel verwijt aan het bestreden vonnis 
dat het voor recht zegt dat de kandidatuur van eiser voor de sociale verkiezingen 2000 
een misbruik van recht inhoudt en dat het eiseres beveelt die kandidatuur in te trek
ken. Het bestreden vonnis en het middel gaan dus verder dan de memorie van ant
woord betoogt. 

Anderzijds is het wettelijk begrip misbruik van recht niet alleen gegrond op het al
gemeen rechtsbeginsel dat misbruik van recht verbiedt. Het kan o.m. oak gegrond wor
den op de door het middel te dezen aangehaalde artt. 1134, derde lid, en 1382 B.W. 
In tal van arresten immers heeft het Hofi.v.m. het wettelijk begrip misbruik van recht 
niet beslist dat het middel niet ontvankelijk was, in zoverre het zich beriep op voor
noemde bepalingen van het B.W. (2). In een van zijn arresten heeft het Hofwelis
waar beslist dat het middel niet ontvankelijk was, in zoverre het ervan uitging dat de 
artt. 1382 en 1383 B.W. geschonden waren maar het besliste aldus op grond dat voor
noemd middel het misbruik van bij overeenkomst toegekende rechten aanvoerde (3). 
Laatstvermeld geval doet zich te dezen niet voor. 

2. Ik ben eveneens van mening dat de tweede grond van niet-ontvankelijkheid die 
de verweersters tegen het middel hebben aangevoerd, niet kan worden aangeno
men. Volgens die grond van niet-ontvankelijkheid maakt het middel, door het mis
bruik van recht dat het betwist in algemene zin te koppelen aan de artt. 1134, 1135 
en 1382 B.W., het niet mogelijk uit te maken ofhet zijn kritiek grondt op contrac
tuele bepalingen dan wel op de bepalingen inzake oneigenlijke misdrijven. 

De tweede grand van niet-ontvankelijkheid mist feitelijke grondslag. 
Zoals het bestreden vonnis voert ook het middel zowel het misbruik van een con

tractueel recht als dat van een buitencontractueel recht aan. 
Zonder dienaangaande te worden bekritiseerd,vermeldt het bestreden vonnis (p. 9) 

"dat het recht dat thans in het geding is het recht is om zich verkiesbaar te stellen, 
dat is een subjectief recht dat de wet toekent aan iedere werknemer die aan be
paalde objectieve voorwaarden voldoet, maar het is ook een contractueel recht daar 
het ontstaat uit de arbeidsovereenkomst of, op zijn minst, daaraan gekoppeld wordt 
door de wet". 

3. Dat gezegd zijnde, kan het middel m.i. toch niet worden aangenomen. 

(1) Zie concl. O.M., inz. nr. 5. 

(2) Zie Cass., 7 maart 1988, A.R. 6017, nr. 414; 10 juni 1988, A.R. 5822, nr. 620, met concl. de 
h. Krings, proc.-gen.; 19 okt. 1989, A.R. 8429, nr. 106; 14 feb. 1992, A.R. 7211, nr. 311; 26 okt. 1992, 
A.R. 9339, nr. 691; 14 nov. 1997, A.R. C.96.0375.F, nr. 477. 

(3) Cass., 1 feb. 1996, A.R. C.93.0532.N, nr. 66. 



Nr. 490 HOF VAN CASSATIE 1527 

4. Het middel betoogt dat de enkele vaststellingen van het bestreden vonnis, na
melijk dat eiser in de materiille onmogelijkheid verkeert om zijn mandaat uit te oe
fenen, dat hij verkeert in een bijzondere situatie, namelijk in de materiele onmoge
lijkheid om zijn mandaat uit te oefenen dat hoort bij de te dez,en sedert april 1996 
geschorste arbeidsovereenkomst en dat hij in de onmogelijkheid verkeert een man
daat van personeelsafgevaardigde te vervullen daar hij geen enkel contact meer on
derhoudt met de collectiviteit die door de werknemers van de onderneming ge
vormd wordt en bijgevolg geen enkele actieve rol meer kan vervullen in de 
ondernemingsraad, de beslissing dat de kandidatuur een misbruik van recht in
houdt niet naar recht kunnen verantwoorden. Bijgevolg, zo betoogt het middel ver
der, heeft de arbeidsrechtbank niet wettig voor recht kunnen verklaren dat de kan
didatuur van eiser een misbruik van recht inhield en heeft hij eiseres niet kunnen 
bevelen die kandidatuur in te trekken. 

5. De eisers voeren dus tot staving van hun voorziening geen enkel middel aan waarin 
de bevoegdheid of de rechtsmacht wordt betwist van de arbeidsrechtbank om, op het 
beroep van de werkgever, kennis te nemen van het geschil betreffende het misbruik 
van het recht om zich verkiesbaar te stellen (4) en het Hof hoeft derhalve dat ge
schil niet ambtshalve te onderzoeken. De bevoegdheid en de rechtsmacht die de 
arbeidsrechtbank zich te dezen toegeeigend heeft om, op het beroep van de werkge
ver, kennis te nemen van dat geschil moeten bijgevolg in onderhavige zaak, gelet op 
de strekking van het middel, als vaststaande worden beschouwd, oak alligt de op
lossing m.i. niet voor de hand maar behoeft zij nadere refiectie (5). 

6. M.i. verantwoordt het bestreden vonnis derhalve de beslissing naar recht bin
nen de perken van het middel. 

Naar recht verantwoord immers is de beslissing dat de kandidatuur van een werk
nemer voor de sociale verkiezingen een misbruik van recht inhoudt en dat de repre
sentatieve organisatie die ze voorgedragen heeft ze moet intrekken, wanneer het be
streden vonnis, zoals te dezen, op grand van een feitelijke beoordeling (bestreden vonnis, 
p. 13) beslist dat de werknemer in de materiele onmogelijkheid verkeerde om zijn man
daat van personeelsafgevaardigde uit te oefenen en aldus zijn recht om zich verkies
baar te stellen had gebruikt voor een ander doel dan dat waarvoor het was inge
voerd (artt. 1134, derde lid, en 1382 B.W.). Laatstgenoemde grand van het bestreden 
vonnis, waarover het middel haast niet spreekt, is uiteraard doorslaggevend voor de 
keuze van de door mij gesuggereerde oplossing . 

. 7. Ten gevolge van de verwerping van de voorziening waartoe ik concludeer heeft 
de vordering die ertoe strekt het te wijzen arrest van het Hof bindend te verklaren voor 
het A.C.V. geen belang meer. 

Besluit : verwerping van de voorziening en van de vordering tot bindendverklaring 
van het arrest. 

(4) Vgl. evenwel K.B. 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor pre
ventie en bescherming op het werk, enerzijds, art. 37, eerste lid, tweede zin, en, anderzijds, art. 
37, eerste lid, eerste zin, en art. 35, eerste lid. In het tweede geval is, anders dan in het eerste, 
sprake van elk nuttig geacht geschil over de voordracht van de kandidaten. Zie, in dezelfde zin, 
noot 2, Cass., 26 okt. 1992, A.R. 9339, nr. 691; vgl. Cass., 5 maart 1984, A.R. 7069, nr. 374. 

(5) Het wettelijk begrip misbruik van recht is immers gewoonlijk niet gegrond op een scherr
ding van de bepalingen van de Bedrijfsorganisatiewet, van de wet 4 aug. 1996 betreffende het wel
zijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk of van het K.B. 25 mei 1999 betref
fende de ondernemingsraden en de comites voor preventie en bescherming op het werk. Art. 37, 
eerste lid, tweede zin van dat K.B. dat de werkgever het recht geeft beroep in te stellen bij de 
arbeidsrechtbank, beperkt dat beroep echter tot de gevallen waarin de kandidaturen of de kan
didatenlijsten niet in overeenstemming zijn met de supra genoemde wettelijke en verordenende 
bepalingen. Art. 37, eerste lid, tweede zin, is dus blijkbaar niet van toepassing op de gevallen waarin 
de kandidaturen niet in overeenstemming zijn met het algemeen rechtsbeginsel dat misbruik van 
recht verbiedt, of met de artt. 1134, derde lid, of 1382 B.W. Vgl. andermaal met de artt. 37, eer
ste lid, eerste zin, en 35, eerste lid, K.B. 25 mei 1999. Die artt. zijn in andere bewoordingen ge
steld; zij bepalen dat beroep mogelijk is naar aanleiding van elke nuttig geachte betwisting over 
de voordracht van de kandidaten. 
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ARREST (vertaling) 

(A.R. S.00.0158.F) 

Nr. 490 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 juni 2000 in laatste aan
leg gewezen door de Arbeidsrechtbank te Doornik; 

Over het middel: schending van de artikelen 14, § 1, tweede lid, 2°, 15, 16, met name 
eerste lid, b), 18, eerste lid, 19, 21, §§ 2 en 3, van de wet van 20 september 1948 hou
dende organisatie van het bedrijfsleven (artikel14, § 1, tweede lid, 2°, gewijzigd bij 
de wet van 28 januari 1963, het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, de wet
ten van 22 januari 1985 en 30 maart 1994; artikel 15, gewijzigd bij de wetten van 17 
februari 1971, 21 februari 1985 en 30 maart 1994; artikel 16, gewijzigd bij de wet
ten van 15 juni 1953 en 17 februari 1971; artikel 18, gewijzigd bij de wet van 28 ja
nuari 1963; artikel 19, gewijzigd bij de wetten van 28 januari 1963, 16 januari 1967, 
17 februari 1971, 23 januari 1975, het koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978 en 
de wet van 7 juli 1994; artikel 21, § 2, gewijzigd bij de wet van 16 januari 1967, het 
koninklijk besluit nr. 4 van 11 oktober 1978, de wetten van 22 januari 1985, 19 maart 
1991 en 30 maart 1994; artikel 21, § 3, gewijzigd bij de wetten van 16 januari 1967, 
17 februari 1971, 19 maart 1991 en 30 maart 1994), 1, enig lid, so, 31, 37 van het ko
ninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de comites voor 
preventie en bescherming op het werk, 1134, 1135 en 1382 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat de arbeidsrechtbank, na te hebben vastgesteld dat eiser van 1983 tot 1996 
(afwisselend of gelijktijdig) zitting had in de ondernemingsraad en het comite voor vei
ligheid en hygiene, dat de werkgever op 26 april1996 ter griffie van de arbeidsrecht
bank een verzoek indiende om eiser te mogen ontslaan om dringende redenen, dat de 
voorzitter van de arbeidsrechtbank op 6 mei 1996 de arbeidsovereenkomst schorste 
voor de duur van de procedure tot erkenning van de dringende reden, dat de tweede 
kamer van die rechtbank de behandeling van de burgerlijke (sociale) rechtsvorde
ring opschortte op grond dat tegen eiser een strafvordering was ingesteld, dat het on
derzoek van die strafvordering nog niet afgelopen wa:s en dat eiser intussen zijn kan
didatuur voor de ondernemingsraad had ingediend op de lijst van eiseres, "voor recht 
(heeft) gezegd dat (eiser), door zich kandidaat te stellen voor de sociale verkiezin
gen 2000, misbruik van recht heeft gepleegd" en "(eiseres) (heeft bevolen) die kan
didatuur in te trekken binnen zeven dagen na de kennisgeving van het vonnis en haar, 
als ze aan dat bevel geen gevolg geeft binnen die termijn, (veroordeeld heeft) tot een 
dwangsom van twintigduizend frank per dag vertraging, te rekenen van het verstrij
ken van de termijn van zeven dagen"; dat de arbeidsrechtbank aldus beslist op grond 
"dat, volgens (het Hofvan Cassatie), 'rechtsmisbruik de rechtsuitoefening is op een 
marrier die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat 
recht door een voorzichtig en bezorgd persoon'; (. .. ) dat het recht waarover het hier gaat 
het recht is om zich verkiesbaar te stellen, wat een subjectiefrecht is dat de wet toe
kent aan iedere werknemer die aan bepaalde objectieve voorwaarden voldoet, maar 
tevens een contractueel recht is, daar het ontstaat uit de arbeidsovereenkomst of al
thans daaraan gekoppeld is door de wet; (. .. ) dat het recht om zich kandidaat te stel
len voor de verkiezingen van de ondernemingsraad kan worden omschreven als een 
'doelgebonden recht', daar het een bijzonder oogmerk dient : de uitoefening van een 
sociaal mandaat ten gunste van de collectiviteit die gevormd wordt door de werkne
mers van de onderneming; ( ... ) dat het misbruik van recht kan worden bewezen met 
a an wending van alle middelen naar recht, met inbegrip van bepaalde, gewichtige en 
met elkaar overeenstemmende vermoedens; (. .. ) dat het (. .. ) aan de rechter staat om, 
met toepassing van de algemene beginselen die misbruik van recht verbieden, na te 
gaan of de kandidatuur gegrond is en dus of zij een eventueel misbruik van recht op
levert; dat de rechtbank niet bevoegd is om uitspraak te doen over de wettigheid van 
de redenen van ontslag die zijn aangevoerd binnen het kader van de door de (eerste 
verweerster) ingestelde vordering tot het verkrijgen van de toestemming om (eiser) 
om dringende redenen te mogen ontslaan overeenkomstig het bepaalde in de wet van 
19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden 
in de ondernemingsraad (en in de comites voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de personeelsafgevaardigden); (. .. ) dat 'het 
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doelgebonden recht' om zich kandidaat te stellen voor de verkiezingen voor de on
dernemingsraad alleen kan worden aangewend met het doel een echt sociaal over
leg binnen dat orgaan te bevorderen voor (lees : door) de uitoefening van een so
ciaal mandaat ten gunste van de collectiviteit van de werknemers; dat de 
ondernemingsraden immers organen zijn voor de sociale vrede en het sociale over
leg; (..) dat de wetgever van 1948 met de oprichting van de ondernemingsraad een in
stelling in het leven heeft willen roepen die de democratisering van de onderne
ming mogelijk zou maken door de werknemers te betrekken bij de werking ervan; (. .. ) 
dat het de bedoeling was van de wetgever om de werknemers in staat te stellen een 
actieve rol te spelen in de gang van zaken van de onderneming en af te stappen van 
het beeld van de onderneming die uitsluitend door het ondernemingshoofd wordt ge
leid; (. .. ) dat (eiser), door zich kandidaat te stellen voor de ondernemingsraad wel de
gelijk op de hoogte moest zijn van zijn bijzondere toestand, namelijk de materiele on
mogelijkheid waarin hij verkeerde om zijn mandaat uit te oefenen, daar dat mandaat 
gekoppeld is aan de arbeidsovereenkomst die, in casu, sedert april 1996 geschorst is 
(artikel 5, § 4, van de wet van 19 maart 1991 bevestigt de band tussen overeen
komst en mandaat waar het bepaalt dat de schorsing van de overeenkomst de schor
sing van het mandaat inhoudt); (. .. ) dat de opdracht van een lid van de onderne
mingsraad inhoudt dat het lid werkelijk aanwezig is op de werkplaats,dat hij blijvend 
contact onderhoudt met de collectiviteit die gevormd wordt door de werknemers van 
de onderneming of haar afgevaardigden, dat hij doorlopend beschikbaar is, wat niet 
het geval is met een werknemer die al meer dan vier jaar weg is uit de onderne
ming en die, ook al was hij verkozen, geen zitting zou kunnen hebben in de onder
nemingsraad omdat hij zich niet meer naar de vestigingsplaats van de (eerste ver
weerster) kan begeven; (. .. ) dat eiser de rol van lid van de ondernemingsraad niet kan 
vervullen, zodat zijn kandidatuur indruist tegen de ratio legis van de wet van 1948 
op de ondernemingsraden; (. .. ) dat de rechtbank, zonder uitspraak te doen over het wer
kelijk voorhanden zijn van de dringende reden en over de schuld (van eiser), wat het 
onderwerp is van een ander rechterlijk debat, beslist dat laatstgenoemde in de on
mogelijkheid verkeert een mandaat van personeelsafgevaardigde uit te oefenen, daar 
hij geen enkel contact meer onderhoudt met de collectiviteit die gevormd wordt door 
de werknemers van de onderneming en bijgevolg geen enkele actieve rol kan spelen 
in de ondernemingsraad; (.:.)dater dient te worden beslist dat (eiser), door zich kan
didaat te stellen voor de ondernemingsraad, een 'doelgebonden recht' uitoefent met een 
ander doel dan dat waarvoor het is ingevoerd en bijgevolg misbruik maakt van zijn 
recht", 

terwijl, volgens artikel14, § 1, tweede lid, 2°, van de wet van 20 september 1948 hou
dende organisatie van het bedrijfsleven, voor de toepassing van de regels, vervat in 
die wet met betrekking tot de instelling van de ondernemingsraden, onder "werkne
mers" moet worden verstaan de personen die tewerkgesteld zijn krachtens een ar
beidsovereenkomst ofleerovereenkomst; artikel16 van die wet bepaalt dat de op ini
tiatief van de werkgever opgerichte ondernemingsraden onder meer bestaan uit een 
zeker aantal e:ffectieve en plaatsvervangende afgevaardigden van het personeel; er even
veel plaatsvervangende als effectieve afgevaardigden zijn; artikel 18 van die wet be
paalt dat de vertegenwoordigers van het personeel worden verkozen door de werk
nemers van de onderneming; artikel1, enig lid, 8°, van het koninklijk besluit van 25 
mei 1999 betre:ffende de ondernemingsraden en de comites voor preventie en bescher
ming op het werk, insgelijks bepaalt dat voor de toepassing van dit besluit onder "werk
nemers" de personen dienen te worden verstaan die tewerkgesteld zijn krachtens een 
arbeids- ofleerovereenkomst; de in artikel1, 6°, a) bedoelde representatieve werk
nemersorganisaties, blijkens artikel 31 van dat besluit, de kandidatenlijsten kun
nen indienen bij de werkgever binnen de in de wet bepaalde termijnen; de werkge
ver volgens artikel 37, eerste lid, van dat besluit, beroep kan ins tell en tegen de 
voordracht van kandidaten wanneer de kandidaturen of de kandidatenlijsten niet in 
overeenstemming zijn met de bepalingen van de wet van 20 september 1948 hou
dende organisatie van het bedrijfsleven, van de wet van 4 augustus 1996 betref
fende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, en van het ko
ninklijk besluit van 25 mei 1999 zelf; artikel19 van voornoemde wet van 20 september 
1948 bepaalt dat de werknemers, om als afgevaardigden van het personeel verkies
baar te zijn, aan een zeker aantal voorwaarden moeten voldoen betreffende leeftijd, 
hoedanigheid en ancienniteit in de onderneming, met dien verstande dat de oorza-
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ken van schorsing van de uitvoering van de overeenkomst geen invloed hebben op de 
ancienniteitsvoorwaarden; het aldus niet vereist is dat de werknemer die zich kan
didaat wenst te stellen voor de sociale verkiezingen in de onderneming waar hij is te~ 
werkgesteld, werkelijk aan het werk is op het ogenblik van zijn kandidatuur en dat 
zelfs in de onmiddellijke toekomst niet hoeft te zijn; de omstandigheid immers dat de 
uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst geschorst is ten gevolge van een wette
lijke oorzaak van schorsing, zoals de jaarlijkse vakantie, een ziekte of de gevolgen van 
een arbeidsongeval, of ter uitvoering van een vonnis van de arbeidsrechtbank op zich 
geen afbreuk kan doen aan de wettigheid of de regelmatigheid van de kandidatuur; 
artikel 15 van voornoemde wet van 20 september 1948 bepaalt dat de ondernemings
raden tot taak hebben hun advies uit te brengen en suggesties ofbezwaren te ken
nen te geven, inlichtingen of informatie te verzamelen, reglementen op te stellen of 
te wijzigen, de in geval van afdankingen en aanwerving te volgen criteria te onder
zoeken en bepaalde maatregelen te onderzoeken in verband met de samenwerking, te 
zorgen voor de toepassing van sommige bepalingen, de data van de jaarlijkse ver
lofdagen te bepalen en de maatschappelijke werken te beheren die door de onderne
ming werden ingesteld; de taak van de ondernemingsraad aldus niet vereist dat de 
werknemer, die kandidaat is voor de sociale verkiezingen en zelfs werkelijk is ver
kozen in de ondernemingsraad, om zijn taak in dat overlegorgaan te kunnen uitvoe
ren, inderdaad aan het werk is; artikel21, § 3, van voornoemde wet bepaalt dat het 
plaatsvervangend lid zal zetelen ter vervanging van het gewoon lid, onder meer in
gevallaatstgenoemde verhinderd is; de plaatsvervanger aldus zitting zal nemen in 
plaats van het gewoon lid indien de houder van het mandaat in de ondernemings
raad tijdelijk in de onmogelijkheid verkeert zijn opdracht uit te voeren, bijvoor
beeld omdat de arbeidsrechtbank de schorsing van zijn arbeidsovereenkomst heeft be
volen; de afurezigheid van de houder van het mandaat (. .. ) derhalve aan de uitvoering 
van het mandaat in de ondernemingsraad niet in de weg staat; de houder van het man
daat zijn mandaat opnieuw uitoefent zodra de onmogelijkheid waarin hij verkeert op
houdt te bestaan; het mandaat van personeelsafgevaardigde, volgens dat artikel21, 
§ 2, een einde neemt in een aantal gevallen, zoals ingeval van niet-herkiezing, in
dien de betrokkene geen deel meer uitmaakt van het personeel of in geval van ont
slagneming etc.; de schorsing van de arbeidsovereenkomst van de personeels
afgevaardigde geen oorzaak is die een einde maakt aan het mandaat; de schorsing van 
de arbeidsovereenkomst en de onmogelijkheid om zich naar de onderneming te be
geven om er deel te nemen aan de vergaderingen van de ondernemingsraad bijge
volg geen hinderpaal kunnen zijn voor de kandidatuur van een werknemer voor de on
dernemingsraad, mits die onmogelijkheid niet definitief is; de arbeidsrechtbank heeft 
vastgesteld dat eiser onder arbeidsovereenkomst werkte voor de eerste verweerster; 
hij zich op een lijst van eiseres kandidaat had gesteld voor de ondernemingsraad met 
het oog op de sociale verkiezingen van het jaar 2000; hij reeds verschillende jaren een 
mandaat uitoefende in de overlegorganen van de onderneming; uit de motivering van 
het bestreden vonnis tevens blijkt dat de eerste verweerster, die zinnens was eiser om 
dringende redenen te ontslaan, gelet op de bijzondere bescherming die eiser genoot, 
bij de bevoegde arbeidsrechtbank een rechtsvordering heeft ingesteld tot erkenning 
van die dringende reden; de voorzitter van de arbeidsrechtbank, met toepassing van 
artikel 5, § 3, derde lid, van de wet van 19 maart 1991 houdende ontslagregeling voor 
de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsook voor de kandidaat
personeelsafgevaardigden, bij vonnis van 8 mei 1996 de arbeidsovereenkomst van ei
ser heeft geschorst tijdens de duur van de procedure tot erkenning van de dringende 
reden; de arbeidsrechtbank, wat dat betreft, vervolgens, bij vonnis van 5 juli 1996, de 
behandeling van de rechtsvordering heeft opgeschort op grond dat tegen eiser een straf
vordering was ingesteld; die strafvordering nog altijd niet tot een vonnis heeft ge
leid; de arbeidsrechtbank, wanneer de strafvordering eenmaal zal hebben geleid tot 
een in kracht van gewijsde gegane eindbeslissing, uitspraak zal kunnen doen over de 
gegrondheid van de dringende reden die de werkgever wilde erkend zien met het oog 
op het ontslag van eiser; de arbeidsrechtbank nergens heeft vastgesteld dat de schor
sing van de arbeidsovereenkomst van eiser definitief was of dat zij noodzakelijker
wijs zou voortduren tot na de termijn van vier jaar waarbinnen de nieuwe overleg
organen zouden worden gei:nstalleerd na de sociale verkiezingen waarvoor eiser zich 
kandidaat had gesteld; het misbruik van recht, dat gegrond is op de artikelen 1134, 
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1135 en 1382 van het Burgerlijk Wetboek, de rechtsuitoefening is op een marrier die 
kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een 
voorzichtig en bezorgd persoon; de omstandigheid dat de werknemer zijn arbeids
overeenkomst onmogelijk kon uitvoeren wegens de schorsing ervan bij vonnis van de 
rechtbank, waarin niet wordt vastgesteld dat die schorsing definitief is of op zijn minst 
zou voortduren tot na het verstrijken van de termijn waarbinnen de nieuwe overleg
organen zouden ge'installeerd zijn, voor de werknemer geen wettelijk beletsel kan op
leveren om zich kandidaat te stellen voor de sociale verkiezingen; het niet aan de rech
ter staat zijn oordeel over de geldigheid van een kandidatuur voor de sociale 
verkiezingen te gronden op de mate waarin de kandidaat "contact onderhoudt met de 
collectiviteit" en op de mogelijkheid om "een actieve rol te spelen in de ondernemings
raad"; alleen de representatieve organisaties van werknemers die de kandidatenlijs
ten kunnen indienen, op onaantastbare wijze kunnen oordelen over de geschiktheid 
van de kandidatuur; de enkele vaststellingen dat "(eiser) in de materii:He onmoge
lijkheid verkeert zijn mandaat uit te oefenen", dat hij verkeert in een bijzondere si
tuatie, "namelijk de materiele onmogelijkheid om zijn mandaat uit te oefenen, daar 
dat mandaat gekoppeld is aan de in casu sedert april 1996 geschorste arbeidsover
eenkomst" en dat "hij in de onmogelijkheid verkeert een mandaat van personeels
afgevaardigde uit te oefenen, daar hij geen enkel contact meer onderhoudt met de col
lectiviteit die gevormd wordt door de werknemers van de onderneming en bijgevolg 
geen enkele actieve rol kan spelen in de ondernemingsraad", geen wettelijke grand
slag kunnen vormen voor de beslissing waarin de kandidatuur een misbruik van recht 
wotdt genoemd; de arbeidsrechtbank bijgevolg niet wettig voor recht heeft kunnen zeg
gen dat eiser, door zich kandidaat te stellen, misbruik van recht heeft gepleegd en ei
seres heeft kunnen bevelen die kandidatuur in te trekken (schending van alle aan
gevoerde wettelijke bepalingen) : 

Overwegende dat het bestreden vonnis, zonder dienaangaande te wor
den bekritiseerd, beslist, enerzijds, dat de verkiesbaarheid voor de onder
nemingsraad een recht is dat kan worden misbruikt, anderzijds, onder ver
wijzing naar de opdracht en de taak van de ondernemingsraad, alsook naar 
de doelstellingen die de wetgever voor ogen stond bij de oprichting ervan, dat 
voornoemd recht "is ingevoerd () met het oog op de uitoefening van een so
ciaal mandaat ten gunste van de collectiviteit die gevormd wordt door de 
werknemers van de ondememing" en "alleen kan worden aangewend met het 
doel een echt sociaal overleg binnen dat orgaan te bevorderen voor (lees : door) 
de uitoefening van een sociaal mandaat ten gunste van de collectiviteit van 
de werknemers"; 

Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat eiser, die sedert 3 sep
tember 1979 voor de eerste verweerster werkt, van 1983 tot 1996 zitting heeft 
gehad in de overlegorganen van de onderneming, dat de eerste verweerster 
op 26 april1996, overeenkomstig artikel 4 van de wet van 19 maart 1991 hou
dende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de on
dernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafge
vaardigden, bij de arbeidsrechtbank een vordering heeft ingesteld tot 
erkenning van een dringende reden tot ontslag van eiser, dat de voorzitter 
van die rechtbank op 8 mei 1996, krachtens artikel 5 van voomoemde wet, 
de schorsing van de arbeidsovereenkomst heeft bevolen tijdens de duur van 
de procedure en dat die procedure nog altijd hangende was toen het bestre
den vonnis werd gewezen; 

Dat het vonnis, op de gronden waartegen het middel opkomt, hoofdzake
lijk beslist dat eiser, die al meer dan vier jaar geen deel meer uitmaakte van 
de onderneming, geen contact meer onderhoudt met de werknemers ervan 
en geen enkele actieve rol kan spelen in de ondememingsraad waarin hij trou
wens, krachtens artikel 5, § 4, van de wet van 19 maart 1991 geen zitting 
kan hebben; 
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Overwegende dat het bestreden vonnis, zonder te beslissen dat de schor
sing van de arbeidsovereenkomst voor de werknemer een wettelijke hin
derpaal is om zich kandidaat te stellen voor de ondernemingsraad, uit het 
geheel van die gegevens afieidt dat "(eiser), toen hij zich kandidaat stelde voor 
de ondernemingsraad, wel degelijk op de hoogte moest zijn van (zijn) bij
zondere toestand, namelijk de materiiHe onmogelijkheid waarin hij ver
keerde om zijn mandaat uit te oefenen en ( ... ) derhalve (dat) recht heeft aan
gewend ( ... ) met een ander doel dan dat waarvoor het was ingevoerd"; 

Dat het bestreden vonnis door die feitelijke beoordeling de beslissing dat 
eiser, door zich kandidaat te stellen, misbruik van recht heeft gepleegd en 
dat eiseres de kandidatuur moet intrekken, naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

En overwegende dat, ten gevolge van de verwerping van de voorziening, 
de vordering tot bindendverklaring van het arrest geen belang meer heeft; 

Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindend
verklaring van het arrest; veroordeelt de eisers in de kosten. 

24 september 2001- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Butzler en Simont. 

Nr. 491 

3e KAMER - 24 september 2001 

1 o ARBEIDSONGEVAL- SCHADE- ARBEIDSONGESCHIKTHEID- TIJDELIJKE ARBEIDS
ONGESCHIKTHEID - BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ZELFDE TIJDV AK- ZELFDE ON
GEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- ONMOGELIJKHEID. 

2° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING- ARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERK
STELLING- ARBEIDSONGESCHIKTHEID - TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BLIJ
VENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ZELFDE TIJDVAK- ZELFDE ONGEVAL - OVERHEIDS
PERSONEEL. BIJZONDERE REGELS - CUMULATIE EN VERBOD- VERBOD. 

3° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING- CUMULATIE EN VERBOD- VERBOD- ARBEIDS
ONGESCHIKTHEID - TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BLIJVENDE ARBEIDSONGE
SCHIKTHEID - ZELFDE TIJDV AK- ZELFDE ONGEV AL - OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE 
REGELS. 

4 o ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- VERGOEDING
CUMULATIE EN VERBOD- VERBOD -ARBEIDSONGESCHIKTHEID- TIJDELIJKE ARBEIDSON
GESCHIKTHEID- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ZELFDE TIJDVAK- ZELFDE ON
GEVAL. 

1", 2°, 3° en 4 o Een en hetzelfde tijdvak van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van het
zelfde arbeidsongeval in de overheidssector kan niet tegelijkertijd tijdelijk en blij
vend zijn; onwettig is derhalve het arrest dat voor dat tijdvak aan de getroffene ver
goedingen toekent zowel op grand van de bepalingen inzake tijdelijke 
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arbeidsongeschiktheid als op grand van de bepalingen inzake blijvende arbeidson
geschiktheid (1). (Artt. 3, 1 o, b, 3bis, eerste lid, en 4 Arbeidsongevallenwet Overheids
personeel; art. 32 K.B. 24 jan. 1969.) 

(FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE T. B ... ) 

Conclusie van eerste advocaat-generaal Leclercq (vertaling) : 

1. Ik ben van mening dat het enige middel gegrond is. 

Uit het onderling verband tussen de artt. 3, 1°, b, 3bis, eerste lid, en 4 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel en art. 32 K.B. 24 jan. 1969 blijkt im
mers: 

1) dat een en hetzelfde tijdvak van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van het
zelfde arbeidsongeval in de overheidssector niet tegelijkertijd tijdelijk en blijvend kan 
zijn (2), aangezien de blijvende aard van de arbeidsongeschiktheid in dat wel
bepaalde geval, bij ontstentenis van een bijzondere regel terzake (3), precies impli
ceert dat er consolidatie zonder meer is, dat wil zeggen dat, met ingang van de 
consolidatiedatum, de arbeidsongeschiktheid niet meer tijdelijk is met de daaraan ver
bonden gevolgen; 

2) dat, derhalve, onwettig is het bestreden arrest dat, zoals te dezen, aan de ge
troffene voor bovengenoemd tijdvak vergoedingen toekent zowel op grond van de be
palingen inzake tijdelijke arbeidsongeschiktheid als op grond van de bepalingen in
zake blijvende arbeidsongeschiktheid (4), 

2. Ret bestreden arrest moet worden vernietigd, behalve in zoverre dat arrest het 
hoger beroep ontvankelijk verklaart. 

3. Eiseres wordt veroordeeld in de kosten van het cassatiegeding (Art. 16, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel). 

Besluit: gedeeltelijke vernietiging. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.00.0178.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 27 januari 2000 gewe
zen door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel : schending van de artikelen 3, 3bis, 4 van de wet van 3 juli 1967 
betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, die op de leden van 
het personeel van eiseres toepasselijk zijn verklaard bij artikel 1 van het koninklijk 
besluit van 24 januari 1969 betreffehde de schadevergoeding ten gunste van de per
soneelsleden van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de 
weg naar en van het werk, en 32 van voornoemd koninklijk besluit, 

doordat het arrest het deskundigenverslag goedkeurt en eiseres op alle gronden die 
geacht worden hier volledig weergegeven te zijn veroordeelt tot betaling aan ver-

(1) Zie concl. O.M. 

(2) Vgl. concl. Paul Leclercq, proc.-gen., Cass., 6 maart 1930 (Bull. en Pas., 1930, I, 143), inz. 
p. 152. 

(3) Vgl. artt. 25 en 22 Arbeidsongevallenwet. 

(4) Vgl. artt. 5 en 6 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel. Dat geval heeft evenwel niets 
te maken met de aan het Hof voorgelegde vraag. 



1534 HOF VAN CASSATIE Nr. 491 

weerder van "de wettelijke vergoedingen, zoals ze door de deskundige zijn vastge
steld en in de uiteenzetting van de motivering zijn overgenomen", 

terwijl artikel 1 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 de bij de kader
wet van 3 juli 1967 ingestelde regeling toepasselijk verklaart op het personeel dat in 
de dienst van eiseres werkt; het personeel, krachtens artikel 3bis van die wet, in ge
val van tijdelijke arbeidsongeschiktheid op zijn minst het voordeel geniet van de 
arbeidsongevallenwet in de prive-sector, onder voorbehoud van een gunstiger rege
ling; het personeelslid van eiseres, krachtens artikel 32 van het koninklijk besluit van 
24 januari 1969, dat een gunstiger bepaling is, tijdens de periode van tijdelijke on
geschiktheid de bezoldiging behoudt die hem verschuldigd is op grond van zijn ar
beidsovereenkomst of zijn statuut; de ongeschiktheid tijdelijk is in de zin van de in het 
middel vermelde artikelen 3bis van de wet en 32 van het koninklijk besluit zolang het 
door het ongeval veroorzaakte letsel nog kan evolueren; de getroffene, wanneer de on
geschiktheid blijvend wordt, geen recht meer heeft op zijn bezoldiging maar, krach
tens de artikelen 3 en 4 van de wet van 3 juli 1967, recht heeft op een rente die wordt 
berekend in evenredigheid met het invaliditeitspercentage; de ongeschiktheid pas blij
vend wordt in de zin van die bepalingen wanneer de letsels geconsolideerd zijn, dat 
wil zeggen dat ze blijkbaar niet verder kunnen evolueren; de getroffene niet voor het
zelfde tijdvak tegelijkertijd kan worden geacht te verkeren in een toestand waarin de 
letsels nog kunnen evolueren en in een toestand waar die letsels geconsolideerd zijn, 
en de overheid niet gehouden kan zijn tot betaling zowel van de normale bezoldi
ging die verschuldigd is in geval van tijdelijke ongeschiktheid als van de rente we
gens blijvende ongeschiktheid; het arrest, nu het een deskundigenverslag goed
keurt waarin de aanvang van de algehele tijdelijke ongeschiktheid en die van de 
blijvende ongeschiktheid op dezelfde datum worden vastgesteld, namelijk op 10 no
vember 1992, en waarin voor verschillende tijdvakken zowel het bestaan van een al
gehele tijdelijke ongeschiktheid als van een blijvende ongeschiktheid wordt aange
nomen, en nu het eiseres veroordeelt om voor die tijdvakken zowel de statutaire 
bezoldiging als een rente te betalen, de wettelijke begrippen tijdelijke en blijvende on
geschiktheid alsook de wettelijke regels betreffende de vergoeding ervan schendt en 
derhalve alle in het middel vermelde bepalingen schendt : 

Overwegende dat artikel 1, 2°, van het koninklijk besluit van 24 januari 
1969 betreffende de schadevergoeding ten gunste van de personeelsleden van 
de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar 
en van het werk, zoals het van toepassing was ten tijde van het geschil, de 
regeling, ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoe
ding voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector toepasselijk verklaart op 
het personeel van eiseres; 

Overwegende dat, enerzijds, krachtens het artikel 3bis van voornoemde wet, 
zoals het te dezen van toepassing is, de personeelsleden op wie deze wet van 
toepassing werd verklaard, onder voorbehoud van de toepassing van een meer 
gunstige wets- of verordeningsbepaling, gedurende de periode van tijde
lijke ongeschiktheid het voordeel genieten van de bepalingen die voor een tij
delijke volledige ongeschiktheid door de wetgeving op de arbeidsongeval
len zijn vastgesteld; 

Dat artikel 32 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 daarenbo
ven bepaalt dat de personeelsleden, onderworpen aan dit besluit tijdens de 
periode van tijdelijke ongeschiktheid de bezoldiging behouden die hun ver
schuldigd is op grond van hun arbeidsovereenkomst of hun wettelijk of re
glementair statuut; 

Dat, krachtens die bepalingen, de personeelsleden op wie zij van toepas
sing zijn vergoeding krijgen voor de tijdvakken van de tijdelijke arbeidson
geschiktheid die zij hebben opgelopen ten gevolge van een in de wet van 3 
juli 1967 bedoeld ongeval; 
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Overwegende dat, anderzijds, die personeelsleden krachtens artikel3, eer
ste lid, 1°, b) van die wet in geval van blijvende arbeidsongeschiktheid recht 
hebben op een rente die wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in 
artikel4; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de deskundige naar aanlei
ding van het aan verweerder overkomen arbeidsongeval tot de bevinding 
kwam, enerzijds, dat "de letsels een algehele tijdelijke arbeidsongeschikt
heid hebben veroorzaakt van 10 tot 27 november 1992, van 26 tot 30 april 
1993, van 30 januari tot 3 februari 1995, van 7 tot 22 februari 1995, op 14 
(en) 15 oktober 1996, van 3 tot 7 februari 1997, van 24 november tot 3 de
cember 1997 (en) van 13 tot 27 maart 1997", anderzijds, "dat (verweerder) 
vanaf 10 november 1992 een blijvende arbeidsongeschiktheid van zes pro
cent heeft"; 

Overwegende dat het arrest, nu het die bevindingen bevestigt en eise
res veroordeelt tot betaling aan verweerder van "de wettelijke vergoedin
gen, zoals ze door de deskundige zijn vastgesteld", en nu het beslist dat ver
weerder vanaf 10 november 1992 ten gevolge van hetzelfde ongeval 
tegelijkertijd tijdelijk en blijvend arbeidsongeschikt was, alle in het mid
del vermelde wettelijke bepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het het 
hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van het arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op 
artikel16, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967, veroordeelt eiseres in de kos
ten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te Bergen. 

24 september 2001- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Thr
slaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr, Draps. 

Nr. 492 

2e KAMER ~ 25 september 2001 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- PRNAAT GESCHRIFT ~ BEGRIP ~ 

EXPERTISEVERSLAG. 

Als een privaat geschrift in de zin van de artikelen 193 en 196 Strafwetboek moet wor
den aangemerkt elk geschrift dat van aard is in het maatschappelijk verkeer enigs
zins als bewijs van een rechtshandeling of een rechtsfeit te dienen; een door een pri
vate deskundige opgesteld expertiseverslag kan een dergelijk geschrift uitmaken (1). 
(Artt. 193 en 196 Sw.) 

(S ... T. CHUBB INSURANCE COMPANIE OF EUROPE) 

(1) Zie Cass., 16 juni 1999, A.R. P. 98.0738.F, nr. 362. 
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ARREST 

(A.R. P.00.0005.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 november 1999 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

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

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

Over het tweede middel : 
Overwegende dat als een privaat geschrift in de zin van de artikelen 193 

en 196 Strafwetboek moet worden aangemerkt elk geschrift dat van aard is 
in het maatschappelijk verkeer enigszins als bewijs van een rechtshande
ling of een rechtsfeit te dienen; 

Overwegende dat, anders dan het middel aanvoert, een door een private 
deskundige opgesteld expertiseverslag een dergelijk geschrift kan uitma
ken; 

Overwegende dat de appelrechters die oordelen dat het door eiser opge
stelde expertiseverslag een dergelijk geschrift is omdat het moest worden aan
gewend tot het verhogen van het verzekerd risico en dat het geschrift, on
der meer gelet op eisers hoedanigheid van expert, van belang was om de 
verzekeringsmaatschappij te overtuigen van de waarde van de te verzeke
ren goederen, de in het middel aangehaalde wetsbepalingen niet schen
den; 

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

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

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

25 september 2001 - 2e kamer- Voorzitter en uerslaggeuer : de h. Dhaeyer, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
- Aduocaten : mrs. P. Van Ommeslaghe; R. Verstraeten, Brussel. 

Nr. 493 

2e KAMER - 25 september 2001 

HELING- WITWASSEN- BESTANDDELEN- VERMOGENSVOORDELEN- STRAFBARE OOR
SPRONG- KENNIS- MISDAAD OF WANBEDRIJF- BEPALING. 



=------ ""~ 

Nr. 493 HOF VAN CASSATIE 1537 

De witwasmisdrijven van artikel 505, 3" en 4", Sw. vereisen dat de herkomst of de oar
sprang van de zaken, bedoeld in artikel 42, 3", Sw. illegaal is, dit is vermogens
voordelen zijn die rechtstreeks uit een misdrijf zijn verkregen, goederen en waar
den die in de plaats ervan zijn gesteld of inkomsten uit de be leg de voordelen; ze 
vereisen bovendien dat de dader deze herkomst of oorsprong kende, eventueel in ge
val van artikel 505, eerste lid, 4", Sw. dat hij deze oorsprong moest kennen; het vol
staat dat de illegale herkomst of oorsprong en de door de dader vereiste kennis be
wezen zijn, zonder dat vereist is dat de rechter het precieze misdrijf kent, op 
voorwaarde dat hi}, op grand van feitelijke gegevens, elke legale herkomst of oar
sprang kan uitsluiten (1) (Art. 505, 3" en 4", Sw.) 

(H ... ) 

ARREST 

(A.R. P.Ol.0725.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 april 2001 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen; -

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

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest op grond van de feitelijke gegevens die het ver

meldt, oordeelt dat de herkomst van de gelden te situeren is in de illegale 
sfeer, dat ze afkomstig zijn van een goed gestructureerde organisatie en dat 
eiser in opdracht van een criminele organisatie, waarvan hij deel uit
maakt, de opbrengsten van illegale activiteiten, waarvan hij uiteraard ken
nis had, omzette, dit is witwaste; 

Dat het arrest hiermede eisers verweer verwerpt en beantwoordt; 
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de witwasmisdrijven van artikel505, eerste lid, 3o en 4°, 

Strafwetboek vereisen dat de herkomst of de oorsprong van de zaken, be
doeld in artikel 42, 3°, Strafwetboek illegaal is, dit is vermogensvoordelen 
zijn die rechtstreeks uit een misdrijf zijn verkregen, goederen en waarden 
die in de plaats ervan zijn gesteld of inkomsten uit de belegde voordelen; dat 
ze bovendien vereisen dat de dader deze herkomst of oorsprong kende, even
tueel in het geval van artikel 505, eerste lid, 4°, Strafwetboek dat hij deze 
oorsprong moest kennen; 

Overwegende dat voor de schuldigverklaring en veroordeling van de da
der het volstaat dat de illegale herkomst of oorsprong en de door hem ver
eiste kennis bewezen zijn, zonder dat vereist is dat de strafrechter het pre
cieze misdrijf kent, op voorwaarde dat hij op grond van feitelijke gegevens 
elke legale herkomst of oorsprong kan uitsluiten; 

Overwegende dat het arrest na de in het antwoord op het eerste onder
dee} van het middel gedane overwegingen, oordeelt dat het daarbij van geen 
belang is of deze gelden afkomstig waren van handel in verdovende mid
delen, een illegale handel in diamant of zelfs van kunstwerken; 

(1) Zie Cass., 21 juni 2000, A.R. P.99.1285.F- P.00.035l.F- P.00.0856.F, nr. 387. 
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Dat het arrest hiermede artikel 505, eerste lid, 3o en 4°, StrafWetboek niet 
schendt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat de rechter in strafzaken, wanneer zoals hier wat be

treft de illegale herkomst of oorsprong van zaken zoals bedoeld in artikel 505, 
eerste lid, 3o en 4°, StrafWetboek, de wet geen bijzonder bewijsmiddel voor
schrijft, onaantastbaar de bewijswaarde beoordeelt van de hem regelma
tig overgelegde gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kun
nen voeren; 

Overwegende dat het middel in zoverre het opkomt tegen het oordeel van 
het arrest over de feitelijke gegevens waaruit het de illegale herkomst of oar
sprang van de gelden afieidt, niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het overige, het arrest overweegt: "dat (eiser) tij
dens het ganse onderzoek geen enkel bewijs heeft kunnen voorleggen dat de 
omvang van de geldmassa die ter omwisseling aangeboden en omgezet werd 
de opbrengst van legale activiteiten vertegenwoordigde"; 

Overwegende dat het arrest eiser hiermede geen bewijslast oplegt, maar 
aileen oordeelt dat zijn verweer elke grand van geloofWaardigheid mist; 

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

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

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

25 september 2001- 2" kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Dhaeyer, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. H. Van Bavel, Brussel. 

Nr. 494 

28 KAMER- 25 september 2001 

1 o CAS SA TIE- ALGEMEEN. OPDRACHT EN BESTAANSREDEN VAN HET HOF. AARD VAN HET 
CASSATIEGEDING- OPDRACHT VAN HET HOF- STRAFZAKEN- NEERLEGGING VAN EEN ME
MORIE- GEEN KENNIS VAN DE NEERLEGGING- VERGISSING NIET AAN ElSER TE WIJTEN- IN
TREKKING VAN HET ARREST. 

2° OPLICHTING- DADER- BESTANDDELEN- BEGRIP. 

3° MISDRIJF- DEELNEMING- OPLICHTING- DADER- BEGRIP. 

4° OPLICHTING- MEDEDADER- BESTANDDELEN- BEGRIP. 

5° MISDRIJF- DEELNEMING- OPLICHTING- MEDEDADER- BEGRIP. 
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1 o Wanneer het Hof in strafzaken, dat geen kennis had van het neerleggen van de me
marie, nagelaten heeft het middel ingeroepen in de bedoelde memorie te beantwoor
den, zodat eiser, door omstandigheden van zijn wil onafhankelijk, verstoken werd van 
zijn recht op een arrest dat op dit middel antwoordt, treft het Hof, op vordering van 
de procureur-generaal, het arrest van verwerping in en doet het uitspraak over het 
cassatieberoep bij wege van een nieuwe beslissing (1). (Art 1114 Ger.W.) 

2° en 3° Om als dader schuldig te zijn aan oplichting zijn vereist het oogmerk om zich 
bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen, de aanwending van bedrieglijke midde
len hiertoe, die meer zijn dan leugenachtige mondelinge of schriftelijke bewerin
gen, en gevolgd zijn door een afgifte of levering van de zaak; de omstandigheid dat 
de dader niet persoonlijk de gebruikte middelen heeft aangewend of de opgelichte zaak 
in ontvangst heeft genomen, maar dit bewust overliet aan een mededader doet geen 
afbreuk aan de omstandigheid dat hierdoor in zijn hoofde alle strafbare bestand
delen van oplichting kunnen verenigd zijn (2). (Artt. 66 en 496 Sw.) 

4 o en 5° Om als mededader schuldig te zijn aan oplichting, zijn vereist een door de wet 
bepaalde vorm van medewerking en de kennis dat die een bepaalde oplichting be
treft, niet het opzet om zelf bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen, maar om zijn 
medewerking aan de oplichting te verlenen; die kennis moet alle omstandigheden be
treffen die van het feit een strafbaar feit maken (3). (Artt. 66 en 496 Sw.) 

(A ... ) 

ARREST 

(A.R. P.Ol.109l.N) 

HET HOF; - I. Over de intrekking : 

Gelet op de vordering van de Procureur-generaal van het Hof, luidende als 
volgt: · 

Aan de tweede kamer van het Hof van Cassatie, 

De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer te vertogen dat het Hof 
op 12 juni 2001 onder nummer P.01.0325.N een arrest heeft gewezen dat de 
voorziening verwerpt, die de heer A. H. had ingesteld tegen de beschikking 
op 3 december 1997 gewezen door de raadkamer van de rechtbank van eer
ste aanleg te Antwerpen, alsook tegen het arrest nr. 120 op 31 januari 2001 
gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, correctionele kamer, op grond 
van de overweging dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorge
schreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen. 

Terwijl Meester Johan Verbist, advocaat bij het Hofvan Cassatie, raads
man van eiser, op 4 mei 2001 ter griffie van het Hof een memorie tot sta
ving van de voorziening en ge'inventorieerd als stuk 4 van het dossier, neer
gelegd had, hebben de leden van het Hof, die geen kennis hadden van het 

(1) Zie Cass., 31 okt. 1995, A.R. P.95.1126.N, nr. 465; 8 feb. 2000, A.R. P.99.1805.N, nr. 99; 10 
okt. 2000, A.R.P.00.1267.N, nr. 534. 

(2) Zie Cass., 14 juni 1988, A.R. 2436, A. C., 1987-88, nr. 625; 7 feb. 1990, A.R. 7829, A. C., 1989-
90, nr. 350; 9 maart 1993, A.R. 6060, nr. 133; 13 sept. 1994, A. C., P.92.7045.N, nr. 372; 22 sept. 
1999, A.R. P.99.0508.F, nr. 477; 14 nov. 2000, A.R. P.00.1231.N, nr. 620. 

(3) Zie Cass., 13 dec. 1978,A.C., 1978-79, 437; 8 mei 1979,A.C., 1978-79, 1062; 18 mei 1993, 
A.R. 6359, nr. 244; 19 sept. 1995, A.R. P.94.0377.N, nr. 388; 24 maart 1998, A.R. P.96.1683.N, nr. 
164; 12 mei 1998, A.R. P.098.0485.N, nr. 246; 23 dec. 1998, A.R. A.94.000l.F, nr. 534. 
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neerleggen van de memorie, nagelaten het enig middel ingeroepen in de be
doelde memorie te beantwoorden, zodat eiser, door omstandigheden van zijn 
wil onafhankelijk, verstoken werd van zijn recht op een arrest dat op dit mid
del antwoordt. 

Derhalve is er grand tot intrekking van het bedoeld arrest van 12 juni 2001. 
Om die reden, 
Vordert de ondergetekende procureur-generaal dat het aan het Hof be

hage zijn arrest A.R. P.Ol.0325.N van 12 juni 2001 in te trekken, en op
nieuw te statueren over de voorzieningen van eiser. 

Brussel, 18 juli 2001. 
Voor de procureur-generaal, 
De advocaat-generaal, 
(g) Th. Werquin. 

Overwegende dat er om de in de vordering van de Procureur-generaal ver
melde reden grand is om het arrest van het Hofvan 12 juni 2001 in te trek
ken en bij nieuwe beschikkingen recht te spreken over de door A.H. inge
stelde voorzieningen; 

II. Op de voorzieningen : 
Gelet op de beschikking, op 3 december 1997 gewezen door de raadka

mer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, en op het arrest, op 
31 januari 2001 door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

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

1. Op de voorziening tegen de beschikking van 3 december 1997 : 
Overwegende dat eiser geen middel aanvoert; 
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. Op de voorziening tegen het arrest van 31 januari 2001: 
Over het middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, om als dader schuldig te zijn aan oplichting, vereist zijn 

het oogmerk om zich bedrieglijk andermans zaak toe te eigenen, de aan
wending van bedrieglijke middelen hiertoe - die meer zijn dan leugenach
tige mondelinge of schriftelijke beweringen - en gevolgd door een afgifte of 
levering van de zaak; 

Overwegende dat de omstandigheid dat de dader niet persoonlijk de ge
bruikte bedrieglijke middelen heeft aangewend of de opgelichte zaak in ont
vangst heeft genomen, maar dit bewust overliet aan een mededader, geen af
breuk doet aan de omstandigheid dat hierdoor in zijne hoofde alle strafbare 
bestanddelen van oplichting kunnen verenigd zijn; 

Overwegende dat uit de samenlezing van de overwegingen van het ar
rest betreffende de medebeklaagde E. T. en deze betreffende eiser blijkt dat 
de appelrechters oordelen dat heiden handelden in gemeenschappelijk over
leg, waarbij E.T. zich niet enkel beperkte tot leugenachtige mondelinge of 
schriftelijke beweringen maar waarbij eiser voor rekening van E.T. be
paalde materiele bedrieglijke middelen aanwendde en de gelden in ont
vangst nam met het opzet E.T. te helpen bij de door deze beoogde en vol
tooide oplichtingen; 
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Overwegende dat het arrest hiermede het verweer van de medebeklaagde 
verwerpt en beantwoordt en zijn beslissing naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, om als mededader schuldig te zijn aan een misdrijf op

lichting, vereist zijn een door de wet bepaalde vorm van medewerking, de ken
nis dat die een bepaalde oplichting betreft en het opzet niet om zelf bedrieg
lijk andermans zaak toe te eigenen, maar om zijn medewerking aan de 
oplichting te verlenen; dat die kennis alle omstandigheden moet betreffen die 
van het feit een strafbaar feit maken; 

Overwegende dat het onderdeel, in de eerste plaats, uitgaat van de in het 
antwoord op het eerste onderdeel afgewezen veronderstelling dat de dader 
van het hoofdfeit van oplichting steeds persoonlijk de gebruikte bedrieg
lijke middelen moet hebben aangewend of de opgelichte zaak in ontvangst 
genomen; 

Overwegende dat, voor het overige, het arrest vaststelt, enerzijds, dat ei
ser en het leugenachtige karakter van het door E.T. voor de ontleningen ge
geven motief en diens bedrieglijk oogmerk kende, anderzijds, dat eiser, zo
als uit het antwoord op het eerste onderdeel blijkt, in gemeenschappelijk 
overleg met E.T. bepaalde bedrieglijke middelen aanwendde en de gelden in 
ontvangst nam met het opzet E.T. te helpen bij de door deze beoogde en vol
tooide oplichtingen; dat dit inhoudt dat eiser alle omstandigheden die van 
de feiten oplichtingen maakten, kende; 

Overwegende dat het arrest hiermede zijn beslissing regelmatig met re-
denen omkleedt en naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de door het onderdeel bedoelde in het arrest vermelde 

omstandigheden betrekking hebben op, enerzijds, de materiele mogelijk
heid waarover eiser als medewerker van het kantoor van E.T. beschikte om 
de gebruikte bedrieglijke middelen aan te wenden, anderzijds, zijn kennis 
omtrent zowel het bedrieglijk oogmerk van E.T. als omtrent alle omstan
digheden die van de feiten oplichtingen maakten; 

Overwegende dat het arrest hiermede zijn beslissing naar recht verant
woordt; 

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

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

Om die redenen, trekt in het arrest, op 12 juni 2001 door het Hof in de zaak 
P.01.0325.N in zoverre ten aanzien van A.H. gewezen, en doet, bij nieuwe be
schikking, uitspraak over diens voorzieningen; verwerpt de voorzieningen; 
laat de kosten van het verzoek tot intrekking, begroot op nul frank, ten laste 
van de Staat. 

25 september 2001- 2e kamer- Voorzitter en verslaggeuer : de h. Dhaeyer, waar
nemend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal 
- Aduocaat : mr. Verbist. 
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Nr. 495 

2e KAMER- 25 september 2001 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- INZAGE VAN HET 
DOSSIER- ZAAK IN BERAAD- BEPALING VAN DE DAG VOOR UITSPRAAK- GEVOLG. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- VOORLOPIGE 
HECHTENIS- INZAGE VAN HET DOSSIER- ZAAK IN BERAAD- BEPALING VAN DE DAG VOOR UIT
SPRAAK- GEVOLG. 

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- REGELING VAN DE RECHTSPLEGING- VERWIJZING NAAR 
DE CORRECTIONELE RECHTBANK- HANDHA VING VAN DE HECHTENIS - AFZONDERLIJKE BE
SCHIKKING- AFZONDERLIJK DEBAT. 

4 ° VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA VING- REGELING vAN DE RECHTSPLEGING
VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- HANDHA VING VAN DE HECHTENIS -AF
ZONDERLIJKE BESCHIKKING -AFZONDERLIJK DEBAT- OMVANG. 

5o ONDERZOEKSGERECHTEN- VOORLOPIGE HECHTENIS- REGELING VAN DE RECHTS
PLEGING- VERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- HANDHAVING VAN DE HECH
TENIS - AFZONDERLIJKE BESCHIKKING- AFZONDERLIJK DEBAT- OMVANG. 

1 o en 2° Voor het regelen van de rechtspleging inzake een preventief gehechte ver
dachte, worden de verdachte en dienst raadsman ter kennis gebracht dat het dos
sier gedurende twee dagen ter beschikking wordt gehouden; wanneer de raadka
mer de zaak in beraad houdt om haar beschikking uit te spreken en een dag heeft 
bepaald voor haar uitspraak, vereist geen wetsbepaling daarenboven dat de ver
dachte die zich in voorlopige hechtenis bevindt evenals zijn raadsman nogmaals in 
kennis zouden worden gesteld dat het dossier gedurende twee dagen ter beschik
king wordt gehouden (1). (Art. 22 Wet Voorlopige Hechtenis; art. 127 Sv.) 

3°, 4° en 5° Artikel26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis houdt in, eensdeels, dat de raad
kamer eerst over de verwijzing oordeelt en vervolgens, in voorkomend geval, bij af
zonderlijke beschikkking over de handhaving van de voorhechtenis, anderdeels, dat 
over deze handhaving een afzonderlijk de bat wordt gevoerd; geen wetsbepaling ver
eist dat deze beslissing tot handhaving uit een gelijktijdig beraad zou voort
vloeien. (Art. 26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(M ... ) 

ARREST 

(A.R. P.Ol.1292.N) 

HET HOF;- Gelet op de bestreden beschikking, op 11 september 2001 
gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ant
werpen; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

doordat de bestreden beschikking tot het behoud van de aanhouding werd ver
leend op 11 september jongstleden, datum waarop tevens een afzonderlijke beschik
king werd gewezen tot verzending van de zaak naar de Correctionele Rechtbank, 

(1) Zie Cass., 30 dec. 1997, A.R. P.97.1690.N, nr. 584. 
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terwijl uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan nergens blijkt dat ver
zoeker en/of zijn raadsman werden opgeroepen voor het debat wat betreft de even
tueel voortdurende hechtenis, debat dat plaats moest vinden op 11 september, 

terwijl artikel22 Wet Voorlopige Hechtenis in deze zeer duidelijk is, en stelt dat wan
neer de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt, de griffier bij faxpost ofbij aan
getekende brief aan de verdachte en zijn raadsman ter kennis moeten brengen dat het 
dossier gedurende 2 dagen ter beschikking wordt gehouden, 

zodat de bestreden beschikking hoger aangehaalde wetsbepaling onherstelbaar 
schendt: 

Overwegende dat krachtens artikel 22 Wet Voorlopige Hechtenis, wan
neer de verdachte zich in voorlopige hechtenis bevindt wegens de feiten waar
omtrent de rechtspleging moet worden geregeld, zodat bij deze gelegen
heid het onderzoeksgerecht het behoud van de voorlopige hechtenis kan 
gelasten, de griffier bij faxpost ofbij aangetekende brief aan de verdachte en 
zijn raadsman ter kennis brengt dat het dossier gedurende twee dagen ter 
beschikking wordt gehouden; 

Dat de termijn van twee dagen bepaald bij artikel 22 Wet Voorlopige Hech
tenis ertoe strekt het recht van verdediging te waarborgen van de ver
dachte die zich in voorlopige hechtenis bevindt en, bij zijn verwijzing naar 
de correctionele rechtbank, kan horen beslissen dat hij aangehouden blijft; 

Overwegende evenwel dat wanneer de raadkamer met toepassing van ar
tikel127, laatste lid, Wetboek van Strafvordering, de zaak in beraad houdt 
om haar beschikking tot regeling van de rechtspleging uit te spreken en een 
dag heeft bepaald voor haar uitspraak, geen wetsbepaling daarenboven ver
eist dat de verdachte die zich in voorlopige hechtenis bevindt evenals zijn 
raadsman nogmaals met toepassing van artikel 22 Wet Voorlopige Hechte
nis in kennis zouden worden gesteld dat het dossier gedurende twee da
gen ter beschikking wordt gehouden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 26 van de Wet op de Voorlopige Hechtenis, inzonderheid ar
tikel 26, § 3 en 4, 

doordat de bestreden beschikking tot het behoud van de aanhouding van eiser tot 
cassatie werd genomen en het de bat er over plaatsgreep, door het horen van het open
baar ministerie en van de onderzoeksrechter in zijn verslag, en het vaststellen van de 
niet-verschijning van eiser tot cassatie, alles nadat de beschikking van de verwij
zing naar de correctionele rechtbank van eiser tot cassatie reeds genomen was, 

terwijl de bestreden beslissing tot behoud van de hechtenis bij verwijzing naar de 
correctionele rechtbank gelijktijdig met de verwijzende beslissing dient te worden ge
nomen, in die zin dat deze beslissingen, die weliswaar afzonderlijke beslissingen kun
nen zijn, uit 1 gelijktijdig beraad dienen voort te vloeien zodat de continui:teit van de 
titel van hechtenis, noodzakelijk om een hechtenis te kunnen in stand houden, ver
zekerd blijft : 

Overwegende dat de raadkamer, bij het regelen van de rechtspleging, on
der de voorwaarden bepaald bij artikel26, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis bij 
afzonderlijke en gemotiveerde beschikking kan beslissen dat de verdachte 
aangehouden blijft; dat deze bepaling inhoudt, eensdeels, dat de raadka
mer eerst over de verwijzing oordeelt en vervolgens, in voorkomend geval, 
bij afzonderlijke beschikking over de handhaving van de voorhechtenis, an
derdeels, dat over deze handhaving een afzonderlijk debat wordt gevoerd; dat 
geen wetsbepaling vereist dat deze beslissing tot handhaving uit een ge
lijktijdig beraad zou voortvloeien; 
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Dat het middel faalt naar recht; 

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

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

25 september 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Dhaeyer, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Wer
quin, advocaat-generaal - Advocaat : mr. P. Vandemeulebroucke, Antwerpen. 

Nr. 496 

2e KAMER- 26 september 2001 

1° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- STRAFZAKEN- RECHT OP EEN EERLIJK PROCES- DESKUNDIGENONDERZOEK- GE
BREK AAN BEWIJZEN- AANVULLEND ONDERZOEK- INITIATIEF VAN DE RECHTER- GREN
ZEN. 

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN - DESKUNDIGENONDERZOEK- GE
BREK AAN BEWIJZEN - AANVULLEND ONDERZOEK- INITIATIEF VAN DE RECHTER- GREN
ZEN. 

so DESKUNDIGENONDERZOEK- STRAFZAKEN- GEBREK AAN BEWIJZEN- AANVUL
LEND ONDERZOEK- INITIATIEF VAN DE RECHTER- GRENZEN- RECHT VAN VERDEDIGING
RECHT OP EEN EERLIJK PROCES - GEVOLG. 

1°, 2° en so Miskenning van het recht van verdediging, en m.n. miskenning van het 
recht op een eerlijk proces, vastgelegd in art. 6.1 E. V.R.M., kan niet worden afge· 
leid uit de omstandigheid alleen dat de strafrechter niet zelf getracht heeft het ge
brek aan bewijzen te verhelpen door een aanvullend onderzoek te bevelen (1). (Art. 
6.1 E.V.R.M.; algemeen beginsel van het recht van verdediging.) 

(M ... E.A. T.V .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.Ol.07SS.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 23 februari 2001 in ho
ger beroep en op verwijzing gewezen door de Correctionele Rechtbank te Ver
viers; 

(1) Zie Cass., 10 feb. 1999, A.R. P.98.0826.F, en 26 mei 1999, A.R. P.99.0096.F, nrs. 74 en 311. 
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Gelet op het arrest van 20 oktober 1999 van het Hof (2); 
I. Op de voorziening van de eerste zeven eisers : 

Over het eerste middel : 

1545 

Overwegende dat het vonnis verweerder buiten het geding stelt, na met 
name erop gewezen te hebben dat de rechtbank een in het dossier vervat des
kundigenonderzoek, gelet op het eenzijdige karakter ervan, niet in aanmer
king heeft genomen, maar haar beslissing uitsluitend gegrond heeft op de an
dere gegevens van het opsporingsonderzoek; 

Overwegende dat de eisers betogen dat de appelrechters hun recht van ver
dediging miskenen aangezien zij verzuimd hebben een nieuw deskundigen
onderzoek te bevelen; 

Maar overwegende dat de eisers geen enkele aanvullende onderzoeks
maatregel gevorderd hebben; dat zij in hun conclusie, die zij op de zitting van 
26 januari 2001 hebben neergelegd, daarentegen vermelden (bladzijde 4) "dat 
het, gelet op de gegevens van het deskundigenverslag Radoux, nutteloos lijkt 
om een deskundige aan te wijzen teneinde het punt van aanrijding, de snel
heid van het voertuig en van de voetganger te bepalen"; 

Dat een schending van het recht van verdediging, en met name van het 
recht op een eerlijk proces, vastgelegd in artikel 6.1 van het Verslag tot be
scherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, niet 
kan worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de correctionele recht
bank niet zelf getracht heeft het gebrek aan bewijzen te verhelpen door een 
aanvullend onderzoek te bevelen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

26 september 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. de Codt- Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Aduocaten : mrs. De Bruyn en Biitzler. 

Nr. 497 

29 KAMER - 26 september 2001 

1 o DOUANE EN ACCIJNZEN- REGELING INZAKE ALCOHOL- GEGISTE DRANKEN- STRAF
FEN- UITSTEL- OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING- TOEPASSING 
- VOORWAARDEN. 

2° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING- ALGEMEEN- GEGISTE DRANKEN- STRAFFEN- TOEPASSING- VOORWAARDEN. 

(2) Cass., 20 okt. 1999, A.R. P99.0408.F, nr. 548. 
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so DOUANE EN ACCIJNZEN- GEESTRIJKE DRANKEN- STRAFFEN- UITSTEL- OP
SCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE VEROORDELING- TOEPASSING- VOORWAARDEN. 

4° GEESTRIJKE DRANKEN- STRAFFEN- UITSTEL- OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK 
VAN DE VEROORDELING- TOEPASSING- VOORWAARDEN. 

5o VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING- ALGEMEEN- GEESTRIJKE DRANKEN- STRAFFEN- TOEPASSING- VOORW AAR

DEN. 

6° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING- GEWOON UITSTEL- GELDBOETEN- INNING VAN DE FISCALE RECHTEN- BIJZON
DERE WETTEN- UITSLUITING VAN UITSTEL. 

7° BELASTING- GELDBOETEN- INNING VAN DE FISCALE RECHTEN- BIJZONDERE WET
TEN- UITSLUITING VAN UITSTEL. 

go DOUANE EN ACCIJNZEN- REGELING INZAKE ALCOHOL- GEGISTE DRANKEN -ART. 
41 K.B. 3 APRIL 1953 - OPHEFFING. 

go VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING- ALGEMEEN -ART. 20, § 2, PROBATIEWET - OPHEFFING. 

10° DOUANE EN ACCIJNZEN- GEESTRIJKE DRANKEN -ART. 30 w. 28 DEC. 1983 - OP

HEFFING. 

11° GEESTRIJKE DRANKEN- ART. 30 w. 28 DEC. 1983 - OPHEFFING. 

1 o en 2° Het uitstel en de opschorting van de uitspraak van de veroordeling zijn niet 
van toepassing op de straffen die bepaald zijn in de gecoordineerde wetten betref
fende de gegiste dranken, met uitzondering van de hoofdgevangenisstraf (1). (Art. 41 
K.B. S april 1g5s; art. 2g wet 6 juli 1g67; art. 20, § 2, Probatiewet.) 

so, 4° en 5° Het uitstel en de opschorting van de uitspraak van de veroordeling zijn niet 
van toepassing op de straffen die bepaald zijn in art. 25 wet 28 dec. 1983 betref
fende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht aange
zien die straffen van fiscale aard zijn (2). (Artt. 25 en SO wet 2g dec. 1ggs; art. 1 
Probatiewet.) 

6° en 7° De schrapping van een algemene bepaling, die verbiedt uitstel te verlenen voor 
de veroordeling tot geldboeten, opgelegd om de inning van fiscale rechten te verze
keren, kan niet beletten dat bijzondere wetten voorschrijven dat uitstel in de door hen 
bepaalde gevallen voor de door hen bepaalde straffen uitgesloten wordt. (Art. 106 wet 
4 aug. 1gg6.) 

go, go, 10° en 11 o Art. 41 KB. 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalin
gen inzake de slijterijen van gegiste dranken, gewijzigd bij art. 28 wet 6 juli 1967, 
art. 20, § 2, Probatiewet, en art. 30 wet 28 dec. 1983 betreffende het verstrekken van 
sterke drank en betreffende het vergunningsrecht, zijn noch uitdrukkelijk noch stil
zwijgend opgeheven door art. 106 wet 4 aug. 1986 houdende fiscale bepalingen (S). 
(Art. 41 wetS april1g5S; art. 2g wet 6 juli 1g67; art. 20, § 2, Probatiewet; art. SO 
wet 2g dec. 1ggs; art. 106 wet 4 aug. 1gg6.) 

(1) Cass., 3 jan. 1990, A.R. 7571, nr. 261. 

(2) Zie Cass., 3 jan. 1990, A.R. 7570 , en 27 juni 1990, A.R. 6996, nrs. 260 en 632. 

(3) Zie Cass., 3 jan. 1990, A.R. 7570, nr. 260, en A.R. 7571, nr. 261, Arb., 6 april 2000, nr. 40/ 
2000, B.S., 2000, blz. 14981, 6 april2000, nr. 41/2000, B.S. 2000, biz. 23839, en 1 maart 2001, B.S., 
2001, blz. 8865. 
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(G ... T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.Ol.0814.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 april 2001 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Overwegende dat, enerzijds, krachtens artikel41 van het koninklijk be
sluit van 3 april 1953 tot samenordening van de wetsbepalingen inzake de 
slijterijen van gegiste dranken, gewijzigd bij artikel 28 van de wet van 6 juli 
1967, het uitstel en de opschorting van de uitspraak van de veroordeling, in
gevoerd bij de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel 
en de probatie, niet van toepassing zijn op de door die wetsbepalingen op
gelegde straffen, met uitzondering van de hoofdgevangenisstraf; dat het eer
ste lid van artikel20, § 2, van de voormelde wet van 29 juni 1964 daaren
boven bepaalt dat "de veroordeling met uitstel van toepassing is opal de 
straffen die, voor de inwerkingtreding van deze wet, krachtens bijzondere wet
ten niet met uitstel mochten worden uitgesproken, ter uitzondering van de 
straffen bedoeld in de artikelen (. .. )en 41 van de wetsbepalingen inzake de 
slijterijen van gegiste dranken, gecotirdineerd op 3 april 1953"; 

Overwegende dat, anderzijds, krachtens artikel 30 van de wet van 28 de
cember 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het 
vergunningsrecht, het uitstel en de opschorting van de uitspraak van de ver
oordeling, ingevoerd bij de voormelde wet van 29 juni 1964, slechts van toe
passing zijn op de in deze wet van 28 december 1983 bepaalde straffen die 
geen enkel fiscaal karakter hebben; dat de in artikel 25 van die wet opge
legde geldboetes een fiscaal karakter hebben; 

Overwegende dat geen enkele van de drie voormelde wetsbepalingen uit
drukkelijk is opgeheven; dat zij evenmin impliciet zijn opgeheven door ar
tikel 106 van de wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale bepalingen, dat 
artikel 8, § 4, van de wet van 29 juni 1964 betreffende het uitstal, de op
schorting en de probatie heeft opgeheven; dat, immers, de opheffing van een 
algemene bepaling die verbiedt uitstel te verlenen voor een veroordeling tot 
geldstraffen, welke zijn ingevoerd teneinde de inning van fiscale rechten te 
waarborgen, niet kan beletten dat bijzondere wetten in de door hen be
paalde gevallen voorschrijven dat uitstel uitgesloten wordt voor de door die 
wetten opgelegde straffen; 

Overwegende dat het middel faalt naar recht; 

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

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

26 september 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De Bruyn; P. Lamon, Brussel. 

--:-I 
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Nr. 498 

2e KAMER - 26 september 2001 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE- STRAFZA
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -AFZONDERLIJKE MID
DELEN -ARGUMENTEN- VERPLICHTING OM TE ANTWOORDEN- GRENZEN. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE- STRAFZA
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BEGRIP VERKEERS
ONGEVAL- VERWIJZINGEN NAAR DE RECHTSPRAAK EN DE RECHTSLEER- GELDIGHEID. 

3° RECHTBANKEN - ALGEMEEN - VERWIJZINGEN NAAR DE RECHTSPRAAK EN DE 
RECHTSLEER- GELDIGHEID. 

4 ° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID - POLITIERECHT
BANK- DOD EN, SLAGEN EN VERWONDINGEN TENGEVOLGE VAN EEN VERKEERSONGEVAL- VER
KEERSONGEVAL- BEGRIP- OMLOOP VOOR AUTOMOBIELWEDSTRIJDEN. 

So SPORT- OMLOOP VOOR AUTOMOBIELWEDSTRIJDEN- DODEN, SLAGEN EN VERWONDIN
GEN TEN GEVOLGE VAN EEN VERKEERSONGEVAL - VERKEERSONGEVAL - BEGRIP -
POLITIERECHTBANK- BEVOEGDHEID. 

1 o De rechter die tegenover een middel van een partij zijn tegengestelde beoordeling stelt, 
voldoet aan de motiveringsverplichting, zonder dat hij daarenboven hoeft te ant
woorden op alle argumenten die die partij tot staving van dat verweer aanvoert en 
die geen afzonderlijke middelen zijn (1). (Art. 149 Gw.) 

2° en 3° De rechter die het verweer van de beklaagde verwerpt op grand van zijn au
tonome overtuiging dat het begrip verkeersongeval in de brede zin van het woord moet 
worden opgevat, en die zienswijze met verwijzingen naar rechtspraak en rechtsleer 
staaft, hoeft de gronden voor zijn gronden niet op te geven, omkleedt zijn beslis
sing regelmatig met redenen en schendt artikel6 Ger.W. niet (2). (Art. 149 Gw.; art. 
6 Ger.W.) 

4° en so Het begrip "verkeersongeval" heeft zowel betrekking op een wegverkeersonge
val waarbij voetgangers en dieren of middelen van vervoer te land betrokken zijn, die 
de openbare weg gebruiken, als op een dergelijk ongeval dat zich heeft voorgedaan 
op terreinen die openstaan. voor het publiek en niet openbare terreinen die evenwel 
openstaan voor een bepaald aantal personen (3); dat is het geval van een verkeers
ongeval waarin middelen van vervoer te land, m.n. een auto, en een voetganger, be
trokken zijn, en dat zich heeft voorgedaan op een niet openbaar terrein dat even
wet openstaat voor een bepaald aantal personen, zoals een gesloten omloop voor 
automobielwedstrijden die evenwel toegankelijk is voor het publiek. (Art. 138, 6°bis, 
Sv.; art. S, 2°, wet 11 juli 1994.) 

(B ... T.D ... ) 

(1) Zie Cass., 3 rnei 2000, A.R. P.99.1197.F, nr. 268. 

(2) Zie Cass., 27 sept. 2000, A.R. P.00.0287.F, nr. 495. 

(3) Cass., 16 juni 1999, A.R. P.98.1528.F, nr. 364; zie Cass., 7 feb. 2001, A.R. P.00.1655.F, nr. 76. 
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ARREST (vertaling) 

(A.R. P.Ol.0883.F) 

1549 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 3 mei 2001 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Verviers; 

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

Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 6 van het Ge
rechtelijk Wetboek en 138, 6°bis, van het Wetboek van Strafvordering, zoals het ge
wijzigd is bij artikel 5, 2°, van de wet van 11 juli 1994, 

doordat het bestreden vonnis, na te hebben herhaald dat de betekenis dat aan het 
begrip verkeersongeval gegeven diende te worden, ruim moest worden opgevat, be
slist dat de politierechtbank zich te dezen terecht bevoegd heeft verklaard, aileen op 
grond "dat de arresten van 20 oktober 1988 en 16 juni 1999 van het Hofvan Cassa
tie telkens betrekking hebben op een ongeval dat zich had voorgedaan op 'een geslo
ten omloop voor automobielwedstrijden die evenwel toegankelijk is voor het pu
bliek'; dat het Hof beslist heeft dat een dergelijk ongeval een verkeersongeval is in de 
zin van artikel 138, 6°bis van het Wetboek van Strafvordering (. .. )", 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn appelconclusie betwistte dat de politierecht
bank bevoegd was om kennis te nemen van het litigieuze ongeval, dat zich op 3 juli 
1999 heeft voorgedaan op de omloop van Francorchamps, omdat er geen sprake was 
van een "verkeerssituatie"; hij de appelrechter, na een omstandige uiteenzetting (blad
zijden 2 tot 17), verzocht heeft vast te steilen dat het ongeval, al had het zich voor
gedaan op een gesloten omloop voor automobielwedstrijden die evenwel toeganke
lijk was voor het publiek, geen enkel kenmerkvan een verkeersongeval vertoonde; het 
bestreden vonnis, dat aileen beslist "dat de arresten van 20 oktober 1988 en 16 juni 
1999 van het Hofvan Cassatie telkens betrekking hebben op een ongeval dat zich had 
voorgedaan op 'een gesloten omloop voor automobielwedstrijden die evenwel toegan-. 
kelijk is voor het publiek'; dat het Hof beslist dat een dergelijk ongeval een verkeers
ongeval is in de zin van artikel 138, 6°bis van het Wetboek van Strafvordering, zo
dat de politierechtbank zich in dit geval terecht bevoegd heeft verklaard", die conclusie 
waarin eiser het gebrek aan een "verkeerssituatie" aanvoerde, door geen enkele over
weging beantwoordt, en bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel149 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, de rechters luidens artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek geen 
uitspraak kunnen doen bij wege van algemene en als regel geldende beschikking over 
de hen voorgelegde zaken; het bestreden vonnis, dat zijn beslissing aileen grondt op 
de rechtspraak van het Hofvan Cassatie, zonder de redenen op te geven waarom het 
zich erbij aansluit, aan die rechtspraak een algemene en als regel geldende draag
wijdte toekent en, bijgevolg, artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek schendt; het von
nis, daarenboven, in zoverre het verzuimt de redenen op te geven waarom het zich bij 
die rechtspraak aansluit, het Hofin de onmogelijkheid stelt de wettigheid van de be
slissing nate gaan en, bijgevolg, niet regelmatig met redenen is omkleed (schen
ding van artikel 149 van de Grondwet); 

derde onderdeel, artikel 138, 6°bis, van het Wetboek van Strafvordering, zoals het 
is gewijzigd bij artikel 5, 2°, van de wet van 11 juli 1994, bepaalt dat de politierecht
bank kennisneemt van "de wanbedrijven omschreven in de artikelen 418 tot 420 van 
het Strafwetboek, wanneer de doding, de slagen ofverwondingen het gevolg zijn van 
een verkeersongeval"; uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 11 juli 1994 
blijkt dat het begrip "verkeersongeval" in de brede zin van het woord moet worden op
gevat; het betrekking heeft :zowel op een wegverkeersongeval waarbij voetgangers en 
dieren of middelen van vervoer te land betrokken zijn, die de openbare weg gebrui
ken, als op een dergelijk ongeval dat zich heeft voorgedaan op terreinen die open
staan voor het publiek en niet openbare terreinen die evenwel openstaan voor een be
paald aantal personen; het bestreden vonnis, dat aileen vaststelt dat de in de 
telastlegging bedoelde onopzettelijke slagen ofverwondingen het gevolg zijn van een 
ongeval dat zich heeft voorgedaan op een gesloten omloop voor automobielwedstrijden 

'! 
i 
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die evenwel toegankelijk is voor het publiek, uit die vaststellingen aileen niet wet
tig heeft kunnen afleiden dat een dergelijk ongeval onder het wegverkeer valt; het von
nis bijgevolg niet naar recht is verantwoord (schending van artikel 138, 6°bis, van het 
Wetboek van StrafVordering, als gewijzigd bij artikel5, 2°, van de wet van lljuli 1994): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het bestreden vonnis, in antwoord op de in het middel 

bedoelde appelconclusie waarin eiser de bevoegdheid van de politierecht
bank om van het litigieuze ongeval kennis te nemen, betwistte, inzonder
heid omdat er geen sprake was van een "verkeerssituatie", antwoordt dat "de 
betekenis dat aan het begrip verkeersongeval gegeven client te worden, ruim 
moet worden opgevat; dat de arresten van 20 oktober 1988 (lees : 1998) en 
16 juni 1999 van het Hofvan Cassatie telkens betrekking hadden op een on
geval dat zich heeft voorgedaan op 'een gesloten omloop voor automobiel
wedstrijden die evenwel toegankelijk is voor het publiek'; dat het Hofbe
slist heeft dat een dergelijk ongeval een verkeersongeval is in de zin van 
artikel138, 6°bis van het Wetboek van Strafvordering, zodat de politierecht
bank zich in dit geval terecht bevoegd heeft verklaard"; dat, aldus, de appel
rechters voldaan hebben aan hun motiveringsverplichting; dat zij daaren
boven niet hoefden te antwoorden op elk argument van eiser, die geen 
afzonderlijke middelen zijn; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechters, door hun overwegingen, het voor

melde verweer van eiser verwerpen op grond van hun autonome overtui
ging dat het begrip verkeersongeval in de brede zin van het woord moest wor
den opgevat, en die zienswijze met verwijzingen naar rechtspraak en 
rechtsleer hebben gestaafd; dat zij niet gehouden waren gronden voor hun 
gronden op te geven, zodat zij aangegeven hebben waarom zij de voor
melde conclusie dienden te verwerpen; dat zij hun beslissing regelmatig met 
redenen omkleden en artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek niet scherr
den; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 11 

juli 1994 betreffende de politierechtbanken en houdende een aantal bepa
lingen betreffende de versnelling en de modernisering van de straf
rechtspleging, blijkt dat het begrip "verkeersongeval" in de brede beteke
nis van het woord moet worden opgevat; dat het betrekking heeft zowel op 
een wegverkeersongeval waarbij voetgangers en dieren of middelen van ver
voer te land betrokken zijn, die de openbare weg gebruiken, als op een der
gelijk ongeval dat zich heeft voorgedaan op terreinen die openstaan voor het 
publiek en niet openbare terreinen die evenwel openstaan voor een be
paald aantal personen; 

Dat, bijgevolg, een ongeval waarbij middelen van vervoer te land betrok
ken zijn, inzonderheid een auto en een voetganger, en dat zich heeft voor
gedaan op een niet openbaar terrein dat evenwel openstaat voor een be
paald aantal personen, zoals een gesloten omloop voor automobielwedstrijden 
die evenwel toegankelijk is voor het publiek, een verkeersongeval is in de zin 
van artikel 138, 6° his, van het Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de 
wet van 11 juli 1994; 

Overwegende dat het vonnis, zowel op eigen gronden als met aanne
ming van de gronden van de eerste rechter, vaststelt dat het litigieuze on
geval zich heeft voorgedaan op het automobielcircuit van Francorchamps, tij
dens de "24 uur"-wedstrijd, en dat zowel een aan die wedstrijd deelnemend 
en door eiser bestuurd voertuig als een voetganger, met name verweerder, 
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hierin betrokken waren; dat het vonnis melding maakt van de veiligheid 
waarop inzonderheid de "toeschouwers" recht hebben, en verduidelijkt dat 
het voormelde ongeval, dat de aan verweerder toegebrachte slagen of ver
wondingen tot gevolg heeft gehad, zich heeft voorgedaan "in een zone waar 
zich (gewoonlijk) verschillende voetgangers bevinden, die de laatste bedrijvig
heden v66r de start van de race van dichtbij willen meemaken", met name 
op "een plaats (van het circuit) waar de voertuigen noodzakelijkerwijs te
gen een gematigde snelheid moeten rijden, aangezien zij plaatsnemen voor 
de start"; 

Dat de appelrechters uit die vaststellingen wettig afleiden dat het om een 
verkeersongeval gaat in de zin van het voormelde artikel 138, 6° his; 

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 over de bur
gerlijke rechtsvordering, te weten : 

1. die welke uitspraak doen over de bevoegdheid en over het beginsel van 
aansprakelijkheid : 

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert; 
2. die welke uitspraak doet over de omvang van de schade : 
Overwegende dat het bestreden vonnis, met bevestiging van het beroe

pen vonnis, een provisionele vergoeding aan verweerder toekent en een 
geneesheer-deskundige aanwijst alvorens recht te doen over de overige pun
ten van zijn vordering en, door een eigen beslissing, de zaak naar de eer
ste rechter verwijst om over die overige punten uitspraak te doen; 

Dat de voorziening voorbarig en dus niet ontvankelijk is; 

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

26 september 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Gerard. 

Nr. 499 

2e KAMER - 26 september 2001 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID -KAMER VAN INBESCHULDI
GINGSTELLING- CONTROLE VAN HET ONDERZOEK- ONDERZOEKSRECHTER- BEVOEGD
HEID RATIONE LOCI- SAMENHANG- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID -BE
GRIP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CONTROLE VAN HET ONDERZOEK- ON
DERZOEKSRECHTER- BEVOEGDHEID RATIONE LOCI- SAMENHANG- CASSATIEBEROEP- ONT
V ANKELIJKHEID. 
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3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- CON· 
TROLE VAN HET ONDERZOEK- ONDERZOEKSRECHTER- BEVOEGDHEID RATIONE LOCI- SA
MENHANG- CASSATIEBEROEP- ONTV ANKELIJKHEID. 

4 o SAMENHANG- STRAFZAKEN- BEGRIP- BEVOEGDHEID - UITBREIDING- BEOORDE

LING DOOR DE FEITENRECHTER. 

5° BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID- UITBREIDING- SA
MENHANG- BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER. 

6° ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZA
KEN- SAMENHANG- BEVOEGDHEID - UITBREIDING. 

7° SAMENHANG- STRAFZAKEN- ONDERZOEKSRECHTER- BEVOEGDHEID RATIONE LOCI 
- VOORWAARDEN. 

So BEVOEGDHEID EN AANLEG- STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID - ONDERZOEKSRECH
TER- BEVOEGDHEID RATIONE LOCI- SAMENHANG- VOORWAARDEN. 

go ONDERZOEKSGERECHTEN- ONDERZOEKSRECHTER- BEVOEGDHEID RATIONE LOCI 
- SAMENHANG- VOORWAARDEN. 

1 o, 2° en 3° Het cassatieberoep tegen het niet definitieve arrest van de kamer van in
beschuldigingstelling, dat uitspraak doet over een bevoegdheidsgeschil in de zin van 
de artt. 416, tweede lid, Sv., is ontvankelijk (1); dat is het geval, wanneer de ver
dachte, die het onderzoek met toepassing van art. 136 Sv. aan het toezicht op de ka
mer van inbeschuldigingstelling onderwerpt, voor dat rechtscollege aanvoert dat de 
onderzoeksrechter ratione loci onbevoegd is om kennis te nemen van de feiten waarop 
de aanvullende vorderingen van de procureur des Konings steunen, op grand dat er 
geen enkele samenhang bestaat tussen die feiten en die waarvan de onderzoeksrech
ter oorspronkelijk kennisgenomen heeft (2). (lmpliciet.) (Artt. 136 en 416, tweede lid, 
Sv.) 

4°, 5° en 6° In strafzaken is samenhang een algemene reden om bevoegdheid uit te brei
den en beoordeelt de feitenrechter in feite het bestaan daarvan (3). (Artt. 226 en 227 
Sv.) 

7o, so en go De onderzoeksrechter, die territoriaal bevoegd is op grand van een van de 
bij artikel 62bis,. eerste lid, Sv., bedoelde criteria, kan de bij hem aanhangig ge
maakte samenhangende feiten reeds onderzoeken wanneer die samenhang mid vol
doende waarschijnlijkheid kan worden afgeleid uit de omstandigheden die zijn vast
gesteld op het ogenblik waarop hij van die feiten heeft kennisgenomen, waarbij het 
onderzoeksgerecht de zaak daarna vooralsnog aan die magistraat kan onttrekken, 
als uit het verloop van het onderzoek zou blijken il.at de aangevoerde samenhang niet 
bestaat (4). (Artt. 62bis, 226 en 227 Sv.) 

\. 

(1) Cass., 4 maart 1998, A.R. P.98.0018.F, nr. 120. 

(2) Zie Cass., 21 juni 1988, A.R. 2006, nr. 648; 1 juni 1994, A.R. P.94.0577.F, nr. 278; 7 juni 1994, 
A.R. P.94.0628.N, nr. 293. 

(3) Zie Cass., 13 sept. 1977 (A. C., 1978, 53); 19 dec. 1984, A.R. 3815, nr. 248, 12 feb. 1996, A.R. 
A.94.0002.F, nr. 75, 31 o; 9 juni 1999, A.R. P.99.0231.F, nr. 340. 

(4) Zie Cass., 14 mei 1974 (A.. C., 1974, 1025); J. HOEFFLER, Traite de !'instruction pniparatoire 
en matiere pfmale, Kortrijk, 1956, biz. 44; H.-D. BosLY en D. VANDERMEERSCH, Droit de Ia p roce
dure penale, Brugge, 1999, biz. 349, en J. DE CoDT, "Les nullites de !'instruction preparatoire et 
le droit de Ia preuve. Tendances recentes", Rev. dr. per1., 2000, biz. 6 en 7. 
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(F ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.Ol.1040.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 juni 2001 gewezen door 
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep te Brussel; 

Overwegende dat, in strafzaken, samenhang een algemene reden is om be
voegdheid uit te breiden; dat het bestaan ervan afhangt van de feitelijke be
oordeling door de bodemrechter; 

Overwegende, evenwel, dat gewone aanwijzingen van samenhang vol
staan om de bevoegdheid ratione loci uit te breiden van de onderzoeksrech
ter, die territoriaal bevoegd is op grond van een van de in artikel 62bis, eer
ste lid, van het Wetboek van Strafvordering, bedoelde criteria; dat de 
onderzoeksrechter aldus de bij hem aanhangig gemaakte samenhangende fei
ten reeds kan onderzoeken, wanneer die samenhang met voldoende waar
schijnlijkheid kan worden afgeleid uit de omstandigheden die zijn vastge
steld op het ogenblik waarop hij van die feiten heeft kennisgenomen, waarbij 
het onderzoeksgerecht de zaak daarna vooralsnog aan die magistraat kan ont
trekken, als uit het verloop van het onderzoek zou blijken dat de aange
voerde samenhang niet bestaat; 

Overwegende dat eiser, voor de kamer van inbeschuldigingstelling, de be
voegdheid van de onderzoeksmagistraat ten aanzien van de in de aanvul
lende vorderingen van de procureur des Konings aangevoerde feiten be
twist, op grond dat "er geen enkele samenhang bestaat" tussen die feiten en 
die waarvan de onderzoeksrechter oorspronkelijk heeft kennisgenomen; 

Overwegende dat het arrest weliswaar vermeldt dat thans nog geen uit
spraak kan worden gedaan over het al dan niet bestaan van samenhang, op 
grond waarvan de bevoegdheid van de onderzoeksrechter kan worden uit
gebreid; 

Overwegende dat, evenwel, het arrester ook op wijst dat "die samen
hang, strikt op eigen verantwoordelijkheid, aangevoerd wordt door de bur
gerlijke partijen", en dat de onderzoeksmagistraat, die hierover is onder
vraagd door de kamer van inbeschuldigingstelling, het bestaan van die 
samenhang niet uitdrukkelijk ontkend heeft; dat het arrest hieraan toe
voegt dat "de zaak, al naar gelang van de vordering van het onderzoek, nog 
steeds aan de onderzoeksmagistraat zal kunnen worden onttrokken als die 
samenhang niet blijkt te bestaan"; 

Overwegende dat de appelrechters, door die overwegingen, beslist heb
ben dat het door eiser aangevoerde gebrek aan enige samenhang, op het ogen
blik waarop zij uitspraak deden, geen bewezen feit was op grond waarvan 
zij de zaak onmiddellijk aan de onderzoeksrechters dienden te onttrek
ken; 

Dat die overweging erop neerkomt te beslissen dat het bestaan van sa
menhang op grond waarvan de bevoegdheid van de onderzoeksrechters uit
gebreid kan worden, zolang het tegendeel niet bewezen is, vooralsnog niet 
helemaal onwaarschijnlijk is; 

Dat, aldus, de appelrechters hun beslissing naar recht verantwoorden; 
Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

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

26 september 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Gerard. 

Nr. 500 

2e KAMER- 26 september 2001 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING 
EN/OF NEERLEGGING- BETEKENING- BEWIJS- FOTOKOPIE. 

2° GERECHTSKOSTEN- STRAFZAKEN- PROCEDURE VOOR DE FEITENRECHTER- KOS
TEN VAN DE STRAFVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJ DIE IN RET ONGELIJK WORDT GE
STELD- VEROORDELING- VOORWAARDE. 

1 o Wanneer het Hofnagaat of het cassatieberoep, overeenkomstig art. 418 Sv., is be
tekend aan de persoon waartegen het is gericht, slaat het Hof geen acht op een ge
wone fotokopie van het exploot (1). (Art. 418 Sv.) 

2° De burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, moet veroordeeld worden in 
de kosten van de strafvordering, wanneer die is ingesteld t.g. v. de burgerlijke
partijstelling (2). (Art. 162, tweede lid, Sv.) 

(D ... T.B ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.Ol.1043.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 juni 2001 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die de verja
ring van de strafvordering met betrekking tot de telastlegging van laster vast
stelt en zegt dat er geen grond bestaat om verweerder te vervolgen we
gens de telastlegging van lasterlijke aangifte : · 

Overwegende dat, hoewel eiseres haar vordering aan het openbaar mi
nisterie heeft doen betekenen, uit de stukken waarop het Hofvermag acht 

(1) Cass., 15 sept. 1993, A.R. P.93.0518.F, nr. 350. 

(2) Zie Cass., 8 juni 1970 (A. C., 1970, 963). 
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te slaan, niet blijkt dat zij haar voorziening aan verweerder heeft doen be
tekenen, dat de door eiseres neergelegde fotokopie van de akte van beteke
ning geen bewijs van betekening vorm; 

Dat de voorziening bijgevolg niet ontvankelijk is; 
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die "de kosten 

die ten gevolge van de burgerlijke-partijstelling van eiseres zijn gemaakt om 
de strafvordering in te stellen", ten laste van eiseres legt : 

Over het vijfde middel, dat aangevoerd wordt in het cassatieverzoekschrift, 
waarvan een eensluidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht; 

Overwegende dat krachtens artikel 162, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafvo'rdering, de burgerlijke partij die in het ongelijk wordt gesteld, ver
oordeeld moet worden in de kosten van de strafvordering, wanneer die is in
gesteld ten gevolge van de burgerlijke-partijstelling; 

Overwegende dat uit de rechtspleging blijkt dat eiseres zich op 4 mei 1999 
wegens laster bij de onderzoeksrechter te Brussel burgerlijke partij heeftge
steld "tegen x en tegen elke persoon die door het onderzoek zal worden aan
gewezen"; dat de strafvordering is ingesteld ten gevolge van die burgerlijke
partij stelling; 

Overwegende dat de appelrechters, bijgevolg, door "de kosten die ten ge
volge van de burgerlijke-partijstelling van eiseres zijn gemaakt om de straf
vordering in te stellen", ten laste van eiseres te leggen, hun beslissing naar 
recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Om die redenen, zonder acht te slaan op de eerste vier middelen, die in het 
cassatieverzoekschrift aangevoerd worden en die vreemd zijn aan de ont
vankelijkheid van de voorziening; verwerpt ·de voorziening; veroordeelt ei
seres in de kosten. 

26 september 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Y. De Backer-Fassotte, Dinant. 

Nr. 501 

1 e KAMER - 27 september 2001 

1° LOON- BESCHERMING- LOONOVERDRACHT- EENZLJDIGE VERBINTENIS- BEWIJS -AKTE 
VAN OVERDRACHT- AANTAL EXEMPLAREN. 

2° BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- GESCHRIFTEN- BEWIJSKRACHT- LOONOVERDRACHT 
- AKTE VAN OVERDRACHT- AANTAL EXEMPLAREN. 

3° LOON- BESCHERMING- LOONOVERDRACHT- AKTE VAN OVERDRACHT- AANTAL EXEM· 
PLAREN- NIETIGHEID- CARBONPAPIER 

1 o en 2° Door de overdracht van loon, waarbij een akte dient opgesteld te worden on
derscheiden van die welke de hoofdverbintenissen, waaruan zij de uituoering waar
borgt, beuat, uerbindt enkel de ouerdrager zich ten aanzien van de ouernemer, zo
dat deze ouerdracht geen wederkerige overeenkomst uitmaakt en als schriftelijk bewijs 
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van de aangegane verbintenissen volstaat dat de overnemer een exemplaar van de 
akte met handtekening van de overdrager overlegt (1). (Art. 27 Loonbeschermings
wet van 12 april 1965; art. 1325 B.W.) 

3° Het op straffe van nietigheid gestelde vormvoorschrift, dat.de akte van over
dracht van loon opgemaakt moet worden in zoveel exemplaren als er partijen zijn met 
een onderscheiden belang, betreft niet de bewijsregeling maar beoogt de bescher
ming van de overdrager, teneinde deze toe te laten de draagwijdte van zijn verbin
tenis te kunnen nagaan, zodat een kopie van de akte van overdracht, waarop de hand
tekening van de overdrager met carbonpapier is aangebracht, een exemplaar is in de 
zin van voormeld vormvoorschrift (2). (Art. 27 Loonbeschermingswet van 12 april 
1965.) 

(GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE N.V T. P. EN R.) 

ARREST 

(A.R. C.98.0327.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 januari 1998 in laat
ste aanleg gewezen door het Vredegerecht van het Eerste Kanton te Leu
ven; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 27, tweede en vierde lid, van de wet van 12 april1965 

betreffende de bescherming van het loon der werknemers, 1325, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek, 774, tweede lid, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en van de 
algemene rechtsbeginselen van de autonomie van de procespartijen, beschikkings
beginsel genoemd, en van de eerbiediging van het recht van verdediging, 

doordat de vrederechter in het bestreden vonnis de vordering van eiseres om de in 
de overeenkomst van 5 mei 1993 opgenomen loonoverdracht te horen bekrachtigen, 
ongegrond verklaart op grand van de volgende overwegingen : 

"(. .. ) dat de vordering ertoe strekt een loonoverdracht door (eiseres) gedaan op 5 mei 
1993 lastens (eerste verweerder) bij het U.Z. Gasthuisberg te Leuven te bekrachti
gen en geldig te horen verklaren overeenkomstig artikel31, 1, van de wet van 12 april 
1965; 

dat in de eerste plaats het probleem zich stelt of de loonoverdracht zoals ons thans 
voorgelegd voldoet aan artikel 27 van de wet op de bescherming van het loon; 

(. .. ) dat dit artikel zeer duidelijk in zijn tweede paragraaf stelt dat : 'die akte wordt 
opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn met een onderscheiden belang'; 

(. .. ) dat zulks in casu niet het geval is; 
(. . .) (dat) inderdaad (. .. ) uit aile gegevens en stukken duidelijk blijkt dat er trou

wens niet wordt betwist dat weliswaar een afzonderlijk stuk werd opgesteld inhoud
ende de loonoverdracht doch dat slechts een der exemplaren door partijen werd on
dertekend, terwijl een tweede exemplaar blijkbaar is ontstaan door het !outer gebruik 
van een carbonpapier; 

( ... ) dat het exemplaar zoals ons thans voorgelegd door (eiseres) door haarzelfter
zake niet werd ondertekend; 

(. .. ) (dat) bovendien (. .. ) zelfs wanneer het systeem van carbonpapier zou worden aan
vaard, quod non, duidelijk is vermeld op het stuk van loonoverdracht dat het werd op
gesteld in "zoveel exemplaren als er partijen met onderscheiden belang zijn, hetzij twee"; 

(. .. ) dat niets toelaat te besluiten dat (eerste verweerder) en (tweede verweerster) 
niet onderscheiden belangen zouden hebben; 

(1) Cass., 10 feb. 1997, A.R. C.95.0419.N, A. C., 1997, nr. 72. 

(2) Zie noot 1. 
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( ... ) dat in het geheel van deze omstandigheden dan ook slechts kan worden vast
gesteld dat (eiseres) zelf geen enkele handtekening heeft aangebracht op de loon
overdracht zoals zij thans wordt voorgelegd; 

( ... ) dat bovendien niet wordt betwist dat slechts door middel van een soort car
bonpapier een dubbel werd bekomen van de handtekeningen van (de verweerders); 

( ... ) dat dit niet voldoet aan de voorwaarden welke uitdrukkelijk zijn vermeld in het 
artikel 27 van de wet van 1965, welke stelt dat de akte client te worden opgemaakt 
in zoveel exemplaren als er partijen zijn met onderscheiden belangen; 

(. .. ) (dat) immers ( ... ) de wetgever op dat ogenblik zeer duidelijk en zonder de min
ste twijfel de bescherming heeft willen verzekeren van de zwakkere contractant, zijnde 
de consument en heeft willen eisen dat er duidelijk, zoals vermeld bij normale we
derkerige contracten, afzonderlijke exemplaren werden opgemaakt van de overeen
komsten terzake welke afzonderlijk door partijen werden ondertekend; 

( ... ) (dat) immers ( ... ) inhoudelijk de toepassing van het arrest van het Hofvan Cas
satie van 10 februari 1997 zou betekenen dat men voldoet aan de wet van 1965 wan
neer men na de ondertekening een aantal fotokopies van de overeenkomst gaat rna
ken en begint uit te delen aan de aanwezigen; 

( ... ) dat zulks indruist niet alleen zeer duidelijk tegen de geest ( ... ) maar zelfs ook 
tegen de letter van de wet van 1965; 

( ... ) (dat) uiteindelijk ( ... ), zoals vermeld, het niet aan (eiseres) is te bepalen of aldan 
niet er een onderscheiden belang bestaat in hoofde van (eerste verweerder) en (tweede 
verweerster) zodat het opmaken van een overeenkomst in slechts twee exemplaren in 
elk geval in tegenstrijd is met de voorzieningen van de wet" (tweede en derde blad van 
het aangevochten vonnis), 

terwijl, eerste onderdeel, loonoverdracht in beperkte mate wordt mogelijk ge
maakt door artikel 1409 van het Gerechtelijk Wetboek, 

In het tweede lid van artikel 27 van de wet van 12 april 1965 betreffende de be
scherming van het loon der werknemers wordt voorgeschreven dat de akte van loon
overdracht client te worden opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn met 
een onderscheiden belang; deze bepaling niet vereist dat de akte van loonoverdracht 
zou moeten worden opgemaakt in zoveel originelen als er partijen zijn die een on
derscheiden belang hebben; 

Noch tussen partijen, noch door de vrederechter werd betwist dat te dezen een akte 
van loonoverdracht in origineel werd opgesteld en ondertekend door de verweer
ders, alsook dat de verweerders van deze akte een via carbonpapier gemaakte ko
pie hebben ontvangen; de vrederechter immers vaststelt "dat weliswaar een afzon
derlijk stuk werd opgesteld inhoudende de loonoverdracht doch dat slechts een der 
exemplaren door partijen werd ondertekend, terwijl een tweede exemplaar blijk
baar IS ontstaan door het louter gebruik van een carbonpapier"; 

De vrederechter ten onrechte aanneemt dat een geschrift waarop de handteke
ning via carbonpapier is aangebracht en dat derhalve niet als een origineel kon wor
den beschouwd in de zin van artikel1325 van het Burgerlijk Wetboek- waarin wordt 
bepaald dat onderhandse akten die wederkerige overeenkomsten bevatten, slechts gel
dig zijn voor zover zij zijn opgemaakt in zoveel originelen als er partijen zijn die een 
onderscheiden belang hebben- niet zou voldoen aan de voorschriften van artikel27, 
tweede lid, van de wet van 12 april 1965; 

Artikel1325 van het Burgerlijk Wetboek te dezen immers niet van toepassing kon 
zijn, aangezien in het onderhavige geval geen wederkerige overeenkomst voorligt; 

De vrederechter aldus ten onrechte ervan uitgaat dat met "exemplaren" in het tweede 
lid van artikel 27 van de wet van 12 april1965 hetzelfde wordt bedoeld als met "ori
ginelen" in artikel1325, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek; 

De loutere vaststelling dat een exemplaar van de akte van loonoverdracht niet het 
origineel doch slechts een doordruk van de oorspronkelijk aangebrachte handteke
ning bevat, niet volstaat om de akte van loonoverdracht overeenkomstig het vierde lid 
van artikel 27 van de wet van 12 april 1965.nietig te verklaren, nu een afschrift van 
de akte van loonoverdracht, voorzien van een dergelijke handtekening, beant
woordt aan de volgens het tweede lid van artikel 27 van de wet van 12 april 1965 op 
te maken exemplaren, 
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zodat de vrederechter in de bestreden beslissing ten onrechte oordeelt dat de akte 
van loonoverdracht als nietig moet worden beschouwd en eiseres' vordering tot be
krachtiging van de loonoverdracht derhalve ten onrechte ongegrond verklaart (schen
ding van de artikelen 27, tweede en vierde lid, van de wet van 12 april 1965 betref
fende de bescherming van het loon der werknemers, en 1325, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek); 

en terwijl, tweede onderdeel, het als schriftelijk bewijs van de uit de loonoverdracht 
voortspruitende verbintenissen volstaat dat de overnemer een exemplaar van de akte 
met de handtekening van de overdrager overlegt; te dezen niet werd betwist dat een 
akte van loonoverdracht in origineel werd opgesteld en ondertekend door de verweer
ders, die hiervan een via carbonpapier gemaakte kopie hebben ontvangen; de vrede
rechter dienaangaande vaststelt "dat weliswaar een afzonderlijk stuk werd opge
steld inhoudende de loonoverdracht doch dat slechts een der exemplaren door partijen 
werd ondertekend, terwijl een tweede exemplaar blijkbaar is ontstaan door het lou
ter gebruik van een carbonpapier"; 

Eiseres als overnemer derhalve geen exemplaar diende voor te leggen waarop haar 
eigen handtekening werd aangebracht, doch kon volstaan met de over legging van een 
exemplaar waaruit bleek dat de overdrager zijn akkoord met de loonoverdracht heeft 
betuigd; 

De vaststelling dat het te dezen voorgelegde exemplaar van de loonoverdracht niet 
de handtekening van eiseres bevat, op zich dan ook niet impliceert dat deze loon
overdracht ongeldig zou zijn, 

zodat de vrederechter de vordering tot bekrachtiging van de loonoverdracht ten on
rechte afwijst op grand van de bedenking "dat het exemplaar zoals (. .. ) thans voor
gelegd door (eiseres) door haarzelfterzake niet werd ondertekend" (schending van ar
tikel 27, tweede en vierde lid, van de wet van 12 april 1965); 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, overeenkomstig artikel 27, eerste lid, van de Loon

beschermingswet van 12 april 1965, de overdracht van het loon moet ge
beuren bij een akte onderscheiden van die welke de hoofdverbintenissen, 
waarvan zij de uitvoering waarborgt, bevat; dat aileen de overdrager zich ten 
aanzien van de overnemer verbindt; dat, vermits het geen wederkerige over
eenkomst betreft, artikel 1325 van het Burgerlijk Wetboek niet toepasse
lijk is en als schriftelijk bewijs van de aangegane verbintenissen volstaat dat 
de overnemer een exemplaar van de akte met de handtekening van de over
drager overlegt; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt dat het exemplaar voorgelegd door 
eiseres "door haarzelf (. .. ) niet werd ondertekend"; 

Dat het vonnis, in zoverre het oordeelt dat de loonoverdracht niet vol
doet aan de voorwaarden van artikel27 van de Loonbeschermingswet om
dat eiseres geen exemplaar overlegt met haar eigen handtekening, die wets
bepaling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens artikel27, tweede en vierde lid, van de Loon

beschermingswet, de akte van overdracht van loon op straffe van nietig
heid moet worden opgemaakt in zoveel exemplaren als er partijen zijn met 
een onderscheiden belang; dat deze wetsbepaling niet de bewijsregeling be
treft maar de bescherming van de overdrager beoogt; dat ook de over
drager een exemplaar van de akte moet krijgen om, als belanghebbende par
tij die zich verbonden heeft, de draagwijdte van zijn verbintenis te kunnen 
nagaan; 
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Overwegende dat, alhoewel de handtekening op een onderhandse akte in 
de regel rechtstreeks op het stuk zelf moet worden aangebracht, een kopie 
van de akte van overdracht waarop de handtekening van de overdrager met 
carbonpapier is aangebracht, een exemplaar is in de zin van artikel 27 van 
de Loonbeschermingswet; 

Overwegende dat het vonnis vaststelt dat "slechts een der exemplaren door 
partijen werd ondertekend, terwijl een tweede exemplaar blijkbaar is ont
staan door het louter gebruik van een carbonpapier"; dat het vonnis oor
deelt dat wanneer "slechts door middel van een soort carbonpapier een dub
bel werd bekomen van de handtekeningen van (de verweerders)", dit niet 
voldoet aan de voorwaarden van artikel 27, tweede lid, van de Loon
beschermingswet; dat het vonnis aldus deze wetsbepaling schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde vonnis; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de zaak naar het Vredegerecht van het derde kanton te Leuven. 

27 september 2001- 1e kamer---,- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal 
met opdracht - Advocaat : mr. Butzler. 

Nr. 502 

1 e KAMER - 27 september 2001 

VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN- GEDING- ONWIL
LIGE PROCESPARTIJ (ARTIKEL 751 GER W.)- CONCLUSIES NEERGELEGD BUITEN DE TERMIJN
GEVOLG. 

Wanneer de onwillige procespartij geconcludeerd heeft buiten de termijn van twee maan
den gesteld in artikel 751, § 1, vierde lid, Ger. W., waardoor haar conclusies door de 
rechter uit de debatten worden geweerd, vermag die partij op de vastgestelde rechts
dag verschijnen en er pleiten over andere regelmatig neergelegde processtukken (1). 
(Art. 751 Ger.W.) 

(D. EN V. T. ANGHERVAL N.V., W. .. ) 

Conclusie van advocaat-generaal met opdracht Thijs : 

( ... ) 

11.1. Wat betreft het eerste middel. 

(1) Zie Cass., 14 mei 1999, A.R. C.95.0149.N en C.95.0275.N, A. C., 1999, nr. 281. 
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11.1.1. Het eerste onderdeel verwijt het an-est van 17 februari 1998 verweerders toe
gelaten te hebben te pleiten na de van ambtswege verwerping uit de debatten van de 
laattijdig neergelegde conclusies in toepassing van artikel 751 van het Gerechtelijk 
Wetboek. Inzonderheid wordt schending aangevoerd van de artikelen 751, § 1, 757, 
758, 769 en 1042 van het Ger.W., van artikel6, § 1, E.V.R.M., en van het algemeen 
rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging. 

De vraag die aan Uw Hof voorligt, is te weten of een partij die laattijdig heeft ge
concludeerd, en wiens conclusie derhalve uit de debatten geweerd werd, op de te
rechtzitting waarop het vonnis werd gevorderd dat geacht wordt op tegenspraak te zijn 
gewezen, mondeling zijn verweermiddelen, regelmatig aangevoerd in de akte van be
roep, mag voordragen. 

In hun arrest van 31 augustus 1998 beslissen de appelrechters dat, niettegen
staande de door verweerders op 9 juni 1997 neergelegde conclusie bij arrest van 17 
februari 1998 uit de debatten geweerd werd, verweerders ter staving van hun stel
ling, uiteraard kunnen steunen op de middelen ontwikkeld in hun akte van hoger be
roep. 

Krachtens artikel 751, § 1, vierde lid, van het Ger.W., moeten conclusies die na het 
verstrijken van de termijn zijn neergelegd, ambtshalve uit de debatten geweerd wor
den. De enige sanctie die derhalve opgelegd wordt ingeval conclusies laattijdig neer
gelegd worden, is het uit de debatten weren van deze conclusies. Nergens wordt in de 
wet voorzien dat het laattijdig neerleggen van conclusies tevens voor gevolg zou heb
ben dat de onwillige procespartij niet meer zou gerechtigd zijn te pleiten. 

Uit de parlementaire voorbereiding blijkt integendeel dat de wetgever deze sane
tie niet gewild heeft. 

De oorspronkelijke tekst van het voorontwerp van wet van artikel 751, § 3, Ger.W., 
voorzag onder een derde lid dat, bij gebrek aan ter griffie neergelegde conclusies, de 
partij niet meer zou kunnen concluderen, noch verschijnen, maar deze bepaling werd 
niet overgenomen in het wetsontwerp dat geleid heeft tot de definitieve wettekst. Daar
entegen wordt in de memorie van toelichting uitdrukkelijk gepreciseerd dat "de on
willig blijvende partij daarentegen wel mag verschijnen op de rechtsdag en er plei
ten, maar pleitnota's of dergelijke neerleggen zou geen enkele zin hebben, aangezien 
de rechter er geen rekening mee mag houden" (Parl. St., Senaat, nr. 1198-1, zittijd 
1990-91, p. 11). 

Noch uit de wet, noch uit de parlementaire voorbereiding blijkt zodoende dat de sane
tie van het weren van de conclusies uit de de batten tevens tot gevolg zou hebben dat 
de onwillige procespartij niet meer zou mogen pleiten. 

Ook de meerderheid van de rechtsleer en de rechtspraak neemt aan dat de onwil
lige procespartij nog op de terechtzitting kan pleiten, niettegenstaande het feit dat de 
laattijdige conclusie uit de de batten geweerd werd ( K. BROECKX, "De bepaling van 
een rechtsdag en de sanctionering van de onwillige procespartij overeenkomstig art. 
750 en 751 Ger.W.;" A.J.T.-dossier 1995-96, nr. 6, 79-80; G. DE LEVAL, "Loi du 3 aout 
1992 : mise en etat et fixation des causes (II)", J.L.M.B., 1993, 844 en 845; J. LAE
NENS en K. BROECKX, "Het gerechtelijk recht in een stroomversnelling", R. W., 1992-
93, 924; S. RAES, "Artikel 751", Artikelsgewijze commentaar gerechtelijk recht, 751-
28; E. STASSIJNS, "Kunnen advocaten nog pleiten?", T.R.D., 1995, nr. 6, 567; contra: 
J. ENGLEBERT, "De droit de plaider et de !'obligation de se taire", Cah. Dr. Jud., 1993, 
105-117; Brussel, 10 februari 1995, J.T., 1995, 427; Brussel, 24januari 1995, J.L.M.B., 
1995, 587). 

Indien de onwillige procespartij nog op geen enkel ogenblik in de procedure haar 
standpunt bekend gemaakt zou hebben, dan zou het recht van verdediging van de te
genpartij in het gedrang kunnen komen door de onwillige partij toe te laten te plei
ten. De meerderheid van de rechtsleer is evenwel van oordeel dat het recht van ver
dediging van de tegenpartij in die omstandigheden voldoende gevrijwaard zou kunnen 
worden door de zaak op korte termijn uit te stellen. 

Het probleem van de bescherming van het recht van verdediging van de tegenpar
tij stelt zich evenwel niet wanneer de onwillige procespartij, zoals ten deze, haar mid
delen reeds voordroeg in een wei regelmatig aan de rechter voorgelegde procesakte, 
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zoals de akte van beroep of een tijdig neergelegde conclusie. In dat geval heeft de te
genpartij immers reeds kennis kunnen nemen van de middelen van de in de latere pro
cedure onwillig geworden procespartij, zodat zij haar recht van verdediging ten valle 
kon uitoefenen. 

Het is dan ook evident dat een onwillige partij nog kan pleiten over de middelen die 
reeds eerder op regelmatige wijze aan de beoordeling van de rechter werden voorge
legd. 

In de thans aan de beoordeling van Uw Hof onderworpen zaak, hadden verweer
ders hun middelen reeds uiteen gezet in de akte van beroep. 

De appelrechters hebben dan ook terecht beslist dat verweerders in die omstan
digheden nog konden pleiten en uiteraard konden steunen op de middelen ontwik
keld in hun akte van beroep. 

Het onderdeel dat er van uitgaat dat verweerders in de gegeven omstandigheden 
niet meer konden pleiten, faalt dan ook naar recht. 

( ... ) 
Besluit : verwerping. 

ARREST 

(A.R. C.99.0153.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 17 februari 1998 en 31 
augustus 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Overwegende dat de voorziening ingevolge een verschrijving vermeldt dat 
zij gericht is tegen een arrest van 3 augustus 1998 terwijl kennelijk blijkt 
dat hiermede 31 augustus 1998 wordt bedoeld; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 6.1 van het Europese Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten te Rome op 4 novem
ber 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 751, § 1, 757, 758, 769 en 1042 van 
het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 3 augustus 1992, 

doordat het bestreden arrest van 17 februari 1998, na de door de verweerders op 
9 juni 1997 ter griffie neergelegde conclusie uit de debatten geweerd te hebben, zegt 
dat de verweerders gerechtigd zijn hun zaak ter terechtzitting te pleiten, op vol
gende gro:q.den: dat de zaak op verzoek van de eisers bij toepassing van artikel 751 
van het Gerechtelijk Wetboek werd vastgesteld en dat de verweerders hun conclu
sie laattijdig hebben neergelegd zodat, bij toepassing van voormeld wetsartikel, deze 
ambtshalve uit de debatten dient te worden geweerd; dat ter zitting van 24 decem
ber 1997 de debatten werden beperkt tot de vraag of de partijen die binnen de door 
artikel 751, § 1, vierde lid, gestelde termijn geen conclusies hebben neergelegd maar 
die op de vastgestelde zitting zijn verschenen, met name de verweerders, gerech
tigd zijn te pleiten; dat geen enkele wetsbepaling de partij die niet of laattijdig heeft 
geconcludeerd het verbod oplegt om te pleiten; dat dit zeker niet de bedoeling is ge
weest van de wetgever; dat inderdaad, de oorspronkelijke tekst van het vooront
werp van wet van artikel 751, § 3, Gerechtelijk Wetboek, onder een derde lid voor
zag dat, bij gebrek aan ter griffie neergelegde conclusies, de partij niet meer zal kunnen 
concluderen noch verschijnen, maar dat deze bepaling niet werd overgenomen in het 
wetsontwerp noch in de definitieve wettekst, wetsontwerp waarvan de memorie van 
toelichting overigens preciseert dat de partij die blijk geeft van weinig inzet in het in 
staat stellen van de zaak wel ter zitting mag verschijnen en er mag pleiten, doch dat 
de neerlegging van pleitnota's en andere documenten geen enkele zin zou hebben, ver
mits de rechter er geen rekening mag mee houden; dat het verbod om te pleiten in on
derhavig geval zou neerkomen op het opleggen van een sanctie waarin de wet niet voor
ziet en de wetgever niet heeft gewild; dat niets derhalve belet dat verweerders, ondanks 
het feit dat zij niet tijdig hebben geconcludeerd, hun zaak ter terechtzitting pleiten, 
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en doordat het arrest van 31 augustus 1998 beslist dat de verweerders, niettegen
staande hun op 9 juni 1997 neergelegde conclusie die bij voormeld arrest van 17 fe
bruari 1998 uit de debatten werd geweerd, ter staving van hun stelling, uiteraard kun
nen steunen op de middelen ontwikkeld in hun akte van beroep, 

terwijl, eerste onderdeel, de verweerders wier appelconclusie wegens laattijdige neer
legging van ambtswege uit de debatten geweerd werd, ten onrechte toegelaten wer
den door het bestreden arrest van 17 februari 1998 de zaak nog te pleiten op de te
rechtzitting van 7 april 1998; dat immers zij alzo de in hun van ambtswege geweerde 
conclusie vervatte middelen mondeling hebben kunnen ontwikkelen zodat de sane
tie van de wering der geschreven conclusie grotendeels nutteloos is; dat het feit dat 
de verweerders, nu hun conclusies uit de debatten werden geweerd, geen bijko
mende nota's of stukken meer mogen neerleggen, inhoudt dat zij eveneens het recht 
hun verweermiddelen mondeling te ontwikkelen, verbeurd hebben; 

dat ook het arrest van 31 augustus 1998 deze regel miskent, door de verweerders 
toe te laten te pleiten op hun verweer vervat in de akte van hoger beroep (scherr
ding van de artikelen 751, § 1, 757, 758, 769, 1042 van het Gerechtelijk Wetboek); dat 
de rechten van verdediging van de verweerders daardoor niet miskend werden, daar 
kwestieuze sanctie het gevolg is van hun eigen fout, nl. de laattijdige neerlegging der 
conclusie (schending van artikel 6, § 1, E.V.R.M., en van het algemeen rechtsbegin
sel van de eerbied voor de rechten van de verdediging); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat wanneer de rechter de conclusie van een procespartij uit 
het debat weert, de aangevoerde wetsbepalingen en het algemeen rechts
beginsel van het recht van verdediging die partij niet verhinderen om op de 
vastgestelde rechtsdag te verschijnen en er te pleiten over andere regelma
tig neergelegde processtukken; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

27 september 2001 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - ver
slaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal 
met opdracht - Advocaten: mrs. Houtekier en Nelissen Grade. 

Nr. 503 

1 e KAMER- 28 september 2001 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN
BEDRIJFSLASTEN- ANDERS DAN IN GELD VERKREGEN VOORDELEN VAN ALLE AARD - KOS
TELOOS VERSTREKTE HOOFDMAALTIJD- FORFAITAIRE WAARDEBEPALING- MAALTIJD
CHEQUES. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- BELASTING
ZAKEN- JURIDISCHE TEGENSTRIJDIGHEID - MOTIVERINGSPLICHT. 
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3o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- WETTEN EN REGLEMENTEN- GRONDWETS

CONFORME INTERPRETATIE. 

4 ° ARBITRAGER OF- CONFLICT TUSSEN K.B. EN GW.- PREJUDICIELE VRAAG. 

5o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- CONFLICT TUSSEN K.B. EN GW.- PRE
JUDICIELE VRAAG. 

1 o Art. 18 K.B. WI.B. 1992 dat de forfaitaire waarde bepaalt van de anders dan in geld 
verkregen voordelen van alle aard en art. 18, § 3, 8 dat meer in het bijzonder voor 
een hoofdmaaltijd die kosteloos wordt verstrekt de grondslag voor de raming van dit 
voordeel op 44 REF per dag bepaalt, geldt voor kosteloos verstrekte maaltijden die 
voor de betrokken werknemers een voordeel inhouden waarvan de waarde for
faitair wordt geraamd : deze bepaling geldt daarentegen niet wanneer het toege
kende voordeel bestaat uit het verstrekken van een maaltijdcheque waarvan de waarde 
gekend is en waarbij het voordeel in hoofde van de werknemer bestaat uit het ver
schil tussen de nominale waarde van de maaltijdcheque en de persoonlijke bij
drage van de werknemer. (Art. 36, eerste lid, W.I.B. 1992, en art. 18, § 3, 8 K.B. W.I.B. 
1992.) 

2° Eenjuridische tegenstrijdigheid die slechts kan beoordeeld worden op grand van een 
uitlegging van een wetsbepaling, houdt geen verband met de motiveringsplicht (1). 
(Art. 149 Gw.) 

3° Er bestaat geen algemeen rechtsbeginsel van "grondwetconforme interpretatie van 
wetten en reglementen". 

4 o en 5° Een mogelijk conflict tussen een koninklijk besluit en de Grondwet doet geen 
conflict ontstaan waarover een prejudiciele vraag aan het Arbitragehof zou kun
nen gesteld worden. (Art. 26, § 1, Wet op het Arbitragehof.) 

(UNIE VAN REDDING- EN SLEEPDIENST N.V. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. F.99.0010.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 oktober 1998 gewezen 
door het Hofvan Beroep te Antwerpen (zaak 1996/FR/91); 

Overwegende dat eiseres opkomt tegen de beslissing van de geweste
lijke directeur die haar bezwaarschriften tegen de aanslagen in de 
vennootschapsbelasting voor de aanslagjaren 1992 en 1993 als ongegrond ver
werpt, op grond dat het bedrag van de aan haar personeel verstrekte maaltijd
cheques ten onrechte bij de belastbare basis wordt gevoegd en als bedrijfs
uitgave wordt verworpen; 

Overwegende dat het bestreden arrest vaststelt dat : 
1. de door eiseres aan haar personeel verstrekte maaltijdcheques slechts 

mogen gebruikt worden voor de betaling van een eetmaal ofvoor de aan
koop van verbruiksklare voeding en deze beperking op alle maaltijd
cheques vermeld wordt; 

2. de werknemers van eiseres per effectieve werkdag een maaltijdcheque 
ontvangen ter waarde van 150 tot 350 BEF; 

3. het persoonlijk aandeel van de werknemer in elke maaltijdcheque 44 BEF 
bedraagt; 

(1) Cass., 9 dec. 1993, A.R. 9660, nr. 512, en Cass., 20 jan. 2000, A.R.F.96.0084.N, nr. 50. 
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Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel149 van de gecotirdineerde Grondwet, afgekondigd op 17 fe
bruari 1994, voorheen artikel 97 van de Grondwet, en van artikel 32ter, tweede lid, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (gecotirdineerd bij koninklijk be
sluit van 26 februari 1964, doch artikel 32ter ingevoerd zijnde door artikel 9 van de 
wet van S augustus 19SO) en artikel 36, tweede lid, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1992) zoals gecoordineerd bij koninklijk besluit van 10 april1992 (be
krachtigd bij wet van 12 juni 1992), zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1992 
en 1993, en van de artikelen 9quater, § 3, so, en 9quater, § 4, koninklijk besluit van 
4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, nadien 
gewijzigd, en de artikelen 1S, § 3, S, en 1S, § 4, koninklijk besluit van 27 augustus 1993 
tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals van toe
passing voor de aanslagjaren 1992 en 1993 en van artikel 50, 7°, artikel41, § 4, ar
tikel44, eerste lid, en artikel45, 3°, Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1964) (ge
coordineerd bij koninklijk besluit van 26 februari 1964, doch artikel50, 7°, ingevoerd 
zijnde door artikel 10, 2°, van de wet van 4 augustus 19S6; artikel 41, § 4, inge
voerd zijnde door artikel 10 van de wet van S augustus 19SO; artikel 44, eerste lid, ge
wijzigd zijnde door artikel14 van de wet van 25 juni 1973 en artikel 45, 3°, zoals ge
wijzigd door artikel 3 van de Herstelwet van 10 februari 19S1 (IV) en door artikel 5 
van de wet van 27 december 19S4 (1)), en respectievelijk de artikelen 53, 14°, arti
kel 3S, 11°, artikel 49, eerste lid, en artikel52, 3°, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1992) zoals gecoordineerd bij koninklijk besluit van 10 april1992 (be
krachtigd bij wet van 12 juni 1992), zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1992 
en 1993, en van artikel 32ter, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1964) (gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 26 februari 1964, doch arti
kel 32ter ingevoerd zijnde door artikel 9 van de wet van S augustus 19SO), en arti
kel 36, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) zoals 
gecoordineerd bij koninklijk besluit van 10 april1992 (bekrachtigd bij wet van 12 juni 
1992), zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1992 en 1993, en van het alge
meen rechtsbeginsel inzake interpretatie van wetten '1ex specialis general derogat", 
en van het algemeen rechtsbeginsel inzake interpretatie van wetten dat verplicht tot 
grondwetsconforme interpretatie van wetten en rechtsregels en van de artikelen 10, 
11 en 172 van de gecoordineerde Grondwet, afgekondigd op 17 februari 1994, voor
heen de artikelen 6, 6bis en 112 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest- zonder de niet-toepassing van de artikelen 32ter, 
tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 36, tweede lid, 
van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1992), in samenlezing met de arti
kelen 9quater, § 3, so, en 9quater, § 4, van het koninklijk besluit tot uitvoering van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 1S, § 3, S, en 1S, § 4, van het ko
ninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
te verantwoorden - de voorziening in beroep van eiseres tegen de afwijzende direc
toriale beslissing ongegrond verklaart op basis van haar beslissing dat de waarde van 
het in hoofde van eiseres niet aftrekbaar sociaal voordeel in de zin van de artikelen 
50, 7°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 53, 14°, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1992) (en van de artikelen 41, § 4, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 3S, 11°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1992)), naar aanleiding van de toekenning van maaltijdcheques 
aan werknemers, ingevolge de artikelen 32ter, eerste lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) en artikel 36, eerste lid, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1992) moet begroot worden op het verschil tussen de nominale waarde 
van de cheque en de bijdrage van het personeel, op volgende gronden : 

"( ... ) dat artikel53, 14°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) (art. 
50, 7°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964)) bepaalt dat als beroeps
kosten niet worden aangemerkt sociale voordelen die zijn toegekend aan werkne
mers, gewezen werknemers of hun rechtverkrijgenden en ten name van de ver
krijgers zijn vrijgesteld ingevolge artikel 3S, 11 o, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992) (artikel41, § 4, van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen (1964)); dat gezegd artikel53, 14°, van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen (1992) enkel het in hoofde van de genieter vrijgesteld sociaal voordeel ver
meldt en niet spreekt over de kosten gedaan voor het toekennen van de sociale 



====-~=----.--.---1 ---::~--=---=-~- --- -----__ L_-----r- ----=---=- ---~-,--------=---c--

Nr. 503 HOF VAN CASSATIE 1565 

voordelen; dat met de bestreden beslissing wordt aangenomen dat buitenhet so
ciaal voordeel eiseres geen kosten heeft gemaakt zodat te dezen niet aan de orde is 
dat de kosten voor het toekennen van de sociale voordelen aftrekbare bedrijfs-. 
uitgaven zijn; · · 

( ... ) dat niet wordt betwist dat de door eiseres aan haar personeel verstrekte rriaaltijdc 
cheques ten name van de verkrijgers vrijgestelde sociale voordelen zijn in de zin van 
artikel 38, 11 o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992); dat deze maaltijd
cheques slechts mogen gebruikt worden voor de betaling van een eetmaal ofvoor de 
aankoop van verbruiksklare voeding en deze beperking op aile maaltijdcheques wordt 
vermeld; dat de werknemers per effectieve werkdag een maaltijdcheque ter waarde 
van 150 BEF tot 350 BEF bekomen; 

(. .. ) dat partijen het oneens zijn over de vraag of de waarde van het voordeel voort
vloeiend uit het verkrijgen van maaltijd- ofrestaurantcheques bij de verkrijger ge
kend is; 

(. .. ) dat eiseres inroept dat het bedrag van het voordeel in hoofde van de verkrij
ger niet kan worden gei:ndividualiseerd omdat enkel als voordeel kan worden be
schouwd de besparing die de werknemers doen in vergelijking met de situatie dat zij 
thuis hun maaltijd konden nuttigen en dat, gelet op de diverse eetgewoontes, deze be
sparing in hoofde van elke werknemer verschilt; dat dienvolgens de waarde van het 
voordeel, overeenkomstig de bepalingen van artikel 36, tweede lid, van het Wet
hoek van de lnkomstenbelastingen (1992) en artikel 18, § 3, 8, van het koninklijk be
sluit tot uitvoering van het van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1992) wordt 
vastgesteld op 44 BEF, zijnde het bedrag dat geacht wordt de persoonlijke bespa
ring van de werknemer te zijn indien de maaltijd gratis wordt verstrekt; dat, nu de 
werknemer een bijdrage van 44 BEF betaalt, zijn persoonlijke besparing geacht wordt 
gelijk te zijn aan nul en de ermede verband houdende kosten van eiseres als werk
gever voiledig aftrekbaar zijn; 

(. .. ) dat de administratis, hierin gevolgd door verweerder, staande houdt dat de waarde 
van het sociaal voordeel bij de verkrijger gekend is, namelijk het verschil tussen de 
nominale waarde van cheque en de persoonlijke bijdrage van de werknemer, zodat de 
bepalingen van artikel 36, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1992) en artikel18 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1992) niet van toepassing zijn; 

( ... ) dat artikel 36, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
bedingt dat anders dan in geld verkregen voordelen van aile aard gelden voor de wer
kelijke waarde bij de verkrijger; dat dit voordeel moet worden vastgesteld in verhou
ding tot de waarde die het heeft bij de begunstigde; 

( ... ) dat een maaltijdcheque ter waarde van 150 BEF tot 350 BEF aan de werkne
mer toelaat zich een maaltijd of verbruiksklare voeding ter waarde van 150 BEF tot 
350 BEF aan te schaffen; dat het aandeel van de werknemer 44 BEF bedraagt; 

(. .. ) dat het voordeel van de werknemer niet moet worden beoordeeld ten opzichte 
van de kostprijs in hoofde van de werknemer die met aangekochte goederen thuis een 
maaltijd bereidt en nuttigt en dat het voordeel tot gezegde kostprijs niet moet wor
den beperkt; dat die maaltijdcheque toelaat in de plaats van thuis, een maaltijd op res
taurant in de buurt van de werkplaats te eten ofverbruiksklare voeding te kopen te
gen welomschreven voorwaarden; dat deze maaltijdcheque de mogelijkheid biedt tegen 
de overeenstemmende waarde een maaltijd op restaurant te verorberen ofverbruiks
klare voeding te kopen zodat de persoonlijke besparing niet met de kostprijs van een 
eetmaal thuis gelijkstaat; dat deze persoonlijke besparing van de werknemer be
staat uit de waarde van het met deze restaurantcheque verorberd eetmaal of van de 
aangeschafte voeding onder aftrek van de persoonlijke bijdrage; dat met de bestre
den beslissing wordt aangenomen dat de werkelijke waarde van het voordeel in hoofde 
van de werknemer het verschil tussen de nominale waarde van de cheque en de bij
drage van het personeel beloopt; dat deze waarde bepaalbaar is en hierin verschilt met 
de in het bedrijfverstrekte maaltijd, die om reden dat de waarde ervan niet bepaal
baar is, werd geacht 44 BEF te bedragen", 

terwijl, eerste onderdeel, het hofvan beroep nalaat te antwoorden op het middel aan
gevoerd door eiseres (cf. bestreden arrest p. 5, eerste en tweede paragraafJ en ge
steund op de toepasselijkheid van artikel 32ter, tweede lid, van het Wetboek van de 
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Inkomstenbelastingen (1964) en artikel 36, tweede lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1992) en artikel 9quater, § 3, so, en§ 4, van het koninklijk be
sluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en artikel 
1S, § 3, S, en § 4, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1992); dat de beantwoording en/of weer legging van door par
tijen aangevoerde middelen een onderdeel vormt van de met artikel 149 van de ge
coiirdineerde Grondwet aan de hoven en rechtbanken opgelegde motiveringsplicht, 

zodat het hofvan beroep de aangevochten beslissing niet regelmatig motiveert (scherr
ding van artikel 149 van de gecoiirdineerde Grondwet, afgekondigd op 17 februari 1994, 
voorheen artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, aldus het hof van beroep zijn beslissing om het door eiseres in
geroepen (cf. bestreden arrest p. 5, eerste en tweede paragraaf) artikel 32ter, tweede 
lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en artikel 36, tweede lid, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) en artikel 9quater, § 3, so, en 
§ 4, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen (1964) en artikel 1S, § 3, S, en § 4, van het koninklijk besluit tot uitvoe
ring van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) niet toe te passen niet uit
drukkelijk vermeldt, laat staan (afdoend) met redenen omkleedt; dat de overwegingen 
in het bestreden arrest slechts betrekking hebben op een beoordeling vanuit artikel 
32ter, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en artikel 36, 
eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992); dat echter, val
gens eiseres aangevoerd had, de waardering van het sociaal voordeel diende te ge
beuren op basis van voormelde artikelen 32ter, tweede lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964), 36, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen (1992), 9quater, § 3, S, en § 4, van het koninklijk besluit tot uitvoering van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 1S, § 3, S, en§ 4, van het ko
ninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992); 
dat het bestreden arrest niet verenigbaar is met de toepassing van deze artikelen in 
de analyse van eiseres; dat derhalve het hof op grond van artikel149 van de gecoiir
dineerde Grondwet de plicht had om, alvorens te besluiten, de redenen aan te ge
ven op basis waarvan zij van oordeel was de artikelen 32ter, tweede lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964), 36, tweede lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992), 9quater, § 3, so, en§ 4, van het koninklijk besluit tot 
uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 1S, § 3, S, en § 4, 
van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1992) niet te moeten toepassen; dat derhalve het bestreden arrest artikel149 
van de gecoiirdineerde Grondwet schendt, 

zodat het hofvan beroep de aangevochten beslissing niet regelmatig motiveert (scherr
ding van artikel149 van de gecoiirdineerde Grondwet, afgekondigd op 17 februari 1994, 
voorheen artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, het hof van beroep in ieder geval niet zonder schending van de be
trokken artikelen kon nalaten artikel 32ter, tweede lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) en artikel 36, tweede lid, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1992) en artikel9quater, § 3,S, en§ 4, van het koninklijk besluit tot 
uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en artikel1S, § 3, S, 
en § 4, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1992) toe te passen; dat het hofvan beroep de draagwijdte van artikel 
9quater, § 3, so, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) en artikel 1S, § 3, S, van het koninklijk besluit tot uit
voering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) miskent door de waar
deringen die aldaar voorzien zijn niet toe te passen bij de beoordeling van de waarde 
van het sociaal voordeel toegekend via de verstrekking van maaltijdcheques aan per
soneelsleden; dat deze artikelen inderdaad specifieke richtlijnen bevatten voor de waar
dering van het sociaal voordeel toegekend via de verstrekking van maaltijdcheques 
aan personeelsleden; 

dat artikel 9quater, § 3, so, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964) en artikel 1S, § 3, S, van het koninklijk be
sluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) een for
faitaire waardering van 44 BEF voorzien voor de raming van de voordelen bestaand 
in de kosteloze verstrekking van sociale hoofdmaaltijden; dat artikel 9quater, § 4, van 
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het koninklijk hesluit tot uitvoering van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen 
(1964) en artikel1S, § 4, van het koninklijk hesluit tot uitvoering van het Wethoek van 
de Inkomstenhelastingen (1992) aanvullend voorzien dat dit voordeel verminderd moet 
worden met de persoonlijke tussenkomst van de werknemer; 

dat maaltijdcheques niet meer en niet minder zijn dan een van de vormen waar
mee een hedrijf sociale maaltijden aan haar personeelsleden kan verstrekken; dat via 
de maaltijdcheques met geringe waarde die slechts kunnen gehruikt worden ter he
taling van een eetmaal ofvoor de aankoop van verhruiksklare voeding (cf. het he
streden arrest, p. 4) hescheiden, sociale hoofdmaaltijden ter heschikking van het per
soneel worden gesteld; 

dat de stelling dat artikel 9quater, § S, so, van het koninklijk hesluit tot uitvoe
ring van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964) en artikel1S, § S, S, van 
het koninklijk hesluit tot uitvoering van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen 
(1992) slechts hetrekking zouden hehhen op maaltijden die rechtstreeks door de on
derneming zelf zouden verstrekt zijn, volstrekt onterecht is; dat hiermee een voor
waarde toegevoegd zou worden aan de duidelijke tekst van het hesluit, die het he
sluit noch expliciet, noch impliciet in zich sluit; dat het hesluit inderdaad geen 
onderscheid maakt naargelang de wijze of de vorm van de verstrekking (hedrijfs
restaurant, maaltijdtickets of maaltijdcheques); dat het verkregen voordeel overi
gens in alle gevallen gelijkwaardig zal zijn en zal hestaan in een sociale hoofdmaal
tijd; in heide gevallen wordt een hescheiden maaltijd ter heschikking van de werknemers 
gesteld; de waarde van deze maaltijd is niet afhankelijk van de wijze van terheschik
kingstelling; 

dat aldus hlijkt dat de ramingsregels van de artikelen 9quater, § S, so, en§ 4, van 
het koninklijk hesluit tot uitvoering van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen 
(1964) en 1S, § S, S, en § 4, van het koninklijk hesluit tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen (1992) zonder meer van toepassing zijn op de so
ciale voordelen verstrekt door de toekenning van maaltijdcheques; dat derhalve de niet
toepassing van deze waarderingsregels een schending inhoudt van de artikelen S2ter, 
tweede lid, van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964) en S6, tweede lid, 
van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1992) en 9quater, § S, so, en§ 4, van 
het koninklijk hesluit tot uitvoering van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen 
(1964) en 18, § S, S, en§ 4, van het koninklijk hesluit tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenhelastingen (1992); 

zodat het hof van heroep de aangevochten heslissing niet naar recht verant
woordt (schending van artikel S2ter, tweede lid, van het Wethoek van de Inkomsten
helastingen (1964) en artikel S6, tweede lid, van het Wethoek van de Inkomstenhe
lastingen (1992) en artikel 9quater, § S, so, en§ 4, van het koninklijk hesluit tot 
uitvoering van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964) en artikel1S, § S, S, 
en § 4, van het koninklijk hesluit tot uitvoering van het Wethoek van de Inkomsten
helastingen (1992) en van artikel 50, 7°, artikel 41, § 4, artikel 44, eerste lid, en ar
tikel 45, so, van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964) en respectieve
lijk artikel5S, 14°, artikel SS, 11°, artikel49, eerste lid, en artikel 52, so, van het 
Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1992)); 

terwijl, vierde onderdeel, het niet-toepassen van de artikelen S2ter, tweede lid, van 
het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964) en S6, tweede lid, van het Wet
hoek van de lnkomstenhelastingen (1992) en 9quater, § S, so, en§ 4, van het konink
lijk helsuit tot uitvoering van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964) en 1S, 
§ S, S, en § 4, van het koninklijk hesluit tot uitvoering van het Wethoek van de ln
komstenhelastingen (1992) niet naar recht verantwoord kan worden door de moge
lijkheid de vermeende werkelijke waarde van het sociaal voordeel te individualise
ren, te hepalen; dat artikel S2ter, eerste lid, van het Wethoek van de 
Inkomstenhelastingen (1964) en artikel S6, eerste lid, van het Wethoek van de In
komstenhelastingen (1992) een algemene regel voorzien voor de raming van de waarde 
van voordelen; dat afwijkend artikel S2ter, tweede lid, van het Wethoek van de In
komstenhelastingen (1964) en artikel S6, tweede lid, van het Wethoek van de Inkom
stenhelastingen (1992) hijzondere regels voor de waardering op een vast hedrag voor
zien voor de gevallen door de Koning hepaald; dat voor de toepassing van de 
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ramingsregels opgesteld in uitvoering van artikel 32ter, tweede lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964) en artikel 36, tweede lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1992) aldus enkel vereist is dat de Koning van zijn 
bevoegdheid gebruik gemaakt heeft; dat geenszins vereist is dat de vermeende wer
kelijke waarde niet bepaald zou kunnen worden; 

zodat het hof van beroep de aangevochten beslissing niet naar recht verant
woordt (schending van de artikelen 32ter, tweede lid, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) en 36, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen (1992) en 9quater, § 3, 8°, en§ 4, van het koninklijk besluit tot uitvoering 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 1S, § 3, S, en § 4, van het ko
ninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
en van artikel50, 7°, artikel 41, § 4, artikel44, eerste lid, en artikel45, 3°, van het 
Wetboek van het Inkomstenbelastingen (1964) en respectievelijk artikel 53, 14°, ar
tikel3S, 11°, artikel 49, eerste lid, en artikel 52, 3°, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1992); 

vijfde onderdeel, het niet toepassen van de artikelen 32ter, tweede lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 36, tweede lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992) en 9quater, § 3, so, en§ 4, van het koninklijk besluit tot 
uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 1S, § 3, 8, en § 4, 
van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de lnkomstenbelas
tingen (1992) een schending vormt van de primauteit van artikel 32ter, tweede lid, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en artikel 36, tweede lid, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) op respectievelijk artikel 32ter, eer
ste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en artikel 36, eerste lid, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) en van het algemeen rechts
beginsel inzake interpretatie van wetten '1ex specialis generali derogat", waarbij het 
tweede lid van de genoemde artikelen de "lex specialis" vormt en het eerste lid tel
kens de "lex generalis", 

zodat het hof de aangevochten beslissing niet naar recht verantwoordt (scherr
ding van de artikelen .32ter, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964) en 36, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
en 9quater, § 3, so, en§ 4, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 1S, § 3, S, en § 4, van het koninklijk be
sluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) en van ar
tikel 50, 7°, artikel41, § 4, artikel44, eerste lid, en artikel45, 3°, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1964) en respectievelijk artikel53, 14°, artikel3S, 1P, 
artikel49, eerste lid, en artikel 52, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1992)); 

zesde onderdeel, het bestreden arrest op tegenstrijdige motieven berust; dat inder
daad niet tegelijk kan aangenomen worden, zoals het hofvan beroep doet, dat (1) de 
toekenning van maaltijdcheques het verstrekken van sociale voordelen overeenkom
stig artikel 41, § 4, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1964) en artikel 
3S, 11 o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) met zich brengt, (2) dat 
de waarde van het voordeel bepaalbaar en individualiseerbaar is en (3) tegelijker
tijd vo6rhouden dat de waarde van het voordeel gelijk is aan nominale waarde van de 
maaltijdcheque, verminderd met de persoonlijke bijdrage van de werknemer; 

dat immers om overeenkomstig artikel 41, § 4, van het Wetboek van de lnkom
stenbelastingen (1964) en artikel 3S, 11°, van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1992) te kunnen kwalificeren als sociale voordelen, de voordelen ofwel (a) voor
delen moeten zijn waarvoor het wegens de wijze van toekenning niet mogelijk is het 
door iedere verkrijger werkelijk verkregen bedrag vast te stellen, of (b) voordelen die, 
hoewel individualiseerbaar, niet de aard van werkelijke bezoldigingen hebben of (c) 
geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken betre:ffen; 

dat het in geval van maaltijdcheques ontegensprekelijk niet om geval (c) gaat; dat 
het hof zelf uitsluit dat het om geval (a) zou gaan; dat het derhalve enkel om geval 
(b) zou kunnen gaan, namelijk de voordelen waarvan de 'waarde individualiseer
baar is doch die niet de aard van werkelijke bezoldigingen hebben; dat dit echter te
genstrijdig is met de stelling dat het volledige nominal~ bedrag van de maaltijd
cheque, vermin4,erd met de persoonlijke b..~drage van de wer~einer, de waarqe van 
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het voordeel zou uitmaken; dat in dat geval immers wel degelijk sprake is van een vol
waardig voordeel, een volwaardige bevoordeliging van de verkrijger en derhalve van 
een werkelijke bezoldiging; 

dat maaltijdcheques slechts sociale voordelen overeenkomstig artikel41, § 4, b) van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en artikel 38, 11 o, b) van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1992) zijn wanneer het werkelijke voordeel, de wer
kelijke bezoldiging, namelijk 44 BEF, geneutraliseerd wordt door de persoonlijke bij
drage van de werknemer; dat het verschil tussen de nominale waarde enerzijds en het 
voordeel in hoofde van de verkrijger, de besparing van de kosten die in ieder geval ge
maakt hadden moeten worden, geraamd op 44 BEF, anderzijds, inderdaad geen wer
kelijke bezoldiging is, daar zij een meerkost opvangt, die geen werkelijke bevoorde
liging inhoudt voor de werknemer; 

dat de innerlijke tegenstrijdigheid een motiveringsgebrek en derhalve een schen
ding van artikel 149 van de gecoiirdineerde Grondwet impliceert; 

dat voor het overige artikel 41, § 4, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964) en artikel 38, 11 o, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
geschonden worden door aan te nemen dat de maaltijdcheques een sociaal voordeel 
van de "categorie b)" vormen en anderzijds de waarde van het voordeel te ramen op 
het volledige nominale bedrag, verminderd met de persoonlijke bijdrage, 

zodat het arrest van het hofvan beroep op tegenstrijdige motieven berust en der
halve niet regelmatig met redenen omkleed is (schending van artikel149 van de ge
coordineerde Grondwet van 17 februari 1994) en dat bovendien het hofvan beroep de 
aangevochten beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van artikel 41, § 4, 
van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1964) en artikel38, 11°, van het Wet
hoek van de lnkomstenbelastingen (1992)); 

zevende onderdeel, de rechtsvinding van het hof van beroep het algemeen rechts
beginsel inzake interpretatie dat verplicht tot grondwetsconforme interpretatie van 
wetten en rechtsregels, schendt en daardoor artikel 32ter van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) en artikel36 van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen (1992), de artikelen 9quater, § 3, 8°, en 9quater, § 4, van het koninklijk be
sluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en de artikelen 
18, § 3, 8, en 18,' § 4, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van 
de lnkomstenbelastingen (1992), en artikel 50, 7°, artikel41, § 4, artikel44, eerste lid, 
en artikel45, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en respec
tievelijk de artikelen 53, 14°, artikel38, 11°, artikel49, eerste lid, en artikel52, 3°, 
van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1992) schendt; 

dat wetten en rechtsregels - waaronder de artikelen 32ter van het Wetboek van 
de lnkomstenbelastingen (1964) en 36 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1992), 9quater, § 3, 8°, en 9quater, § 4, van het koninklijk besluit tot uitvoe
ring van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 18, § 3, 8, en 18, § 4, van 
het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) (alle wat betreft de waardering van het voordeel), 50, 7°, artikel 41, § 4, ar
tikel44, eerste lid, en artikel45, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) en respectievelijk 53, 14°, artikel38, no, artikel49, eerste lid en artikel52, 3°, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) (alle wat betreft de aftrek
baarheid in hoofde van eiseres)- grondwetsconform moeten gei:nterpreteerd wor
den; dat de wetgever of de besluitende overheid (Koning) immers moet vermoed wor
den geen afbreuk te hebben gedaan aan de Grondwet (Cass., 20 april1950, Pas., 1950, 
I, 560, concl. Proc.-Gen. L. Cornil (arrest Waleffe)); dat derhalve wanneer twee in
terpretaties van een wet ofbesluit mogelijk zijn- zoals in casu: de waarde van het 
niet-aftrekbaar sociaal voordeel inzake maaltijdcheques is gelijk aan het gelijkwaar
dige voordeel inzake bedrijfsrestaurants of deze waarden moet onderscheiden beoor
deeld worden, - deze interpretatie gekozen moet worden die in overeenstemming is 
met de Grondwet; 

dat een onderscheid in de waardering van het voordeel inzake maaltijdcheques en 
inzake bedrijfsrestaurants, zoals het bestreden arrest dat maakt, een schending van 
het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel zou inhouden (schending van de arti
kelen 10, 11 en 172 van de gecoiirdineerde Grondwet); dat inderdaad twee onderne
mingen die zich in dezelfde, minstens in zeer gelijkaardige en gelijkwaardige om
standigheden bevinden - met name ondernemingen die zich beide verplicht zien sociale 
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maaltijden aan het personeel ter beschikking te stellen- op fiscaal vlak op een zeer 
belangrijke wijze anders behandeld worden naargelang zij (uit bedrijfseconomische over
wegingen moeten) kiezen voor maaltijdcheques dan wel voor een bedrijfsrestaurant; 
dat bij vergelijking niet anders kan geoordeeld worden dat de onderneming die kiest 
voor de maaltijdcheques ernstig fiscaal gesanctioneerd wordt, nu zij in beginsel al haar 
kosten als verworpen uitgaven aan haar belastbare resultaten zal zien toevoegen, daar 
waar de onderneming die kiest voor het bedrijfsrestaurant haar kosten nagenoeg in
tegraal in aftrek zal kunnen brengen; dat dit onderscheid in behandeling niet steunt 
op een pertinent onderscheid in situatie; dat de onderscheiden behandeling min
stens en zeker niet proportioneel is tot de vastgestelde ongelijkheid in situatie en met 
het oog op het doel van de maatregelen; 

dat wanneer daarentegen de bepalingen van de artikelen 32ter van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) en 36 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1992), 9quater, § 3, so, en 9quater, § 4, van het koninklijk besluit tot uitvoe
ring van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 1S, § 3, S, en 1S, § 4, van 
het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1992) (wat betreft de waardering van het voordeel), en de artikelen 50, 7°, artikel41, 
§ 4, artikel 44, eerste lid, en artikel 45, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen (1964) en respectievelijk 53, 14°, artikel3S, 11°, artikel49, eerste lid, en ar
tikel52, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) (alle wat betreft de 
aftrekbaarheid in hoofde van eiseres) zo gei:nterpreteerd zouden worden dat de for
faitaire waardering van artikel 32ter, tweede lid, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) en artikel 36, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1992) in samenlezing met artikel 9quater, § 3, so, en§ 4, van het koninklijk 
besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en arti
kel 1S, § 3, S, en § 4, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1992) slaat op alle vormen van verstrekking van sociale maal
tijden, waaronder deze via maaltijdcheques, zou er geen sprake zijn van een scherr
ding van het gelijkheidsbeginsel; 

dat derhalve de vereiste van de grondwetsconforme interpretatie geen andere keuze 
laat dan de interpretatie zoals deze door eiseres verdedigd wordt en dat het bestre
den arrest derhalve deze regel schendt wanneer het het sociale voordeel waardeert aan 
de nominale waarde van de maaltijdcheques verminderd met de persoonlijke bij
drage van de verkrijger; 

dat het bestreden arrest derhalve naast de schending van en op basis van de ver
eiste van de grondwetsconforme interpretatie, tevens de artikelen 32ter van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 36 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1992), 9quater, § 3, so, en 9quater, § 4, van het koninklijk besluit tot 
uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 1S, § 3, S, en 1S, 
§ 4, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen (1992) (wat betreft de waardering van het voordeel), en de artikelen 50, 7o, 
artikel 41, § 4, artikel44, eerste lid, en artikel45, 3°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) en respectievelijk 53, 14 o, artikel 3S, 11 o, artikel 49, eer
ste lid, en artikel52, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) (alle 
wat betreft de aftrekbaarheid in hoofde van eiseres) schendt, door een interpretatie 
aan deze artikelen te geven die niet in overeenstemming kan gebracht worden met de 
artikelen 10, 11 en 172 van de gecoerdineerde Grondwet, 

zodat het hof van beroep de aangevochten beslissing niet naar recht verant
woordt (schending van het algemeen rechtsbeginsel inzake interpretatie dat ver
plicht tot grondwetsconforme interpretatie van wetten en rechtsregels en van de ar
tikelen 10, 11 en 172 van de gecoordineerde Grondwet, en tevens van de artikelen 32ter 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 36 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992), 9quater, § 3, so, en 9quater, § 4, van het koninklijk be
sluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 1S, § 3, 
S, en 1S, § 4, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1992) (wat betreft de waardering van het voordeel), en de ar
tikelen 50, 7°, artikel 41, § 4, artikel 44, eerste lid, en artikel 45, 3°, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964) en respectievelijk 53, 14°, artikel3S, 11°, 
artikel 49, eerste lid, en artikel 52, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1992) (alle wat betreft de aftrekbaarheid in hoofde van eiseres)) : 
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Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest oordeelt, enerzijds, dat "met de bestreden be

slissing wordt aangenomen" dat de werkelijke waarde van het voordeel in 
hoofde van de werknemer het verschil tussen de nominale waarde van de 
maaltijdcheques en de bijdrage van het personeel beloopt en dus bepaal
baar is en, anderzijds, dat eiseres ten onrechte het afieveren van maaltijd
cheques op naam van de werknemers gelijkstelt met het verstrekken van so
ciale maaltijden aan het personeel; 

Dat het arrest aldus het standpunt van verweerder bijtreedt dat de be
palingen van artikel 36, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen (1992) en van de artikelen 18, § 3, 8, en 18, § 4, van het konink
lijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992), niet van toepassing zijn; 

Dat het arrest zodoende het bedoelde verweer verwerpt en beantwoordt; 
Dat de onderdelen feitelijke grondslag missen; 
Wat het derde, het vierde en het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de onderdelen ervan uitgaan dat door het ter beschik

king stellen van maaltijdcheques aan haar werknemers, een onderneming 
sociale maaltijden verstrekt en dat het aldus door de werknemers verkre
gen sociaal voordeel gelijkwaardig is aan maaltijden verstrekt binnen de on
derneming zelf; 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 36, eerste lid, van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1992), anders dan in geld verkregen voor
delen van alle aard gelden voor de werkelijke waarde bij de verkrijger; 

Dat, krachtens het tweede lid van dit artikel, in de gevallen die Hij be
paalt de Koning regels kan stellen om die voordelen op een vast bedrag te 
ramen; 

Dat de krachtens dit tweede lid gestelde regels geen afwijking inhouden 
van de in het eerste lid uitgewerkte regeling, maar er een toepassing van zijn; 

Overwegende dat artikel 18 van het koninklijk besluit van 27 augustus 
1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), 
genomen in uitvoering van artikel 36, tweede lid, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992), de forfaitaire waarde bepaalt van de anders 
dan in geld verkregen voordelen van alle aard en artikel18, § 3, 8, meer in 
het bijzonder voor een hoofdmaaltijd die kosteloos wordt verstrekt de grand
slag voor de raming van dit voordeel op 44 BEF per dag bepaalt; 

Dat de laatste bepaling aldus geldt voor kosteloos verstrekte maaltijden 
die voor de betrokken werknemers een voordeel inhouden waarvan de waarde 
forfaitair wordt geraamd; 

Dat die bepaling daarentegen niet geldt wanneer het toegekende voor
deel bestaat uit het verstrekken van een maaltijdcheque waarvan de waarde 
gekend is en waarbij het voordeel in hoofde van de werknemer bestaat uit 
het verschil tussen de nominale waarde van de maaltijdcheque en de per
soonlijke bijdrage van de werknemer; 

Overwegende dat de onderdelen die van een onjuiste premisse uitgaan, niet 
kunnen worden aangenomen; 

Wat het zesde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel een juridische tegenstrijdigheid aan

voert tussen, enerzijds, het oordeel dat de toekenning van maaltijdcheques 
het verstrekken van sociale voordelen in de zin van artikel 38, 11 o, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) impliceert en dat de waarde 
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van dat voordeel bepaalbaar en individualiseerbaar is en, anderzijds, het oor
deel dat de waarde van het voordeel gelijk is aan de nominale waarde van 
de maaltijdcheque verminderd met de persoonlijke bijdrage van de werk
nemer; 

Dat deze juridische tegenstrijdigheid die slechts kan beoordeeld worden 
op grand van een uitlegging van een wetsbepaling, geen verband houdt met 
de motiveringsplicht; 

Dat het onderdeel in zoverre het artikel 149 van de Grondwet als ge
schonden wetsbepaling aanwijst, niet ontvankelijk is; 

Overwegende voor het overige dat het juridisch niet tegenstrijdig is, ener
zijds, aan te nemen dat het verstrekken van maaltijdcheques een sociaal voor
deel is in de zin van artikel 38, 11 o, b van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1992) dat niet belast is en, anderzijds, de omvang van dat 
voordeel te bepalen op het nominaal bedrag van de maaltijdcheque vermin
derd met de persoonlijke bijdrage van de werknemer; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het zevende onderdeel betreft : 
Overwegende dater geen algemeen rechtsbeginsel van "grondwetconforme 

interpretatie van wetten en reglementen" bestaat; 
Overwegende dat de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoordineerde Grand

wet evenmin dit rechtsbeginsel inhouden; 
Overwegende dat het onderdeel voor het overige geen zelfstandige grief uit

maakt maar is afgeleid uit de tevergeefs aangevoerde miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel van grondwetconforme interpretatie van wetten en 
reglementen; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 149 van de gecotirdineerde Grondwet, afgekondigd op 17 fe
bruari 1994, voorheen artikel 97 van de Grondwet, en van artikel 10, artikel 11 en ar
tikel 172 van de gecoiirdineerde Grondwet, afgekondigd op 17 februari 1994, voor
heen respectievelijk artikel 6, artikel 6bis en artikell12 van de Grondwet, en van artikel 
32ter Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (gecoiirdineerd bij koninklijk be
sluit van 26 februari 1964, doch artikel 32ter ingevoerd zijnde door artikel 9 van de 
wet van 8 augustus 1980) en artikel 36 Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
zoals gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 (bekrachtigd bij wet van 
12 juni 1992), zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1992 en 1993, en van de ar
tikelen 9quater, § 3, 8°, en 9quater, § 4, koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uit
voering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), nadien gewijzigd, en 
de artikelen 18, § 3, 8, en 18, § 4, koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uit
voering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zoals van toepassing 
voor de aanslagjaren 1992 en 1993 en van artikel 50, 7°, artikel41, § 4, artikel44, eer
ste lid, en artikel 45, 3°, Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) (gecoiirdi· 
neerd bij koninklijk besluit van 26 februari 1964, doch artikel50, 7°, ingevoerd zijnde 
door artikel10, 2°, van de wet van 4 augustus 1986; artikel 41, § 4, ingevoerd zijnde 
door artikel 10 van de wet van 8 augustus 1980; artikel 44, eerste lid, gewijzigd zijnde 
door artikel14 van de wet van 25 juni 1973 en artikel45, 3°, zoals gewijzigd door ar
tikel 3 van de Berstelwet van 10 februari 1981 (IV) en door artikel 5 van de wet van 
27.december 1984 (I)), en respectievelijk de artikelen 53, 14°, artikel38, no, arti
kel49, eerste lid, en artikel 52, 3°, Wetboek van, de Inkomstenbelastingen (1992) zo-
1].18 gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992 (bekrachtigd bij wet van 12 
juni 1992), zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1992 en 1993, 

doordat het bestreden arrest de grieven van eiseres met betrekking tot de schen
ding van het gelijkheidsbeginsel verwerpt op volgende gronden : 
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"dat met de bestreden beslissing wordt aangenomen dat de werkelijke waarde van 
het voordeel in hoofde van de werknemer het verschil tussen de nominale waarde van 
de cheque en de bijdrage van het personeel beloopt; 

dat deze waarde bepaalbaar is en hierin verschilt met de in het bedrijfverstrekte 
maaltijd, die om reden dat de waarde ervan niet bepaalbaar is, werd geacht 44 BEF 
te bedragen; 

( ... ) dat deze interpretatie aansluit met de circulaire nr. CIRN. 24S1S79.8S2 van SO 
november 1989 die enkel richtlijnen bevat voor de aanslagjaren 1987 tot 1989; dat deze 
circulaire stelt dat het voordeel van de werknemer kan worden geacht gelijk te zijn 
aan zijn persoonlijke besparing, ongeacht de werkelijke kostprijs voor de werkge
ver; dat onder de toepassingen wordt vermeld het verstrekken van sociale hoofd
maaltijden, kosteloos of tegen verminderde prijs aan het personeel en niet het ver
strekken van maaltijdcheques; dat eiseres onterecht het afleveren van maaltijdcheques 
op naam van de werknemers gelijkstelt met het verstrekken van sociale hoofdmaal
tijden aan het personeel; dat het door de administratie ten aanzien van de betwiste 
aanslagen ingenomen standpunt het beginsel van rechtszekerheid en gelijkheids
beginsel niet schendt", 

terwijl, eerste onderdeel, het hofvan beroep het middel aangevoerd door eiseres (cf. 
besluiten namens eiseres, neergelegd ter griffie van het hofvan beroep op 22 novem
ber 1996, p. 12 e.v., nr. 7) en gesteund op de schending van het grondwettelijk 
gelijkheidsbeginsel (schending van de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoordi
neerde Grondwet) verwerpt zonder er op te antwoorden; dat de dicta van het hofvan 
beroep met betrekking tot het gelijkheidsbeginsel slaan op de gelijke toepassing van 
de circulaire op alle belastingplichtigen, doch niet op het fundamentele beginsel, in 
het kader van de waardering van het sociaal voordeel en van het aftrekbaar deel er
van; dat de beantwoording en/of weer legging van door partijen aangevoerde midde
len een onderdeel vormt van de met artikel149 van de gecoordineerde Grondwet aan 
de hoven en rechtbanken opgelegde motiveringsplicht, 

zodat het hofvan beroep de aangevochten beslissing niet regelmatig motiveert (scherr
ding van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet, afgekondigd op 17 februari 1994, 
voorheen artikel 97 van de Grondwet); 

tweede onderdeel, dat de verwerping van het middel gesteund op de schending van 
het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel (schending van de artikelen 10, 11 en 172 van 
de gecoordineerde Grondwet) minstens onvoldoende gemotiveerd is; dat het immers 
niet volstaat om een bepaald verschil in situatie aan te tonen om het middel inzake 
schending van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel te verwerpen; dat inderdaad de 
criteria voor de beoordeling van dit gelijkheidsbeginsel moeten getoetst worden; dat 
met name op grond van het gebrek aan motivering niet kan beoordeeld worden ofhet 
voldaan zijn van het pertinentiecriterium en van de proportionaliteitsvereiste beoor
deeld werden door het hofvan beroep; dat dit manifest gebrek in motivering een scherr
ding inhoudt van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet, 

zodat het hofvan beroep de aangevochten beslissing niet regelmatig motiveert (scherr
ding van artikel149 van de gecoordineerde Grondwet, afgekondigd op 17 februari 1994, 
voorheen artikel 97 van de Grondwet); 

derde onderdeel, het hofvan beroep een toepassing maakt van de waardering van 
sociale voordelen (schending van de artikelen S2ter van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) en S6 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), 
9quater, § S, go, en 9quater, § 4, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 18, § S, 8, en 18, § 4, van het konink
lijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)) en 
van de beoordeling van de aftrekbaarheid ervan (schending van de artikelen 50, 7°, 
artikel 41, § 4, artikel44, eerste lid, en artikel45, so, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) en respectievelijk artikel5S, 14°, artikelS8, no, artikel 
49, eerste lid, en artikel52, so, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)) 
die strijdig is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel van de artikelen 10, 11 en 172 
van de gecoerdineerde Grondwet; · 

dat inderdaad niet voldaan is aan de vereiste dat de verschillende behandeling steunt 
op een objectief en redelijk onderscheid tussen de verschillende situaties, in het licht 
van het doel en de gevolgen van de maatregel, het zogenaamde pertinentiecriterium; 
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dat evenmin voldaan is aan de vereiste dat het onderscheid in behandeling rede
lijkerwijze in verhouding staat tot het onderscheid in situatie en met betrekking tot 
het beoogde doel, de zogenaamde proportionaliteitsvereiste; dat de werkgevers die 
maaltijdcheques toekennen en de werkgevers die een bedrijfsrestaurant uitbaten zich 
in een gelijkaardige situatie bevinden in functie van het nagestreefde doel; dat zij niet
temin volstrekt anders behandeld worden; dat er geen enkel redelijk verband van even
redigheid bestaat met enig nagestreefde doel; 

dat derhalve twee prejudiciiHe vragen aan het Arbitragehof gesteld dienen te wor
den, waarvan het volgende de bewoordingen zouden kunnen zijn : 

"Schendt artikel 36 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) jo. 1S, § 
3, S, en 1S, § 4, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1992), zoals deze van kracht waren voor de aanslagjaren 1992 
en 1993, de toenmalige artikelen 6 en/of 6bis en/of 112, huidige artikelen 10 en/of 11 
en/of 172 van de Grondwet, in de interpretatie dat zij tot gevolg zouden hebben dat 
het voordeel van de verstrekking aan personeelsleden van sociale maaltijden via een 
bedrijfsrestaurant gewaardeerd moet worden aan 44 BEF (eventueel verminderd met 
de persoonlijke bijdrage van de werknemer), terwijl het voordeel van de verstrek
king aan personeelsleden van sociale maaltijden via maaltijdcheques gewaardeerd zou 
moeten worden aan de nominale waarde van 250 BEF (eventueel verminderd met de 
persoonlijke bijdrage van de werknemer)?"; 

en 

"Schendt artikel53, 14°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), zo
als van kracht voor de aanslagjaren 1992 en 1993, de toenmalige artikelen 6 en/of 6bis 
en/of 112, huidige artikelen 10 en/of 11 en/of 172 van de Grondwet, in de interpre
tatie dat zij tot gevolg zou hebben dat het niet-aftrekbaar sociaal voordeel van de ver
strekking aan personeelsleden van sociale maaltijden via een bedrijfsrestaurant 44 
BEF verminderd met de persoonlijke bijdrage van de werknemer bedraagt, en de meer
kosten in hoofde van de werkgever integraal aftrekbaar zijn, terwijl het gelijkwaar
dige voordeel van de verstrekking aan personeelsleden van kosteloze maaltijden via 
maaltijdcheques ten belope van de veel hogere nominale waarde van 250 BEF ver
minderd met de persoonlijke bijdrage van de werknemer niet aftrekbaar zou zijn?"; 

dat in functie van het antwoord van het Arbitragehof op deze vragen de scherr
ding van de artikelen 10, 11 en 172 gecoiirdineerde Grondwet en van de artikelen 32ter 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 36 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992), 9quater, § 3, so, en 9quater, § 4, van het koninklijk be
sluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 1S, § 3, 
S en 1S, § 4, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1992) en van de artikelen 50, 7°, artikel41, § 4, artikel44, eer
ste lid, en artikel45, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en res
pectievelijk 53, 14°, artikel3S, 11°, artikel49, eerste lid, en artikel52, 3°, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) zal komen vast te staan, 

zodat, het hof van beroep de aangevochten beslissing niet naar recht verant
woordt (schending van de artikelen 10, 11 en 172 gecoiirdineerde Grondwet en van de 
artikelen 32ter van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en 36 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), 9quater, § 3, so, en 9quater, § 4, van het 
koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
en 1S, § 3, S, en 1S, § 4, van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1992) en van de artikelen 50, 7°, 41, § 4, 44, eerste lid, en 
45, 3°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en respectievelijk dear
tikelen 53, 14°, artikel3S, 11°, 49, eerste lid, en 52, 3°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1992)) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel in wezen een onwettigheid aanvoert waarop 
artikel149 van de Grondwet geen toepassing vindt; 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is; 



Nr. 504 HOF VAN CASSATIE 1575 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel niet nader preciseert op welk verweer of 
op welke conclusie van eiseres met betrekking tot ''het pertinentiecriterium 
en de proportionaliteitsvereiste" het arrest niet antwoordt; 

Dat het onderdeel derhalve niet nauwkeurig, mitsdien niet ontvankelijk 
is; 

Wat het derde onderdeel betreft: 

Overwegende dat de aangevoerde discriminatie en de op grond daarvan ge
vorderde prejudiciele vragen geheel berusten op de beweerde ongelijke be
handeling die voortvloeit uit de toepassing van het koninklijk besluit van 27 
augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1992); 

Dat een mogelijk conflict tussen een koninklijk besluit en de Grondwet geen 
conflict doet ontstaan waarover een prejudiciele vraag zou kunnen gesteld 
worden; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

28 september 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter - Ver
slaggever : de h. Landers - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert; K. Spagnoli, Antwerpen. 

Nr. 504 

1 e KAMER- 28 september 2001 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- BEWIJSVOERING- ALGE
MEEN- PERSONENBELASTING- ONDERZOEKSDADEN-AANVRAAG TOT INZAGE EN INZAGE VAN 
HET GERECHTSDOSSIER. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATIE- INGESTELD VOOR HET VAN 
KRACHT ZIJN VAN DE NIEUWE FISCALE PROCEDURE- ERUIT VOORTVLOEIENDE ONGELIJKE BE· 
HANDELING- PREJUDICIELE VRAAG AAN HET ARBITRAGHOF. 

3° ARBITRAGER OF- PREJUDICIELE VRAAG- VOORZIENING IN CASSATIE IN BELASTING
ZAKEN- INGESTELD VOOR HET VAN KRACHT ZIJN VAN DE NIEUWE FISCALE PROCEDURE- ER
UIT VOORTVLOEIENDE ONGELIJKE BEHANDELING. 

4 o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- VOORZIENING IN CASSATIE IN BELASTING
ZAKEN- INGESTELD VOOR HET VAN KRACHT ZIJN VAN DE NIEUWE FISCALE PROCEDURE- ER
UIT VOORTVLOEIENDE ONGELIJKE BEHANDELING- PREJUDICIELE VRAAG. 

5° INKOMSTENBELASTINGEN- VENNOOTSCHAPSBELASTING- ALGEMEEN- NIET BE
WEZEN LASTEN OF BEDRAGEN - BIJZONDERE AANVULLENDE AANSLAG - DOOR HET BE
STUUR TE LEVEREN BEWIJS. 
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1 o De aanvraag tot inzage en de inzage zelf van een gerechtsdossier zijn geen onderzoeks
daden in de zin van art. 240 WI.B., daar die inzage het mogelijk maakt over de nood
zaak van een nieuw onderzoek te beslissen en dat verzoek tot inzage niet hoeft te wor
den afgestemd op een welbepaalde belastingplichtige : het doet niet ter zake dat het 
bestuur, op het ogenblik dat het kennis neemt van het dossier, redenen kan hebben 
om te denken dat er in het dossier gegevens zijn die dienstig kunnen zijn voor der
gelijk onderzoek (1). (Artt. 235, § 1, en 240, derde lid, W.I.B. thans artt. 327 en 333 
W.I.B. 1992.) 

2°,3° en 4° Wanneer uit het middel zelfblijkt dat de ongelijke behandeling waar
over geklaagd wordt, volgens de betrokkene zelf, uitsluitend voortvloeit uit het feit dat 
hij een fiscale voorziening heeft ingesteld op een ogenblik dat de nieuwe fiscale pro
cedure en de dubbele aanleg die hiermede gepaard ging nag niet van kracht was, wordt 
aldus geen onderscheid bekritiseerd dat door die wet zou zijn ontstaan, maar wel de 
gevolgen die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit elke toepassing van het fiscaal pro
cesrecht in de tijd : de opgeworpen vraag valt dan oak niet onder de toepassing van 
art. 26 van de wet op het Arbitragehof en dient derhalve niet prejudicieel te wor
den gesteld (2). (Art. 26 Wet op het Arbitragehof.) 

5° De bijzondere aanvullende aanslag over de niet-bewezen lasten of bedragen die in
gevolge de artt. 37, § 1, en 101 W.I.B. in de belastbare grondslag zijn opgenomen, kan, 
voor wat vennootschappen betreft, slechts gevestigd worden voor zover het bestuur het 
bewijs levert van het bestaan van een verborgen meerwinst, van het feit dat de meer
winst de vennootschap heeft verlaten en van het feit dat de meerwinst gediend heeft 
om een van de in art. 47, § 1 W.I.B. bedoelde uitgaven te dekken : dit bewijs kan door 
de administratie geleverd worden door vermoedens die de belastingplichtige kan weer
leggen door aan te tonen dat de meerwinst in het patrimonium is gebleven. (Art. 132 
en 47, § 1, W.I.B.) 

(JAYAM MANUFACTURING N.V. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST 

(A.R. F.99.0146.N) 

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

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 235, § 1, zoals gewijzigd door de wet van 7 juli 1972, en 
240 zoals gewijzigd door de wet van 3 november 1976, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 26 februari 1964, 

doordat, het bestreden arrest de fiscale voorziening van eiseres, als ongegrond met 
veroordeling tot de kosten, afWijst op grond van de motieven (op p. 15 en 16) : 

"dat krachtens artikel 240, derde lid, Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 
waarvan (eiseres) de schending inroept, de administratie de in hoofdstuk 3 van dat 
wetboek bedoelde onderzoekingen mag verrichten gedurende de in artikel 259, § 1, 
tweede lid, bedoelde aanvullende termijn van twee jaar op voorwaarde dat zij de be-

(1) Zie Cass., 2 sept. 1999, A.R. P.96.0046.N, nr .. 429, Cass., 14 okt. 1999, A.R. F.96.0086.N en 
P.96.0091.N, nr. 531. 

(2) Cass., 5 april1996, A.R. A.94.0002.F, nr. 111. 
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lastingplichtige vooraf schriftelijk en op nauwkeurige wijze heeft kennis gegeven van 
de aanwijzingen inzake de belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor het 
bedoelde tijdperk; dat ten aanzien van de zaakvoerder van (eiseres) een straf
onderzoek werd gevoerd; dat (eiseres) om inzage in dit strafdossier verzocht en te
vens tot het nemen van afschrift van de stukken; dat niet alle van de in titel VII hoofd
stuk III van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen opgesomde verrichtingen als 
onderzoekingen moeten worden beschouwd doch enkel naar luid van artikel 240, eer
ste lid, van het Wetboek van Inkomstenbelastingen (1964) de in dit hoofdstuk be
doelde onderzoekingen; dat nu de inzage in het gerechtsdossier het mogelijk maakt 
over de noodzaak van een nieuw onderzoek ten aanzien van de belastingplichtige te 
beslissen de vraag om toestemming tot inzage en de inzage van het gerechtsdossier 
geen onderzoekingen zijn bedoeld in artikel240 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1964); dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan door de vaststelling dat 
de administratis was ingelicht dat het strafonderzoek liep ten aanzien van de zaak
voerder van (eiseres) voor wie laatstgenoemde burgerrechtelijk aansprakelijk is en der
halve doelgericht het dossier inzag; dat artikel 240 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) volstrekt in overeenstemming is met artikel 263, § 1, 3°, van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) dat enkel een bijzondere aanslag
termijn doch geen nieuwe onderzoekstermijn opent en geen voorafgaande kennisge
ving voor inzage in het strafdossier vereist", 

terwijl, krachtens artikel 240 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
de onderzoekingen geviseerd in lid 1 ervan, nl. de onderzoekingen bedoeld in hoofd
stuk III van Titel VII van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), slechts 
mogen verricht worden gedurende de in deze bepaling vastgelegde onderzoekster
mijnen en wat betreft de aanvullende onderzoekstermijn van twee jaar voorzien in lid 
3 ervan 'slechts op voorwaarde dat de administratis vooraf aan de onderzoekingen aan 
de belastingplichtige schriftelijk en op nauwkeurige wijze kennis heeft gegeven van 
de aanwijzingen inzake belastingontduiking die te zijnen aanzien bestaan voor het be
doeld tijdperk, welke voorafgaandelijke kennisgeving is voorgeschreven op straffe van 
nietigheid van de aanslag; 

de in artikel 235, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) aan de 
administratis verleende bevoegdheid tot inzage van alle in het bezit van de bestuurs
diensten van de staat, met inbegrip van de parketten en de griffies der hoven en rechts
colleges, zijnde inlichtingen, akten, stukken, registers en om het even welke beschei
den en tot het nemen van alle inlichtingen, afschriften of uittreksels welke de met de 
zetting ofinvordering belaste ambtenaar nodig acht voor die zetting ofinvordering van 
de belastingen, een in Hoofdstuk III van Titel VII van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964) voorkomende onderzoeking is die geviseerd is door artikel240, 
lid 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), waaruit volgt dat deze 
onderzoekingen slechts kunnen uitgevoerd worden gedurende en mits het naleven van 
de voorwaarden gesteld aan de onderzoekstermijnen voorzien in artikel 240 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964); 

uit het verificatieverslag van de bijzondere belastingsinspectie, neergelegd door ei
seres als haar stuk 13 op p. A. 1, blijkt dat de administratis middels de "opdracht van 
2 oktober 1989, nr. 264/89 van de gewestelijke directeur B.B.I. te Antwerpen (in
zake A.M. en cs.) ingevolge een gerechtelijk onderzoek ingesteld door het parket van 
de procureur des Konings te Mechelen" dat blijkens de toelating van 17 oktober 1989 
van de procureur-generaal onder stuk 72 van het administratief dossier ook de "NV 
Jayam" betrof, een fiscaal onderzoek gestart was dat, blijkens datzelfde verslag op p. 
B1, werd "aangevat op: 9 november 1989" en "beeindigd op: 28 december 1990", het
zij buiten elke onderzoekstermijn voorzien in artikel 240 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964) voor het aanslagjaar 1984 in de bedrijfsvoorheffing en bin
nen de met twee jaar verlengde onderzoekstermijn die samenvalt met de aanslagtermijn 
van artikel 259, § 1, tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
voor het aanslagjaar 1985 en 1986 in de vennootschapsbelasting en bedrijfsvoorheffing, 
zonder wat deze laatsten betreft aan eiseres voorafgaandelijk aan dat onderzoek schrif
telijk en op nauwkeurige wijze kennis te hebben gegeven van de aanwijzingen in
zake belastingontduiking die te haren aanzien bestaan zoals artikel 240, lid 3, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) op straffe van nietigheid van de aan
slagen voorschrijft, 
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zodat, het bestreden arrest onwettig de aanslag in de bedrijfsvoorheffing voor het 
aanslagjaar 1984 niet vernietigt omdat hij steunt op onderzoekingen geviseerd in ar
tikel 240, lid 1, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1964) die verricht wer
den buiten de in deze bepaling gestelde onderzoekstermijnen (schending van de aan
gehaalde artikelen 235, § 1, en 240 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen 
(1964)) en onwettig de aanslagen in de bedrijfsvoorheffing voorhet aanslagjaar 1985 
en de vennootschapsbelasting voor de aanslagjaren 1985 en 1986 niet vernietigt om
dat zij steunen op onderzoekingen geviseerd in artikel 240, lid 1, van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) verricht tijdens de vijfjarige onderzoekstermijn voor
zien in lid 2 van deze bepaling zonder de voorafgaandelijke kennisgeving van lid 3 van 
deze bepaling te hebben gedaan (schending van de aangehaalde artikelen 235, § 1, en 
240 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), inzonderheid lid 3 er
van): 

Overwegende dat het middel in wezen aanvoert dat het nazien van het 
strafdossier en het op basis van de elementen die daarin worden aangetrof
fen, onderzoeken van de fiscale toestand van de belastingplichtige, fiscale 
onderzoeksdaden zijn; 

Overwegende dat de aanvraag tot inzage en de inzage zelf van een gerechts
dossier geen onderzoeksdaden zijn in de zin van artikel 240 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964), daar die inzage het mogelijk maakt 
over de noodzaak van een nieuw onderzoek te beslissen en dat verzoek tot 
inzage niet hoeft te worden afgestemd op een welbepaalde belastingplich
tige; 

Dat niet ter zake doet dat het bestuur, op het ogenblik dat het kennis neemt 
van het dossier, redenen kan hebben om te denken dat er in het dossier ge
gevens zijn die dienstig kunnen zijn voor dergelijk onderzoek; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 10, 11 van de gecoiirdineerde Grondwet, 377, 378, 381 
- v66r hun vervanging door de wet van 15 maart 1999 -van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 10 april 1992, 3, 807, 
808 van het Gerechtelijk Wetboek, 569, lid 1, 32°, 617, 632, 1185decies, 1385unde
cies ingevoerd door de wet van 23 maart 1999 in het Gerechtelijk Wetboek, 11, lid 1, 
van de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale za
ken en 97, lid 7, van de wet van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fis
cale geschillen, 

doordat, het bestreden arrest, dat werd uitgesproken op 29 juni 1999 nadat de zaak 
op 15 december 1998 in beraad werd genomen, de fiscale voorziening van eiseres, als 
ongegrond met veroordeling tot de kosten afwijst, op grond van de motieven (op p. 11) : 

"dat de grief dat de directeur een nieuwe aanslag heeft gevestigd onderscheiden is 
van de grief dat de aanslag willekeurig is; dat voormelde grief aangaande de nieuwe 
aanslag niet werd geformuleerd binnen de termijn bepaald in artikel 381 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1992) en dienvolgens wegens laattijdigheid on
toelaatbaar is; (. .. ) dat (eiseres) de andere nieuwe grieven op 7 april1998 en op 1 ok
tober 1998 buiten de termijn, bepaald in artikel 381 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1992), heeft ingeroepen zodat deze nieuwe grieven onontvan
kelijk zijn", 

terwijl, in de fiscale gedingen met betrekking tot de inkomstenbelastingen die over
eenkomstig de aangehaalde artikelen 569, lid 1, 32°, 617, 632, 1185decies, 1385un
decies Ger.W. sedert 6 april 1999 tot de bevoegdheid van de rechtbanken van eerste 
aanleg behoren en aldaar ingeleid worden, de belastingplichtige overeenkomstig de 
artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk Wetboek zijn vordering kan uitbreiden of 
wijzigen, indien de nieuwe, op tegenspraak genomen conclusies, berusten op een feit 
of akte in de dagvaarding aangevoerd, zelfs indien hun juridische omschrijving ver
schillend is; 
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de op p. 7 door het bestreden arrest opgesomde verweermiddelen door eiseres in op 
tegenspraak genomen conclusies van 7 april 1998 en 1 oktober 1998 werden opge
worpen en berusten op feiten en akten, met name de bekritiseerde aanslagen wat be
treft de opgelegde belastingverhogingen, de bijzondere aanslag wegens geheime com
missielonen, die werden aangevoerd in de oorspronkelijk bezwaarschriften, waarvan 
de inhoud uitdrukkelijk werden hernomen in de fiscale voorziening van 31 augus
tus 1994 en de bestreden beslissing van de gewestelijke directeur wat betreft de door 
deze onrechtmatig gevestigde nieuwe aanslag, welke akte in de genoemde fiscale voor
ziening werd aangevoerd; 

krachtens artikel 3 van het Gerechtelijk Wetboek deze regels principieel van on
middellijke toepassing zijn op de hangende gedingen, ook deze inzake inkomstenbe
lastingen die voor de invoegetreding van de hervorming van de wetten van 15 en 23 
maart 1999 op geldige wijze voor het hofvan beroep werden aanhangig gemaakt, be
houdens wettelijke uitzondering; 

wanneer de wetgever in artikel 11, lid 1, van de wet van 23 maart 1999 betref
fende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, van die gestelde regel oordeelt te moe
ten afwijken door te voorzien dat de gedingen die hangende zijn bij de hoven, de recht
banken en andere instanties, met inbegrip van de rechtsmiddelen die tegen.hun 
beslissingen kunnen worden aangewend, worden vervolgd en afgehandeld met toe
passing van de v66r 1 maart 1999 geldende regels, zijnde o.m. de artikelen 377, 378, 
381 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) die de toelaatbaarheid van 
nieuwe grieven regelen in de inkomstenbelastingen, zoals artikel 97, lid 7, van de wet 
van 15 maart 1999 betreffende de beslechting van fiscale geschillen preciseert dat deze 
bepalingen van toepassing blijven op de beroepen die v66r 1 maart 1999 zijn inge
leid bij het hof van beroep, dan staat het de wetgever vrij deze keuze te maken, mits 
evenwel het gelijkheidsbeginsel te respecteren en geen verboden discriminatie in het 
leven te roepen vermits de wetgever gebonden blijft door de artikelen 10 en 11 van de 
gecoordineerde Grondwet; 

de wetgever tot de toepassing van het gemene recht wat betreft de artikelen 807 en 
808 van het Gerechtelijk Wetboek in de geschillen inzake inkomstenbelastingen niet 
ingang van 6 april 1999 is gekomen op grand van de vaststelling dat de "nieuwe 
grieven"- regeling uit het van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) ach
terhaald is; 

aldus vanaf 6 april 1999 een onderscheid wordt gemaakt tussen enerzijds de be
lastingplichtigen, die een geschil hebben met de administratie en die het geding v66r 
1 maart 1999 hebben ingeleid voor het hofvan beroep alwaar zij beperkt worden door 
de "nieuwe grieven"-regeling van het van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1992) en anderzijds die belastingplichtingen, die een geschil hebben met de ad
ministratie en die het geding vanaf 6 april 1999 inleiden voor de rechtbank van eer
ste aanleg en daar de mogelijkheid bezitten om hun vordering te wijzigen en uit te 
breiden overeenkomstig het gemene recht van de artikelen 807 en 808 Ger.W., welk 
verschil in behandeling geen objectieve, noch redelijke verantwoording kent andere 
dan de datum waarop de belastingplichtigen zich tot de rechter hebben kunnen wen
den en elke verantwoording die aan de basis zou liggen van de overgangsregel van ar
tikel 11, lid 1, van de hager genoemde wet van 23 maart 1999 ontbreekt; 

daaruit volgt dat het alsnog toepassen van de "nieuwe grieven"-regeling voorzien 
in de artikelen 377, 378, 381 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
strijdig is met het gelijkheidsbeginsel en een verboden discriminatie inhoudt, 

zodat, het bestreden arrest, door te beslissen van de op p. 7 van het bestreden ar
rest opgesomde grieven, die eiseres heeft ingeroepen in haar besluiten van 7 april1998 
en 1 oktober 1998, dat deze grieven onontvankelijk zijn want buiten de in artikel381_ 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) gestelde termijn ingediend, het 
gelijkheidsbeginsel miskent en een verboden discriminatie hanteert (schending van 
de in de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen) : 

Overwegende dat het middel vooreerst aanvoert dat in fiscale gedingen met 
betrekking tot de inkomstenbelastingen die tot de bevoegdheid van de ·recht-
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banken van eerste aanleg behoren en aldaar ingeleid worden, de belasting
plichtige overeenkomstig de artikelen 807 en 808 van het Gerechtelijk Wet
hoek zijn vordering kan uitbreiden of wijzigen; 

Dat die regeling te dezen evenwel geen toepassing kan vinden nu de zaak 
niet is ingeleid voor de rechtbank van eerste aanleg maar wel, in overeen
stemming met de bepalingen van het nieuw fiscaal procesrecht, voor het Hof 
van Beroep te Antwerpen dat de toen geldende regels van de nieuwe grie
ven heeft toegepast; 

Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is; 

Overwegende voor het overige dat uit het middel zelfblijkt dat de onge
lijke behandeling waarover eiseres klaagt, volgens de betrokkene zelf, uit
sluitend voortvloeit uit het feit dat zij een fiscale voorziening heeft inge
steld op een ogenblik dat de nieuwe fiscale procedure en de dubbele aanleg 
die hiermede gepaard ging nog niet van kracht was; 

'Dat zij aldus niet een onderscheid bekritiseert dat door die wet zou zijn 
ontstaan, maar wel de gevolgen die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit elke 

· toepassing van het fiscaal procesrecht in de tijd; 

Overwegende dat de opgeworpen vraag niet onder de toepassing valt van 
artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof en 
dat ze derhalve niet dient te worden gesteld; 

Over het vierde middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 132 in de versie ervan zoals gewijzigd door de wet van 
3 november 1976, 245 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij 
koninklijk besluit van 26 februari 1964, 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat, het bestreden arrest de fiscale voorziening van eiseres, als ongegrond met 
veroordeling tot de kosten, afwijst op grand van de motieven (op p. 24): 

"dat (eiseres) stelt dat de toepassingsvoorwaarden van artikel 132 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964) niet zijn vervuld, minstens niet zijn bewe
zen; dat in toepassing van artikel 132 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1964) een bijzondere aanvullende aanslag wordt gevestigd over de niet-bewezen 
lasten ofbedragen die ingevolge de artikelen 47, § 1, en 101 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964) in de belastbare grondslag zijn opgenomen; dat het niet 
volstaat dat de administratie het bestaan van een verborgen meerwinst bewijst; dat 
zij dient te bewijzen dat deze bijkomende winst het patrimonium van de vennoot
schap heeft verlaten en dat deze winst gediend heeft om een uitgave te doen in de zin 
van de artikelen 47, § 1 en 101 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964); 
dat de administratie dit bewijs door vermoedens kan leveren en in voorkomend ge
val (eiseres) deze vermoedens kan weerleggen door aan te tonen dat de meerwinst in 
het patrimonium is gebleven; dat niet is bewezen dat de met de meerwinsten over
eenstemmende bedragen, in het vermogen van de vennootschap werden gebracht nu 
niet blijkt dat deze meerwinsten in de boekhouding werden opgenomen of onder be
standdelen van de balans terug te vinden zijn; dat evenmin is bewezen dat er een be
drag werd belast in hoofde van de bestuurders als uitgekeerde bezoldiging; dat der
gelijke meerwinsten met geheime commissielonen gelijk te stellen zijn", 

terwijl, krachtens artikel132 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
de bijzondere aanslag in hoofde van Belgische handelsvennootschappen op aande
len slechts wordt gevestigd over de niet-bewezen lasten of bedragen die ingevolge ar
tikel47, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) in de belastbare 
grondslag zijn opgenomen; die bijzondere aanslag vereist dat de administratie, niet 
enkel het bestaan van een verborgen meerwinst en het feit dat deze het patrimo
nium van de vennootschap heeft verlaten, bewijst, maar bovendien dat deze meer
winst heeft gediend om een van de in artikel 47, § 1, van het Wetboek van de In-
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komstenbelastingen (1964) geviseerde uitgaven te doen; de administratie aan deze drie
voudige bewijslast die op haar rust conform artikel 1315 BW, 870 Ger.W. en 245 van 
het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1964) kan voldoen met alle bewijs
middelen van recht, inbegrepen feitelijke vermoedens conform artikel 246 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1964), 

en terwijl, in casu uit de vaststellingen van het bestreden arrest blijkt dat, van de 
door de administratie berekende meerwinsten voor de aanslagjaren 1985 en 1986 ad 
respectievelijk 6.128.800 BEF en 49.252.775 BEF, slechts een gedeelte besteed werd 
aan niet conform artikel47, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) 
bewezen lasten, nl. voor het aanslagjaar 1985 1.915.849 BEF uitbetaalde, niet ge
boekte zwarte lonen (p. 22 in fine van de tweede paragraafvan het bestreden ar
rest) en voor het aanslagjaar 1986 11.558.887 BEF uitbetaalde, niet-geboekte zwarte 
lonen (p. 22 in fine van de derde paragraafvan het bestreden arrest) en 28.894.591 
BEF (p. 16 in fine van het bestreden arrest) -14.917.398 (p. 19 in fine van de eerste 
paragraafvan het bestreden arrest)= 13.977.193 BEF uitbetaald, niet geboekt maak
loon aan de heer J.C., hetzij samen 11.558.887 BEF + 13.977.193 BEF = 25.536.080 
BEF; van de berekende meerwinst, die de genoemde bedragen van 1.915.849 BEF en 
25.536.080 BEF overschrijdt, het bestreden arrest op p. 20 enkel vaststelt dat "(ei
seres) een zwarte .omzet heeft gerealiseerd" zonder enige aanduiding nopens de be
steding van deze b"ildragen, 

zodat, het bestreden arrest door te beslissen, dat de door de administratie bere
kende meerwinsten met geheime commissielonen gelijk te stellen zijn, zonder vast te 
stellen dat de administratie het bewijs bijbrengt dat het deel van die zwarte omzet, 
dat 1.915.849 BEF voor het aanslagjaar 1985 en 25.536.080 BEF voor het aanslag
jaar 1986 overschrijdt, gediend heeft om las ten of uitgaven te doen geviseerd in ar
tikel47, § 1, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), noch zonder zelf 
die vaststelling te doen, artikel 132 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
(1964) miskent (schending van het aangehaalde artikel 132 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen (1964)) en onwettig de belastingplichtige oplegt het bewijs te 
leveren dat die bedragen gediend hebben tot uitgekeerde bezoldigingen die in hoofde 
van de bestuurders belast werden (schending van de artikelen 1315 van het Burger
lijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 245 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1964)) : 

Overwegende dat, krachtens artikel 132 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964), een bijzondere aanvullende aanslag gevestigd wordt 
over de niet-bewezen lasten of bedragen die ingevolge de artikelen 4 7, § 1, 
en 101, in de belastbare grondslag zijn opgenomen; 

Dat die bepaling vereist dat, wat vennootschappen betreft, het bestuur het 
bewijs levert van het bestaan van een verborgen meerwinst, van het feit dat 
de meerwinst de vennootschap heeft verlaten en van het feit dat de meer
winst gediend heeft om een van de in artikel 4 7, § 1, van het Wet hoek van 
de Inkomstenbelastingen (1964) bedoelde uitgaven te dekken; 

Overwegende dat het arrest aan voornoemde regel herinnert en oor
deelt dat de administratie het bewijs kan leveren door vermoedens die de be
lastingplichtige kan weerleggen door aan te tonen dat de meerwinst in het 
patrimonium is gebleven; dat het oordeelt dat de met de meerwinsten over
eenstemmende bedragen niet in de vennootschap werden gebracht nu blijkt 
dat zij niet terug te vinden zijn in de boekhouding; dat het ook vaststelt dat 
geen bedrag werd belast als uitgekeerde bezoldiging in hoofde van de be
stuurders; 

Dat het zodoende en mede op grond van de feitelijke uiteenzetting door het 
arrest gegeven, onaantastbaar oordeelt dat het nodige bewijs is geleverd; 

Overwegende dat met het oordeel dat eiseres het tegenbewijs niet le
vert, het arrest geen bewijslast oplegt aan eiseres maar enkel te kennen geeft 
dat zij de geleverde bewijsvoering niet deugdelijk heeft weerlegd; 



1582 HOF VAN CASSATIE Nr. 504 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het vijfde middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 1950 
en goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, hierna E.V.R.M., 14, inzonderheid lid 7 van 
het lnternationaal pact van New York inzake burgerlijke en politieke rechten, opge
maakt te New York op 19 december 1966 en goedgekeurd bij wet van 15 mei 1981, 
hierna B.U.P.O., 334, zoals gewijzigd door de wet van 8 augustus 1980, van het Wet
hoek van de lnkomstenbelastingen, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 26 fe
bruari 1964 en 238quinquies van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoe
ring van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), 

doordat, het bestreden arrest de fiscale voorziening van eiseres, als ongegrond met 
veroordeling tot de kosten, afwijst, na (op p. 13) te hebben beslist "dat (eiseres) de toe
passing van artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrijheden, Verdrag van Rome van 4 november 1950 
(E.V.R.M.), geratificeerd door de Wet van 13 mei 1955 en artikel14 van het lnter
nationaal Verdrag inzake Burgerrechten Politieke Rechten van 19 december 1966 goed
gekeurd bij wet van 15 mei 1981 (B.U.P.O.) inroept om te besluiten dat een dubbele 
bestraffing verboden is, dat gelet op het verstrijken van de redelijke termijn geen sane
tie meer kan worden opgelegd en dat minstens het hofvan beroep de opportuniteit van 
deze opgelegde belastingverhogingen dient te controleren en tot hun redelijke pro
parties dient terug te brengen; dat in zoverre (eiseres) hiermee beoogt de tijdig in
geroepen grief aangaande kwijtschelding of de vermindering van de belasting
verhoging van 50 pet. wat de aanslagen in de bedrijfsvoorheffing betreft, te 
onderschrijven, deze grief hierna bij de behandeling van de aanslagen in de bedrijfs
voorheffing wordt beantwoord", 

op grond van de motieven (op p. 26 en 27) : 

"dat (eiseres) de kwijtschelding of minstens de vermindering van de belasting
verhoging van 50 pet. vraagt die werd toegepast in de bestreden aanslagen inzake 
bedrijfsvoorheffing; dat de artikelen 6 E.V.R.M. en 14 B.U.P.O. de Belgische over
heid niet beletten sancties van uiteenlopende aard te bepalen voor eenzelfde in
brenk de ene onderworpen aan het nationale strafrechtsstelsel, de andere onderwor
pen aan het stelsel van de administratieve sanctie; dat de processuele waarborgen van 
artikel 6 E.V.R.M. slechts kunnen worden ingeroepen in geschillen die betrekking heb
ben op ofwel 'het vaststellen van burgerlijke rechten en verplichtingen' enerzijds of op 
het 'bepalen van de gegrondheid van de ingestelde strafVervolging' anderzijds; dat fis
cale bepalingen geen verband houden met burgerlijke rechten en verplichtingen; dat 
dienvolgens aan de orde is de vraag of de belastingverhoging als administratieve sane
tie een strafrechtelijk karakter heeft als ze: (. .. ) 

- zonder onderscheid elke belastingplichtige betreft en niet slechts een bepaalde 
groep met particulier statuut; 

- geen vergoeding in geld van een schade betreft, maar essentieel ertoe strekt te 
stra:ffen om herhaling van gelijkaardige handelingen te voorkomen; 

- een bepaald gedrag voorschrijft en op de naleving ervan een sanctie stelt, stoelt 
op een norm met een algemeen karakter, waarvan het oogmerk tegelijk preventief en 
repressief; 

- en tegelijk zeer zwaar is, gelet op het bedrag ervan; dat te dezen de opgelegde 
belastingverhogingen van 50 pet. inzake de bedrijfsvoorheffing niet dermate zwaar zijn 
dat de belastingverhoging een strafrechtelijk karakter heeft, 

- dat de opgelegde belastingverhogingen louter fiscale administratieve sancties uit
maken; dat (eiseres) zich niet kan beroepen op artikel 6 E.V.R.M. en op artikel 14, § 
5, B.U.P.O. en het hof enkel vermag zich uit te spreken over de wettigheid van de op
gelegde belastingverhogingen doch niet over de opportuniteit ervan", 
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terwijl, krachtens artikel 334 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1964) 
bij niet-aangifte of in geval van onvolledige of onjuiste aangifte, de op het niet
aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen vermeerderd worden met 
een belastingverhoging die wordt bepaald naar gelang van de aard en de ernst van de 
overtreding, volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastge
steld en gaande van 10 pet. tot 200 pet. van de op het niet-aangegeven inkomsten
gedeelte verschuldigde belastingen; 

dergelijke administratieve sanctie inzake belasting een strafsanctie is in de zin van 
de artikelen 6 E.V.R.M. en 14 B.U.P.O., indien blijkt dat de strafrechtelijke aspec
ten de doorslag geven na afweging van alle criteria, namelijk 1 o de kwalificatie intern
rechtelijk van de sanctie, 2° de aard van de overtreden norm en 3° de aard en de 
zwaarte van de sanctie; deze drie criteria niet cumulatief maar alternatief te beoor
delen zijn in die zin dat het niet voldaan zijn aan een niet uitsluit dat omwille van het 
erop volgend criterium het toch alsnog om een "straf' kan gaan in de autonome be
tekenis van de genoemde internationale verdragen; 

voor het laatste aspect in de rij, zijnde de zwaarte van de sanctie, niet moet geke
ken worden naar de effectief opgelegde sanctie, maar wel bij de beoordeling reke
ning dient te worden gehouden met de maximumsanctie die aan de betrokkene kan 
of kon worden opgelegd, 

zodat het bestreden arrest onwettig beslist, dat de te dezen opgelegde belasting
verhogingen van 50 pet. inzake de bedrijfsvoorheffing louter fiscale administratieve 
sancties zijn om de enige reden dat zij niet dermate zwaar zijn, omdat de vraag naar 
de zwaarte van de sanctie slechts als laatste aan bod komt en de voorafgaandelijke 
toetsing van de overige criteria vooronderstelt en het bestreden arrest daartoe niet over
gaat (schending van de in de aanhefvan het middel aangehaalde bepalingen), min
stens onwettig de zwaarte van de sanctie beoordeelt door slechts de werkelijk opge
legde verhoging ad 50 pet. in ogenschouw te nemen, dan wanneer dit de 
maximumsanctie dient te zijn, die kan ofkon worden opgelegd voor het vergrijp (scherr
ding van de in de aanhef van het mid del aangehaalde bepalingen) : 

Overwegende dat het middel aanvoert dat administratieve sancties in fis
cale zaken bestaande uit belastingsverhogingen als strafsanctie te beschou
wen zijn in de zin van artikel 6 E.V.R.M. en artikel 14 B.U.P.O. wanneer zij 
aan de criteria van dit autonoom begrip voldoen; dat, volgens het middel, het 
arrest verkeerde criteria heeft aangewend bij de bepaling van de aard van 
de administratieve verhoging; 

Overwegende dat het middel alleen de kwalificatie bestrijdt die de appel
rechters gegeven hebben aan de opgelegde verhoging maar niet nader pre
ciseert welk gevolg voortvloeit uit de beweerde vergissing begaan door de 
appelrechters; 

Overwegende dat de omstandigheid dat de opgelegde verhoging een straf
sanctie zou uitmaken in de zin van de vorengenoemde verdragsbepalingen 
niet inhoudt dat zij hierdoor onwettig wordt; 

Dat het middel, dat niet verduidelijkt welke weerslag de beweerde on
wettigheid op die beslissing heeft, niet ontvankelijk is bij gebrek aan nauw
keurigheid; 

Om die redenen, verwerpt de voorzie:iling; veroordeelt eiseres in de kos-
ten. ·o 

28 september 2001 - 1 e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat"generaal -Ad
iJocaten : mrs. Delahaye en Claeys Bouuaert. 
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Nr. 505 

1 e KAMER - 28 september 2001 

INKOMSTENBELASTINGEN- PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN- BEDRIJFS
LASTEN- NIET-AFTREKBARE SOCIALE VOORDELEN- FORFAITAIRE RAMING DOOR DE KO
NING. 

De omvang van de sociale voordelen van de verkrijger die ingevolge art. 38, 11" W.I.B. 
1992 ten name van de verkrijger niet belastbaar zijn en evenmin door de werkge
ver kunnen worden afgetrokken, mag niet bepaald worden op grand van de regels van 
art. 36 W.I.B. 1992, regels die verband houden met voordelen van alle aard an
ders dan in geld verkregen en waarvan de waarde door de Koning forfaitair kan wor
den geraamd. (Art. 53, aanhef, en 14 o, en art 38, 11°, art. 36 W.I.B. 1992, zoals van 
toepassing voor de aanslagjaren 1994, 1995 en 1996, en art. 18, § 3, 6 en 8 K.B. W.I.B. 
1992.) 

(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. PORTLINK N.V.) 

ARREST 

(A.R. F.00.0082.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 16 mei 2000 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 38, 11 o en 53, 14°, van het Wetboek van de lnkomsten
belastingen (1992) zoals van toepassing voor de aanslagjaren 1994, 1995 en 1996, 

doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat niet wordt betwist dat 
maaltijdcheques in beginsel ook als sociale voordelen kunnen worden aangemerkt in
dien een reeks voorwaarden waarvan de vervulling in casu niet wordt betwist, voor
handen zijn nu het aandeel van verweerster ten hoogste 180 BEF bedraagt (name
lijk 170 BEF) en de personeelsleden minimum 44 BEF bijdragen in de prijs van de 
cheques (namelijk 50 BEF), bij de beoordeling van de aftrekbaarheid als beroeps
kost in hoofde van verweerster van deze sociale voordelen, stelt dat het referentie
punt van artikel 53, 14°, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1992), het 
sociaal voordeel voor de genieter is en niet de door de werkgever gemaakte kosten no
dig om het sociaal voordeel toe te kennen, dat het door gezegd artikel 53, 14°, gevi
seerde sociaal voordeel dat een te verwerpen beroepskost is de persoonlijke bespa
ring is van het personeelslid die inzake maaltijden overeenstemt met de prijs die hij 
zou besteden aan een bij hem thuis bereide en genuttigde maaltijd, dat het niet af
trekbaar gedeelte van de uitgave gedaan om het sociaal voordeel toe te kennen der
halve wordt bepaald op grond van de waarde van het voordeel voor de genieter en niet 
op grond van de kostprijs voor de werkgever, en na te hebben overwogen dat de cir
culaire van 30.11.1989 (RH 243/379.832) en artikel18 van het Wetboek van de ln
komstenbelastingen (lees : artikel18 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992)) het voordeel van een middagmaal op 
44 BEF bepalen, kostprijs van de maaltijd die de werknemer uitspaart, beslist dat in 
acht genomen de door het personeel gedane bijdrage die minstens 44 BEF bedraagt 
diens persoonlijke besparing wordt geacht gelijk te zijn aan nul derwijze dat de kos
ten verbonden aan het toekennen van de maaltijdcheques voor verweerster volledig 
aftrekbaar zijn en bijgevolg de bestreden aanslagen teniet doet in de mate dat de uit
gaven gedaan voor de verwerving van maaltijdcheques verworpen werden en de af
trek van de vorige verliezen (285.840 BEF) voor het aanslagjaar gewijzigd werd, 

terwijl, artikel53, 14°, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1992) zon
der enig voorbehoud stelt dat niet als beroepskosten worden aangemerkt, de sociale 
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voordelen die zijn toegekend aan werknemers, gewezen werknemers of hun recht
verkrijgenden en ten name van de verkrijgers zijn ;vrijgesteld ingevolge artikel 38, 11 o, 
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992), en noch artikel53, 14°, van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1992), noch artikel 38, 11°, van het Wet
hoek van de lnkomstenbelastingen (1992) gewagen van enige splitsing van het so
ciaal voordeel in enerzijds de waarde ervan voor de verkrijger en anderzijds de kost
prijs van die voordelen bij de werkgever, zodat het sociaal voordeel bij de verkrijger 
in zijn geheel vrijgesteld is of niet en zodra het sociaal voordeel vrijgesteld is bij de 
verkrijger de kostprijs ervan krachtens artikel 53, 14°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1992) uit de beroepskosten wordt geweerd. 

Artikel 53, 14°, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1992) is in over
eenstemming met de parlementaire voorbereiding van de wet van 4 augustus 1986 die 
de volledige afschaffing beoogt van de aftrekbaarheid als beroepskost van de sociale 
voordelen die bij de verkrijger ervan van belasting zijn vrijgesteld, zodat de volle
dige kostprijs van de sociale voordelen- uiteraard verminderd met de bijdrage die 
de verkrijgers van de voordelen zelf aan hun werkgever betalen- in hoofde van ver
weerster als beroepskost moet worden verworpen. 

Door te beslissen dat het in artikel 53, 14°, van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen (1992) geviseerde sociaal voordeel, dat een te verwerpen beroepskost is, 
de persoonlijke besparing is van het personeelslid die inzake maaltijden overeen
stemt met de prijs die hij zou besteden aan een bij hem thuis bereide en genuttigde 
maaltijd met een geraamde waarde van 44 BEF, voegt het bestreden arrest een ele
ment aan de tekst van de artikelen 53, 14° en 38, 11°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1992) toe, vermengt het de artikelen 53, 14° en 38, 11°, van het 
Wetboek van de lnkomstenbelastingen (1992) die slaan op de sociale voordelen met 
artikel 36, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) en artikel 18 van het 
koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de lnk.omstenbelastingen (1992), 
die handelen over de voordelen van alle aard en waar in artikel 36 woordelijk sprake 
is van de werkelijke waarde bij de verkrijger, en schendt het aldus de artikelen 53, 
14 o en 38, 11 o, van het van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) : 

Overwegende dat de appelrechters uitgaan van volgende premissen : 

1. na vroeger haar personeel te hebben toegelaten maaltijden te nuttigen in het 
bedrijfsrestaurant, verdeelt verweerster vanaf 1 januari 1992 maaltijdcheques met een 
nominale waarde van 170 BEF waarin de personeelsleden zelf 50 BEF bijdragen; 

2. deze cheques mogen slechts gebruikt worden ter betaling van een maaltijd ofvoor 
de aankoop van verbruiksklare voeding; 

Over de door verweerster opgeworpen grond van niet-ontvankelijkheid van 
het middel : het dictum van het arrest is wettelijk gerechtvaardigd door een 
andere rechtsgrond dan diegene die in het middel wordt bekritiseerd, te we
ten: 

1. maaltijdcheques die door een onderneming aan haar personeelsleden wor
den uitgedeeld maken geen sociale voordelen uit in de zin van artikel 38, 11 o, 
van het Wet_boek van de Inkomstenbelastingen (1992), 

2. de toekenning ervan valt onder het begrip "voordelen van alle aard", 
3. de raming van voordelen van alle aard wordt geregeld door artikel 36 

van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) en 18 van het ko
ninklijk besluit ter uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1992), 

4. waaruit volgt dat gelet op de bijdrage van de werknemer (meer dan 44 
BEF, zijnde de forfaitaire raming van de kostprijs van een maaltijd) de werk
nemer geen voordeel geniet : 

Overwegende dat de grond van niet-ontvankelijkheid gebaseerd is op de 
onderstelling dat de toekenning van maaltijdcheques valt onder het be
grip voordelen van alle aard; dat de vraag of te dezen de maaltijdcheques kun-
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nen worden beschouwd als voordelen van alle aard nauw samenhangt met 
de kritiek van het middel waarin aan de appelrechters wordt verweten aan 
artikel 36 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen een onjuiste draag
wijdte te geven; dat het onderzoek van het middel onlosmakelijk verbon
den is met het onderzoek van de grond van niet-ontvankelijkheid; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden verworpen; 

Over het middel zelf : 

Overwegende dat, krachtens artikel 36 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1992), anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard 
gelden voor de werkelijke waarde bij de v~rkrijger; dat krachtens die be
paling de Koning regels kan stellen om die voordelen op een vast bedrag te 
ramen; 

Dat artikel 18 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen (1992) dat uitvoering geeft aan dit artikel 36, 
de anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard raamt en onder meer 
de waarde van een hoofdmaaltijd in deze context raamt op 44 BEF; 

Dat die laatste bepaling dus geldt voor kosteloos verstrekte maaltijden die 
voor de betrokkenen een voordeel inhouden waarvan de waarde forfaitair 
wordt geraamd; 

Overwegende dat daarentegen een bijzonder stelsel voor de betrokken 
aanslagjaren geldt voor de "sociale voordelen" die niet belastbaar zijn en even
min door de werkgever kunnen worden afgetrokken; 

Dat, krachtens artikel 53, aanhef en sub 14°, van het Wetboek van de In
komstenbelastingen (1992), als beroepskosten niet worden aangemerkt: so
ciale voordelen die zijn toegekend onder meer aan werknemers en gewe
zen werknemers of ten name van de verkrijgers zijn vrijgesteld ingevolge 
artikel 38, 11 o, van dit wetboek; 

Dat, krachtens het vermelde artikel 38, 11 o, in de te de zen geldende le
zing, vrijgesteld zijn de volgende sociale voordelen, verkregen onder meer door 
werknemers : 

a. voordelen waarvoor het wegens de wijze van toekenning niet moge
lijk is het door iedere verkrijger werkelijk verkregen bedrag vast te stel
len; 

b. voordelen die hoewel individualiseerbaar, niet de aard van een werke
lijke bezoldiging hebben; 

c. geringe voordelen of gelegenheidsgeschenken verkregen uit hoofde of naar 
aanleiding van gebeurtenissen die niet rechtstreeks in verband staan met 
de beroepswerkzaamheid; 

Overwegende dat voor de toepassing van laatstgenoemde bepalingen, de 
omvang van het voordeel van de verkrijger niet mag worden bepaald op grond 
van de regels van artikel 36 van het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen (1992), regels die verband houden met voordelen van alle aard anders 
dan in geld verkregen en waarvan de waarde door de Koning forfaitair kan 
worden geraamd; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat te dezen de maaltijdcheques in 
beginsel als een sociaal voordeel kunnen worden aangemerkt; dat het ver
volgens de omvang van het voordeel bepaalt door de forfaitaire raming van 
de waarde van een hoofdmaaltijd, bedoeld in artikel 18 van het koninklijk 
besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) 
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(dit is 44 BEF), af te wegen tegen de betaling gedaan door de personeels
leden (dit is 50 BEF) en hieruit afleidt dater in concreto geen voordeel was, 
zodat de kosten verbonden aan het toekennen van maaltijdcheques valle
dig aftrekbaar zijn; 

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

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

28 september 2001 - 1 e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete, 
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal- Ad
vocaat : mr. Kirkpatrick. 

Nr. 506 

1 e KAMER- 28 september 2001 

1 o ARBITRAGEHOF- VERPLICHTINGEN VOOR HET HOF VAN CASSATIE- GRENZEN
RECHTSPERSONEN- MET OF ZONDER WINSTOOGMERK- VORDERING IN RECHTE- ONTV AN
KELIJKHEID- GELIJKHEID- VERBOD VAN DISCRIMINATIE. 

2° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CAS
SA TIE - GRENZEN- RECHTSPERSONEN- MET OF ZONDER WINSTOOGMERK- VORDERING IN 
RECHTE- ONTVANKELIJKHEID- GELIJKHEID- VERBOD VAN DISCRIMINATIE. 

so CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR 
FEITENRECHTER- GEDETINEERDEN- GERECHTELIJKE WAARBORGEN- DOELTREFFEND
HEID- FEITENRECHTER- FEITELIJKE BEOORDELING- CASSATIEMIDDEL- ONTVANKELIJK
HEID. 

1 o en 2° Het verschil in behandeling hierop gesteund dat een rechtspersoon die geen 
winstoogmerk beoogt, om in rechte op te treden blijk moeten geven van een ander be
lang dan de loutere aantasting van zijn maatschappelijk doel, terwijl een rechts
persoon die wel winst beoogt louter door het bewijs dat dit doel geschaad is, wel blijk 
zou geven van het door de wet vereiste belang, wijst op een onderscheid dat in be
ginsel berust op c(e aard van de doelstellingen waarvoor rechtspersonen kunnen wor
den opgericht eri een houdt geen verband met een onderscheid tussen verschillende 
rechtsonderhorigen die in een zelfde juridische toestand verkeren, maar met een on
derscheid tussen rechtsonderhorigen die in een verschillende juridische toe stand ver
keren; het gelaakte onderscheid valt dus niet onder de toepassing van art. 26 Bij
zondere Wet Arbitragehof zodat het Hof niet verplicht is de daarmee verband houdende 
prejudiciele vraag te stellen (1). (Artt. 10 en 11 Gw. 1994; art. 26, § 1, so, en§ 2 Bij
zondere Wet Arbitragehof.) 

(1) Zie Cass., 8 sept. 1998, A.R. P.98.1060.N, nr. 393. 
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3° Het middel dat eigenlijk een kritiek is op een feitelijke beoordeling door het hofvan 
beroep van de doeltreffendheid van door het positief recht aan gedetineerden gebo
den waarborgen, is niet ontvankelijk (2). 

(LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME VZ.W. T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN JUSTITIE) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0568.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 april 1999 op verwij-
zing gewezen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hof van 19 september 1996; 

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 17, 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 10, 11, 27 van de 
gecoordineerde Grondwet, 6, 11, 13 en 14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950, goedge
keurd bij de wet van 13 mei 1955, 

doordat het bestreden arrest vaststelt dat eiseres, luidens haar appelconclusie "thans 
vordert dat op straffe van een dwangsom (aan verweerder) verboden wordt:- per
sonen te laten opsluiten in delen van de strafinrichting te Namen waarin de opsluiting
somstandigheden onmenselijke of vernederende straffen of behandelingen opleve
ren die strijdig zijn met de menselijke waardigheid, - voor tuchtstraffen cellen te 
gebruiken met een andere bedoeling dan die waarvoor ze gemaakt zijn, - en drie iso
latiecellen te gebruiken"; dat het arrest vervolgens de hoofdvordering van eiseres niet 
ontvankelijk en niet gegrond verklaart en haar in de kosten veroordeelt, en die be
slissing verantwoordt met de overweging, enerzijds, "dat luidens artikel17 van het 
Gerechtelijk Wetboek, een rechtsvordering niet kan worden toegelaten, indien de ei
ser geen belang heeft om ze in te stellen; dat, tenzij de wet anders bepaalt, de door 
een natuurlijke ofrechtspersoon ingestelde vordering niet kan worden toegelaten in
dien de eiser geen persoonlijk en rechtstreeks belang heeft, d.w.z. een eigen belang; 
dat het algemeen belang of de collectieve belangen van algemene aard, zoals ze door 
(eiseres) worden verdedigd, geen 'eigen belang' vormen; het eigen belang van een rechts
persoon aileen datgene omvat wat zijn bestaan, zijn vermogensgoederen en morele rech
ten inzonderheid zijn vermogen, eer en goede naam raakt; dat het loutere feit dat een 
rechtspersoon of een natuurlijke persoon een doel, ook al is het statutair, nastreeft geen 
eigen belang doet ontstaan" en "dat (eiseres) derhalve uit de omstandigheid dat de (aan 
verweerder) ten laste gelegde feiten een feitelijke aantasting van haar statutair doel 
zouden opleveren, geen belang puurt om op te treden in de zin van artikel 17 van het 
Gerechtelijk Wetboek", en met de overweging, anderzijds, "dat de door (eiseres) aan
geklaagde feiten derhalve geen aantasting opleveren van haar bestaan, haar eer, haar 
goede naam of geloofWaardigheid, of nog, algemener beschouwd, van haar morele rech
ten; dat ze enkel de gedetineerden in de gevangenis van N amen nadeel kunnen be
rokkenen; dat de aantasting van de rechten van laatstgenoemden enkel betrekking 
op (eiseres) heeft omdat haar statutair doel erin bestaat op te komen tegen praktij
ken die strijdig zijn met de mensenrechten; dat de vordering van (eiseres) aldus en
kel is ingesteld omdat haar doelstellingen zijn aangetast" en "dat laatstgenoemde, zo
als eerder vastgesteld, louter in die aantasting geen belang kan vinden om in rechte 
op te treden, net zo min als die aantasting de schending van een, haar eigen, sub
jectief recht zou opleveren, dat aldus een persoonlijk en rechtstreeks nadeel zou doen 
ontstaan waarvoor zij vergoeding kan vorderen", 

terwijl het genot van het recht van vrijheid van vereniging, zoals volgt uit het on
derling verband tussen, enerzijds, de artikelen 10, 11 en 27 van de gecoordineerde 

(2) Zie Cass., 1 okt. 1997, A.R.P.97.0506.F, nr. 378. 
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Grondwet en, anderzijds, de artikelen 11 en 14 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, aan allen zonder discrimi
natie gewaarhorgd moet zijn; de uitlegging van artikel 17 van het Gerechtelijk Wet
hoek die wordt in aanmerking genomen door het hestreden arrest volgens welke het 
eigen helang waarvan een rechtspersoon hlijk moet geven om in rechte te mogen op
treden, wat het hestaan van de rechtspersoon hetreft, aileen datgene om vat wat zijn 
hestaan, zijn vermogensgoederen en morele rechten inzonderheid zijn vermogen, eer 
en goede naam raakt, zodat het loutere feit dat de rechtspersoon een doel, ook al is 
het statutair, nastreeft niet het vereiste eigen helang doet ontstaan om in rechte op 
te treden m.h.t. tot de omvang van hun vrijheid van vereniging en hun recht op toe
gang tot een rechterlijke instantie, een discriminatie doet ontstaan tussen de rechts
personen met en zonder winstoogmerk, aangezien de eerste, in tegenstelling tot de 
tweede, via de hescherming van hun vermogen, dat, wat hen hetreft, samenvalt met 
hun maatschappelijk winstoogmerk, in rechte kunnen optreden om het doel waar
toe ze zijn opgericht te verwezenlijken; daaruit volgt dat het arrest, aangezien het, om 
de vordering van eiseres wegens gehrek aan eigen helang niet ontvankelijk te ver
klaren, steunt op een wettelijke hepaling- artikel 17 van het Gerechtelijk Wet
hoek- en daarhij, in de uitlegging die het in aanmerking neemt, een verschil in he
handeling tot stand hrengt dat strijdig is met de grondwettelijke heginselen van 
gelijkheid en non-discriminatie, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet alsook de in 
het middel aangewezen artikelen van het E.V.R.M., inzonderheid artikel14 ervan, 
schendt: 

Overwegende dat het middel, tot staving van de daarin aangevoerde scherr
ding van de artikelen 6, 11, 13 en 14 van het Verdrag tot Bescherming van 
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, in hoofdzaak aan
voert dat artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek, in de uitlegging die het 
hof van beroep daarvan heeft gegeven en waartegen het middel niet op
komt, tussen de rechtspersonen met en zonder winstoogmerk een discrimi
natie doet ontstaan m.b.t. de vrijheid van vereniging die zij genieten en hun 
recht op toegang tot een rechterlijke instantie; 

Overwegende dat het bestreden arrest oordeelt "dat de niet-ontvankelijkheid 
van een op een collectief belang gegronde rechtsvordering waarin de wet niet 
voorziet, geenszins afbreuk doet aan de vrijheid van vereniging die wordt ge
waarborgd ( ... ) door artikel 11 van het Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden" en "dat de Europese Com
missie (voor de rechten van de mens) bevestigd heeft dat genoemd artikel ( ... ) 
de Staten niet ertoe dwingt 'positieve maatregelen te nemen om de prive
verenigingen welbepaalde middelen te geven teneinde hun doelstellingen te 
kunnen nastreven', 'waarbij de verenigingen immers behandeld (moeten wor
den) zoals elke andere eiser, in die zin dat ze van een gewettigd belang moe
ten doen blijken om een vordering in rechte in te stellen'"; 

Overwegende dat het middel niet tegen die motivering opkomt waaruit volgt 
dat, volgens het hof van beroep, de toepassing van artikel 17 van het Ge
rechtelijk Wetboek op een rechtsvordering die wordt ingesteld door een ver
eniging zoals eiseres, niet van dien aard is dat zij afbreuk doet aan de vrij
heid van vereniging of aan het recht op toegang tot een rechterlijke instantie 
die worden gewaarborgd door het Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en derhalve ten nadele van 
haar geen discriminatie in het genot van dat recht en die vrijheid kan op
leveren; 

Overwegende dat het middel dat, in zoverre het de schending van de ar
tikelen 10 en 11 van de Grondwet aanvoert, niet opkomt tegen de uitleg
ging die het hofvan beroep van artikel17 van het Gerechtelijk Wetboek geeft, 
in hoofdzaak staande houdt dat die wettelijke bepaling, in die uitlegging, de 
grondwettelijke regels van de gelijkheid van de Belgen voor de wet en van 
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de non-discriminatie in het genot van de hun toegekende rechten en vrij
heden miskent door een niet verantwoord verschil in behandeling in te voe
ren tussen de rechtspersonen met en zonder winstoogmerk; 

Dat het middel dat, aangezien het niet opkomt tegen die reden van het ar
rest, aanneemt "dat, tenzij de wet anders bepaalt, de door een natuurlijke 
of rechtspersoon ingestelde vordering niet kan worden toegelaten indien de 
eiser geen persoonlijk en rechtstreeks belang heeft, d.w.z. een eigen be
lang", niet staande houdt dat artikel17 van het Gerechtelijk Wetboek vor
deringen van een of meer categorieen rechtspersonen van die voorwaarde zou 
vrijstellen, maar het aangevoerde verschil in behandeling hieruit afleidt dat 
een rechtspersoon die geen winst beoogt, om in rechte op te treden blijk moet 
geven van een ander belang dan de loutere aantasting van zijn maatschap
pelijk doel, terwijl een rechtspersoon die wel winst beoogt louter door het be
wijs dat dit doel, dat hier samenvalt met een aantasting van zijn vermo
gen, geschaad is, wel blijk zou geven van het door de wet vereiste belang; 

Dat het middel aldus geen onderscheid aanklaagt dat door de wet wordt 
ingevoerd tussen verschillende rechtsonderhorigen of categorieen rechts
onderhorigen die in dezelfde juridische toestand verkeren, maar wel een on
derscheid op basis van de aard van de doelstellingen die ten grondslag kun
nen liggen aan de oprichting van rechtspersonen, die, aangezien zij slechts 
bestaan uit het oogpunt van hun doelstelling en, naar gelang van de aard van 
die doelstelling, aan verschillende rechtsregels zijn onderworpen, bijge
volg niet in dezelfde juridische toestand verkeren; 

Overwegende dat een dergelijk onderscheid niet valt onder de toepas
sing van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitrage
hof, zodat de door eiseres voorgestelde vraag tot staving van haar grief die 
afgeleid is uit de schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, niet 
aan dat rechtscollege dient te worden gesteld; 

Overwegende dat het middel, dat geen aanleiding geeft tot een in dat ar
tikel 26 bedoelde vraag, in zoverre het de schending van die grondwette
lijke bepalingen aanvoert, niet tot cassatie zou kunnen leiden; 

En overwegende dat, voor het overige, enerzijds, het middel de aange
voerde schending van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek 
slechts hieruit afleidt dat ze zogezegd niet stroken of onverenigbaar zijn met 
de andere bepalingen die het aanvoert, anderzijds, geen onderscheiden grief 
ontwikkelt tot staving van de aangevoerde schending van artikel 27 van de 
Grondwet; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 17, 18 van het Gerechtelijk Wetboek, 3, 6, 13 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijhe
den van 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 2.3, 7.10 en 14.1 
van het internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 16 (lees : 
19) december 1966, goedgekeurd bij de wet van 15 mei 1981, en miskenning van het 
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk, in geval van conflict tussen een regel van 
een internationaal verdrag met rechtstreekse werking in de in Belgie toepasselijke 
rechtsorde en een nationale rechtsregel, de in het verdrag vastgestelde regel voor
rang moet hebben, 

doordat het bestred.en arrest in hoofdzaak aanneemt, oak al is het in een nega
tieve vorm, dat de interne rechtsregel die afgeleid is uit de artikelen 17 en 18 van het 
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Gerechtelijk Wetboek in hun uitlegging door het Hofvan Cassatie "volgens welke de 
op een collectief belang gegronde rechtsvordering niet ontvankelijk is behoudens de 
gevallen waarin de wetgever uitdrukkelijk voorziet", door de rechter zou moeten wor
den afgewezen wegens het algemeen rechtsbeginsel van de voorrang van het recht
streeks toepasselijk internationaal verdragsrecht, indien zou blijken dat zij in de weg 
staat aan de daadwerkelijke waarborg van de in het E.V.R.M. erkende rechten; dat 
het bestreden arrest de vordering van (eiseres) niet ontvankelijk en niet gegrond ver
klaart en haar in de kosten veroordeelt op grond "dat zulks niet het geval is(. .. ); dat 
de gedetineerden immers individueel kunnen optreden om de vrijwaring van hun sub
jectieve rechten te eisen, wat wordt bevestigd door de vrijwillige tussenkomst van de 
gedetineerden D ... en P ... in deze zaak, en algemener beschouwd, door de toename van 
de vorderingen in kort geding van gedetineerden; dat de vrijwillige tussenkomst van 
de gedetineerden D ... en P ... slechts door het arrest van het Hofvan Beroep te Luik 
van 29 april 1994 niet ontvankelijk verklaard is op grond dat zij zich uit solidari
teit bij de ingestelde rechtsvordering sch(e)nen aangesloten te hebben en dat zij geen 
griefuit(t)en betreffende hun persoonlijke opsluitingsomstandigheden; dat de rechts
vordering van gedetineerden die formeel zouden klagen over de schending van hun per
soonlijke rechten zonder probleem ontvankelijk verklaard zou worden;(. .. ) dat de in
dividuele rechtsvordering weliswaar dit nadeel vertoont dat, wanneer een gedetineerde 
die de overbevolking niet meer kan verdragen, aan de rechter vraagt om alleen in een 
eel opgesloten te worden, de overbevolking noodzakelijkerwijs toeneemt in de an
dere cellen waar zijn vroegere celgenoten opgesloten zullen worden, zodat de in
breuk op de persoonlijke rechten van laatstgenoemden nog flagranter zal worden; dat 
gedetineerden die een eel voor zich alleen willen eventueel een vereniging, zoals ei
seres, ermee zouden kunnen gelasten hen te vertegenwoordigen in het kader van een 
rechtsvordering die met die bedoeling wordt ingesteld; dat, een dergelijke rechtsvor
dering ontvankelijk zou moeten worden verklaard mits bepaalde procedureregels be
treffende de toepassing van het adagium 'Nul ne plaide par procureur' worden na
geleefd; (. .. ) dat het evenmin uitgesloten is dat sommige gedetineerden, wegens de 
voorschriften van de regeling die van toepassing is op de strafinrichtingen (zie arti
kel 79.4 van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van 
de strafinrichtingen, dat de gedetineerden verbiedt collectieve klachten in te dienen 
en artikel 80 van dat reglement luidens hetwelk 'de gedetineerden, die ongegronde 
klachten indienen, zich aan strafblootstellen') of, algemener beschouwd, uit vrees on
der druk gezet of gestraft te worden, of gewoon uit schrik om naar een andere in
richting te worden overgeplaatst, waardoor een vaak moeizaam bereikte stabiliteit ver
loren gaat, aarzelen om een rechtsvordering in te stellen, ook al worden zij 
vertegenwoordigd door (eiseres) of door een andere gemachtigde; dat echter een ver
eniging zoals (eiseres) uitgerekend de gedetineerden kan inlichten over de omvang van 
hun rechten, en, indien no dig ervoor zorgen dat ze gevrijwaard worden; (. .. ) dat het 
overigens moeilijk te begrijpen valt hoe de gemeenschap van de gevangenis te Na
men niet makkelijk te identificeren zou zijn; dat het inderdaad om een wisselende be
volking gaat, gelet op de invrijheidstellingen, nieuwe opsluitingen en overplaatsin
gen; dat de procedure in kort geding evenwel, doordat het een snelle procedure is, de 
gedetineerden normaal gesproken in staat moet stellen om tijdig een bij voorraad uit
voerbare beslissing te verkrijgen; (. .. ) dat er, om die red en en, geen grond bestaat om 
te oordelen dat indien de op grond van een collectief belang ingestelde rechtsvorde
ring niet wordt aangenomen, de gerechtelijke waarborg van de gedetineerden tegen 
eventueel onmenselijke of vernederende behandelingen een dode letter zou blijven" 
en "dat, derhalve, de voorrang van het rechtstreeks toepasselijke internationaal 
verdragsrecht op de nationale rechtsregel niet voorschrijft dat artikel 17 van het Ge
rechtelijk Wetboek niet toepasselijk verklaard dient te worden", 

terwijl artikel13 van het E.V.R.M. luidt als volgt: "eenieder wiens rechten en vrij
heden, welke in dit Verdrag zijn vermeld, zijn geschonden, heeft recht op daadwer
kelijke rechtshulp voor een nationale instantie, zelfs indien deze schending zou zijn 
begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie" en tot die al
dus beschermende rechten en vrijheden het in artikel 3 uitgedrukte verbod van on
menselijke of vernederende behandelingen of straffen behoort, alsook het in artikel 6 
neergelegde recht op een eerlijk proces; artikel 2.3 van het internationaal Verdrag van 
19 december 1966 vaststelt dat de verdragsluitende Staten zich ertoe verbinden "te 
verzekeren dat eenieder wiens rechten of vrijheiden als in dit Verdrag erkend, wor-
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den geschonden recht heeft op daadwerkelijke rechtshulp, zelfs indien deze scherr
ding zou zijn begaan door personen in de uitoefening van hun ambtelijke functie" en 
tot de aldus beschermde rechten en vrijheden die behoren welke zijn neergelegd in de 
artikelen 7, 10.1 en 14.1, namelijk het verbod van wrede, onmenselijke of onte
rende behandeling of bestraffing, het recht voor allen die van hun vrijheid zijn be
roofd te worden behandeld met menselijkheid en met eerbied voor de inherente waar
digheid van de menselijke persoon en het recht op een eerlijk proces; het begrip 
"daadwerkelijke rechtshulp" de mogelijkheid impliceert om de bewering, die aanne
melijk ofverdedigbaar moet zijn, dat een erkend recht of een erkende vrijheid is mis
kend, aan een instantie kan worden voorgelegd die bevoegd is om die miskenning te 
beeindigen of te herstellen; in het licht van dat begrip geen van de bovenstaande over
wegingen op grand waarvan het bestreden arrest beslist dat de fundamentele rech
ten van de gedetineerden, zoals ze zijn neergelegd in artikel 3 van het E.V:R.M. en in 
de artikelen 7 en 10.1 van het internationaal Verdrag van 19 december 1966, ge
rechtelijk zijn gewaarborgd zonder dat daarom de op een collectief belang gegronde 
rechtsvordering moet worden toegestaan, die gevolgtrekking pertinent en passend ver
antwoordt; inderdaad : (1) individuele rechtsvorderingen weliswaar ingesteld mo
gen worden, maar deze het nadeel vertonen, zoals het bestreden arrest onder
streept, dat ze slechts tot individuele maatregelen kunnen leiden terwijl enkel collectieve 
maatregelen die rekening houden met de toestand van het geheel van de gedetineer
den van de bewuste strafinrichting in het licht van de fundamentele rechten waar
van de miskenning wordt aangevoerd, daaraan daadwerkelijk iets kunnen verhel
pen; de mogelijkheid, die door het bestreden arrest in aanmerking wordt genomen, dat 
gedetineerden eiseres ermee gelasten in hun naam in rechte op te treden, haar en
kel zou toestaan, namens elk van haar opdrachtgevers, een individuele maatregel te 
vorderen en derhalve slechts een onwerkzaam lapmiddel is; (2) de omstandigheid dat 
eiseres "de gedetineerden kan inlichten over de omvang van hun rechten, en( ... ) er
voor zorgen dat ze gevrijwaard worden" geen compensatie biedt voor het feit dat niet 
opweegt tegen het door het bestreden arrest aangenomen gegeven dat, om de rede
nen die het aangeeft, "sommige gedetineerden aarzelen om een rechtsvordering in te 
stellen, ook al worden zij vertegenwoordigd door (eiseres) of door een andere gemach
tigde"; (3) de gedetineerden van een inrichting, zoals door het bestreden arrest wordt 
erkend, een "wisselende bevolking, (vormen) gelet op de invrijheidstellingen, nieuwe 
opsluitingen en overplaatsingen", waardoor de uitoefening, door de gedetineerden, van 
hun recht op een individuele rechtsvordering, zelfs volgens de procedure van kort ge
ding, waarvan de snelheid, zoals het bestreden arrest beklemtoont, in de gerechte
lijke realiteit zeer relatief is, gelet op, onder meer, de rechtsmiddelen die tegen de be
schikking van de voorzitter kunnen worden aangewend; aldus blijkt dat geen enkele 
van de mogelijkheden tot rechtshulp die door het bestreden arrest in aanmerking wor
den genomen, gelijkstaan met de daadwerkelijke rechtshulp waarop eenieder wiens 

· fundamentele rechten en vrijheden zijn miskend, recht heeft, zodat het bestreden ar
rest zijn beslissing dat, om gedetineerden een gerechtelijke waarborg te bieden te
gen mogelijk onmenselijke of onterende behandelingen, het niet noodzakelijk is, in naam 
van de voorrang van het rechtstreeks toepasselijke internationaal verdragsrecht op 
de nationale rechtsregel, de toepassing af te wijzen van artikel 17 van het Gerech
telijk Wetboek, in de gangbare uitlegging van die bepaling, die door het arrest wordt 
overgenomen, en het bijgevolg evenmin noodzakelijk is de op een collectief belang ge
gronde rechtsvordering, die door eiseres is ingesteld, in casu toe te staan : 

Over de door verweerder tegen het middel opgeworpen grond van niet
ontvankelijkheid : het middel komt op tegen een feitelijke beoordeling door 
het hof van beroep : 

Overwegende dat het hofvan beroep, door de motieven die het middel weer
geeft en bekritiseert, de redenen heeft opgegeven waarom het beslist dat de 
bescherming van de rechten die aan gedetineerden worden gewaarborgd door 
het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden en door het internationaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten niet vereist dat in casu wordt afgeweken van arti
kel 17 van het Gerechtelijk Wetboek; 
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Dat middel eigenlijk een kritiek is op een feitelijke beoordeling door het 
hof van beroep van de doeltreffendheid van de door het positief recht aan ge
detineerden geboden waarborgen; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen; 

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

28 september 2001 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Gerard en Simont. 

Nr. 507 

1 e KAMER - 28 september 2001 

EUROPESE UNIE - VERDRAGSBEPALINGEN- BEGINSELS- RICHTLIJN- 'IE BEREIKEN RE
SULTAAT- LID-STATEN- UITVOERING- VERPLICHTINGEN- DOELTREFFENDHEID- NATIO
NALE RECHTER- NATIONAAL RECHT- GEEN BEPALING- UITLEGGING. 

De uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van de Lidstaten van de Europese Unie 
om het door die richtlijn beoogde resultaat te bereiken, alsook hun verplichting om 
krachtens artikel5 E.E.G.-Verdrag alle algemene ofbijzondere maatregelen te tref
fen die geschikt zijn om de nakoming van die verplichting te verzekeren, gelden voor 
alle met overheidsgezag beklede instanties van de Lidstaten, en dus, binnen het ka
der van hun bevoegdheden, oak voor de rechterlijke instanties, en de nationale rech
ter dient bij de toepassing van het nationale recht dit dus zoveel mogelijk uit te leg
gen in het licht van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, teneinde het hiermee 
beoogde resultaat te bereiken en aldus aan art. 189, derde lid, E.E.G.-Verdrag te vol
doen; de rechter die oordeelt dat er in het nationaal recht geen relevante bepaling voor
handen is zodat er geen grand bestaat tot uitlegging, verantwoordt zijn beslissing naar 
recht. (1). (Artt. 5 en 189, derde lid, E.E.G.-Verdrag.) 

(BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN JUSTITIE T. S ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0066.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 juni 1998 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik; 

(1) Zie Cass., 2 dec. 1996, A.R. C.95.0079.F, nr. 470; H.v.J., 3 nov. 1990, Marleasing, C-106189, 
Jur.Hv.J., p. 1-4135; 16 dec.1993, Wagner Miret, C-334192, Jur.Hv.J., p. 1-6911, en 14juli 1994, 
Faccini Dori, C-91192, Jur.H.v.J., p. 1-3325. 

Over de beperking van de op de rechter rustende verplichting om de nationale wetging uit te 
leggen in het licht van de gemeenschapsrichtlijn, zie J. VERHOEVEN, L'application ou la prise en con
sideration des directives communautaires en droit beige, noot onder Cass., 2 dec. 1996, R.C.J.B., 
1998, p. 195; K. LENAERTS en P. VAN NUFFEL, Europees recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Maklu, 1995, 
nr. 689. 
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Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 17, inzonderheid § 1 en 2, en 22, inzonderheid § 1, van 
de richtlijn 86/653/EEG van 18 december 1986 van de raad van de Europese Ge
meenschappen, 10, 249, inzonderheid derde lid, van het te Rome op 25 maart 1957 on
dertekende Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, goedgekeurd bij de 
Belgische wet van 2 december 1957, in de versie ervan die is geconsolideerd teAm
sterdam op 2 oktober 1997, goedgekeurd bij de Belgische wet van 10 augustus 1998 
en 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, om het beroepen vonnis te bevestigen, met de twee onder
staande wijzigingen, namelijk dat (1) (de failliete vennootschap) veroordeeld wordt om 
de eerste verweerder, als opzeggingsvergoeding, het bedrag van 491.373 BEF in hoofd
som te betalen (in plaats van 491.696 BEF), plus de compensatoire interest tegen de 
wettelijke rentevoet met ingang van 24 november 1994, en dat (2) eiser veroordeeld 
wordt om de eerste verweerder, als schadevergoeding, het bedrag van 249.160 BEF 
in hoofdsom te betalen (in plaats van 327.798 BEF) plus de compensatoire interest te
gen de wettelijke rentevoet met ingang van 9 maart 1995, en om eiser te veroorde
len in de helft van de appelkosten, eerst voor recht zegt dat de eerste rechter te
recht afwijzend heeft beschikt op de vordering van de eerste verweerder tegen (de 
failliete vennootschap) teneinde een klantenvergoeding te krijgen, op grand dat "voor 
de inwerkingtreding van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuur
overeenkomst, geen rechtsregel of -beginsel in het Belgisch recht erin voorzag een ver
goeding voor verlies van clienteel of een uitwinningsvergoeding te betalen aan een zelf
standig handelsagent die nieuwe klanten had aangebracht bij zijn principaal of de zaken 
met de bestaande klanten aanzienlijk had uitgebreid (. .. ); men onmogelijk, door een 
zelfs ruime uitlegging van het nationale recht in het licht van een Europese richt
lijn, een niet bestaand recht in het leven kan roepen, dat in het nationale recht geen 
enkele wettelijke grondslag vindt; (. .. )(de eerste verweerder) ten onrechte beweert zich 
te beroepen op de 'onrechtmatige beeindiging' van zijn overeenkomst teneinde ver
goeding te krijgen voor het verlies van de clienteel die door zijn toedoen tot stand ge
komen of toegenomen is tijdens de uitvoering van zijn overeenkomst ten voordele van 
de principaal; (. .. ) de beeindiging van een handelsagentuurovereenkomst voor onbe
paalde tijd immers niet in se 'onrechtmatig' is, aangezien iedere partij het recht heeft 
om ze op elk ogenblik te beeindigen, ofwel met inachtneming van een opzeggingster
mijn, ofwel met de betaling van een vergoeding voor de niet toegestane of niet vol
brachte opzeggingstermijn" en vervolgens beslist dat "uit het voorgaande volgt dat, 
indien (de eerste verweerder) niet het recht heeft (van de failliete vennootschap) een 
uitwinningsvergoeding te vorderen, de reden hiervoor is dat de wet van 13 april 1995 
betreffende de handelsagentuurovereenkomst, die de Europese richtlijn van 18 de
cember 1986 naar Belgisch recht heeft omgezet - inzonderheid artikel 20 van die wet 
- nag niet van kracht was toen op 17 maart 1995 de vordering in rechte werd in
gesteld; (. .. ) (eiser) krachtens artikel 22 van de richtlijn van 18 december 1986, ver
plicht was de nodige bepalingen in werking te doen treden om v66r 1 januari 1990 aan 
die richtlijn te voldoen, waarbij die bepalingen uiterlijk op 1 januari 1994 van toe
passing moesten worden op de lopende overeenkomsten; (. .. ) de Lidstaat van de Eu
ropese Gemeenschappen die niet binnen de toegestane tijd de nodige maatregelen treft 
om een Europese richtlijn naar zijn nationale recht om te zetten een fout begaat die 
zijn aansprakelijkheid in het gedrang kan brengen jegens de prive-personen die be
wijzen door die fout schade te hebben geleden ( ... );( ... )(de eerste verweerder) door de 
aanzienlijke toename van het omzetcijfer dat hij gedurende iets meer dan vijfjaar be
reikt heeft ten voordele (van de failliete vennootschap) bewijst dat hij haar nieuwe klan
ten heeft aangebracht of de zaken met de bestaande klan ten aanzienlijk heeft uit
gebreid; (. .. ) uit de gegevens van de zaak, met name uit het feit dat (de eerste 
verweerder) zelfreeds vanaf 25 september 1995 als commercieel tussenpersoon fail
liet is verklaard, tevens blijkt dat (de eerste verweerder) (lees : de failliete vennoot
schap) de wezenlijke voordelen uit de verrichtingen met die clienteel die door (de eer
ste verweerder) was aangebracht ofuitgebreid, heeft behouden; (. .. )de eerste rechter, 
gelet op de gegevens van de zaak, inzonderheid op het belang van de toename van de 
zaken en de aanbreng van klan ten ten voordele (van de failliete vennootschap), op per
tinente wijze het bedrag van de uitwinningsvergoeding die (de eerste verweerder) (van 
de failliete vennootschap) had kunnen verkrijgen indien (eiser) de richtlijn van 18 de-
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cember 1986 binnen de door artikel 22 van de richtlijn opgelegde termijn naar Bel
gisch recht had omgezet, vastgesteld heeft op 4 maand door (de eerste verweerder) ont
vangen commissies; ( ... ) evenwel, volgens de bewoordingen zelfvan de door (de eer
ste verweerder) ingestelde vordering, de vier maanden commissie berekend hadden 
moeten worden op grond van de commissies die (de eerste verweerder) gemiddeld heeft 
ontvangen tijdens de laatste vijf jaar van zijn activiteit - en niet tijdens zijn laat
ste zes maanden activiteit, zoals de eerste rechter heeft gedaan door ultra petita uit-
spraak te doen ( ... )- namelijk op grond van de door (de failliete vennootschap) be-
zorgde stukken ( ... ): Gemiddelde van 1989-1990: 283.302: 12 = 23.608 BEF/ maand; 
van 1990-1991: 620.053: 12 = 51.671 BEF/maand; van 1991-1992: 885.797: 12 = 
73.816 BEF/maand; van 1992-1993 : 964.891: 12 = 80.407 BEF/maand; van 1993-
1,994: 983.393: 12 = 91.949 BEF/maand; maandelijks gemiddelde oyer de 5 jaar ... 
311.451 BEF : 5 = 62.290 BEF ( ... ); de uitwinningsvergoeding ten laste (van de fail
liete vennootschap) derhalve, zonder de door (eiser) begane fout, vastgesteld had moe
ten worden op 62.290 x 4 = 249.160 BEF" zodat "(eiser), overeenkomstig artikel1382 
van het Burgerlijk Wetboek veroordeeld dient te worden om aan (de eerste verweer
der) als schadevergoeding dat bedrag van 249.160 BEF te betalen vermeerderd met 
de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van 9 maart 1995, 
datum waarop de gedinginleidende dagvaarding (aan eiser) is betekend", 

terwijl de Europese richtlijn van 18 december 1986, inzake de coiirdinatie van de 
wetgevingen van de Lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten, een regeling voor
schrijft voor de harmonisering van de betrekkingen tussen de hahdelsagenten en hun 
principalen; artikel 17 van de richtlijn van 18 december 1986 de Lidstaten oplegt (§ 
1) de nodige maatregelen te nemen om te bewerkstelligen dat de handelsagent, na 
de beeindiging van de overeenkomst, ofwel een klantenvergoeding krijgt (§ 2) in
dien en voor zover, enerzijds, hij de principaal nieuwe klanten heeft aangebracht of 
de transacties met de bestaande klanten aanzienlijk heeft uitgebreid en de trans
acties met die klanten de principaal nog aanzienlijke voordelen opleveren en, an
derzijds, de betaling van deze vergoeding billijk is, ofwel herstel van het nadeel krijgt 
dat hem als gevolg van de beeindiging van zijn betrekkingen met de principaal wordt 
berokkend (§ 3); luidens artikel 22, § 1, van die richtlijn, de Lidstaten de nodige be
palingen in werking moesten doen treden om v66r 1 januari 1990 aan die richtlijn 
te voldoen, met dien verstande dat die bepalingen vanaf hun inWerkingtreding ten 
minste van toepassing moesten zijn op de nadien gesloten overeenkomsten en dat ze 
uiterlijk op 1 januari 1994 van toepassing moesten zijn op de lopende overeenkom
sten; de omzetting van de richtlijn van 18 december 1986 naar Belgisch recht pas is 
gebeurd met de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst 
waarvan artikel 20, behoudens uitzonderingen, het beginsel van het recht op een uit
winningsvergoeding vastlegt wanneer de handelsagent de principaal nieuwe klan
ten heeft aangebracht ofwanneer hij de zaken met de bestaande klanten aanzien
lijk heeft uitgebreid, voor zover dit de principaal nog aanzienlijke voordelen kan 
opleveren; de wet van 13 april 1995 op 12 juni 1995 in werking is getreden en in ar
tikel 29 bepaalt dat zij niet toepasselijk is op de verbintenissen waarvan de uitvoe
ring in rechte is gevorderd voor de datum waarop zij in werking treedt; het sta
tuut van zelfstandig handelsagent v66r die wet van 13 april 1995 in het Belgisch intern 
recht nergens specifiek wettelijk was geregeld; de uit een richtlijn voortvloeiende ver
plichting van de Lidstaten van de Europese Unie om het met die richtlijn beoogde 
resultaat te bereiken, alsook hun verplichting om krachtens artikel 10 van het Ver
drag van 25 maart 1957 tot oprichting van de Europese Gemeenschap, onderte
kend te Rome en goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957, in zijn versie die op 
2 oktober 1997 te Amsterdam is geconsolideerd, goedgekeurd bij de Belgische wet van 
10 augustus 1998, alle algemene ofbijzondere maatregelen te treffen die geschikt zijn 
om de nakoming van die verplichting te verzekeren, voor alle met overheidsgezag be
klede instanties van de Lidstaten gelden, en dus, binnen het kader van hun be
voegdheden, ook voor de rechterlijke instanties; de nationale rechter, bij de toepas
sing van het nationale recht dit dus zoveel mogelijk dient uit te leggen in het licht 
van de bewoordingen en het doel van de richtlijn, teneinde het hiermee beoogde re
sultaat te bereiken en aldus te voldoen aan artikel 249, derde lid, van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap, in zijn versie die op 2 oktober 1997 te 
Amsterdam is geconsolideerd, luidens hetwelk een richtlijn verbindend is ten aan
zien van het te bereiken resultaat voor elke Lidstaat waarvoor zij bestemd is, waar-
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bij evenwel aan de nationale instanties de bevoegdheid wordt gelaten vorm en mid
delen te kiezen; daaruit volgt dat het arrest, aangezien het beslist dat de eerste rech
ter terecht afwijzend heeft beschikt op de vordering van de eerste verweerder te
gen (de failliete vennootschap) teneinde een klantenvergoeding te krijgen, op grond 
dat voor de inwerkingtreding van de wet van 13 april 1995, geen rechtsregel of 
-beginsel in het Belgisch recht erin voorzag een vergoeding voor verlies van clien
teel of een uitwinningsvergoeding te betalen aan een zelfstandig handelsagent en dat, 
indien (de eerste verweerder) niet het recht heeft (van de failliete vennootschap) een 
uitwinningsvergoeding te vorderen, de reden hiervoor is dat de wet van 13 april 1995 
nog niet van kracht was toen op 17 maart 1995 de vordering in rechte werd inge
steld, maar dat gelet op de gegevens van de zaak, de uitwinningsvergoeding vast
gesteld had moeten worden op 249.160 BEF, zodat eiser veroordeeld dient te wor
den tot betaling van dat bedrag, vermeerderd met de interest, als vergoeding voor het 
nadeel dat de eerste verweerder heeft geleden doordat de Europese richtlijn van 18 
december 1986 niet binnen de toegekende termijn is omgezet (1) zijn beslissing waar
bij het afWijzend beschikt op de vordering van de eerste verweerder om ten laste (van 
de failliete vennootschap) een klantenvergoeding te krijgen, niet naar recht verant
woordt, in zoverre het, bij de uitlegging van het toepasselijke nationale recht, geen 
rekening houdt met de bewoordingen en het doel van de voornoemde richtlijn van 18 
december 1986 teneinde het met die richtlijn beoogde resultaat te bereiken (schen
ding van artikel 17, inzonderheid § 1 en 2, en 22, inzonderheid § 1, van de richt
lijn van 18 december 1986) en, bijgevolg de verplichtingen niet nakomt die voort
vloeien uit de artikelen 10 en 249, inzonderheid derde lid, van het Verdrag tot 
oprichting van de Europese Gemeenschap, in zijn versie die op 2 oktober 1997 teAm
sterdam is geconsolideerd, goedgekeurd bij de wet van 10 augustus 1998, en die beide 
bepalingen schendt; (2) het arrest, bijgevolg, eiser niet naar recht heeft kunnen ver
oordelen om de eerste verweerder een bedrag van 249.160 BEF, plus de interest, te 
betalen dat overeenstemt met de uitwinningsvergoeding waarop eiser aanspraak had 
kunnen maken als vergoeding voor het nadeel dat hij heeft geleden doordat de Eu
ropese richtlijn van 18 december 1986 niet binnen de toegekende termijn is omge
zet, zonder artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, en bijgevolg oak de overige in 
het middel aangewezen bepalingen, te schenden : 

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de eer
ste verweerder en zijn principaal, de failliete b.v.b.a. V.M., onder curatele van 
de tweede verweerder, een handelsagentuurovereenkomst hebben geslo
ten die in 1994 werd ontbonden en dat de eerste verweerder in maart 1995, 
zijn principaal in rechte gedagvaard heeft met name om de betaling van een 
uitwinningsvergoeding te verkrijgen en, bij ontstentenis daarvan, eiser heeft 
gedagvaard tot betaling van schadevergoeding; 

Overwegende dat artikel 17 van de richtlijn 86/653 van 18 december 1986 
van de raad van de Europese Gemeenschappen inzake de coordinatie van de 
wetgevingen van de Lidstaten inzake zelfstandige handelsagenten, be
paalt dat die Staten de nodige maatregelen moeten nemen om te bewerk
stelligen dat de handelsagent, na de beeindiging van de overeenkomst, een 
vergoeding krijgt, ofWel in de vorm van een klantenvergoeding, ofWel in de 
vorm van herstel van het nadeel dat hem als gevolg van de beeindiging van 
zijn betrekkingen met de principaal wordt berokkend; 

Dat die richtlijn, ingevolge haar artikel 22, v66r 1 januari 1990 naar het 
nationale recht diende te zijn omgezet; dat zij pas naar Belgisch recht is om
gezet door de wet van 13 april 1995, die op 12 juni 1995 in werking is ge
treden; 

Dat artikel 29 van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagent
uurovereenkomst bepaalt dat de wet niet toepasselijk is op de verbintenis
sen waarvan de uitvoering in rechte is gevorderd voor de datum waarop zij 
in werking treedt; 
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Overwegende dat met name uit de arresten M. van 13 november 1990 en 
L.A. van 26 september 1996 van het Hofvan Justitie van de Europese Ge
meenschappen blijkt dat de uit een richtlijn voortvloeiende verplichting van 
de Lidstaten om het met die richtlijn beoogde resultaat te bereiken, als
ook hun verplichting om, krachtens artikel 5 van het E.E.G.-Verdrag, alle al
gemene of bijzondere maatregelen te tre:ffen die geschikt zijn om de nako
ming van die verplichting te verzekeren, gelden voor alle met overheidsgezag 
beklede instanties van de Lidstaten, en dus, binnen het kader van hun be
voegdheden, ook voor de rechterlijke instanties, en dat daaruit volgt dat de 
nationale rechter bij de toepassing van het nationale recht dit dus zoveel mo
gelijk dient uit te leggen in het licht van de bewoordingen en het doel van 
de richtlijn, teneinde het hiermee beoogde resultaat te bereiken en aldus aan 
artikel 189, derde lid, van het Verdrag te voldoen; 

Overwegende dat het arrest oordeelt "dat voor de inwerkingtreding van de 
wet van 13 april 1995 betre:ffende de handelsagentuurovereenkomst, geen 
rechtsregel of -beginsel in het Belgisch recht erin voorzag een vergoeding voor 
verlies van clienteel of een uitwinningsvergoeding te betalen aan een zelf
standig handelsagent die nieuwe klanten had aangebracht bij zijn princi
paal of de zaken met de bestaande klan ten aanzienlijk had uitgebreid ( ... ); 
dat men onmogelijk, door een zelfs ruime uitlegging van het nationale recht 
in het licht van een Europese richtlijn, een niet bestaand recht in het le
ven kan roepen, dat in het nationale recht geen enkele wettelijke grand
slag vindt"; 

Overwegende dat het arrest met die consideransen zijn beslissing om de 
vordering van de eerste verweerder tegen zijn principaal niet gegrond te ver
klaren en derhalve eiser te veroordelen om de eerste verweerder op grond 
van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek schadevergoeding te betalen, 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

28 september 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Marchal , eerste voorzitter
Verslaggeuer : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemae
cker, advocaat-generaal - Aduocaten : mrs. Wouters en Butzler. 

Nr. 508 

1 e KAMER- 28 september 2001 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- CONCLUSIE- VAGE BEWERING- GE
VOLG. 
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De rechter hoeft niet te antwoorden op een bewering die, gelet op de algemeenheid en 
de vaagheid ervan, niet kon worden weerlegd (1). (Art. 149 Gw.) 

(V ... T. P ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0088.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 22 oktober 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het derde middel, gesteld als volgt : 

schending van artikel 149 van de Grondwet, 

doordat het arrest afWijzend beschikt op eisers vordering tegen verweerster, zulks 
op grond van alle redenen die geacht worden hier integraal weergegeven te zijn en met 
name "dat (verweerster) niet kan worden verweten een exclusiviteitsovereenkomst die 
niet bestond, te hebben miskend", 

terwijl eiser in zijn appelconclusie staande hield dat de aansprakelijkheid van ver
weerster "in twee opzichten in het gedrang k(on) komen: enerzijds, als derde
medeplichtige aan de miskenning van een contractuele verbintenis en, anderzijds, om
dat zij daden heeft gesteld die strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken" en hij 
haar met name verweet dat zij op 15 mei 1992 al zijn klanten een circulaire had ge
stuurd; het arrest met geen enkele overweging heeft geantwoord op het omstandige 
middel afgeleid uit een schending van de eerlijke handelsgebruiken door ver
weerster; het derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van arti
kel 149 van de Grondwet) : 

Overwegende dat eiser in zijn conclusie enkel vermeldt dat verweersters 
aansprakelijkheid in het gedrang kon komen "omdat zij daden heeft ge
steld die strijdig zijn met de eerlijke handelsgebruiken"; dat hij evenwel geen 
enkele van die niogelijks laakbare daden nader omschreef; 

Overwegende dat het hof van beroep niet hoefde te antwoorden op die be
wering die, wegens haar algemeenheid en vaagheid, niet kon worden weer
legd; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

28 september 2001 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter - Ver
slaggever : de h. Parmentier- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Draps en Biitzler. 

(1) Zie Cass., 23 nov. 2000, A.R. C.99.0535.F, nr.640. 
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38 KAMER - 1 oktober 2001 

1 o ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- VERGOEDING
VERJARING- VORDERING TOT BETALING- TERMIJN- NIEUWE WET- TOEPASSINGSGEBIED 
-GEVOLG. 

2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN- TERMIJNEN (AARD. DUUR AANV ANG. EINDE)- 80-
CIALE ZAKEN- ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING- VORDERING TOT BETALING- TERMIJN
NIEUWE WET- TOEPASSINGSGEBIED- GEVOLG. 

3° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CAS
BATIE - GRENZEN - CASSATIEMIDDEL- ONGELIJKHEID DIE NIET GERECHTV AARDIGD WORDT 
- ONONTVANKELIJKHEID VAN HET MIDDEL. 

4 o PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CAS
BATIE - GRENZEN - CASSATIEMIDDEL - ONGELIJKHEID DIE NIET GERECHTV AARDIGD WORDT 
- ONONTVANKELIJKHEID VAN HET MIDDEL. 

1 o en 2° De nieuwe regeling volgens dewelke de vorderingen tot betaling van vergoe
dingen verjaren na drie jaar te rekenen van de kennisgeving van de betwiste admi
nistratieve rechtshandeling en die van toepassing is op de arbeidsongevallen in de 
overheidssector, geldt voor de vorderingen die zijn ingesteld v66r 1 augustus 1997, 
datum waarop de nieuwe regeling in werking trad - maar waarover alsdan nog geen 
gerechtelijke beslissing is genomen; deze vorderingen kunnen derhalve niet meer ver
jaard verklaard worden na drie jaar vanaf het ontstaan van het recht op vergoe
ding (1). (Art. 20, .eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel, na de wij
ziging bij artt. 7 en 8, wet 20 mei 1967; art. 20, eerste lid, wet 7 juli 1967 v66r de 
wijziging bij de wet van 20 mei 1967; art. 69 Arbeidsongevallenwet.) 

3° en 4° Het Hofvan Cassatie is niet gehouden een prejudiciele vraag te stellen aan 
het Arbitragehofwanneer het verzoek niet ontvankelijk is omdat het middel niet uit
legt hoe en waardoor een niet gerechtvaardigde discriminatie zou kunnen ont
staan (2). 

(GEMEENTE ELSENE T. F ... ) 

ARREST 

(A.R. S.Ol.0005.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 februari 2000 gewe
zen door Arbeidshof te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 10 en 11, van de Grondwet, 2, 2244, 2248, van het Bur
gerlijk Wetboek, 20, van 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 (artikel 20, eerste lid, gewijzigd bij de wet van 13 juli 
1973 en zowel v66r als na de wijziging bij de wet van 20 mei 1997, artikel 20, tweede 
lid, gewijzigd bij de wet van 13 juli 1973), 69, eerste lid, en 70, van de 

(1) Zie Cass., 18 juni 2001, A.R. S.99.0183.F 

(2) Zie Cass., 6 jan. 1999, A.R. P.98.1510.F, 12 jan. 2001, A.R. F.99.0134.N 
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Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (art. 70 gewijzigd bij de wet van 1 augus
tus 1985), 7, 8 en 10 van de wet van 20 mei 1997 houdende diverse maatregelen in
zake ambtenarenzaken, en van het algemeen rechtsbeginsel dat de wet geen terug
werkende kracht heeft, en toepassing van artikel26, § 1, 3°, en§ 2 van de Bijzondere 
wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, 

doordat het bestreden arrest van vernietiging verklaart dat de veijaring van de vor
dering niet is ingetreden en dat de oorspronkelijke vordering van verweerder ont
vankelijk is en vooraleer uitspraak te doen ten gronde een gerechtsdeskundige aan
stelt met als opdracht de letsels van verweerder als gevolg van het arbeidsongeval van 
11 januari 1989 te beschrijven en advies te geven over de periode van tijdelijke ar
beidsongeschiktheid, de datum van consolidatie van de letsels en, het percentage van 
blijvende arbeidsongeschiktheid op de volgende gronden: verweerder werd op 11 ja
nuari 1989 het slachtoffer van een arbeidsongeval bij de uitoefening van zijn ambt als 
agent brigadier van politie in dienst van de gemeente Elsene. De aangifte van dit ar
beidsongeval gebeurde op 16 januari 1989 en was vergezeld van een medisch getuig
schrift van 11 januari 1989 waarbij als letsel werd vermeld "heelkundige aandoe
ning". (?) Na een periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, deed verweerder een 
poging tot werkhervatting op 11 september 1989, gevolgd door een herval van 16 sep
tember 1989 tot 30 oktober 1989. Op 1 november 1989, hervatte hij het werk, doch kreeg 
een lichtere administratieve taak toegewezen. Om de gevolgen van het arbeidsonge
val te kunnen vaststellen werd hij door de Administratieve Gezondheidsdienst ont
boden voor een medisch onderzoek. Hij hood zich slechts eenmaal voor onderzoek aan, 
hoewel hij volgens de gemeente Elsene verschillende malen door de Administra
tieve Gezondheidsdienst zou zijn opgeroepen, met het oog op de bepaling van de 
consolidatiedatum, hetgeen hij betwist. Ook de verzekeringsmaatschappij O.M.O.B. 
bekloeg er zich over bij de gemeente Elsene dat verweerder niet inging op haar uit
nodiging zich aan te bieden voor een medisch onderzoek. Met een brief van 30 au
gustus 1990 die niet aangetekend werd verstuurd deelde het Gemeentebestuur van 
Elsene aan verweerder mee dat de Administratieve Gezondheidsdienst haar had la
ten weten dat hij geen gevolg had gegeven aan de verschillende oproepingen, waar
van de laatste aangetekend werd verzonden, om zich in het medisch centrum van Brus
sel aan te bieden en dat zij zijn dossier bijgevolg als afgehandeld beschouwde. 
Verweerder ontkent deze briefte hebben ontvangen. Verweerder werd op 5 maart 1991 
opnieuw arbeidsongeschikt wegens rugklachten die aan het arbeidsongeval werden 
toegeschreven. Met brief van 16 juli 1991 deelde O.M.O.B. hem mee dat de arbeids
ongeschiktheid vanaf 5 maart 1991 niet ten laste zou worden genomen en dat haar 
raadsgeneesheer, Sondervorst, oordeelde dat consolidatie was ingetreden op 12 maart 
1991. Klaarblijkelijk werd de arbeidsongeschiktheid niet aanvaard als gevolg van het 
arbeidsongeval. Met beslissing van 16 november 1993 werd hem meegedeeld dat hij 
op medische gronden, wegens zijn definitieve ongeschiktheid voor elke functie, de voor
waarden vervulde om definitiefvroegtijdig te worden gepensioneerd, doch dat hij niet 
was aangetast door een ernstige en!oflangdurige ziekte zoals vermeld in artikel 15 
van het koninklijk besluit 13 november 1967 betreffende de stand disponibiliteit van 
het Rijkspersoneel. Op 6 maart 1997 dagvaardde verweerder de Gemeente Elsene voor 
de Arbeidsrechtbank en vorderde hij haar te veroordelen tot vergoeding van de ge
volgen van het arbeidsongeval van 11 januari 1989, overeenkomstig de wet van 3 juli 
1967. ( ... )De regeling die toepasselijk is op het door verweerder op 11 januari 1989 op
gelopen arbeidsongeval, is deze die werd ingesteld bij de wet van 3 juli 1967 met be
trekking tot de arbeidsongevallen in de overheidssector en de op grond daarvan ge
nomen uitvoeringsbesluiten, o.m. van het koninklijk besluit van 24 januari 1969 en 
van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de schadevergoeding ten gun
ste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, verenigingen van ge
meenten etc. voor arbeidsongevallen en voor ongevallen overkomen op de weg naar 
en van het werk. In tegenstelling tot wat het geval is in de prive-sector, worden de rech
ten van het slachtoffer van een arbeidsongeval in de overheidssector vastgesteld op 
grond van een administratieve procedure tot toekenning van de vergoedingen die in 
de aangehaalde wettelijke regeling wordt omschreven. Eveneens in tegenstelling tot 
de prive-sector is de overheid niet verplicht een arbeidsongevallenverzekering af te slui
ten ter dekking van de uitgaven die ze dient te dragen. Sommige overheidsin
stellingen en o.m. de lokale besturen beschikken wel over· de mogelijkheid ertoe en rna
ken hiervan ook gebruik. Ook eiseres ging dergelijke verzekering aan bij de 
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verzekeringsmaatschappij O.M.O.B. Bij de te volgen procedure wordt nochtans ner
gens met die arbeidsongevallenverzekeraar rekening gehouden. Artikelen 14 en 16 van 
de wet van 3 juli 1967, en de hierboven aangehaalde uitvoeringsbesluiten, kennen aan 
het slachtoffer geen rechtstreekse vordering toe tegen de verzekeraar. De verzekerings
overeenkomst tussen de overheid en de verzekeringsmaatschappij, regelt immers slechts 
de verhoudingen tussen die partijen en is voor het slachtoffer een "res inter alios acta". 
Ret slachtoffer kan de verzekeraar dus niet aanspreken in betaling van de inge
volge het arbeidsongeval verschuldigde vergoedingen. Krachtens de regeling vervat 
in het koninklijk besluit van 13 juli 1970 zijn alle wettelijke verplichtingen inzake ar
beidsongevallen ten laste van de tewerkstellende overheid. In voorliggend geschil dus 
de gemeente Elsene. De A.G.D. is de bevoegde geneeskundige dienst die de werkge
ver van het slachtoffer dient voor te lichten m.b.t. de gevolgen van het arbeidsonge
val. (. .. ) De bevoegde overheid, in casu de gemeente Elsene, beslist of er sprake is van 
een arbeidsongeval en in voorkomend geval oordeelt zij of er aanleiding toe is het per
centage van blijvende invaliditeit zoals vastgesteld door de A.G.D. te verhogen, waar
uit opgemaakt wordt dat het advies van de A.G.D. bindend is voor wat het vastge
stelde minimumpercentage betreft. De overheid spreekt zich uit over de economische 
ongeschiktheid. Wat de verjaring van de vordering tot betaling van de vergoedin
gen betreft werd in de vroegere regeling van artikel 20 van de wet, zoals van kracht 
voor de wetswijziging van 22 mei 1997, dezelfde verjaringstermijn ingesteld als deze 
voorzien door de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 prive-sector. In de recht
spraak bestond er echter discussie over ofhet vertrekpunt van de verjaring diende be
rekend te worden vanaf de datum van de betekening van de definitieve beslissing van 
de bevoegde overheid waarbij een einde werd gesteld aan het administratief onder
zoek, ofwel vanafhet ontstaan van de arbeidsongeschiktheid, die meestal een aan
vang neemt onmiddellijk na het ongeval. Die laatste stelling werd door het Rofvan 
Cassatie ingenomen. (Cass., 4.2.1980, J.T.T. 81, 332). Deze regeling werd onbillijk be
vonden daar het, gelet op de lange duur van de administratieve procedures meer
maals gebeurde dat de slachtoffers de verjaringstermijn lieten verstrijken, in afwach
ting van de beslissing van de overheid. Om hieraan te verhelpen, werd artikel20 van 
de wet van 3 juli 1967 bij wet van 20 mei 1997 aldus gewijzigd dat de vorderingen tot 
betaling van vergoedingen verjaren na het verstrijken van een termijn van drie jaa,r 
te rekenen van de dag waarop de betwiste administratieve rechtshandeling ter ken
nis wordt gebracht. Krachtens de overgangsbepalingen voorzien bij de wet van 20 mei 
1997, is deze nieuwe regeling van toepassing op de arbeidsongevallen die zijn aan
gegeven voor de datum van de inwerkingtreding van de wet en waarover nog geen ge
rechtelijke beslissing is genomen die in kracht van gewijsde is gegaan. Deze nieuwe 
regeling is derhalve van toepassing op voorliggend geschil. De vraag die aan de orde 
is, is of de brief van 30 augustus 1990, kan beschouwd worden als de betwiste ad
ministratieve rechtshandeling die als vertrekpunt van de verjaringstermijn wordt aan
gewezen. Ret bewijs ligt niet voor dat de door de gemeente aangewezen administra
tieve beslissing aan verweerder regelmatig werd ter kennis gebracht. Ret wordt niet 
betwist dat deze brief niet aangetekend werd verzonden en verweerder beweert er geen 
kennis te hebben van gekregen hetgeen aannemelijk voorkomt nu deze brief niet het 
juiste adres van verweerder vermeldt die toen te Elsene in de "Rue sans soucis 22" 
woonde en zijn werkgever daarvan terdege had verwittigd. Ret bewijs ligt niet voor 
dat de brief daarna wel naar het correcte adres zou zijn verstuurd. De vermelding op 
de kopie van een tweede, het correcte adres, is geen bewijs van verzending. De stel
ling van de gemeente Elsene dat uit de afwezigheid van briefwisseling over het on
geval tussen verweerder en haarzelfkan afgeleid worden dat hij van deze briefken
nis heeft gekregen, kan niet gevolgd worden. Daarenboven blijkt dat daarover tussen 
partijen wel nog contact werd gehouden nu verweerder aangifte deed van zijn ar
beidsongeschiktheid vanaf 5 maart 1991 als gevolg van het arbeidsongeval en de ge
meente haar verzekeringsmaatschappij en de A.G.D. verzocht dit verder te onder~ 
zoeken. Nu het bewijs niet voorligt dat de brief van 30 augustus 1990 regelmatig aan 
verweerder ter kennis werd gebracht, acht het arbeidshofhet niet dienend nate gaan 
ofhet hier aldan niet een administratieve beslissing betreft in de zin van artikel20 
van de wet van 3 juli 1967. De andere brieven welke de gemeente aanhaalt en welke 
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zij aan de verzekeringsmaatschappij heeft gericht, noch de brieven van de verzeke
ringsmaatschappij aan verweerder kunnen als betwiste administratieve rechtshan
delingen in de zin van artikel 20 beschouwd worden, nu de verzekeringsmaatschap
pij in geen enkel opzicht partij kan zijn in de wettelijke procedure voorzien door de 
wet van 3 juli 1967. Aangezien geen enkele administratieve beslissing in de zin van 
artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 voorligt die regelmatig aan verweerder ter kim
nis werd gebracht, besluit het arbeidshof in tegenstelling tot de eerste rechter, dat de 
verjaringstermijn voorzien door genoemde bepaling geen aanvang heeft kunnen ne
men, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens het oude artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 
betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, v66r de wijzi
ging bij de wet van 20 mei 1997, de vorderingen tot betaling van vergoedingen ver
jaarden na verloop van de termijn bepaald door artikel 69 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, namelijk na drie jaar vanaf het ontstaan van het recht op 
vergoeding; dat die vorderingen krachtens het nieuwe artikel 20 van de wet van 3 juli 
1967, na de wijziging bij artikel 7 van de wet van 20 mei 1997, verjaren na het ver
strijken van drie jaar te rekenen van de dag waarop de betwiste administratieve rechts
handeling ter kennis gebracht werd; dat het nieuwe artikel 20 krachtens artikel 10 
van de wet van 20 mei 1997 in werking getreden is op 1 augustus 1997; dat artikel 
7 van de wet van 20 mei 1997 aldus voor de verjaring van de vordering een andere 
termijn bepaalt dan die gesteld door de vorige wet; dat dit echter een eerder over
eenkomstig het oude artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 ingetreden verjaring niet 
verhindert; dat artikel 8 van de wet van 20 mei 1997 weliswaar bepaalt dat het nieuwe 
artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 ook van toepassing is op de arbeidsongevallen 
die zijn aangegeven voor 1 augustus 1997 en waarover nog geen in kracht van ge
wijsde gegane gerechtelijke beslissing is genomen, maar dat het nieuwe artikel 20 van 
de wet van 3 juli 1967 aldus niet retroactiefvan toepassing verklaard wordt op dear
beidsongevallen waarvan de vorderingen tot vergoeding reeds verjaard waren v66r 1 
augustus 1997; dat artikel8 van de wet van 20 mei 1997 trouwens van restrictieve 
interpretatie is vermits het afWijkt van het algemeen rechtsbeginsel van de niet re
troactiviteit van de wet; dat het recht op vergoeding van verweerder ontstaan was vanaf 
het arbeidsongeval van 11 januari 1989 dus v66r de inwerkingtreding van het nieuwe 
artikel20 van de wet van 3 juli 1967; dat de vordering tot vergoeding van verweer
der ingevolge het oude artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 veljaard was door het ver
loop van drie jaar te rekenen vanaf 11 januari 1989 vermits deze verjaring niet ge
stuit of geschorst werd; dat de vordering van verweerder, ingeleid bij exploot van 12 
februari 1997 derhalve reeds verjaard was ingevolge het oude artikel 20 van de wet 
van 3 juli 1967, waaraan door de nieuwe regeling geen afbreuk gedaan wordt; dat die 
veljaring immers reeds ingetreden was v66r 1 augustus 1997, datum waarop de nieuwe 
regeling in werking trad; dat het bestreden arrest dan ook ten onrechte beslist heeft 
dat de nieuwe regeling van toepassing is op voorliggend geschil krachtens de over
gangsbepalingen voorzien bij de wet van 20 mei 1997 (schending van artikel 2 van het 
Burgerlijk Wetboek, 20, van de wet van 3 juli 1967 na de wijziging bij de wet van 20 
mei 1997, 7, 8 en 10, van de wet van 20 mei 1997, en van het algemeen rechtsbe
ginsel dat de wet geen terugwerkende kracht heeft) en dat het bestreden arrest dien
volgens eveneens ten onrechte beslist heeft dat de veljaring van de vordering van ver
weerder niet was ingetreden (schending van artikel 20, van de wet van 3 juli 1967 v66r 
de wijziging bij de wet van 20 mei 1997, 69, eerste lid, en 70, van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, 2244 en 2248, van het Burgerlijk Wetboek); 

tweede onderdeel, de retroactieve toepassing van de nieuwe bepalingen van arti
kel 20 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidson
gevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in 
de overheidssector, gewijzigd bij artikel 7 van de wet van 20 mei 1997, een niet ge
rechtvaardigde discriminatie doet ontstaan tussen de slachtoffers van een arbeids
ongeval in de overheidssector enerzijds en de slachtoffers van een arbeidsongeval in 
deprive-sector anderzijds en tussen de werkgevers en hun arbeidsongevallen
verzekeraars in de overheidssector enerzijds en de werkgevers en hun arbeidsonge
vallenverzekeraars in de prive-sector anderzijds; dat immers een retroactieve toe
passing van de nieuwe regel van artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 het vertrekpunt 
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van de verjaringstermijn voor de vordering tot betaling van de arbeidsongevallen
vergoeding in de overheidssector op retroactieve wijze vaststelt niet op de datum van 
het arbeidsongeval, zoals dit het geval was v66r de wijziging van artikel20 van de wet 
van 3 juli 1967 en zoals dit nog steeds het geval is in deprive-sector krachtens ar
tikel 69 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, maar vanaf de dag waarop 
de betwiste administratieve rechtshandeling ter kennis werd gebracht; dat daar
door rechtsvorderingen, die onherroepelijk verjaard zijn volgens de oude bepalin
gen van artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 en volgens de huidige bepalingen van 
artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, zouden herleven; dat deze 
radicaal verschillende behandeling van de verjaring inzake de vergoeding voor ar
beidsongevallen al naargelang het arbeidsongeval zich voorgedaan heeft in de overheids
sector of in de prive-sector en die op fundamentele wijze de werkgevers en de 
arbeidsongevallenverzekeraars in de overheidssector alsmede de slachtoffers van een 
arbeidsongeval in de prive-sector benadeelt, niet objectief is, noch redelijk verant
woord is en het evenwicht verstoort in de sector van de arbeidsongevallen, de onge
vallen op de weg naar en van het werk en de beroepsziekten (schending van de ar
tikelen 10 en 11 van de Grondwet); dat in alle geval een prejudiciele vraag aan het 
Arbitragehof dient gesteld, namelijk : schendt de retroactieve toepassing van arti
kel 20 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidson
gevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in 
de overheidssector, gewijzigd bij artikel 7 van de wet van 20 mei 1997, de artikelen 
10 en 11 van de Grondwet nu daardoor het vertrekpunt van de verjaringstermijn voor 
de vordering tot betaling van de arbeidsongevallenvergoeding in de overheidssector 
op retroactieve wijze vastgesteld wordt vanaf de dag waarop de betwiste administra
tieve rechtshandeling ter kennis gebracht werd, waardoor onherroepelijk verjaarde 
rechtsvorderingen zouden herleven en waardoor de verjaring verschillend behan
deld wordt al naargelang het arbeidsongeval zich voorgedaan heeft in de overheids
sector of in de prive sector (toepassing van artikel 26, § 1, 3° en § 2 van de Bijzop.
dere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens artikel 69 van de Arbeidsongevallenwet, de 
rechtsvorderingen tot vergoeding voor arbeidsongevallen in de prive
sector veijaren na drie jaar en dat die termijn begint te lopen vanaf het ont
staan van het recht op vergoeding; 

Overwegende dat artikel 20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967 betref
fende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg 
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, v66r de 
wijziging ervan bij artikel 7 van de wet van 20 mei 1997 houdende diverse 
maatregelen inzake ambtenarenzaken, bepaalde dat de vorderingen tot ver
goeding of tot terugvordering van onverschuldigde vergoedingen veijaren na 
verloop van de termijnen bepaald door de wetgeving op de arbeidsongeval
len of door de wetgeving op de beroepszieken; 

Dat artikel 7 van de wet van 20 mei 1997 dit artikel 20, eerste lid, ver
vangt door de volgende bepaling : vorderingen tot betaling van vergoedin
gen veijaren na het verstrijken van een termijn van drie jaar, te rekenen van 
de dag waarop de betwiste administratieve handeling ter kennis werd ge
bracht; 

Dat dit artikel 7 krachtens artikel10 van de wet van 20 mei 1997, in wer
king is getreden de eerste dag van de maand na die waarin die wet in het 
Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt; dat die wet werd bekendgemaakt in 
het Belgisch Staatsblad van 8 juli 1997, zodat dit artikel 7 in werking is ge
treden op 1 augustus 1997; 

Dat artikel 8 van die wet van 20 mei 1997 bepaalt dat artikel 7 van toe
passing is op de arbeidsongevallen, op de ongevallen op de weg naar en van 
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het werk en op de beroepsziekten die zijn aangegeven v66r de datum van in
werkingtreding van deze wet en waarover nog geen gerechtelijke beslis
sing is genomen die in kracht van gewijsde is gegaan; 

Overwegende dat uit de voormelde bepalingen volgt dat vorderingen tot 
betaling van vergoedingen voor arbeidsongevallen in de overheidssector die 
zijn ingesteld voor 1 augustus 1997, maar waarover alsdan nog geen ge
rechtelijke beslissing is genomen, niet meer verjaard kunnen worden ver
klaard op grond van artikel20, eerste lid, van de wet van 3 juli 1967, in de 
vroegere versie ervan; 

Dat het onderdeel, dat ervan uitgaat dat de vordering van verweerder, in
geleid bij gerechtsdeurwaardersexploot van 12 februari 1997, met toepas
sing van het oude artikel 3 van de wet van 3 juli 1967 ve:rjaard was en niet 
meer kan herleven, niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat de retroactieve toepassing van 
de nieuwe bepalingen van artikel 20 van de wet van 3 juli 1967 een niet ge
rechtvaardigde discriminatie doet ontstaan tussen, enerzijds, de slachtof
fers van een arbeidsongeval in de overheidssector en, anderzijds, die in de 
prive-sector en tussen de werkgevers en hun verzekeraars, enerzijds, in de 
overheidssector en, anderzijds, in de prive-sector; 

Dat het onderdeel niet uitlegt hoe en waardoor door de retroactieve toe
passing van het nieuwe artikel 20, dat alleen op de overheidssector van toe
passing is, een vergelijkbare toestand zou kunnen ontstaan tussen slacht
offers in de overheidssector en die in de prive-sector en tussen de werkgevers 
en hun arbeidsongevallenverzekeraars in de overheidssector en die in de prive
sector; 

Dat het onderdeel in zoverre het schending van de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet aanvoert, niet ontvankelijk is; 

Dat er bijgevolg geen reden is tot het stellen van een prejudiciele vraag aan 
het Arbitragehof; 

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

1 oktober 2001 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Boes, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve, advocaat
generaal - Advocaa~ : mr. Hautekier. 

Nr. 510 

3e KAMER - 1 oktober 2001 

1 o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNE
MERS- BIJZONDERE ONTSLAGREGELING- ONDERNEMING- VERKIEZINGEN- KANDIDAAT 
PERSONEELSAFGEVAARDIGDE- NIET VERKOZEN KANDIDAAT- SPLITSING VAN TECHNI
SCHE BEDRIJFSEENHEID IN JURIDISCHE ENTITEITEN - VERKIEZINGEN - NIEUWE 
KANDIDATUURSTELLING- AARD - BESCHERMINGSPERIODE - BEPERKTE DUUR 
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2o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN- NIET VER
KOZEN KANDIDAAT- ONDERNEMING- SPLITSING VAN TECHNISCHE BEDRIJFSEENHEID IN JU
RIDISCHE ENTITEITEN- VERKIEZINGEN- NIEUWE KANDIDATUURSTELLING- AARD- BIJ. 
ZONDERE ONTSLAGREGELING- BESCHERMINGSPERIODE - BEPERKTE DUUR 

1 o en 2° In geval van splitsing van een technische bedrijfseenheid in verschillende ju
ridische entiteiten blijft de niet verkozen kandidaat personeelsafgevaardigde bij so
ciale verkiezingen georganiseerd v66r deze afsplitsing, de beschermingsmaatregelen 
bepaald bij de wet van 19 maart 1991 genieten wanneer hij zich bij de volgende so
ciale verkiezingen kandidaat stelt in de nieuwe ontstane technische bedrijfs
eenheid; deze kandidatuurstelling dient niet beschouwd te worden als een eerste kan
didatuur met de erbij horende langere periode van bescherming maar als kandidatuur 
van de personeelsafgevaardigde die reeds kandidaat was en niet werd verkozen bij 
de vorige verkiezingen met slechts een periode van bescherming die loopt vanaf de 
dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de datum van de 
verkiezingen vastlegt en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uit
slag van de verkiezingen. (Art. 2, § 3, eerste en tweede lid, wet 19 maart 1991; art. 
21, § 10, 4° en 5°, wet 20 sept. 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven.) 

(C.W.A. N.V T. W ... ) 

ARREST 

(A.R. S.Ol.0014.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 maart 2000 gewezen 
door het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 2, in het bijzonder § 3, 16 en 17 van de wet van 19 maart 
1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de on
dernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de 
werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, 

doordat het arbeidshof in de bestreden beslissing, recht sprekend over de vorde
ring van verweerder, het hoger beroep van eiseres ongegrond verklaart en het b~
streden vonnis van de Arbeidsrechtbank te Hasselt van 6 juni 1996 bevestigt in al zijn 
beschikkingen, op grond van de volgende motieven : 

"3. De te beantwoorden vraag, ook na tussenarrest, blijft of bij een afsplitsing van 
een technische bedrijfseenheid in een juridische entiteit (de invennootschapsstel
ling), de kandidaat-personeelsafgevaardigde bij de sociale verkiezingen, die reeds twee
maal kandidaat was bij vorige verkiezingen (1983 en 1987) doch niet verkozen werd, 
nog wettelijke bescherming geniet ingevolge zijn (eerste) kandidatuurstelling bij de 
sociale verkiezingen van 1991 voor de nieuw opgerichte (afgesplitste) juridische en
titeit (artikel 2, § 3, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslag
regeling voor personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat
personeelsafgevaardigden (B.S. 29 maart 1991)- hierna Bijzondere Ontslagprocedure
wet genoemd). 

4. De Bijzondere Ontslagprocedurewet bepaalt in artikel 2, § 3 : 

'De kandidaat-personeelsafgevaardigden die bij de verkiezingen van de vertegen
woordigers van het personeel voor de raden en voor de comites worden voorgedra
gen en aan de voorwaarden van verkiesbaarheid voldoen, genieten het voordeel van 
de bepalingen van de §§ 1 en 2 zo het hun eerste kandidatuur betreft. 

De kandidaat-personeelsafgevaardigden als bedoeld in het eerste lid genieten het 
voordeel van de bepalingen van de §§ 1 en 2 gedurende een periode die loopt vanaf de 
dertigste dag voorafgaand aan de aanplakking van het bericht dat de datum van de 
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verkiezingen vastlegt, en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uit
slag der verkiezingen zo zij reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de vo
rige verkiezingen". 

5. Het wordt door (eiseres) niet tegengesproken dater in 1991 in haar onderne
ming voor de eerste maal sociale verkiezingen werden gehouden, aangezien de op
richting van de N.V. dateert van 30 september 1988 (stuk 5 (van eiseres). 

Voor de omschrijving van het begrip 'onderneming oftechnische bedrijfseenheid' zo
als gedefinieerd in artikel 1, § 1, 5° van de Bijzondere Ontslagprocedurewet, wordt ver
wezen naar de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsle
ven en naar de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van 
de werknemers alsmede de salubriteit van de werkplaatsen. 

6. De onderneming van (eiseres) kenmerkt zich naar het oordeel van het arbeids
hof reeds ab initio als een afzonderlijke vestiging door een bepaalde juridische, eco
nomische en sociale zelfstandigheid. 

Aangezien in 1991 sociale verkiezingen georganiseerd werden in de onderneming 
van (eiseres), dient hieruit immers afgeleid te worden dat de onderneming van (ei
seres) zowel over een economische als over een sociale autonomie beschikte en be
schikt. 

(Eiseres) stelt thans dat rekening moet worden gehouden met de kandidaturen van 
(verweerder) voor de sociale verkiezingen van 1983 en 1987 in de onderneming N.V. 
Philips, en dat de kandidatuurstelling van (verweerder) in 1991 in haar onderne
ming niet de eerste was, zodat (verweerder) zich niet kon beroepen op de wettelijke 
bescherming op het ogenblik van het ontslag in 1994. 

7.2. De bedoeling was duidelijk dat (eiseres) onafhankelijk van de N.V. Philips een 
eigen beleid zou voeren, zowel op juridisch, economisch en sociaal vlak. 

7.3. Het arbeidshofherhaalt vervolgens dat het feit dat (eiseres) en N.V. Philips twee 
afzonderlijke technische bedrijfseenheden uitmaakten o.a. wordt veruitwendigd op so
ciaal vlak door in 1991 afzonderlijke sociale verkiezingen te organiseren voor de ei
gen ondernemingsraad en het eigen comite voor veiligheid en gezondheid. 

7.4. Omdat zij verscheidene technische bedrijfseenheden uitmaken bleef overeen
komstig artikel21, § 10, 4° de ondernemingsraad voor het geheel van die eenheden 
bestaan tot de eerstkomende verkiezingen (1991). Dit is hetgeen o.a. bepaald werd in 
de overeenkomst tussen de vakorganisaties en de vertegenwoordigers van de N.V. Phi
lips en de nog op te richten N.V. C.W.A. (stuk 4 (eiseres) - 2). 

7.5. De bescherming van (verweerder), waarmee (eiseres) vanafhaar oprichting moest 
rekening houden, was deze welke hij verworven had door zich kandidaat te stellen bij 
de sociale verkiezingen van 1983 en 1987 bij de N.V. Philips. 

Het feit dat (eiseres) op grond van de C.A.O. nr. 32bis van de Nationale Arbeids
raad en de overeenkomst met de vakorganisaties op bedrijfsvlak gehouden was om de 
bescherming verworven bij N.V. Philips te respecteren, kan niet in aanmerking ge
nomen worden om nate gaan of de kandidatuur in 1991 een eerste of een volgende 
was. 

8. De kandidatuur van (verweerder) voor de ondernemingsraad bij de sociale ver
kiezingen van 1991 dient derhalve als een eerste kandidatuur beschouwd te wor
den, zoals bedoeld in artikel 1, § 3, van de Bijzondere Ontslagprocedurewet. 

Het feit dat door de datum van de oprichting nl. 1988 (eiseres) gedurende bijna 3 
jaar met deze bescherming heeft rekening moeten houden, kan geen grond zijn om te 
stellen dat het onbillijk zou zijn om hem opnieuw een langere bescherming toe te ken
nen, zoals voorzien in artikel2, § 3, alinea 1, Bijzondere Ontslagprocedurewet." (blz. 
20, eerste en vierde alinea, blz. 21, blz. 22, tweede en laatste alinea, blz. 23, derde, vijfde 
en zesde alinea en blz. 24, tweede alinea), 
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terwijl, artikel 2, § 3, tweede lid, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzon
dere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en 
in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen als
mede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden bepaalt dat de kandidaat
personeelsafgevaardigden die bij de verkiezingen van de vertegenwoordigers van het 
personeel voor de raden en voor de comites worden voorgedragen en aan de voor
waarden van verkiesbaarheid voldoen, het voordeel van de bepalingen van de §§ 1 en 
2 genieten gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan 
de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen vastlegt en een einde 
neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag der verkiezingen zo zij reeds kan
didaat waren en niet werden verkozen bij de vorige verkiezingen; 

Artikel 2, § 3, tweede lid, van de voornoemde wet van 19 maart 1991 niet bepaalt 
dat als "vorige verkiezingen" slechts verkiezingen in aanmerking komen die vier jaar 
eerder werden georganiseerd voor dezelfde onderneming in de zin van technische 
bedrijfseenheid, als die waarvoor de verkiezingen worden georganiseerd op basis waar
van de kandidaat-personeelsafgevaardigden opnieuw ontslagbescherming genieten. Het 
voornoemde artikel 2, § 3, tweede lid, immers niet bepaalt dat de "vorige verkiezin
gen" de vorige verkiezingen zijn die hebben plaatsgevonden in de onderneming zo
als gedefinieerd in artikel1, § 2, 5° van de voornoemde wet van 19 maart 1991. ln
dien de wetgever zou hebben gewild dat enkel rekening zou worden gehouden met de 
kandidatuur voor de vorige verkiezingen die in dezelfde onderneming - technische 
bedrijfseenheid plaatsvonden, hij die voorwaarde zou hebben vermeld door aan ar
tikel2, § 3, tweede lid, in fine toe te voegen "en niet werden verkozen bij de vorige ver
kiezingen in de onderneming"; 

Als "vorige verkiezingen" in de zin van artikel 2, § 3, tweede lid, van de wet van 19 
maart 1991 in aanmerking komen, verkiezingen die leidden tot de aanwijzing van 
personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraad of het comite voor preventie en be
scherming op het werk die tot de nieuwe verkiezingen bevoegd waren voor de na de 
eerstgenoemde verkiezingen opgerichte juridische entiteit waartoe de kandidaat
personeelsafgevaardigde behoort en die bij nieuwe verkiezingen opnieuw moetenwor
den samengesteld, zelfs indien die nieuwe verkiezingen worden georganiseerd voor een 
technische bedrijfseenheid die anders is samengesteld dan de technische bedrijfs
eenheid waarvoor vier jaar eerder sociale verkiezingen werden georganiseerd. En
kel bepalend is of er v66r de nieuwe verkiezingen reeds een ondernemingsraad of een 
comite voor preventie en bescherming op het werk bestond voor de juridische enti
teit waartoe de kandidaat-personeelsafgevaardigde behoort en of de kandidaat
personeelsafgevaardigde bij de verkiezingen van de personeelsvertegenwoordigers in 
die raad of dat comite reeds kandidaat was of niet, 

zodat het arbeidshof dat enerzijds vaststelt dat de verweerder kandidaat was bij de 
sociale verkiezingen die in 1987 werden georganiseerd voor de N.V. Philips Hasselt 
met het oog op de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden in de ondernemings
raad en het toenmalig comite voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werk
plaatsen, maar niet werd verkozen, anderzijds dat de in 1987 voor de N.V. Philips Has
selt samengestelde overlegorganen na de oprichting van eiseres voor het geheel van 
de N.V. Philips Hasselt en eiseres bleven bestaan en functioneren, niet wettig kon be
slissen dat de kandidatuur van verweerder bij de sociale verkiezingen die in 1991 door 
eiseres werden georganiseerd, een eerste kandidatuur was in de zin van artikel 2, § 
3, van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de persone
elsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat
personeelsafgevaardigden (schending van de artikelen 2, in het bijzonder § 3, 16 en 
17 van de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de persone
elsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezond
heid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat
personeelsafgevaardigden) : 

Overwegende dat, krachtens artikel 2, § 3, tweede lid, van de wet van 19 
maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeels
afgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, 
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gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, alsmede voor de kandidaat
personeelsafgevaardigden, de kandidaat-personeelsafgevaardigden die bij de 
verkiezingen van de vertegenwoordigers van het personeel voor de raden en 
voor de comites worden voorgedragen en aan de voorwaarden van verkies
baarheid voldoen, van het voordeel genieten van de bepalingen van de §§ 1 
en 2 gedurende een periode die loopt vanaf de dertigste dag voorafgaand aan 
de aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen vast
legt en een einde neemt twee jaar na de aanplakking van de uitslag van de 
verkiezingen, zo zij reeds kandidaat waren en niet werden verkozen bij de 
vorige verkiezingen; dat, zo het hun eerste kandidatuur betreft, de be
doelde periode voor de kandidaten die niet verkozen worden overeenkom
stig artikel 2, § 3, eerste lid, van de wet van 19 maart 1991 slechts eindigt 
op de datum waarop de bij de volgende verkiezingen verkozen kandidaten 
worden aangesteld; 

Overwegende dat, krachtens artikel21, § 10, 4°, van de Bedrijfsorganisatie
wet van 20 september 1948, bij splitsing van een technische bedrijfs
eenheid in verschillende juridische entiteiten die geen wijziging mede
brengt in de aard van de technische bedrijfseenheid, de bestaande 
ondernemingsraad tot de eerstkomende verkiezingen behouden blijft; dat, 
wanneer er verscheidene technische bedrijfseenheden ontstaan, de onder
nemingsraad voor het geheel van de eenheden blijft bestaan tot de eerst
komende verkiezingen, tenzij de partijen een andere regeling vinden; 

Overwegende dat, krachtens artikel21, § 10, 5°, van de Bedrijfsorganisatie
wet van 20 september 1948, in alle gevallen van overgang van een onder
neming of van een gedeelte ervan krachtens overeenkomst alsmede in ge
val van splitsing van een technische bedrijfseenheid in juridische entiteiten, 
de leden die het personeel vertegenwoordigen en de kandidaten blijven ge
nieten van de beschermingsmaatregelen, bepaald bij de wet van 19 maart 
1991; 

Dat uit de voormelde wetsbepalingen en, in het bijzonder, uit de erin be
paalde na de splitsing blijvende bescherming, volgt dat de niet verkozen kan
didaten bij sociale verkiezingen van voor de splitsing van een technische 
bedrijfseenheid in juridische entiteiten, die zich bij de volgende sociale ver
kiezingen in een ingevolge die splitsing nieuw ontstane technische bedrijfs
eenheid kandidaat stellen, niet dienen beschouwd te worden als stellende hun 
eerste kandidatuur, zoals bedoeld in artikel 2, § 3, eerste lid, van de wet van 
19 maart 1991, met de erbij horende langere periode van bescherming, maar 
als vroegere kandidaten die niet werden verkozen bij de vorige verkiezin
gen, met slechts een periode van bescherming zoals bedoeld in artikel 2, § 
3, tweede lid, van de wet van 19 maart 1991; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 
1. C.W.A. (Cable and Wire Assemblies), voorheen een afdeling van de N.V. 

Philips Hasselt, in 1988 als autonome N.V. werd opgericht metals aandeel
houders N.V. Philips, de N.V. Plastifex Europe en de N.V. Ibel; 

2. bij overeenkomst van 22 juni 1988 tussen de partners van C.W.A. ener
zijds en de vakbonden anderzijds bepaald werd: "Tot aan de sociale ver
kiezingen van 1991 blijven huidige OR, CVGV en S.D's functioneren. In deze 
periode kunnen de syndicale afgevaardigden werkzaam bij C.W.A. deelne
men aan de Philips vergaderingen"; 

3. verweerder, die in de C.W.A.-afdeling tewerkgesteld was, zich bij de so
ciale verkiezingen van 1983 en 1987 bij Philips kandidaat heeft gesteld en 
als niet verkozen kandidaat de hoedanigheid van beschermde werknemer had 
toen in 1988 de C.W.A. als N.V. werd opgericht; 
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4. verweerder zich bij de sociale verkiezingen van de N.V. C.W.A. in 1991 
opnieuw kandidaat stelde, doch wederom niet verkozen werd; 

5. verweerder op 15 maart 1994 ontslagen werd met uitkering van de wet
telijk verschuldigde opzeggingsvergoeding; 

Overwegende dat het arrest op grand hiervan oordeelt dat de kandidaat
stelling van verweerder bij de eerste sociale verkiezingen bij de N.V. C.W.A. 
in 1991 een eerste kandidatuur betreft, zoals bedoeld in artikel 2, § 3, eer
ste lid, van de wet van 19 maart 1991, zodat verweerder op het ogenblik van 
zijn ontslag nog een beschermd werknemer was, mitsdien gerechtigd is op 
de gevorderde beschermingsvergoeding; 

Dat het arrest aldus artikel 2, § 3, eerste en tweede lid, van de wet van 
19 maart 1991 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

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

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

Nr. 511 

2e KAMER - 2 oktober 2001 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE- STRAFZAKEN- ONDERZOEKSRECHTER- DEEL
NAME ALS FEITENRECHTER AAN EEN UITSTEL VOOR UITSPRAAK- ONPARTIJDIGHEID. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- STRAFZAKEN- ONPARTIJDIGHEID VAN DE 
RECHTER- ONDERZOEKSRECHTER- DEELNAME ALS FEITENRECHTER AAN EEN UITSTEL VOOR 
UITSPRAAK- GEVOLG. 

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIE- STRAFZAKEN- SAMENSTELLING vAN HET RECHTS
COLLEGE- UITSTEL VAN DE ZAAK- BESLISSING OVER DE GROND VAN DE ZAAK. 

4 o RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- ALGEMEEN - SAMENSTELLING VAN HET RECHTS

COLLEGE - UITSTEL VAN DE ZAAK - BESLISSING OVER DE GROND VAN DE ZAAK. 

1 o en 2° De rechter die eerder als onderzoeksrechter is opgetreden neemt geen kennis 
van de zaak doordat hi} als feitenrechter zetelt op een zitting waarop een voordien 
in beraad genomen zaak wegens verder beraad voor uitspraak op een latere da
tum wordt uitgesteld, zodat er geen gewettigde twijfel kan bestaan omtrent de on
partijdigheid van de rechters die later over de zaak uitspraak doen (1). (Art. 292 
Ger.W.; algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter.) 

(1) Cass., 9 mei 1979, A. C., 1978-79, 1077. 
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3° en 4 o Het is niet vereist dat een raadsheer die een arrest wijst aanwezig is op een 
zitting waarop de zaak wordt uitgesteld op een latere datum wegens verder be
raad (2). (Art. 779 Ger.W.) 

(D ... T. N ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.00.0049.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 december 1999 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

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

Over het middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de rechter die eerder als onderzoeksrechter is opgetre

den, geen kennis neemt van een zaak doordat hij als feitenrechter zetelt op 
een zitting, waarop een voordien in beraad genomen zaak "wegens verder be
raad" voor uitspraak op een latere datum wordt uitgesteld; 

Dat er derhalve geen gewettigde twijfel kan bestaan omtrent de onpar-
tijdigheid van de rechters die later over de zaak uitspraak doen; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat een vonnis enkel kan worden gewezen door de rech

ters die alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond; 
Overwegende dat niet is vereist dat een raadsheer die een arrest wijst, aan

wezig is op een zitting waarop de zaak wordt uitgesteld op een latere da
tum "wegens verder beraad"; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

2 oktober 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Debruyne - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. A. De Nauw, Brussel. 

Nr. 512 

2e KAMER- 2 oktober 2001 

1 o RADIO- EN TELEVlSIEOMROEP- RADIOBERICHTGEVING- OVERTREDINGEN- VAST
STELLINGEN- BEVOEGDE PERSONEN. 

(2) Cass., 8 dec. 1992, A.R. 5908, nr. 774. 
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2° RADIO- EN TELEVISIEOMROEP- RADIOBERICHTGEVING- ZEND· OF ONTVANG
TOESTEL '--- BEGRIP. 

1 o De wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving kent de personeelsle
den van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie geen exclusi
viteit toe in verband met de vaststellingen van de overtredingen van deze wet. (Art. 
14 wet 30 juli 1979.) 

2° Met de woorden "een zend- ofontvangtoestel" in de wet van 30juli 1979 betref
fende de radioberichtgeving wordt bedoeld elk toestel dat een van deze functies kan 
vervullen en derhalve oak beide. (Art. 1, 4°, wet 30 juli 1979.) 

(S ... ) 

ARREST. 

(A.R. P.00.0067.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1999 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

Over het vijfde middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest wettig oordeelt dat de wet van 30 juli 1979 be

treffende de radioberichtgeving de personeelsleden van het Belgisch Insti
tuut voor postdiensten en telecommunicatie geen exclusiviteit toekent in ver
band met de vaststellingen van de overtredingen van deze wet en van de ter 
uitvoering ervan genomen besluiten en dat een wachtmeester en een eer
ste wachtmeester van de Rijkswacht ter zake de bevoegdheden hebben ver
meld in artikel 15 van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt; 

Dat het arrest door vermelde motivering eisers verweer verwerpt, daar
door zijn conclusie beantwoordt, en de beslissing regelmatig met redenen om
kleedt en naar recht verantwoordt; 

Overwegende dat, voor het overige, het arrest eisers verweer dat hij zijn 
verklaring heeft herroepen omdat deze onder druk van de verbalisanten was 
afgelegd, met opgave van redenen verwerpt; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 
Wat het tweede en het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de onderdelen opkomen tegen de beoordeling van de fei

ten door de rechter en het Hofverplichten tot een onderzoek van feiten waar
voor het niet bevoegd is, mitsdien niet ontvankelijk zijn; 

Wat het zesde middel betreft : 
Overwegende dat eiser in zijn bij de appelrechters genomen conclusie heeft 

aangevoerd (stuk 14 van de appelprocedure, blz. 5 en 6) dat artikel5 van de 
wet van 30 oktober 1979, die niet bestaat maar waarmee hij wellicht de wet 
van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving bedoelde, enkel van toe
passing is op ofwel een zendtoestel ofwel op een ontvangtoestel; 

Overwegende dat het arrest overweegt dat krachtens artikel 3 van de wet 
van 30 juli 1979 niemand een zend- of ontvangtoestel voor radioverbin
ding mag houden of een station of een net voor radioverbinding mag aan
leggen en doen werken zonder schriftelijke vergunning van de minister; 
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Dat het hiermede eisers verweer verwerpt, daardoor zijn conclusie be
antwoordt, en de beslissing regelmatig met redenen omkleedt; 

Overwegende dat, voor het overige, de aanvoering dat artikel 5 van de wet 
van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving enkel van toepassing is 
op ofwel een zendtoestel ofwel op een ontvangtoestel, berust op een ver
keerde uitleg van de woorden "een zend- of ontvangtoestel" waarmee in wer
kelijkheid wordt bedoeld elk toestel dat een van deze functies kan vervul
len en derhalve ook beide; 

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. 

2 oktober 2001 - 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Huybrechts, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal 
- Advocaat : mr. Y. Verfaillie, Gent. 

Nr. 513 

2e KAMER - 2 oktober 2001 

VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- BEDRIEGLIJK OPZET- BEGRIP. 

De omstandigheid dat een decreet betreffende afvalstoffen om welke reden oak niet toe
passelijk zou zijn, heeft niet tot geuolg dat de valsheid in geschrifte, gepleegd met het 
bedrieglijk opzet dit decreet te omzeilen, niet meer strafbaar is (1). (Art. 193 Sw.) 

(1) Het bedrieglijke opzet bij valsheid in geschrifte is het opzet om zichzelf of een ander een on
rechtmatig voordeel te verscha:ffen (Cass., 13 maart 1996, A.R. P.95.1028.F, nr. 97). 

Hiertoe is niet vereist dat het nagestreefde voordeel niet op wettige wijze verkregen zou kun
nen worden. Het bedrieglijke opzet bestaat wanneer, door de verdraaiing van de waarheid, het be
halen van een voordeel, van welke aard, nagestreefd wordt dat men niet, of niet op dezelfde wijze, 
verkregen zou hebben indien de waarheid niet verdraaid geweest zou zijn (vgl. M. RIGAUX en P.E. 
TROUSSE, Les crimes et les delits du Code penal, III, Brussel, Bruylant, 1957, 240-241). 

De omstandigheid dat een wet of decreet, op grand van niet-overeenstemming met het gelijkheids
beginsel of met internationaalrechtelijke normen met rechtstreekse werking, buiten toepassing 
gelaten zou moeten worden, heeft niet tot gevolg dat de valsheid in geschrifte die gepleegd wordt 
met het opzet zich aan de toepassing van die wet of dat decreet te onttrekken, niet strafbaar zou 
zijn; de valsheid in geschrifte gepleegd met een dergelijk opzet strekt tot het zichzelf verschaf
fen van een onrechtmatig voordeel. Het buiten toepa~ing Iaten van de wet ofhet decreet dient 
op wettige wijze nagestreefd te worden. 

M.D.S. 
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(V: .. ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0086.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 december 1999 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

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

Over het eerste middel : 
Overwegende dat eiser aanvoert dat de betrokken Vlaamse en Waalse de

creten strijdig zijn met de Grondwet en met het rechtstreeks toepasselijke 
communautaire recht; dat bijgevolg eisers oogmerk "om de herkomst van het 
afval te verdoezelen" niet constitutief is voor het vereiste bijzonder opzet; dat 
minstens bepaalde prejudiciele vragen moesten worden gesteld; 

Overwegende dat de omstandigheid dat een decreet om welke reden ook 
niet toepasselijk zou zijn, niet tot gevolg heeft dat de valsheid in geschrifte, 
gepleegd met het bedrieglijk opzet dit decreet te omzeilen, niet meer straf
baar is; 

Dat het middel in zoverre faalt naar recht; 
Overwegende dat, voor het overige, de rechters onaantastbaar in feite vast

stellen dat eisers bedrieglijk opzet erin bestaat "om de herkomst van het af
val te verdoezelen"; 

Dat zij met hun motivering eisers vordering tot prejudiciele vraagstellin
gen verwerpen en zijn conclusie beantwoorden; 

Dat het middel in zoverre niet kan worden aangenomen; 

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

2 oktober 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Huybrechts, waarnemend voorzit
ter - Verslaggeuer : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Aduocaat : mr. Y. Verfaillie, Gent. 

Nr. 514 

2e KAMER- 2 oktober 2001 

1 o BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- PREJUDICIEEL GESCHIL - MISDRIJF VER
BAND HOUDEN~ET UITVOERING VAN OVEREENKOMST- BEWIJSREGELS VAN BURGERLIJK 
RECHT- OPLICHTING- OVEREENKOMST VOORWERP VAN HET MISDRIJF- GEVOLG. 

2° PREJUDICIEEL GESCHIL- STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- MISDRIJF VERBAND HOU
DEND MET UITVOERING VAN OVEREENKOMST- BEWIJSREGELS VAN BURGERLIJK RECHT- 'IDE
PASSING- OPLICHTING- OVEREENKOMST V0,9RWERP VAN HET MISDRIJF. 
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3° OPLICHTING- OVEREENKOMST VOORWERP VAN HET MISDRIJF- BEWIJSVOERING- TOE

PASSELIJKE REGELS. 

1 o, 2° en 3° Artikel 16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering dat de straf
rechter oplegt, wanneer het misdrijf verband houdt met de uitvoering van een over
eenkomst waarvan het bestaan ontkend wordt of waarvan de uitlegging betwist wordt, 
zich te gedragen naar de bewijsregels van het burgerlijk recht is niet van toepas
sing wanneer de overeenkomst zelf het voorwerp van het misdrijf is en gebruikt wordt 
voor het plegen van oplichting (1) (Art. 16 V.T.Sv.) 

(C ... T. L ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.00.0133.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 december 1999 door het 
Hof van Beroep te Brussel 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: 

Overwegende dat Mr. Jan Swennen namens eiser afstand van de voor
ziening doet in zoverre eiser werd vrijgesproken voor de telastleggingen A1, 
A2, A4, A6, A7, A9, A12, B1, B3 en B9; 

Over het eerste middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat het arrest bij eisers schul

digverklaring wegens de valsheden A3, A5, A8, A10, All en de oplichtin
gen B4, B5, B6 en B7 de bewijsregel van artikel1322 Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Overwegende dat artikel 16 Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvorde
ring, de strafrechter, wanneer het misdrijfverband houdt met de uitvoe
ring van een overeenkomst waarvan het bestaan ontkend wordt of waar
van de uitlegging betwist wordt, oplegt zich te gedragen naar de bewijsregels 
van het burgerlijk recht; 

Dat de vermelde wetsbepaling niet van toepassing is wanneer, zoals hier, 
de overeenkomst zelf het voorwerp van het misdrijf is en gebruikt wordt voor 
het plegen van oplichting; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

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

2 oktober 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Huybrechts, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Swennen, Hasselt. 

(1) Cass., 14 dec. 1982, A.R. 7562, nr. 224; zie Cass., 22 jan. 1991, A.R. 4104, nr. 264; J. nu JAR
DIN, "De prejudiciele geschillen in strafzaken", in "Recht en beweging", Liber Amicorum R. Vic
tor, I, p. 433 e.v. 



~~== -=- "-=-----==--==----=---= _· __ · :__· ___ · --~~-~! _,~----------

Nr. 515 HOF VAN CASSATIE 1615 

Nr. 515 

2e KAMER- 2 oktober 2001 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- GEEN EINDBESLISSING, TOCH ONMIDDELLIJK VATBAAR VOOR 
CASSATIEBEROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BESLISSING OVER REGELMA
TIGHEID VAN DE PROCEDURE- CASSATIEBEROEP VAN DE INVERDENKINGGESTELDE- ONT
VANKELIJKHEID. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- STRAFVORDERING- ALGEMEEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BESLIS
SING OVER REGELMATIGHEID VAN DE PROCEDURE- CASSATIEBEROEPVAN DE INVERDEN
KINGGESTELDE- ONTVANKELIJKHEID. 

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- TECHNISCHE BIJSTAND TIJDENS OPSPORINGSON
DERZOEK- LATER OPTREDEN VOOR REKENING VAN BURGERLIJKE PARTIJ- GEVOLGEN. 

1 o en 2° Ontvankelijk is het onmiddellijk cassatieberoep van de inverdenkingge
stelde tegen het arrest van de hamer van inbeschuldigingstelling dat, uitspraak doende 
op het hager beroep van een burgerlijke partij tegen een beschikking van de raad
kamer die het onderzoek nietig en de strafvordering niet ontvankelijk verklaart, de 
bestreden beschikking wijzigt door, met eenparige stemmen, te beslissen dat er thans 
geen redenen voorhanden zijn om bepaalde stukken nietig te verklaren en de ver
wijdering ervan te bevelen (1). (Art. 235bis, § 2, en 416, tweede lid, Sv.) (lmpli
ciete oplossing.) 

3° De enkele omstandigheid dat iemand tijdens het opsporingsonderzoek aan de ver
balisanten technische bijstand verleent en later voor rekening van de burgerlijke par
tij optreedt, volstaat niet om een redelijke twijfel te doen rijzen nopens de onpartii 
digheid waarmee het onderzoek gedaan werd, heeft evenmin de nietigheid van het 
door het onderzoek verkregen bewijs voor gevolg en levert geen processuele ongelijk
heid op (2). 

(W ... E.A. T. KONINKLIJK BELGISCH VERBOND VOOR DE BESCHERMING VAN VOGELS VZ.W.) 

Conclusie van advocaat-generaal De Swaef: 
1. N a een burgerlijke partijstelling door verweerster is tegen eisers te Hasselt een 

gerechtelijk onderzoek geopend wegens (A) en (B) inbreuken op het Jachtdecreet wat 
betreft de eerste en (C) een inbreuk op de wet van 11 juli 1969 betreffende de be
strijdingsmiddelen en de grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en vee
teelt wat betreft hen heiden. 

2. De raadkamer te Hasselt heeft de strafvordering en de civielrechtelijke vorde
ring bij beschikking van 25 februari 2000 niet ontvankelijk verklaard op grond van 
de nietigheid van het onderzoek wegens nietige vaststellingen door een persoon daar
toe gevorderd door het parket, die nadien voor de burgerlijke partij het dossier in
zag. De burgerlijke partij heeft tegen deze beschikking hoger beroep aangetekend op 
grond van artikel135, § 1, Sv. Het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbe
schuldigingstelling heeft de beroepen beschikking daarop bij arrest van 8 maart 2001 
als volgt hervormd. 

Het hof oordeelde enerzijds dat de kwestieuze vaststellingen "geenszins nietig zijn; 
Dat zij evenmin de nietigheid van het gerechtelijk onderzoek of de procedure tot ge
volg hebben" en verder "dater thans geen redenen voorhanden zijn om bepaalde stuk
ken nietig te verklaren en de verwijdering ervan te bevelen". Anderzijds besloot het 

(1) Zie de concl. van het O.M. 

(2) Zie noot 1. 
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hof "alvorens de eventuele bezwaren te beoordelen en om de volledige regeling van de 
procedure mogelijk te maken", bijkomende onderzoeksverrichtingen te bevelen. De 
rechtspleging is aldus niet geregeld. 

3. Beide inverdenkinggestelden hebben tegen dit arrest tijdig cassatieberoep inge
steld bij akte van 22 maart 2001. Zij gaan er stellig van uit dat dit onmiddellijke 
cassatieberoep ontvankelijk is aangezien het bestreden arrest is gewezen met toe
passing van de artikelen 135 en 235bis Sv. en met name een zuivering van nietig
heden doorvoert. 

De ontvankelijkheid van dit cassatieberoep ligt evenwel niet meteen voor de hand. 

4. Artikel 416 Sv. stelt als regel dat een cassatieberoep tegen voorbereidende ar
resten en vonnissen en tegen arresten en vonnissen van onderzoek eerst openstaat na 
het eindarrest of -vonnis. Daarop gold een uitzondering voor arresten en vonnissen in
zake bevoegdheid. De wet van 12 maart 1998 heeft bijkomende uitzonderingen in
gevoerd voor arresten en vonnissen gewezen in toepassing van de artikelen 135 en 
235bis Sv. of inzake de burgerlijke rechtsvordering die uitspraak doen over het be
ginsel van de aansprakelijkheid. 

Het bestreden arrest doet uitspraak op het hoger beroep van verweerster tegen een 
beschikking van niet-ontvankelijkheid van de publieke en civielrechtelijke vorde
ring door de raadkamer. Het is gewezen met toepassing van de artikelen 135 en 235bis 
Sv. zodat een letterlijke interpretatie van artikel 416 Sv. tot de ontvankelijkheid van 
het cassatieberoep kan doen besluiten. 

5. Een arrest van het Hof, in voltallige zittiilg gewezen op 11 januari 2000 (3), lijkt 
dit besluit evenwel in twijfel te moeten doen trekken. Het Hof oordeelt inderdaad "dat 
uit de context van de artikelen 416, tweede lid, en 135, § 2, Wetboek van Strafvor
dering volgt dat de inverdenkinggestelde alleen maar in gelijkaardige gevallen (als die 
bedoeld in art. 135, § 2, Sv.) onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen de be
slissing van de kamer van inbeschuldigingstelling". 

Aan deze overweging ging een overzicht voorafvan de mogelijkheden tot hoger be
roep door de inverdenkinggestelde op grond van artikel 135, § 2, Sv. : "Dat inge
volge artikel 135, § 2, Wetboek van Strafvordering de inverdenkinggestelde hoger be
roep kan instellen tegen volgende beschikkingen van de raadkamer : 1. beschikkingen 
betreffende onregelmatigheden, verzuimen of nietigheden als bedoeld in artikel131, 
§ 1, Wetboek van Strafvordering, op voorwaarde dat het middel in schriftelijke con
clusie werd ingeroepen voor de raadkamer (. .. )". 

De raadkamer is slechts bevoegd om de regelmatigheid van het onderzoek en van 
de procedure te toetsen bij de regeling van de rechtspleging (4). Het hoger beroep
en bij uitbreiding het cassatieberoep -van de inverdenkinggestelde zou daarom en
kel gericht kunnen zijn tegen een verwijzingsbeslissing van de raadkamer- bij uit
breiding de kamer van inbeschuldigingstelling. Artikel 135, § 2, Sv. stelt die voor
waarde met zoveel woorden wat betreft het hoger beroep. Het Hof heeft de 
'basisformulering' uit het arrest van 11 januari 2000 inhoudende de voorwaarden voor 
een ontvankelijk hoger beroep door de inverdenkinggestelde in latere arresten trou
wens ook in die zin vervolledigd (5). 

In toepassing van het voorgaande zou eisers cassatieberoep te dezen voorbarig en 
daarom als niet ontvankelijk kunnen worden beoordeeld bij gebreke van regeling van 
de rechtspleging door de kamer van inbeschuldigingstelling. 

(3) A.R. P.99.905.N, nr. 20 met de conclusie van adv.-gen. Duinslaeger; T Strafr. 2000, 112, noot 
R. Verstraeten, 'De ontvankelijkheid van een cassatieberoep van een inverdenkinggestelde te
gen een arrest van de kamer van ingeschuldigingstelling'. 

(4) Zie de artikelen 127 e.v. Sv. 

(5) Bijvoorbeeld Cass., 22 aug. 2000, A.R. P.00.1120.N, nr. 434; 3 okt. 2000, A.R. P.00.1152.N, 
nr. 512; 17 okt. 2000, A.R. P.00.0212.N, nr. 556, R. W 2000-2001, 1590, met noot C. Idomon, 'Ho
ger beroep en cassatieberoep door de inverdenkingsgestelde tegen de beslissingen van de raad
kamer en de kamer van inbeschuldigingstelling betreffende de regeling van de rechtspleging'; 14 
nov. 2000, A.R. P.00.1328.N, nr. 621. 
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6. Een dergelijke interpretatie van voornoemde rechtspraak lijkt mij nochtans in te 
gaan tegen de bedoeling daarvan. Ret arrest van 11 j anuari 2000 is gewezen na twee 
arresten die de inverdenkinggestelde op basis van een letterlijke interpretatie van ar
tikel 416 Sv. veel ruimere mogelijkheden tot onmiddellijk cassatieberoep hadden ge
boden. Ret Rofhad op 20 januari 1999 (6) en op 24 februari 1999 (7) geoordeeld dat 
voor de inverdenkinggestelde een onmiddellijk cassatieberoep openstaat tegen de 
verwijzingbeslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling op het hoger beroep van 
de burgerlijke partij tegen een buitenvervolgingstelling door de raadkamer, zonder dat 
daarbij onregelmatigheden van het onderzoek of van de procedure ter sprake kwa
men. 

Zulks strookte evenwel niet met de bedoeling van de wetgever. Diens bedoeling met 
de hervorming van de artikelen 135, 235bis en 416, lid 2, Sv. was om mogelijke nie
tigheden in een zo vroeg mogelijke fase van de rechtspleging uit te zuiveren en het ini
tiatiefrecht daartoe in zo gelijk mogelijke mate aan het openbaar ministerie en de bur
gerlijke partij enerzijds en aan de inverdenkinggestelde anderzijds toe te kennen. 

Om die reden staat voor de inverdenkinggestelde slechts onmiddellijk cassatie
beroep open tegen een arrest tot regeling van de rechtspleging binnen de voorwaar
den waarin hoger beroep mogelijk is, dit wil zeggen beperkt tot middelen in ver
band met de regelmatigheid van het onderzoek of de procedure (8). 

Samengevat : De regel uit het arrest van 11 januari 2000 en de daarop volgende ar
resten moet worden beperkt tot het geval waarop het betrekking heeft : de regeling 
van de rechtspleging. De voorwaarden die het aan het cassatieberoep van de inver
denkinggestelde stelt, hebben enkel betrekking op het geval waarin de kamer van in
beschuldigingstelling op grond van artikel 235bis, § 1 Sv. de regelmatigheid van de 
rechtspleging onderzoekt bij de regeling van de rechtspleging. Ongeacht van wie het 
hoger beroep uitgaat en op wiens initiatief- zij het ambtshalve -de kamer van in
beschuldigingstelling de regelmatigheid van de procedure onderzoekt, staat voor de 
inverdenkinggestelde cassatieberoep open in de gevallen en binnen de voorwaarden 
van artikel135, § 2, Sv. Dat is de draagwijdte van de verwijzing naar artikel135, Sv. 
in artikel 416, tweede lid, Sv. (9). 

7. De kamer van inbeschuldigingstelling heeft de rechtspleging te dezen nog niet ge
regeld. Zij heeft voorafgaandelijk bijkomende onderzoekshandelingen bevolen. Daar
naast heeft zij - definitief- uitspraak gedaan over de nietigheden. Zij heeft daar
toe de bevoegdheid op grond van artikel 235bis, § 2, Sv. 

In het licht van de bedoeling van de wetgever om mogelijke nietigheden in een zo 
vroeg mogelijke fase van de rechtspleging uit te zuiveren (10), staat tegen de betref
fende beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling onmiddellijk cassatie
beroep open (11). De regel van het arrest van 11 januari 2000 -in het bijzonder de 
voorwaarde van een regeling van de rechtspleging- is op deze hypothese uiter
aard niet van toepassing. Artikel 235bis, § 2, Sv. heeft trouwens juist betrekking op 
de hypothesen waarin de kamer van inbeschuldigingstelling de rechtspleging niet re
gelt. 

Te dezen heeft de kamer van inbeschuldigingstelling definitief uitspraak gedaan over 
de regelmatigheid van de procedure, op het verzoek van de burgerlijke partij. Zij is gel
dig geadieerd met toepassing van artikel 135 Sv. Beide partijen hebben over de nie
tigheid schriftelijk geconcludeerd. Ret cassatieberoep is daarom ontvankelijk in zo
verre het opkomt tegen de uitspraak over de nietigheid. Ret is niet ontvankelijk in 

(6) A.R. P.98.1590.F, nr. 34. 

(7) A.R. P.98.1592.F, nr. 115. 

(8) Cass., 30 jan. 2001, A.R. P.00.1618.N, nr. 59. 

(9) Hierover de conclusie van adv.-gen. Duinslaeger onder Cass., 11 jan. 2000, nrs. 19-20. 

(10) Conclusie van adv.-gen. Duinslaeger onder Cass., 11 jan. 2000, nrs. 16-17. 

(11) Ook in die zin R. VERSTRAETEN, [.c., nr. 5. 
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zoverre het opkomt tegen het bevel van bijkomende onderzoeksdaden omdat die be
slissing geen beslissing is met toepassing van artikel 235bis Sv. 

8. Ten gronde. De eerste eiser voert een middel aan, houdende drie grieven. In een 
tweede grief voert de eerste eiser aan dat de persoon die door de politiediensten werd 
gevorderd om vaststellingen te doen, daartoe onbevoegd was. Een eerste griefhoudt 
voor dat de vaststellingen door deze persoon hoe dan ook nietig zijn aangezien hij een 
schijn van partijdigheid heeft gewekt door het dossier later in te zien voor de bur
gerlijke partij. In een derde grief stelt eiser dat door die·dubbele hoedanigheid hoe dan 
ook een processuele ongelijkheid is ontstaan· doordat de latere burgerlijke partij in een 
eerder stadium door de vaststellingen richtinggevend is kunnen optreden. 

De tweede grief faalt naar recht: Het is vaste rechtspraak van het Hof dat de pro
cureur des Konings en zijn hulpofficieren tijdens het opsporingsonderzoek techni
sche inlichtingen kunnen vragen aan raadgevers. De aanstelling van die raadge
vers valt buiten het kader van de artikelen 32 tot 46 Sv., dat enkel deskundigen betreft 
(12). De appelrechters beslissen niet anders. 

De eerste grief faalt eveneens naar recht. De enkele omstandigheid dat de raad
gever van de hulpofficier in een later stadium inzage neemt van het dossier voor de 
burgerlijke partij, volstaat niet om te besluiten tot de nietigheid wegens partijdig
heid van het bewijs verkregen door zijn vaststellingen. Het Hofheeft reeds in die zin 
geoordeeld met betrekking tot deskundigen (13). De rechter kan met dit feit uiter
aard rekening houden bij zijn beoordeling van de bewijswaarde van het verslag van 
de aangestelde raadgevers, hetgeen de appelrechters ook aanstippen. 

Ook de derde grief kan niet worden aangenomen. Uit het enkele feit dat een per
soon die in een eerder stadium van het onderzoek technische bijstand heeft ver
leend aan de verbalisanten, later inzage neemt van het dossier voor de burgerlJjke par
tij, kan geen processuele ongelijkheid voortvloeien tussen de inverdenkinggestelde en 
de burgerlijke partij. Op het ogenblik van de bijstand trad de raadgever namelijk nog 
niet op voor de burgerlijke partij. ' 

9. De tweede eiser voert drie middelen aan. Hij houdt in een eerste middel voor dat 
de persoon die door de hulpofficier werd gevorderd, in werkelijkheid is aangesteld als 
deskundige in het geval van betrapping op heterdaad en niet als technische raadge
ver zoals bedoeld in de hierboven geciteerde rechtspraak. Uit het feit dat die per
soon in een proces-verbaal wordt omschreven als "deskundige aangesteld bij het Par
ket van Hasselt" kan bezwaarlijk worden afgeleid dat hij ook te dezen als deskundige 
optrad. Eiser voert in dit verband voor het overige geen miskenning aan van de be
wijskracht van de processen-verbaal door het bestreden arrest. In die zin verplicht hij 
het Hof voor de beoordeling van zijn mid del tot een onderzoek van feiten, waarvoor 
het niet bevoegd is. Dit middel is daarom niet ontvankelijk. 

In een tweede middel voert eiser op de eerste plaats aan dat de gevorderde derde 
niet beantwoordde aan de waarborgen van onpartijdigheid en objectiviteit waaraan 
een deskundige moet voldoen. Nu er, zoals het arrest vaststelt, geen aanstelling is als 
deskundige maar als technische raadgever, is eisers middel in zoverre bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk. Eiser voert op de tweede plaats aan dat de ingewonnen in
lichtingen geen louter technisch karakter hebben maar blijk geven van partijdig
heid en vooringenomenheid. Eiser verplicht het Hof daarmee tot een onderzoek van 
de feiten waarvoor het niet bevoegd is, zodat het middel in zoverre ook niet ontvan
kelijk is. 

Het derde en laatste middel betreft een beweerde schending van de artikelen 149 
Gw. en 56-57 Sv. Eiser betwist enerzijds de geldigheid van een uitgevoerd toxicolo
gisch onderzoek en voert anderzijds aan dat de kamer van inbeschuldigingstelling niet 
heeft geantwoord op zijn beroepsbesluiten terzake. Het bestreden arrest verwijst naar 

(12) Cass., 11 juni 1974, A. C. 1974, 1125; 14 feb. 1984, AR. 8366, nr. 327; 12 sept. 2000, AR. 
P.OO.l064.N, nr. 463. 

(13) V1g. Cass., 21 nov. 1989, AR. 3069, nr. 178, en 7 dec. 1999, A.R. P.98.0076.N, nr. 665. 
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de melding in een proces-verbaal dat de in beslag genomen voorwerpen en produc
ten ter gri:ffie van de rechtbank zullen worden neergelegd en heeft daarmee eisers ver
weer beantwoord en verworpen.In zoverre mist eisers middel feitelijke grondslag. Daar
naast houden de aangevoerde artikelen 56 en 57 Sv. verband met het gerechtelijk 
onderzoek. Ret kwestieuze toxicologische verslag werd evenwel opgesteld tijdens het 
opsporingsonderzoek, waarop de aangevoerde bepalingen niet van toepassing zijn, zo
dat eisers middel in zoverre niet kan worden aangenomen. 

10. Er is geen aanleiding om ambtshalve middelen aan te voeren. 

Besluit : verwerping. 

ARREST 

(A.R. P.Ol.0599.N) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 8 maart 2001 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling; 

Overwegende dat het bestreden arrest op hager beroep van verweerder uit
spraak doet na een beschikking van de raadkamer, die het onderzoek nie
tig en de strafvordering niet ontvankelijk verklaart; dat het bestreden ar
rest, uitgesproken met eenparige stemmen, de bestreden beschikking wijzigt 
door te beslissen dat er thans geen redenen voorhanden zijn om bepaalde 
stukken nietig te verklaren en de verwijdering ervan te bevelen; dat het ar
rest daarenboven bijkomende onderzoeksverrichtingen beveelt; 

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

I. Op de voorziening van H.W. : 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij uit

spraak gedaan wordt over de regelmatigheid van de bewijsverkrijging en van 
het strafonderzoek : 

Over het middel : 
Wat een eerste grief betreft : 
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat iemand die door een hul

pofficier wordt gevorderd om hem technische inlichtingen te verlenen, deze 
verleent en in een later stadium van het vooronderzoek voor rekening van 
een burgerlijke partij optreedt, niet volstaat om een redelijke twijfel te doen 
rijzen nopens de onpartijdigheid waarmee het onderzoek gedp.an werd noch 
de nietigheid van het door het onderzoek verkregen bewijs voor gevolg heeft; 

Dat de grief faalt naar recht; 
Wat een tweede grief betreft : 
Overwegende dat de grief, die ervan uitgaat dat E.P. de politiediensten bij 

het doen van hun vaststellingen ondersteunend bijstond, het Hofverplicht 
tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is; 

Dat de grief niet ontvankelijk is; 
Wat een derde grief betreft : 
Overwegende dat de omstandigheid dat iemand tijdens het opsporings

onderzoek aan de verbalisanten technische bijstand verleent en later tij
dens het gerechtelijk onderzoek bij de inzage van het strafdossier optreedt 
namens de burgerlijke partij, nog geen processuele ongelijkheid oplevert; 

Dat uit dergelijke omstandigheid nog geen schending van het geheim van 
het onderzoek volgt; 

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

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij bijko-
mende onderzoeksdaden worden bevolen : 

Overwegende dat de beslissing geen eindbeslissing is; 
Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
Op de voorziening van O.W.: 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij uit

spraak gedaan wordt over de regelmatigheid van de bewijsverkrijging : 
Over een eerste middel : 
Overwegende dat het middel geheel ervan uitgaat dat de officier van ge

rechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des Konings, het misdrijf op 
heterdaad ontdekt heeft en ten gevolge daarvan E.P. en professor D.B. als 
deskundigen heeft aangesteld; 

Dat het middel het Hof verplicht tot een onderzoek van feiten waarvoor 
het niet bevoegd is, mitsdien niet ontvankelijk is; 

Over een tweede middel : 
Overwegende dat het arrest oordeelt dat E.P. en professor D.B. niet als des

kundigen werden aangesteld en dat geen enkele wetsbepaling het inwin
nen van technische inlichtingen bij een man van het vak door een officier van 
gerechtelijke politie in de weg staat; 

Overwegende dat het middel, in zoverre het ervan uitgaat dat de betrok
kenen niet de vereiste bekwaamheid hebben om als deskundigen te wor
den aangesteld en niet de nodige waarborgen van onpartijdigheid en objec
tiviteit bieden om als deskundigen hun opdracht te vervullen, bij gebrek aan 
belang niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat het middel, in zoverre het aanvoert dat de door E.P. en 
professor D.B. ingewonnen inlichtingen geen !outer technisch karakter heb
ben maar blijk geven van partijdigheid en vooringenomenheid, het Hofver
plicht tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is; 

Dat het middel in zoverre evenmin ontvankelijk is; 
Over een derde middel : 
Overwegende dat het arrest met de redenen die het bevat, het bedoelde ver

weer verwerpt en beantwoordt; 
Dat het middel in zoverre feitelijke grondslag mist; 
Overwegende dat de artikelen 56 en 57 Wetboek van StrafVordering het 

gerechtelijk onderzoek regelen en geen betrekking hebben op het opspo
ringsonderzoek; 

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

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

B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij bijko
mende onderzoeksdaden worden bevolen : 

Overwegende dat de beslissing geen eindbeslissing is; 
Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
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Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de tweede grief in zoverre deze 
de beslissing aanvecht, daar de grief geen betrekking heeft op de ontvan
kelijkheid van de voorziening; 

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

2 oktober 2001 - ze kamer - Voorzitter : de h. Huybrechts, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. G. Alofs en J. Driessen, Tongeren. 

Nr. 516 

2e KAMER- 2 oktober 2001 

HERZIENING- ADVIES EN VERWIJZING TOT HERZIENING- NIEUW FElT- AD VIES VAN HET 
HOF VAN BEROEP- TOETSING VAN HET HOF- DRAAGWIJDTE. 

Het Hof van Cassatie moet enkel nagaan of het door het hof van beroep gedane on
derzoek of de tot staving van de aanvraag tot herziening aangevoerde feiten beslis
send genoeg schijnen om de zaak te herzien, overeenkomstig de wet is geschied (1). 
(Art. 445 Sv.) 

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

ARREST 

(A.R. P.00.1379.N) 

HET HOF; - Gelet op het arrest van het Hof gewezen op 12 december 2000 
waarbij het onderzoek door het Hof van Beroep te Antwerpen wordt bevo
len van de aanvraag tot herziening van het ten aanzien van eiser door het 
Hofvan Beroep te Brussel, correctionele kamer, op 17 juni 1998 op tegen
spraak gewezen en in kracht van gewijsde gegane arrest, waarbij hij we
gens: 

- aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd op 
een minderjarige jonger dan 16 jaar, met name LV., 

- verkrachting van een minderjarige jonger dan 14 jaar, met name LV., 
verkrachting van een minderjarige jonger dan 16 jaar maar ouder dan 14 

jaar, met name LV., 
- verkrachting van een minderjarige ouder dan 16 jaar, met name LV., 
- aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging gepleegd op 

een minderjarige jonger dan 16 jaar, met name S.V., 
telkens als persoon die over de slachtoffers gezag heeft, feiten gepleegd te 

Haacht, Leuven en Rotselaar, tussen 1 september 1986 en 22 augustus 1996, 

(1) Cass., 26 okt. 1999, A.R. P.98.0866.N, nr. 564. 
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veroordeeld werd op strafgebied tot een gevangenisstrafvan 7 jaar en op bur
gerlijk gebied tot de betaling, eensdeels, aan LV. van 150.000 frank te ver
meerderen met de gerechtelijke intresten, anderdeels, aan M.H., als be
stuurster van de goederen van haar toen minderjarige dochter S.V., van 
111.558 frank te vermeerderen met de vergoedende en gerechtelijke in
tresten; 

Gelet op het door het Hofvan Beroep te Antwerpen gedane onderzoek en 
het op 11 juni 2001 gewezen arrest waarin dit hofvan beroep adviseert dat 
de tot staving van de aanvraag tot herziening aangevoerde feiten niet be
slissend genoeg zijn om de zaak te herzien; 

Overwegende dat luidens artikel 445 Wetboek van StrafVordering het Hof 
enkel moet nagaan of het door het hof van beroep gedane onderzoek ge
schied isovereenkomstig de wet; 

Overwegende dat het onderzoek dienovereenkomstig is geschied en de voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn genomen; 

Om die redenen, verwerpt de aanvraag tot herziening; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

2 oktober 2001 - 28 kamer- Voorzitter : de h. Huybrechts, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Delahaye. 

Nr. 517 

28 KAMER - 2 oktober 2001 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKE
NING- STRAFVORDERING- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING)- KA
MER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- INVERDENKINGGESTELDE- VERWEER BETREF
FENDE DE BEZWAREN- ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP. 

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP 
-KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- INVERDENKINGGESTELDE- VERWEER BETREF-
FENDE DE BEZWAREN- ONTVANKELIJKHEID VAN HET CASSATIEBEROEP. 

1 o en 2° Wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling op het verweer van de inver
denkinggestelde dat enkel betrekking heeft op het aspect van de mogelijke bezwa·
ren geen uitspraak doet over de regelmatigheid van een in het kader van een 
opsporings- of gerechtelijk onderzoek verkregen bewijselement, maar enkel te ken
nen geeft dat het door de inverdenkinggestelde aangevoerde verweer de bewijs
waarde van deze elementen betreft, is die beslissing geen eindbeslissing en wordt er 
evenmin uitspraak gedaan met toepassing van de artikelen 135 en 235bis Sv., zo
dat het onmiddellijk cassatieberoep hiertegen door de inverdenkinggestelde niet ont
vankelijk is (1). (Art. 416 Sv.) 

(1) Cass., 27 juni 2000, A.R. P.00.0833.N, nr. 407 en de noot. 
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(V. .. T.v ... ) 

ARREST 

(A.R. P.Ol.0844.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 april 2001 gewezen door 
het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling; 

2. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing waarbij het 
hoger beroep van de eisers tegen de beslissing van de raadkamer met be
trekking tot de door het Instituut voor Veterinaire Keuring medegedeelde ele
menten niet ontvankelijk wordt verklaard : 

Overwegende dat uit de door de eisers voor de kamer van inbeschuldi
gingstelling neergelegde conclusie blijkt dat deze enkel geroepen werd uit
spraak te doen over de wijze waarop een prive-controleorganisme staalname
en analyseresultaten heeft uitgevoerd, maar niet over de regelmatigheid 
waarop dit bewijselement in het kader van het opsporings- of gerechtelijk on
derzoek werd verkregen; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat een prive-controleorganisme 
vreemd aan het opsporings- of gerechtelijk onderzoek op verzoek van een klant 
van een van de in dit onderzoek betrokken kalverintegratoren staalnames 
en analyses heeft uitgevoerd en de resultaten daarvan aan het Instituut voor 
Veterinaire Keuring heeft overgemaakt, welk instituut deze elementen heeft 
medegedeeld, die vervolgens bij het strafdossier werden gevoegd; dat het ar
rest oordeelt dat, voor zover bemerkingen kup.nen gemaakt worden om
trent de voeging van de mededeling door het Instituut voor Veterinaire Keu
ring van de resultaten verkregen door het controleorganisme, deze 
bemerkingen enkel betrekking kunnen hebben op het aspect van de moge
lijke bezwaren; 

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling aldus geen uit
spraak doet over de regelmatigheid van een in het kader van een opsporings
of gerechtelijk onderzoek verkregen bewijselement, maar enkel te kennen geeft 
dat het door de eisers aangevoerde verweer de bewijswaarde van deze ele
menten betreft; 

Dat de bestreden beslissing geen eindbeslissing is, noch uitspraak doet met 
toepassing van de artikelen 135 en 235bis, Wetboek van StrafVordering; 

Dat de voorzieningen niet ontvankelijk zijn; 

Overwegende dat het Hof geen acht slaat op het tweede middel dat geen 
betrekking heeft op de ontvankelijkheid van de voorzieningen; 

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

2 oktober 2001 - 2 e kamer - Voorzitter : de h. Huybrechts, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. L. Schuermans, Turnhout en F. D'Hont, Gent. 
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Nr. 518 

2e KAMER - 2 oktober 2001 

1° RECHTERLIJKE ORGANISATIE- STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGING
STELLING - SAMENSTELLING - BESLISSINGEN OVER BIJKOMENDE ONDERZOEKS
VERRICHTINGEN- REGELMATIGHEID VAN OPEENVOLGENDE BESLISSINGEN. 

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- SAMEN
STELLING- BESLISSINGEN OVER BIJKOMENDE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN - REGELMA
TIGHEID VAN OPEENVOLGENDE BESLISSINGEN. 

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- SA
MENSTELLING- BESLISSINGEN OVER BIJKOMENDE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN- REGEL
MATIGHEID VAN OPEENVOLGENDE BESLISSINGEN. 

4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- STRAFZAKEN- ONPARTIJDIGHEID VAN DE 
RECHTER- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- SAMENSTELLING- BESLISSINGEN OVER 
BIJKOMENDE ONDERZOEKSVERRICHTINGEN- REGELMATIGHEID VAN OPEENVOLGENDE BE
SLISSINGEN. 

1", 20, 3° en 4° De omstandigheid dat de samenstelling van de kamer van inbeschul
digingstelling die in de loop van het gerechtelijk onderzoek reeds geoordeeld heeft over 
een hager beroep tegen de beslissing van de onderzoeksrechter betreffende bijko
mende onderzoeksverrichtingen, dezelfde is als deze die ter gelegenheid van de re
geling van de rech'tspleging over bijkomende onderzoekshandelingen met hetzelfde 
voorwerp oordeelt, kan geen objectief gerechtvaardigde twijfel doen ontstaan betref
fende de onpartijdigheid van de rechters (1). (Artt. 61quinquies, 127, 218 en 235 Sv.; 
algemeen rechtsbeginsel betreffende de onpartijdigheid van de rechter.) 

(ADVANCED TECHNOLOGY COMPANY N.V. E. A. T. ONBEKENDE E.A.) 

ARREST 

(A.R. P.Ol.0943.N) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 28 juni 1999, 2 novem
ber 2000 en 10 mei 2001 gewezen door het Hofvan Beroep te Gent, kamer 
van inbeschuldigingstelling; 

I. In zoverre de bestreden arresten verband houden met de beslissing van 
buitenvervolgingstelling van H.M. voor de telastlegging A.2 : 

Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling bij het bestre
den arrest van 10 mei 2001"( ... ) de vervolging van H.M. in de zaak not. Nr. 
52.99.307/97 uit(breidt) tot 'laster' waaromtrent een afzonderlijk qnder
zoek zal worden gevoerd"; dat over de strafvervolging aldus geen eindbe
slissing bestaat in de zin van artikel 416 Wetboek van Strafvordering; 

Overwegende dat Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hofvan Cassatie, na
mens eiseres Advanced Technology Company N.V. wat het arrest van 28 juni 
1999 betreft, en namens alle eisers wat de arresten van 2 november 2000 en 
10 mei 2001 betreft, afstand zonder berusting van de voorzieningen doet; 

(1) Zie Cass., 21 maart 2000, A.R. P.00.0457.N, nr. 196. 
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II. In zoverre de bestreden arresten verband houden met de beslissing dat 
er geen reden is tot vervolging, wat betreft de telastleggingen A.1 en B, zo
als omschreven in de vordering van de procureur-generaal bij het hof van be
roep lastens onbekende : 

Overwegende dat Mr. Johan Verbist, advocaat bij het Hofvan Cassatie, na
mens eiseres Advanced Technology Company N .V. wat het arrest van 28 juni 
1999 betreft, en namens alle eisers wat de arresten van 2 november 2000 en 
10 mei 2001 betreft, afstand zonder berusting doet van de voorzieningen om
dat het arrest van 10 mei 2001 geen eindarrest is; 

Overwegende dat dit arrest in verband met de telastleggingen A1 en B die 
de onbekende betreffen, zegt dat er geen reden is tot vervolging; dat dit ar
rest aldus een eindbeslissing is in de zin van artikel416 Wetboek van Straf
vordering; 

Dat de afstand niet kan worden verleend; 
ILl. Op de voorziening van eiseres Advanced Technology Company N.V. te

gen het arrest van 28 juni 1999 : 
Overwegende dat uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet 

blijkt dat de voorziening van eiseres Advanced Technology Company N.V., bur
gerlijke partij, werd betekend; · 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 
Il.2. Op· de voorzieningen tegen het tussenarrest van 2 november 2000 : 

Over het middel : 

schending van artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 en 
goedgekeurd bij Wet van 13 mei 1955 (B.S., 19 augustus 1955, err. B.S. 29 juni 1961), 
het algemeen rechtsbeginsel inzake de onpartijdigheid van de rechter en het alge
meen rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging, 

doordat het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling, in het ar
rest van 2 november 2000 de exceptie, aangevoerd door eisers met betrekking tot de 
samenstelling van de zetel verwerpt en beslist dat de magistraten die aan een uit
spraak in het kader van artikel 61quinquies van het Wetboek van Straf\rordering heb
ben meegewerkt kennis kunnen nemen van de vordering tot regeling van de rechts
pleging en van een in dit kader herhaald verzoek tot het verrichten van bijkomende 
onderzoekshandelingen; de appelrechters het verzoek van eisers om huidige zaak te 
behandelen met een volledig andere samenstelling dan deze waarin het Hof zetelde 
op 28 juni 1999 verwerpen met de volgende motivering : 

"Wat betreft de exceptie met betrekking tot de samenstelling van de zetel : Over
wegende dat de beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling die met toepas
sing van artikel 61quinquies van het Wetboek van Straf\rordering oordeelt ov{!r het 
hoger beroep van een der partijen tegen de weigering van de onderzoeksrechter tot het 
verrichten van een bijkomende onderzoekshandeling, niets uitstaande heeft met de 
regeling van de rechtspleging; overwegende dat deze beslissing een uitspraak is al
vorens recht te doen; dat de magistraten die aan deze uitspraak hebben medege
werkt, aldus bij de beoordeling van de vordering tot regeling van de rechtspleging kun
nen kennis nemen van een herhaald verzoek tot het verrichten van bijkomende 
onderzoekshandelingen; dat de omstandigheid dat deze onderzoekshandelingen vroe
ger reeds werden geweigerd hieraan niets afdoet; het Hof verwijst hiervoor naar de 
expliciete motieven vervat in het cassatiearrest van 21 maart 2000 dat in de fase voor
aleer nader te beslissen reeds in het dossier werd gewezen; Overwegende dat arti
kel6 van het E.V.R.M., waarvan in besluiten wordt melding gemaakt, betrekking heeft 
ollt.de rechten van verdediging voor de vonnisgerechten en niet op de uitoefening van 
deiie rechten voor de onderzoeksgerechten" (bestreden arrest van 2 november 2000, 
blz. 7); 
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terwijl, eerste onderdeel, de appelrechters beslissen dat artikel 6 E.V.R.M. betrek
king heeft op de rechten van verdediging voor de vonnisgerechten en niet op de uit
oefening van deze rechten voor de onderzoeksgerechten; uw Hof weiiswaar reeds voor
heen heeft geoordeeld dat een beslissing tot buitenvervolgingstelling niet onderworpen 
is aan artikel6 E.V.R.M.; de eisers voor de appelrechters hadden laten gelden dat het 
belang dat zij in deze procedure nastreven en het subjectief recht waarop zij aan
spraak maken niet een louter geldelijke offinanciele compensatie voor het geleden na
deel geleden is doch dat zij door middel van de klacht met burgerlijke partijstelling 
uitsluitsel wensen te bekomen over bepaalde strafbare feiten die ten laste gelegd wa
ren aan personen die door de onderzoeksrechter gelast waren met de onderzoeksop
drachten in het kader van een tegen de eisers gericht strafrechtelijk vooronder
zoek; artikel 6 E.V.R.M. in beginsel de uitoefening van het recht van verdediging voor 
de onderzoeksgerechten enkel regelt wanneer die gerechten uitspraak doen over de 
gegrondheid van de strafVervolging of over een geschil over burgerlijke rechten en ver
plichtingen; deze verdragsbepaling tevens toepasselijk is wanneer door de niet
inachtneming ervan het eerlijk karakter van het proces ernstig in het gedrang dreigt 
te komen; de door de eisers ingediende klachten met burgerlijke partijstelling, waar
omtrent door de appelrechters diende te worden beslist in het kader van de rege
ling van de rechtspleging rechtstreeks betrekking hadden op de betrouwbaarheid van 
personen die door de onderzoeksrechter gelast waren met de uitvoering van een te
gen de eisers gevoerd gerechtelijk onderzoek; waar een buitenvervolgingstelling door 
de onderzoeksgerechten in beginsel een burgerlijke partij het recht niet ontneemt een 
burgerlijke vordering voor de burgerlijke rechter in te stellen strekkende tot het be
komen van een geldelijke offinanciele compensatie, de door de eisers ingediende klach
ten met burgerlijke partijstelling hiertoe evenwel niet beperkt waren, gelet op de nood
zakelijke en door de appelrechters niet ontkende band met het gerechtelijk onderzoek 
dat tegen eisers, minstens tweede en derde eisers wordt gevoerd en waar de eisers recht 
hebben op een eerlijk proces; dit doel van de door de eisers ingediende klachten met 
burgerlijke partijstelling, in zoverre dit betrekking heeft op het bekomen van de waar
heid na een grondig onderzoek nopens beweerde strafbare feiten die door de onder
zoekers zouden zijn gepleegd niet kan bereikt worden door nadien een vordering in 
te stellen voor de burgerlijke rechter doch enkel door een grondig gerechtelijk on
derzoek, dat tevens het eerlijk karakter bepaalt van het tegen eiser gevoerde ofte voe
ren proces; de door de eisers ingediende klachten met burgerlijke partijstelling en de 
door de appelrechters in het kader van de regeling van de rechtspleging te nemen be
slissing in die mate samenhangend zijn met een tegen de eisers gevoerd gerechte
lijk onderzoek dat ook onderhavige procedure betrekking heeft op het bepalen van de 
gegrondheid van een tegen de eisers ingestelde strafVervolging in de zin van artikel 
6 E.V.R.M., minstens dat onderhavige procedure van regeling van de rechtspleging be
trekking heeft op de vaststelling van burgerlijke rechten van de eisers; de appel
rechters derhalve niet zonder schending van de in het middel aangehaalde alge
mene rechtsbeginselen en verdragsbepaling konden beslissen dat artikel 6 E.V.R.M. 
niet van toepassing is op onderhavige procedure (schending van alle in het middel aan
gehaalde rechtsbeginselen en artikel 6 E.V.R.M.); 

en terwijl, tweede onderdeel, twee van de drie raadsheren die geroepen waren om 
in het kader van de regeling van de rechtspleging te beslissen over de door eisers in
gediende klachten met burgerlijke partijstelling reeds deel hadden uitgemaakt van de 
kamer van inbeschuldigingstelling die bij arrest van 28 juni 1999 het verzoek van eer
ste eiseres, strekkende tot het stellen van bijkomende onderzoekshandelingen, on
gegrond had verklaard; de kamer van inbeschuldigingstelling in zijn arrest van 28 juni 
1999 uitdrukkelijk had verwezen naar de motieven van de onderzoeksrechter in de be
streden beschikking van 4 maart 1999 en de argumenten van de Procureur des Ko
nings vervat in de vordering van 3 maart 1999; de eisers voor de kamer van inbe
schuldigingstelling in het kader van de behandeling van het door het openbaar 
ministerie tegen de beschikking van de raadkamer ingestelde hager beroep hadden aan
gevoerd dat de door deze Raadkamer bij beschikking van 28 januari 2000 vermelde 
onderzoeksmaatregelen naar het oordeel van de eisers dienden te worden uitge
voerd alvorens tot regeling van de rechtspleging kon worden overgegaan; de door de 
raadkamer vermelde onderzoeksmaatregelen dezelfde waren als deze die bij verzoek
schrift van 25 februari 1999 aan de onderzoeksrechter waren gevraagd en waar
omtrent de kamer van inbeschuldigingstelling bij arrest van 28 juni 1999 had geoor-
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deeld; de appelrechters ook in het bestreden arrest van 2 november 2000 uitdruk
kelijk erkennen dat het gaat om dezelfde onderzoekshandelingen nu aldaar sprake is 
van "een herhaald verzoek tot het verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen" 
en "de omstandigheid dat deze onderzoekshandelingen vroeger reeds werden gewei
gerd" (bestreden arrest van 2 november 2000, blz. 7); de kamer van inbeschuldiging
stelling in het kader van de regeling van de rechtspleging in een andere hoedanig
heid kennis neemt van hetzelfde geschil; bij arrest van 28 juni 1999 de kamer van 
inbeschuldigingstelling uitspraak had gedaan als onderzoeksinstantie gedurende het 
gerechtelijk onderzoek en met betrekking tot het verloop van dit gerechtelijk onder
zoek terwijl diezelfde kamer van inbeschuldigingstelling nu geroepen wordt om in het 
kader van de regeling van de rechtspleging uitspraak te doen over bezwaren die al of 
niet zouden blijken uit het gevoerde gerechtelijk onderzoek, wat impliceert dat het on
derzoek volledig is; de vraag ofhet onderzoek aldan niet volledig is en of aldan niet 
bijkomende onderzoeksmaatregelen dienen te worden verricht derhalve ook cru
ciaal is voor de kamer van inbeschuldigingstelling in de fase van de regeling van de 
rechtspleging betreffende misdrijven ten laste gelegd aan personen die in een aan
verwant onderzoek lastens de eisers belast zijn met de uitvoering van onderzoeks
daden; nu een eventuele buitenvervolgingstelling van de verdachten voor de eisers on
herroepelijk een einde stelt aan de door hen op gang gebrachte strafvordering, en in 
het kader van de regeling van de rechtspleging de vraag naar de volledigheid van het 
gerechtelijk onderzoek en het eventueel uitvoeren van bijkomende onderzoeks
handelingen cruciaal is, de grotendeels identieke sarrienstelling van het betrokken 
rechtsprekend orgaan een objectief gerechtvaardigde twijfel kan qoen ontstaan om
trent de geschiktheid van die magistraten om op onpartijdige wijze uitspraak te doen 
en derhalve de eisers konden vrezen dan niet meer onbevangen over hun verzoek tot 
het stellen van aanvullende onderzoeksdaden zou worden geoordeeld en zij zo
doende geen eerlijk proces in de zin van artikel 6 E.V.R.M. zouden genieten; de appel
rechters derhalve, door te beslissen dat zij bij de beoordeling van de vordering tot re
geling van de rechtspleging kennis kunnen nemen van een herhaald verzoek tot het 
verrichten van bijkomende onderzoekshandelingen, hun beslissing niet naar recht ver
antwoorden (schending van alle in het middel aangehaalde algemene rechtsbegin
selen en artikel 6 E.V.R.M.) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, enerzijds, artikel 61quinquies Wetboek van Strafvor

dering impliceert dat, in de loop van eenzelfde gerechtelijk onderzoek, de
zelfde onderzoeksrechter of dezelfde kamer van inbeschuldigingstelling na 
een bepaalde termijn eventueel opnieuw uitspraak kan moeten doen over een 
nieuw verzoekschrift van de inverdenkinggestelde of de burgerlijke partij tot 
het verrichten van een bijkomende onderzoekshandeling met het zelfde voor
werp als een vroeger verzoekschrift; 

Dat, anderzijds, artikel 127 Wetboek van Strafvordering impliceert dat de 
kamer van inbeschuldigingstelling, bij de regeling van de rechtspleging, uit
spraak kan moeten doen over bijkomende onderzoekshandelingen met het
zelfde voorwerp als dit waarover ze reeds in de loop van het gerechtelijk on
derzoek uitspraak heeft gedaan; 

Overwegende dat in beide gevallen moet worden geoordeeld op grand van 
het dossier op het ogenblik van de te wijzen beslissing; 

Overwegende dat aldus de omstandigheid dat de samenstelling van de ka
mer van inbeschuldigingstelling die in de loop van het gerechtelijk onder
zoek reeds geoordeeld heeft over een hager beroep beroep tegen de beslis
sing van de onderzoeksrechter betreffende bijkomende onderzoeks
verrichtingen, dezelfde is als deze die ter gelegenheid van de regeling van 
de rechtspleging over bijkomende onderzoekshandelingen met hetzelfde voor
werp oordeelt, geen objectief gerechtvaardigde twijfel kan doen ontstaan be
treffende de onpartijdigheid van de rechters; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
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Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel geheel is afgeleid uit de in het tweede on-

derdeel vergeefs aangevoerde onwettigheid; 
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is; 
II.3. op de voorzieningen tegen het arrest van 10 mei 2001: 
Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren; 

Om die redenen, verleent akte van de afstanden zoals bepaald; ver
werpt de voorzieningen voor het overige; veroordeelt de eisers in de kos
ten van hun voorziening. 

2 oktober 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Huybrechts, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Verbist. 

Nr. 519 

2e KAMER - 3 oktober 2001 

1 o RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- VOORWAAR
DEN. 

2° RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN- VRIJSPRAAK VAN 
EEN MISDRIJF- VASTSTELLING VAN EEN AFZONDERLIJK MISDRIJF- GEEN BESLISSING OVER 
DE GROND VAN DAT AFZONDERLIJK MISDRIJF- GEVOLG. 

3° RECHTERLIJK GEWIJSDE- GEZAG VAN GEWIJSDE- STRAFZAKEN -AFZONDER
LIJKE STRAFRECHTELIJKE KWALIFICATIES -AFZONDERLIJKE MISDRIJVEN- BEGRIP. 

4 ° STRAFVORDERING- AFZONDERLIJKE STRAFRECHTELIJKE KWALIFICATIES- AFZON
DERLIJKE MISDRIJVEN -BEG RIP. 

1 o In strafzaken hebben alleen de onherroepelijke beslissingen van de rechter die over 
de grand van de strafvordering uitspraak doen gezag van gewijsde (1). 

2° Het gezag van gewijsde van de vrijspraak van een telastlegging en van de rede
nen waarop deze noodzakelijkerwijs steunt, kleeft niet aan de overweging van dat ar
rest m. b. t. het bestaan van een afzonderlijk misdrijf, wanneer dat arrest niet ten grande 
uitspraak heeft gedaan over dat afzonderlijk misdrijf. 

3° en 4 o De heterogeniteit van de bestanddelen van twee strafrechtelijke kwalifica
ties bewijst op zich het bestaan van twee afzonderlijke misdrijven niet. 

(1) R.P.D.B., Aanv., dl. VI, yo Chose jugee, 1983, biz. 284 tot 288, nrs. 134 tot 154; R. ScHRE
VENS, L'autorite de Ia chose jugee au penal, Verslag op het IXde Internationaal Congres voor ver
gelijkend recht, C.l.D.C., 19714, biz. 596 tot 599; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS en A. MASSET, Ma
nuel de procedure penale, Luik, uitg. Collection Scientifique de Ia Fac. de Droit de Liege, ed. du 
Jeune Barreau de Liege, 1989, biz. 936; CH. HENNAU en J. VERHAEGEN, Droit penal general, tweede 
uitg., Brussel, Bruylant, 1995, biz. 234 en 235; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, 
Deurne, Kluw~Jr, 1994, biz. 91; H.-D. BosLY en D. V ANDERMEERSCH, Droit de la procedure penale, 
Brugge, Die Keure, 1999, biz. 174 en 175. . , 
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(W ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.Ol.0537.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 27 februari 2001 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Luik; 

Overwegende dat de persoon die in het bestreden arrest en in de akte van 
cassatieberoep G.H. genoemd wordt, de hierboven aangewezen eiser G.H. is; 

Over het middel : miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van 
gewij sde in strafzaken, 

doordat het beroepen arrest, na in zijn arrest van 7 maart 2000 erop te hebben ge
wezen dat het hof van beroep de telastlegging van aanranding van de eerbaarheid, op 
5 juli 1998 gepleegd op de persoon van een kind beneden de leeftijd van 16 jaar (G.P.), 
niet bewezen verklaart en eiser dienaangaande vrijspreekt, de (nieuwe) vervolgin
gen die tegen eiser zijn ingesteld wegens op diezelfde dag, op diezelfde plaats en in 
aanwezigheid van dezelfde persoon gepleegde openbare zedenschennis niettemin ont
vankelijk verklaart, en eiser wegens die nieuwe telastlegging veroordeelt tot een ge
vangenisstrafvan twee maanden en een geldboete van honderd frank, en hem ge
durende twee jaar ontzet uit de in artikel31 van het Strafwetboek bedoelde rechten, 
en de door eiser opgeworpen exceptie van het gezag van gewijsde verwerpt, op grond : 
"dat, in de regel, de beklaagde jegens wie de feitenrechter, in correctionele of crimi
nele zaken, een beslissing heeft genomen, d.w.z. een vrijsprekende ofveroordelende 
beslissing die in gezag van gewijsde is gegaan, geen tweede maal kan worden ver
volgd, zelfs op grond van een andere kwalificatie, op voorwaarde, evenwel, dat dit be
ginsel aileen kan worden toegepast wanneer de nieuwe vervolgingen op hetzelfde feit 
gegrond zijn; dat zulks te dezen niet het geval is, aangezien het hof (van beroep), in 
zijn thans in kracht van gewijsde gegane beslissing van 7 maart 2000, definitiefbe
slist dat de oorspronkelijk aan de beklaagde verweten telastlegging van aanran
ding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging, en die van de door de rechtbank 
in aanmerking genomen openbare zedenschennis, na wijziging van de eerstge
noemde telastlegging, twee verschillende strafbare feiten zijn; dat, ter overtuiging, ai
leen eraan herinnerd hoeft te worden dat aanranding van de eerbaarheid elke vorm 
van aantasting van iemands eerbaarheid omvat; dat het van zedenschennis ver
schilt, in zoverre het onderscheidend kenmerk van zedenschennis erin bestaat een 
schandaal uit te lokken, de zeden te beschamen, de integriteit aan te tasten van de
genen die er getuige van zijn; dat zedenschennis de eerbaarheid van geen enkele per
soon in het bijzonder aanrandt, terwijl aanranding van de eerbaarheid daarentegen 
een schuldige en een slachtoffer veronderstelt; dat de vervolgingen bijgevolg ontvan
kelijk zijn", 

terwijl er ten aanzien van een vrijgesproken beklaagde sprake is van een rechter
"lijk gewijsde dat nieuwe vervolgingen en een veroordeling uitsluit, wanneer de nieuwe 
strafvordering gegrond is op het feit of de feiten die tot het eerste vrijsprekend von
nis hebben geleid; in tegenstelling tot wat het bestreden arrest beweert, de nieuwe ver
volgingen die tegen eiser zijn ingesteld wegens openbare zedenschennis, gepleegd op 
5 juli 1998 te V. in aanwezigheid van een kind beneden de leeftijd van zestienjaar (G.P.), 
gegrond zijn op dezelfde feiten als die welke oorspronkelijk gekwalifi.ceerd zijn als op 
dezelfde dag en op dezelfde plaats gepleegde aanranding van de eerbaarheid op de per
soon van G.P., waarvoor eiser is vrijgesproken bij arrest van 7 maart 2000; eiser, zo
als het arrest van 7 maart 2000 vaststelt, is vervolgd wegens aanranding van de eer
baarheid op de persoon van G.P., en de eerste rechter ( = het vonnis van 28 juli 1999 
van de Correctionele Rechtbank te Neufchateau) hem veroordeeld heeft wegens open
bare zedenschennis, gepleegd in aanwezigheid van een kind beneden de leeftijd van 
zestienjaar, zonder hem te hebben verzocht zich te verdedigen tegen "de aldus ge
wijzigde telastlegging"; het arrest tevergeefs hiertegenover stelt dat het hofvan be
roep in zijn arrest van 7 maart 2000 beslist heeft dat de telastlegging van open bare 
zedenschennis een "afzonderlijk strafbaar feit" is van aanranding van de eerbaar-
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heid; aileen moet worden vastgesteld dat het arrest van 7 maart 2000 het vonnis van 
28 juli 1999 van de Correctionele Rechtbank te Neufchateau heeft vernietigd en ei
ser heeft vrijgesproken van de telastlegging van aanranding van de eerbaarheid, na 
erop te hebben gewezen dat eiser niet is verzocht zich te verdedigen tegen de als open
bare zedenschennis gekwalificeerde telastlegging; de omstandigheid dat de in de tweede 
vervolging ten laste gelegde openbare zedenschennis een afzonderlijk misdrijf is en 
niet dat op grond waarvan de eerste vervolging is ingesteld, niet betekent dat de aan 
beide vervolgingen onderliggende feiten verschillend zijn; de correctionele rechter niet 
uitsluitend kennisneemt van het feit zoals het gekwalificeerd werd, maar alle aspec
ten ervan moet beoordelen, rekening houdende met elk verband dat het voormelde feit 
met het strafrecht kan hebben; de beklaagde die, in correctionele zaken, is vrijge
sproken, niet meer kan worden vervolgd op grond van het feit dat tot het vrijspre
kend vonnis aanleiding heeft gegeven, zelfs als het, zoals te dezen, anders gekwali
ficeerd wordt en, in die andere kwalificatie, een "afzonderlijk" misdrijfvormt; het 
bestreden arrest, bijgevolg, dat de tegen eiser ingestelde vervolgingen wegens open
bare zedenschennis, gepleegd in de aanwezigheid van G.P., ontvankelijk verklaart en 
hem op die grond veroordeelt, hoewel eiser daarv66r voor datzelfde feit is vervolgd, dat 
toen gekwalificeerd was als aanranding van de eerbaarheid, gepleegd op G.P., en hij 
daarvan was vrijgesproken bij een arrest van 7 maart 2000 van het Hofvan Beroep 
te Luik, het gezag van gewijsde van dat eerste arrest miskent : 

Overwegende dat, enerzijds, alleen de onherroepelijke beslissingen van de 
rechter die over de grond van de strafvordering uitspraak doen, gezag van 
gewijsde hebben; 

Overwegende dat het Hofvan Beroep te Luik, bij het in kracht van ge
wijsde gegane arrest van 7 maart 2000, het vonnis van 28 juli 1999 vernie
tigt, dat eiser veroordeeld had wegens openbare zedenschennis, gepleegd op 
5 juli 1998 te V., afdeling C., in aanwezigheid van een kind beneden de leef
tijd van zestien jaar, op grond dat eiser "niet was verzocht te verschijnen op 
grond van die aldus gewijzigde telastlegging, terwijl het een afzonderlijk mis
drijf (betrof)" en niet dat waarop de oorspronkelijke telastlegging was ge
grond, met name aanranding van de eerbaarheid op de persoon van die zelfde 
minderjarige beneden de leeftijd van zestienjaar, gepleegd met geweld ofbe
dreiging op dezelfde dag en plaats, en met de omstandigheid dat hij van zijn 
gezag of van de aan zijn ambtsbediening toegekende faciliteiten misbruik heeft 
gemaakt, en dat het voormelde verzuim een "schending van een substan
Wile rechtsvorm" opleverde; dat het voormelde hof van beroep, bij wege van 
nieuwe beschikkingen en na evocatie, de oorspronkelijke telastlegging ver
volgens niet bewezen verklaart en eiser van rechtsvervolging ontslaat; 

Overwegende dat het gezag van gewijsde van de vrijspraak van een te
lastlegging aanranding van de eerbaarheid en van de redenen waarop deze 
noodzakelijkerwijs steunt, niet kleeft aan de overweging van dat arrest met 
betrekking tot "een afzonderlijk misdrijf' van openbare zedenschennis, wan
neer dat arrest niet ten gronde uitspraak heeft gedaan over dat "afzonder
lijk misdrijf'; 

Overwegende dat, bijgevolg, de appelrechters de door eiser opgeworpen ex
ceptie van gezag van gewijsde bij het bestreden arrest niet wettig hebben ver
worpen, op grond dat het hof van beroep op 7 maart 2000 definitief beslist 
had dat de openbare zedenschennis een afzonderlijk misdrijf vormde; 

Overwegende dat, daarenboven, de heterogeniteit van de bestanddelen van 
twee strafrechtelijke kwalificaties op zich het bestaan van twee afzonder
lijke misdrijven niet bewijst; 

Overwegende, bijgevolg, dat de appelrechters hun voormelde beslissing 
evenmin naar recht verantwoorden door hieraan toe te voegen "dat (om tot 
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hun overtuiging te komen) aileen eraan herinnerd hoeft te worden dat aan
randing van de eerbaarheid elke vorm van aantasting op iemands eerbaar
heid_omvat; dat het van zedenschennis verschilt, in zoverre het onderschei
dend kenmerk van zedenschennis erin bestaat een schandaal uit te lokken, 
de zeden te beschamen, de integriteit aan te tasten van degenen die er ge
tuige van zijn; dat zedenschennis de eerbaarheid van geen enkele persoon 
in het bijzonder aanrandt, terwijl aanranding van de eerbaarheid een schul
dige en een slachtoffer veronderstelt"; 

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 Hof van Be
roep te Brussel. 

3 oktober 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - ver
slaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 520 

2e KAMER- 3 oktober 2001 

1 o VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING ,--- PROBATIEUITSTEL- HERROEPING- MOTIVERING- VOORWAARDE. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- VEROORDELING MET 
UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- PROBATIEUITSTEL- HERROEPING
VOORWAARDE. 

1 o en 2° De voorwaarden die de rechter aan .een maatregel van uitstel hecht, moeten 
cumulatiefworden vervuld, zodat de mogelijke herroeping van het probatieuitstel re
gelmatig met redenen is omkleed en naar recht is verantwoord door de vaststel
ling dat een van die voorwaarden niet wordt nageleefd. (Art. 14, § 2, Probatie
wet.) 

(W ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.Ol.0881.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 mei 2001 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik; 
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Overwegende dat de voorwaarden die de rechter aan een maatregel van 
uitstel hecht, cumulatief moe ten worden vervuld, zodat de mogelijke her
roeping van het probatieuitstel regelmatig met redenen is omkleed en naar 
recht is verantwoord door de vaststelling dat een van die voorwaarden niet 
wordt nageleefd; 

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

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

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

3 oktober 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter- ver
slaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. A. Garot, Verviers. 

Nr. 521 

2e KAMER - 3 oktober 2001 

VREEMDELINGEN- VRIJHEIDSBEROVING- ADMINISTRATIEVE MAATREGEL- BEROEP BIJ 
DE RECHTERLIJKE MACHT- GRENS. 

Alteen de vreemdeling jegens wie een van de in artikel 71, Vreemdelingenwet, be
doelde vrijheidsberovende maatregelen wordt genomen, kan tegen die maatregel het 
in dat artikel bedoelde beroep instellen; het beroep dat ingesteld wordt door een vreem
deling die niet persoonlijk is getroffen door een dergelijke maatregel, is doelloos en 
bijgevolg niet ontvankelijk (1). (Art. 71 Vreemdelingenwet.) 

(S ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.01.1271.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 september 2001 gewe
zen door het Hofvan Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

Overwegende dat de vreemdeling jegens wie een van de vrijheidsbero
vende maatregelen wordt genomen, bedoeld in artikel 71 van de wet van 15 
december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, tegen die maatregel het in 
dat artikel bedoelde beroep kan instellen; 

(1) Zie Cass., 4 feb. 1998, A.R. P.97.1703.F, nr. 67. 
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Overwegende dat het arrest vaststelt dater jegens eiseres, minderja
rige, geen dergelijke maatregel is genomen, "maar dat het haar om huma
nitaire redenen toegestaan is bij haar moeder te verblijven", die van haar vrij
heid is beroofd door een ministeriele beslissing waarvan het hofvan beroep 
bij arrest van 31 augustus 2001, de wettigheid heeft onderzocht; ~ 

Dat het arrest uit die vaststellingen wettig heeft kunnen afieiden dat het 
beroep van eiseres doelloos is; 

Dat de grief 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; laat de kosten ten laste van de 
Staat. 

3 oktober 2001 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever : de h. de Codt - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat : mr. A. Lubemba, Brussel. 

Nr. 522 

2e KAMER- 3 oktober 2001 

1° ONDERZOEKSGERECHTEN- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- RECHTS
PLEGING- REGELMATIGHEID- 'IOEZICHT- VERPLICHTING. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- HOGER BEROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTEL
LING- RECHTSPLEGING- REGELMATIGHEID - 'IOEZICHT- VERPLICHTING. 

1 o en 2° De kamer van inbeschuldigingstelling moet, op vordering van het openbaar 
ministerie of op verzoek van een van de partijen, de regelmatigheid van de haar voor
gelegde procedure nagaan in alle gevallen waarin ze van de zaak kennisneemt; die 
regel is eveneens van toepassing, wanneer dat rechtscollege kennisneemt van een ha
ger beroep inzake voorlopige hechtenis (1). (Art. 235bis, §§ 1 en 2, Sv.) 

(N ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.Ol.1303.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 september 2001 ge
wezen door het Hofvan Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstel
ling; 

(1) Zie Cass., 24 nov. 1999, A.R. P.99.1524.F, nr. 628. 
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Over het tweede middel : 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat de beslissing, waarbij de opheffing van een aanhou

dingsbevel wordt bevolen mits voorafgaandelijk een borgsom betaald wordt, 
een beslissing is waarbij de hechtenis gehandhaafd wordt totdat de ver
eiste borgsom is betaald; 

Overwegende dat, krachtens artikel 235bis, §§ 1 en 2, van het Wetboek van 
Strafvordering, de kamer van inbeschuldigingstelling, op vordering van het 
openbaar ministerie of op verzoek van een van de partijen, de regelmatig
heid van de haar voorgelegde procedure moet nagaan, in aile gevallen waarin 
ze van de zaak kennisneemt; dat die regel eveneens van toepassing is, wan
neer dat rechtscollege kennisneemt van een hoger beroep inzake yoorlo-
pige hechtenis; (: · 

Overwegende dat eiser voor de appelrechters heeft aangevoerd dat de Bel
gische strafrechter niet bevoegd is om kennis te nemen van de tegen hem in
gestelde vervolgingen wegens oplichting en misbruik van vertrouwen, op grond 
dat de litigieuze feiten zich hebben voorgedaan buiten het Belgische grond
gebied en dat de voorwaarden voor de toepassing van artikel10, 5°, van de 
voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering te dezen niet zijn ver
vuld; 

Overwegende dat het arrest, nate hebben beslist "dat het tegen (eiser) uit
gevaardigde aanhoudingsbevel dus moet worden opgeheven, op voor
waarde dat hij voorafgaandelijk een borgsom van 500.000 BEF betaalt over
eenkomstig de beschikking tot opheffing die de onderzoeksrechter op 4 
augustus 2001 heeft genomen", vermeldt dat "voor het overige, de door (ei
ser) in conclusie uiteengezette argumentatie bijgevolg totaal irrelevant is"; 
dat, aldus, de appelrechters hun beslissing niet naar recht verantwoor
den; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

' . Om die redenen, zonder dat er grond bestaat tot onderzoek van de ove-
rige grieven die niet kunnen leiden tot cassatie zonder verwijzing, vernie
tigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden ge
maakt op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de 
Staat : verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling van het 
Hof van Beroep te Brussel, anders samengesteld. 

3 oktober 2001 - 2e karner - Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter - 1-er
slaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat: mr. S. Birenbaum, Brussel. 

Nr. 523 

1 e KAMER - 4 oktober 2001 

1 o KOOPHANDEL. KOOPMAN- BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP MET DE VORM VAN EEN 

HANDELSVENNOOTSCHAP- STATUTEN- BURGERLIJK DOEL- VEINZING- GEVOLG. 
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2° FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AK
KOORD- BEGRIP. VEREISTEN VAN RET FAILLISSEMENT- KOOPMAN- BURGERLIJKE VEN
NOOTSCHAP MET DE VORM VAN EEN HANDELSVENNOOTSCHAP- STATUTEN- BURGERLIJK 
DOEL- VEINZING- GEVOLG. 

1 o en 2° Wanneer uit de wil van de oprichters van een burgerlijke vennootschap die de 
vorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen blijkt dat het werkelijke doel 
van de venootschap een handelsdoel is en de oprichters slechts door veinzing en om 
een wet van openbare orde te omzeilen een burgerlijk doel in de statuten hebben in
geschreven, krijgt de vennootschap de hoedanigheid van koopman en han zij wor
den failliet verklaard (1) (2). (Artt. 1 Vennootschappenwet, 1832 B.W. en 437 Faill\W., 
zoals destijds geldend.) 

(ANTWERPS ADMINISTRATIEKANTOOR N.V. IN VEREFFENING E.A. 
T. ANTWERPS BEROEPSKREDIET C.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. C.99.0086.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 oktober 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Antwerp en; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1134, 1321, 1832, deze laatste bepaling in haar versie 
zowel v66r als na de wet van 13 april1995, en 1873 van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 
2 van de gecotirdineerde wetten op de handelsvennootschappen, die titel IX van hoek 
I van het Wetboek van Koophandel vormen, zoals van toepassing v66r de wet van 13 
april1995, 212, eerste lid, van voomoemde wetten zoals van toepassing v66r diens op
heffing door de wet van 13 april 1995, 1 en 2 van voornoemde Vennootschapswet, zo
als gewijzigd door de wet van 13 april 1995, 30, 2°, 70, 70bis en 178 van voor
noemde Vennootschapswet, 1, 2 en 3 van titel I hoek I van het Wetboek van Koophandel, 
gecotirdineerd bij wet van 15 december 1872, 437 van de faillissementswet van 18 april 
1851, die hoek III van het Wetboek van Koophandel vormt, zoals van toepassing v66r 
de opheffing door de wet van 8 augustus 1997, 

doordat het bestreden arrest eisers' hoger beroep ongegrond verklaart en het be
roepen vonnis waarbij eiseres failliet werd verklaard bevestigt, onder meer op vol
gende gronden : 

"De gegevens voor de beoordeling van dit geschil kunnen als volgt samengevat wor
den: 

1. Op 3 januari 1979 werd een B.V.B.A. 'Rephil' opgericht. 

2. Op 24 oktober 1986 werd deze vennootschap omgevormd tot een N.V. en haar naam 
gewijzigd in 'Accountantskantoor Duthoo & Partners'. 

(1) Zie Cass., 15 april1943, Bull. en Pas., 1943, I, 142; 30 april1945, Arr. Verb1: 1945, 139; 19 
mei 1961, R. W 1961-62, 1603. 

(2) Het O.M. concludeerde eveneens tot verwerping van het cassatieberoep. Het was echter van 
mening dat de feitenrechters terecht de werkelijke (commerciele) activiteit van de N.V. Ant
werps Administratiekantoor in aanmerking hadden genomen om vast te stellen dat zij koop
man is nu het statutair doel niet kon tegengeworpen worden aan eerste verweerster; uit art. 63bis 
Vennootschappenwet volgt immers dat de naamloze vennootschap in de regel oak door doel
overschrijdende handelingen gebonden is (zie J. RoNSE, "Kan een V.Z.W. failliet verklaard wor
den?" in Liber Amicorum F. Dumon, Kluwer 1983, (219) 239; K. GEENS, M. DENEF, F. HELLE
MANS, R. TAS en J. V ANANROYE, "Overzicht van rechtspraak. Vennootschappen 1992-1998" T.P.R., 
2000, (99) 162 nr. 69). 
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3. Op 12 april 1989 kwamen alle aandeelhouders van deze vennootschap, met name 
(eiser) (houder van 1.200 aandelen) en zijn echtgenote J.P. (houder van 50 aande
len) in buitengewone algemene vergadering samen. Op deze vergadering werd de naam 

. van de vennootschap gewijzigd in 'Duthoo & Partners', nam de vennootschap de rechts
vorm aan van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een handelsvennoot
schap en werd haar doel als volgt omschreven : '( ... ) de burgerlijke bedrijvigheid van 
accountant zoals omschreven door artikel 78 van de wet van 21 februari 1985, even
als alle werkzaamheden die er mee verenigbaar zijn', 

4. Door haling werd gedaan van de inschrijving in het handelsregister te Antwer
pen en op 17 mei 1989 werd de vennootschap onder nr. 362 ingeschreven in het re
gister der burgerlijke vennootschappen. 

5. (Eiser) ontwikkelde via allerlei 'satellietvennootschappen' rondom N.V. Resi
dence Durbuy in de jaren 90 een vakantiepark 'Residence Durbuy' te Barvaux, dat be
staat uit tientallen hectaren grond, een groot receptiegebouw, 117 appartementen, een 
subtropisch zwembad, seminarieruimten enz. De financiering daarvan gebeurde door 
kredieten van honderden miljoenen franken. 

6. In 1993 koopt N.V. Duthoo & Partners van N.V. Belgian Holidays (later N.V. Re
sidence Durbuy) bouwgronden (deel uitmakend van het vakantiedorp Residence Dur
buy) en bouwt daarop een 'appartement en hotelgebouw' (cfr. de notariele akte van 10 
november 1995, stuk 13 van het bundel van de curators) met een kostprijs van om en 
bij de 40 miljoen BEF. Dezelfde N.V. Duthoo & Partners heeft tevens in het vastgoed
project 'Residence Durbuy' nog zes appartementen en een gebouw (in gebruik als su
perette, receptieruimte en burelen van een vennootschap APR) verworven. Deze ge
bouwen werden door Duthoo & Partners nooit gebruikt maar volgens haar 'ter 
beschikking gesteld van de N.V. Residence Durbuy', die ze verder verhuurde, 

Voormeld 'appartements- en hotelgebouw' werd door N.V. Duthoo & Partners op 10 
november 1995 bij middel van 'overdracht ten titel van opstalvestiging' (mits een prijs 
van 50 miljoen BEF) ter beschikking gesteld van de N.V. 'DeLage Landen Leasing' 
die op haar beurt deze gebouwen leasde aan N.V. Residence Durbuy.7. 

In 1995 verkocht N.V. Duthoo & Partners haar accountantsactiviteiten (waarvan de 
omvang uit geen enkel meegedeeld gegeven ofneergelegd stuk blijkt) aan een B.V.B.A. 
A&M Tax Consultants Duthoo & Partners. 

8. Op 8 mei 1996 werd de benaming van N.V. Duthoo & Partners veranderd in 'Ant
werps Administratiekantoor' en werd deze vennootschap ontbonden en in vereffe
ning gesteld. 

9. Bij onderhandse akte van 27 december 1996 verkocht (eiseres) (vertegenwoor
digd door haar vereffenaar (eiser)) haar gebouwen in het vakantiepark Residence Dur
buy (mits een prijs van 30 miljoen BEF) aan een N.V. Mondia Trade. Deze verkoop
overeenkomst werd op verzoek van de curators van N.V. Antwerps Administratiekantoor 
in vereffening bij vonnis van 12 mei 1997 van de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Marche-en-Famenne in het nadeel van Mondia Trade (die de koopsom niet betaald had) 
ontbonden. 

( ... ) dat uit de hoger uiteengezette feiten blijkt dat (eiseres) vanaf 1993 ook deel
nam aan de commerciele exploitatie van het vastgoedsproject 'Residence Durbuy'; 

Dat de uitleg van (de eisers) dat zij voormelde onroerende goederen (met een waarde 
van minimaal 80 miljoen BEF) enkel kochten en lieten bouwen om de accountants
activiteiten van Duthoo & Partners in onder te brengen niet aileen door geen enkel 
verifieerbaar gegeven gestaafd wordt maar bovendien, gelet op de zeer grote om
vang en het gekend gebruik van deze gebouwen (waarvan er een hotel genoemd wordt) 
totaal onwaarschijnlijk is; 

Dat het dan ook bewezen is dat N.V. Duthoo & Partners (later N.V. Antwerps Ad
ministratiekantoor) minstens vanaf 1993 tevens de commerciele activiteit van vastgoed
projectontwikkelaar uitoefende en vanaf 1995 dit zelfs haar uitsluitende activiteit (de 
accountantsactiviteiten verkocht zijnde) was. 

Dat (eiseres) dan ook onder het mom van een burgerlijke vennootschap (die de vorm 
van een handelsvennootschap had aangenomen) een handelsactiviteit ontwikkelde; 
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( ... ) dat geen enkele wettelijke bepaling er aan in de weg staat dat zulke vennoot
schap failliet verklaard wordt; 

Dat inderdaad artikel1 Venn. W. enkel stelt dat een vennootschap (die de rechts- , 
vorm van een handelsvennootschap heeft aangenomen) die de uitoefening van een 'bur
gerlijke activiteit tot doel heeft' een burgerlijke vennootschap is '( ... ) die niet de hoe
danigheid van koopman heeft'; 

Dat het daartoe echter niet volstaat dat, ongeacht de werkelijk uitgeoefende acti
viteit- in casu uitsluitend nog een handelsactiviteit- het statutair doel een 'bur
gerlijke activiteit' is; 

Dat (eiseres) uitsluitend de uitoefening van een handelsactiviteit tot doel had en aan 
haar juridische veinzing een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een han
delsvennootschap te zijn geen rechtsgevolg kan gegeven worden, te meer daar de wet
telijke bepalingen (artikel 437 oud Faill. W.) waarbij de vereisten worden gesteld op
dat een (rechts)persoon failliet kan verklaard worden de openbare orde betreffen (cfr. 
Cass., 26 april 1962, Pas. 1962, I, 930)" (arrest pp. 4, 5 en 7), 

terwijl, eerste onderdeel, veinzing, die derden op grond van artikel 1321 van het Bur
gerlijk Wetboek toelaat de schijnakte naast zich neer te leggen en zich te beroepen op 
de werkelijke bedoeling van partijen, het gelijktijdig bestaan van twee rechtshande
lingen veronderstelt, waarbij de gesimuleerde handeling niet de op dat ogenblik be
staande werkelijke wil weergeeft. 

Het al dan niet bestaan van veinzing in hoofde der contractpartijen derhalve dient 
te worden beoordeeld op het ogenblik van de totstandkoming van kwestieuze rechts
handelingen. 

Het bestreden arrest vaststelt dat op 12 april 1989 eiseres de rechtsvorm van een 
burgerlijke vennootschap onder de vorm van een handelsvennootschap heeft aange
nomen en dat haar doel als volgt werd omschreven : "( ... ) de burgerlijke bedrijvig
heid van accountant zoals omschreven door artikel 78 van de wet van 21 februari 1985, 
evenals alle werkzaamheden die er mee verenigbaar zijn"; 

De appelrechters vervolgens overwegen dat "minstens vanaf 1993 (eiseres) te
vens de commerciele activiteit van vastgoedprojectontwikkelaar uitoefende en vanaf 
1995 dit zelfs haar uitsluitende activiteit (de accountantsactiviteiten verkocht zijnde) 
was''. 

Het bestreden arrest uit deze vaststellingen afteidt dat eiseres "onder het mom van 
een burgerlijke vennootschap (die de vorm van een handelsvennootschap had aan
genomen) een handelsactiviteit ontwikkelde", en "uitsluitend de uitoefening van een 
handelsactiviteit tot doel had en dat aan haar juridische veinzing geen rechtsgevolg 
kan gegeven worden"; 

Uit voornoemde vaststellingen van het bestreden arrest evenwel niet kan worden 
afgeleid dat het op 12 april 1989 omschreven statutair doel van eiseres niet zou heb
ben overeengestemd met het op dat ogenblik werkelijk beoogde doel; 

Het bestreden arrest overigens deze vaststelling niet bevat, 

zodat het bestreden arrest op grond van de enkele vaststellingen die het bevat, en 
waaruit niet blijkt dat op 12 april1989 geveinsd werd bij het statutair vastleggen van 
het burgerrechtelijk doel van eiseres, niet wettig kon beslissen dat aan eiseres' juri
dische veinzing een burgerlijke vennootschap onder de vorm van handelsvennoot
schap te zijn geen rechtsgevolg kan gegeven worden (schending van artikel1321 van 
het Burgerlijk Wetboek) en ieder rechtsgevolg aan het door het bestreden arrest zelf 
vastgesteld statutair doel en burgerrechtelijk karakter van eiseres ontzeggen zon
der miskenning van de verbindende kracht van de bepalingen van de statu ten van ei
seres, meer bepaald de artikelen 1 en 3, zoals zij werden gewijzigd door de beslis
singen (besluiten 2 en 3), genomen op de buitengewone algemene vergadering van de 
aandeelhouders van de N.V. Accountantskantoor Duthoo & Partners, gehouden voor 
notaris G. G. te Antwerpen (Borgerhout) op 12 april1989, tot wijziging van de vorm 
en het doel van de vennootschap, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staats
blad van 9 mei 1989 onder nummer 890509-39, en door het bestreden arrest weer
gegeven sub 3, p. 4 (schending van de artikelen 1134 Burgerlijk Wetboek en voor zo-
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veel als nodig 1832 Burgerlijk Wetboek, zowel in zijn versie v66r als na de inwer
kingtreding van de wet van 13 april1995, 212, eerste lid, Vennootschapswet v66r zijn 
opheffing door de wet van 13 april1995, 1 en 2 Vennootschapswet, in hun versie zo
wel v66r als na de inwerkingtreding van de wet van 13 april 1995, 70, 70bis en 178 
Vennootschapswet); 

terwijl, tweede onderdeel, naar luid van artikel437 van de Faillissementswet (owi) 
aileen de koopman die ophoudt te betalen en waarvan het krediet aan het wanke
len is gebracht, in staat van faillissement is; 

De vennootschap handelaar wordt door haar statutair doel, binnen hetwelk zij han
delingsbekwaam is; derhalve slechts vennootschappen, die volgens hun statutaire doel
omschrijving zijn opgericht voor de uitoefening van een daarin opgegeven handels
bedrijvigheid, de hoedanigheid van handelaar verwerven; 

Deze stelling steun vindt in artikel1 (oud) Vennootschapswet, naar luid waarvan 
handelsvennootschappen vennootschappen zijn, die daden van koophandel tot doel heb
ben; 

De omstandigheid dat artikel212, eerste lid (oud), van de Vennootschapswet de ven
nootschappen waarvan het doel burgerrechtelijk is, toeliet de rechtsvorm van een han
delsvennootschap aan te nemen, hen hun burgerrechtelijke aard weliswaar niet deed 
verliezen; 

Een zelfde regel neergelegd is in het door de wet van 13 april 1995 gewijzigde ar
tikel 1 van de Vennootschapswet, waarvan het bestreden arrest toepassing maakt; 

Overeenkomstig laatstgenoemde wetsbepaling de vennootschappen, die de rechts
vorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen, de uitoefening van een 
handelsactiviteit of van een burgerlijke activiteit tot doel hebben; in het eerste ge
val worden zij beschouwd als handelsvennootschappen en verkrijgen zij de hoeda
nigheid van koopman; in het tweede geval worden zij beschouwd als burgerlijke ven
nootschap, die de rechtsvorm van een handelsvennootschap hebben aangenomen; zij 
verkrijgen niet de hoedanigheid van koopman; 

In navolging van de hiervoren gehuldigde beginselen de omschrijving van de aard 
van de door de vennootschap uit te oefenen activiteit, zoals deze blijkt uit de statu
taire doelomschrijving, bepalend is voor de aanwijzing van de aard van de vennoot
schap - handelsrechtelijk dan wel burgerrechtelijk- en derhalve voor de hoeda
nigheid van koopman en dit ongeacht de (latere) door de vennootschap daadwerkelijk 
uitgeoefende activiteit, 

Het bestreden arrest dan ook ten onrechte van oo~deel is dat het "niet volstaat" dat 
het statutair doel van de vennootschap een burgerrechtelijk activiteit tot voorwerp heeft, 
"ongeacht de werkelijk uitgeoefende activiteit", om deze vennootschap als een bur
gerlijke vennootschap te aanzien en derhalve aan te nemen dat bij gebreke aan hoe
danigheid van koopman deze niet failliet kan verklaard worden, 

Het bestreden arrest vervolgens beslist dat de N.V. Antwerps Administratiekan
toor (in vereffening) uitsluitend de uitoefening van een handelsactiviteit tot doel had; 

Het tot dit besluit komt op grond van de feitelijke gegevens, die deze overweging voor
afgaan en waarin het vaststelt dat sinds 1993 eiseres tevens een commerciele acti
viteit uitoefende en deze activiteit vanaf 1995 zelfs haar uitsluitende activiteit vormt; 

. Het hofvan beroep aldus in miskenning van de hiervoren uiteengezette principes 
de door eiseres na haar oprichting uitgeoefende activiteiten in aanmerking neemt voor 
de bepaling van de aard van eiseres, met name een handelsvennootschap, zonder acht 
te slaan op de statutaire doelomschrijving van eiseres, die - zoals door het arrest zelf 
vastgesteld - een burgerlijke activiteit betreft; 

Het bestreden arrest zodoende tevens het begrip (tot) "doel" (hebben) miskent, nu 
dit begrip zowel in artikel1 (oud) en (nieuw) Vennootschapswet als in artikel1832 Bur
gerlijk Wetboek verwijst naar de doelomschrijving van de vennootschap, zoals deze voor
komt in de oprichtingsakte of in de statuten van de vennootschap; 
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Terzake naamloze vennootschappen overigens uitdrukkelijk in de Vennootschaps
wet wordt voorzien dat de vennootschapsakte het doel van de vennootschap nauw
keurig client te omschrijven (artikel30, 2°) en dat het niet voorkomen in de oprichtings
akte van gegevens omtrent het doel van vennootschap dan wel een ongeoorloofd doel 
of een met de openbare orde strijdig doel kunnen leiden tot de nietigheid van de N.V. 
(artikel 13ter), 

zodat het bestreden arrest niet wettig op grand van de in het middel aange
haalde overwegingen, ondanks het vastgesteld burgerrechtelijk statutair doel van ei
seres, eiseres kon aanzien als een handelsvennootschap met de hoedanigheid van koop
man en eiseres na de vaststelling van het voorhanden zijn van de drie 
grondvoorwaarden van het faillissement, waaronder deze van koopman, failliet ver
klaren (schending van de artikelen 1, 2 en 3 van titel I van boek I van het Wetboek 
van Koophandel, 1832, zowel in zijn versie v66r als na de inwerkingtreding van de wet 
van 13 april 1995, en 1873 Burgerlijk Wetboek, 1 en 2 Vennootschapswet in hun ver
sie v66r de wet van 13 april 1995, 212, eerste lid, Vennootschapswet v66r diens op
heffing door de wet van 13 april 1995, 1 en 2 Vennootschapswet zoals van toepas
sing na de wet van 13 april1995, 70, 70bis en 178 Vennootschapswet, 437 van de 
Faillissementswet van 18 april1851, die boek III van het Wetboek van Koophandel 
vormt, zoals van toepassing v66r de opheffing door de wet van 8 augustus 1997), hier
bij tevens het begrip "doel" in de zin van artikel1 van de Vennootschapswet misken
nende (schending van artikel 1 Vennootschapswet in zijn versie zowel v66r als na de 
inwerkingtreding van de Wet van 13 april1995, 30, 2°, Vennootschapswet en voor zo
veel als nodig 1832 en 1873 Burgerlijk Wetboek) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de appelrechters veinzing aannemen in de akte van 12 
april 1989 op grond van : 

1. de ontwikkeling van "satellietvennootschappen" door de hoofd-
aandeelhouders Duthoo in de jaren 90 rond de N.V. Residence Durbuy; 

2. de activiteit van bouwpromotie vanaf 1993; 

3. de verkoop van de accountantsactiviteiten in 1995; 

Dat zij op grond van een beoordeling in feite oordelen dat eiseres "onder 
het mom" van een burgerlijke vennootschap die de vorm van een handels
vennootschap had aangenomen een handelsactiviteit ontwikkelde; 

Overwegende dat de appelrechters op grond van de door hen vermelde fei
telijke gegevens vermochten te oordelen dat eiseres slechts geveinsd had een 
burgerlijke vennootschap te zijn en dat de werkelijke bedoeling van de op
richters was een handelsdoel na te streven; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat, krachtens artikel1, van de Vennootschappenwet zo
als zij toen toepasselijk was, vennootschappen die de vorm hebben aange
nomen van een handelsvennootschap de uitoefening van een handels
activiteit of van een burgerlijke activiteit tot doel hebben; dat zij in dit laatste 
geval de hoedanigheid van koopman niet verkrijgen; 

Dat als het uitgedrukte doel schijnbaar een burgerlijke activiteit is, maar 
uit de wil van de oprichters blijkt dat het werkelijke doel van de vennoot
schap een handelsdoel is en de oprichters slechts door veinzing en om een 
wet van openbare orde te omzeilen, een burgerlijk doel in de statuten heb
ben ingeschreven, aan de gemaakte keuze voor de burgerlijke aard geen ge
volg moet worden gegeven en de vennootschap de hoedanigheid krijgt van 
koopman; 
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Overwegende dat de appelrechters oordelen dat de vennootschap slechts 
met veinzing als een burgerlijke vennootschap werd ingeschreven en dat geen 
rechtsgevolg kan worden gegeven aan die veinzing die de wet van open
bare orde op het faillissement schendt; 

Dat zij aldus hun beslissing naar recht verantwoorden; 
Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

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

4 oktober 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- ~r
slaggever .: de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal-Advocaten: mrs. Geinger en De Gryse. 

Nr. 524 

1 e KAMER- 4 oktober 2001 

BESLAG- ALGEMEEN- DERDENBESLAG- DERDE-BESLAGENE - VERZUIM VERKLARING TE 
DOEN- VERKLARING TOT SCHULDENAAR- SCHADE VAN DE BESLAGLEGGER 

De verklaring tot schuldenaar die kan worden uitgesproken ten laste van de derde
beslagene die verzuimd heeft de in de artt. 1456 en 1542 Ger. W. opgelegde verplich
ting na te komen, strekt niet tot vergoeding van de schade die de beslagleggende 
schuldeiser lijdt ten gevolge van dat verzuim (1). 

(ROSY BLUE N.V. T. GENERALE BELGIAN BANK N.V) 

ARREST 

(A.R. C.99.0098.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1998 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 6.1 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 

Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten te Rome op 4 novem
ber 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 149 van de Grondwet, 736, 737, 
1452, 1456, 1539, 1542 van het Gerechtelijk Wetboek, en van de algemene rechtsbe
ginselen van de verrijking zonder rechtmatige oorzaak, en van de eerbied voor de rech-
ten van de verdediging, · 

doordat het bestreden arrest van hervorming eiseres schuldenaar verklaart van de 
oorzaken en de kosten van het uitvoerend beslag ten laste van A.R.P. en M.A.P. en van 
het bewarend beslag onder derden, omgezet in uitvoerend beslag op 15 januari 1997, 
ten laste van de B.V.B.A. Ratna Kamal, beide gelegd in handen van eiseres bij 
gerechtsdeurwaardersexploot dat betekend werd op 16 december 1994, hetzij een be
drag gelijk aan de tegenwaarde in Belgische frank van de hoofdsom van 51.557,62 USD 

(1) E. DrRIX en K. BROECKX, Beslag, in A.P.R., Story-Scientia 2001, nr. 778. 
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en 2.232.283 HKD, en veroordeelt eiseres tot afgifte van de som van 190.000 USD, 
zijnde de schuld van eiseres tegenover de B.V.B.A. Ratna Kamal, ingevolge het be
warend derdenbeslag, nadien omgezet in uitvoerend derdenbeslag in haar handen ge
legd bij gerechtsdeurwaardersexploot van 17 januari 1997, op volgende gronden: dat 
de eerste rechter correct vaststelde : dat voor beide beslagen slechts een verklaring van 
derde-beslagene werd afgelegd op 1 maart 1995, hetzij meer dan twee maanden na het 
beslag, zodat de sanctie voorzien bij de artikelen 1456 en 1542 Gerechtelijk Wet
hoek en die geen indemnitair karakter heeft, kan worden opgelegd; dat het hier om 
een resultaatsverbintenis gaat die behoudens bij bewezen overmacht op haar plaats 
is telkens wanneer de derde-beslagene tekort komt aan haar bij de wet opgelegde 
informatieplicht omtrent haar schulden aan de beslagene; dat immers aan het tij
dig afleggen van een verklaring van derde-beslagene streng de hand moet worden ge
houden om de ganse economie van het derdenbeslag niet te ondermijnen : het is im
mers van het grootste belang voor de beslaglegger om binnen de wettelijke termijn 
gei:nformeerd te worden over het resultaat van zijn beslag en over de eventueel ver
der te nemen stappen met het oog op het veilig stellen van zijn vordering; dat eise
res in haar verklaring van derde-beslagene van 1 maart 1995 meedeelde dat zij op
zichtens de B.V.B.A. Ratna Kamal een schuld had van 50.000 USD hoofdens een factuur 
nr. 1148, terwijl de B.V.B.A. Ratna Kamal opzichtens haar een huurschuld had van 
240.000 BEF tot en met februari 1995, en dat zij opzichtens de N.V. Paradiam een 
schuld had tot beloop van 381.205 BEF hoofdens een factuur nr. 139; dat slechts na
dat verweerster de vrijwillige uitvoering van het derdenbeslag vorderde bij brief van 
2 oktober 1996 eiseres een vergissing inriep; dat met verweerster moet worden op
gemerkt dat de beweerde v.ergissing allerminst gestaafd kan worden door hetzij een 
beweerdelijk niet-geboekte factuur, hetzij fouten in haar computerboekhouding; dat 
terzake de beweerdelijk niet-geboekte factuur en de computerfouten kan verwezen wor
den naar de kritieken vervat in de brieven van de raadsman van verweerster dd. 3 de
cember 1996 en 6 januari 1997; dat de ingeroepen vergissing niet aileen laattijdig wordt 
ingeroepen maar ook onverschoonbaar is en de derde-beslagene volkomen moet wor
den toegerekend; dat eiseres als rechtspersoon met een beweerde omzet van 17 a 18 
miljard per jaar geacht moet worden vertrouwd te zijn met de procedure van het derden
beslag; dat niet zonder meer uit de grote verwevenheid, die bestaat tussen de schul
denaren R. en P. en de heren P. en die blijkt uit hun aandelenbezit en hun beheers
mandaten in deze en andere vennootschappen kan besloten worden tot collusie met 
eiseres; dat de sanctie van de artikelen 1456 en 1542 Gerechtelijk Wetboek niet ver
eist dat er collusie bestaat; dat door haar laattijdige en bovendien onverschoonbaar 
onjuiste verklaring de executierechten van verweerster evenwel op een ontoelaat
bare wijze werden gefrustreerd, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar appelconclusie (blz. 7, leden 1 tot 4, blz. 10, 
in fine, en blz. 13, leden 2 tot 6) uitdrukkelijk staande hield dat haar verklaring als 
derde-beslagene van de sommen of zaken die het voorwerp waren van het beslag, wel
iswaar laattijdig was, maar toch geen enkele benadeling voor de schuldeiser heeft mee
gebracht, zodat deze daardoor niet gefrustreerd werd; dat verweerster mogelijks thans 
reeds haar volledige schuld zou kunnen gerecupereerd hebben; dat eiseres dit wel niet 
kan verifieren, maar er anderzijds toch reeds belangrijke recuperatie gebeurd is; dat 
er mogelijk ook recuperaties in het buitenland gebeurd zijn; dat verweerster hier
over alle stukken dient voor te leggen; dat het bestreden arrest door te stellen dat de 
executierechten van verweerster door de verklaring van eiseres wel gefrustreerd wer
den, niet en in alle geval onvoldoende op dit verweer betreffende de mogelijke recu
peraties reeds door verweerster gedaan, geantwoord heeft en evenmin aan ver
weerster heeft geboden desaangaande haar stukken over te leggen, zodat het arrest 
onregelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 149 van de Grondwet), en, door 
het gebrek aan beslissing aangaande de door eiseres gevraagde neerlegging van stuk
ken, de rechten van verdediging van eiseres miskend heeft (schending van de arti
kelen 736, 737 van het Gerechtelijk Wetboek, 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950, 
en van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdedi
ging); 

tweede onderdeel, de motieven van het bestreden arrest duister en dubbelzinnig zijn, 
daar niet kan uitgemaakt worden of verweerster geen recuperaties van gelden ver
richt had, dan wel of zij haar gehele schuldvordering ondertussen had gei:nd, ofwel aan 



1642 HOF VAN CASSATIE Nr. 524 

welke grootte de gedane recuperatie beantwoordde; dat het arrest dientengevolge on
regelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 149 van de Grondwet); 

derde onderdeel, eiseres slechts tot schuldenaar van de oorzaken en de kosten van 
de gelegde beslagen kan verklaard worden indien en in de mate hij door zijn laat
tijdige of onnauwkeurige verklaring schade aan verweerster heeft berokkend zodat de 
bij de wet voorziene sanctie wel een indemnitair karakter heeft (schending van de ar
tikelen 1456 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek); dat de motieven van het bestre
den arrest niet toelaten uit te maken of verweerster al dan niet, en eventueel in welke 
mate, schade zou geleden hebben door de door eiseres afgelegde verklaring, zodat de 
bestreden beslissing, waardoor eiseres schuldenaar werd verklaard van het geheel be
drag der oorzaken en kosten van de beslagene, niet wettelijk gerechtvaardigd is (scherr
ding van de artikelen 1452, 1456, 1539 en 1542 van het Gerechtelijk Wetboek); 

vierde onderdeel, verweerster in alle geval niet meer mocht ontvangen dan het
geen waarop ze recht had ingevolge de gelegde beslagen; dat tengevolge van het ge
brek aan antwoord op het verweer van eiseres betreffende de door verweerster ge
dane mogelijke recuperaties van haar schuldvorderingen buiten de beslagen om, niet 
kan vastgesteld worden of verweerster al of niet m8Eir toebedeeld heeft gekregen dan 
hetgeen waarop zij ingevolge de beslagen gerechtigd was, zodat het bestreden ar
rest niet wettelijk gerechtvaardigd is (schending van de artikelen 1452, 1456, 1539 en 
1542 van het Gerechtelijk Wetboek, en van het algemeen rechtsbeginsel van de ver
rijking zonder rechtmatige oorzaak) : 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat, luidens de artikelen 1456 en 1542 van het Gerechte

lijk Wetboek, de derde-beslagene, die zijn verklaring niet doet binnen vijf
tien dagen na het derdenbeslag, of ze niet met nauwkeurigheid heeft ge
daan, tot schuldenaar kan worden verklaard, voor het geheel of voor een 
gedeelte van de oorzaken van het beslag, alsmede voor de kosten daarvan; 

Dat de verklaring tot schuldenaar niet strekt tot de vergoeding van de 
schade die de beslagleggende schuldeiser lijdt ten gevolge van het ver
zuim van de derde-beslagene om de in deze bepalingen opgelegde verplich
ting na te komen; 

Dat het onderdeel dat aanvoert dat de omvang van de veroordeling van de 
derde-beslagene afhankelijk is van de schade van de beslaglegger, blijk geeft 
van een verkeerde rechtsopvatting; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel vooreerst zegt een motiveringsgebrek aan 

te voeren en daarbij uitsluitend artikel149 van de Grondwet als geschon
den aanwijst; dat het in werkelijkheid geen motiveringsgebrek maar een on
wettigheid aanvoert; 

Overwegende dat het onderdeel voor het overige, oak al ware het ge
grond, niet tot cassatie kan leiden gelet op het antwoord op het derde on
derdeel; 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is; 
Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel dat om dezelfde redenen duisterheid en 

dubbelzinnigheid aanvoert, onduidelijk is; 
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is; 
Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat het bedrag waartoe de 

derde-beslagene tot schuldenaar wordt verklaard moet worden toegere
kend op de oorzaken van het beslag; 
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Dat het onderdeel berust op de in het antwoord op het derde onderdeel ver
worpen stelling; 

Dat het niet kan worden aangenomen; 

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

4 oktober 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Verougstraete, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Dirix- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Wauters. 

Nr. 525 

1 e KAMER - 5 oktober 2001 

RECHTBANKEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- AANVRAAG TOT HEROPENING VAN 
HET DEBAT- OPDRACHT VAN DE RECHTER 

De rechter die geen uitspraak doet over een aanvraag tot heropening van het debat 
schendt art. 773 Ger. W (1) (Art. 773 Ger.W.) 

(B ... T. CORONA N.V.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0199.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 september 1999 in laat
ste aanleg gewezen door de Politierechtbank te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 

de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, 
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 149 van de Grondwet, 2, 772, 773, 1138, 3°, 
van het Gerechtelijk Wetboek en miskenning van het algemeen beginsel van het recht 
van verdediging, 

doordat het bestreden vonnis zegt dat eisers vordering tot betaling van schadever
goeding tegen verweerster niet gegrond is omdat het geschil tussen partijen de vast
stelling betreft van de aansprakelijkheden voor een verkeersongeval dat op 5 april1997 
omstreeks 8 uur te Sint Gillis is gebeurd op het kruispunt van de Merodestraat en de 
Bondgenotenstraat, tussen een Volkswagen bestelwagen die door eiser werd be
stuurd en een Mercedes die door de heer N., verzekerde van verweerster, werd be
stuurd; dat de dagvaarding betrekking heeft op de terugbetaling van de schade ten 
belope van 30.000 BEF ten gevolge van het ongeval waarvoor volgens eiser de heer 
N. aansprakelijk is; dat de politie van Vorst een proces-verbaal heeft opgesteld, dat 
later is geseponeerd en waarin de partijen en een getuige, de heer C., een verkla
ring hebben afgelegd; dat uit de stukken van het dossier , uit de verklaring van de ge
tuige en uit de vaststellingen van de verbalisanten volgt dat de heer N. in de 

(1) Zie Cass., 13 april 1989, A.R. 8284, nr. 452. 
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Bondgenotenstraat reed en jegens eiser, die in de Merodestraat reed, voorrang van 
rechts genoot; dat de getuige uitdrukkelijk verklaart dat eiser rechts niet heeft la
ten voorgaan; dat de objectiviteit of de onpartijdigheid om geen enkele reden kan wor
den betwijfeld; dat de schade aan de voertuigen die versie bevestigt, aangezien de 
rechtervoorzijde van de Volkswagen en de linkerachterzijde van de Mercedes is be
schadigd, wat aantoont dat de Mercedes het kruispunt reeds een eind was opgere
den toen hij door de Volkswagen werd aangereden; dat eiser, door artikel12.3.1 van 
het Wegverkeersreglement niet nate leven, een overtreding heeft begaan en aan
sprakelijk dient te worden gesteld voor het ongeval, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn gedinginleidend exploot van 4 april 1997 uit
drukkelijk aanvoerde dat de bestuurder van de Mercedes, de heer N., aansprakelijk 
was voor het ongeval omdat hij de bepalingen van artikel12.3.1 van het Wegver
keersreglement had overtreden; het plotse opdoemen van een voorranghebbende be
stuurder immers, volgens een uitlegging van die bepaling, in bepaalde omstandig
heden, voor een andere bestuurder een onvoorzienbare hindernis kan opleveren, zodat 
geen fout kan worden ten laste gelegd van de bestuurder die aan de eerste bestuur
der, waarvan hij het opdoemen niet kon voorzien, geen doorgang heeft verleend; dat 
het geval kan zijn voor de voorrangplichtige bestuurder die verrast werd door het op
doemen van de voorranghebbende bestuurder, die plots voor hem opdaagde doordat 
hij zijn bocht naar links te kort nam en aldus zijn voorrang van rechts onvoorzich
tig heeft benut en de redelijke inschatting van het risico door de voorrangplichtige be
stuurder voor het oprijden van het kruispunt, heeft tenietgedaan; de rechters overi
gens de voorrangplichtige kunnen ontheffen van zijn plicht wanneer zij vaststellen dat 
het gedrag van de voorranghebbende bestuurder van die aard was dat de redelijke voor
uitzichten van de voorrangplichtige werden tenietgedaan; het bestreden vonnis ei
ser aansprakelijk heeft verklaard voor het ongeval zonder dat verweer te beantwoor
den; het bijgevolg onregelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 
van de Grondwet); 

tweede onderdeel, eiser in een brief van 1 juli 1999 aan de politierechter te Brus
sel de heropening van het debat in deze zaak heeft gevraagd, waarbij hij als nieuw feit 
aanvoerde dat hij had ontdekt dat zijn raadsman geen conclusie te zijner verdedi
ging had neergelegd; het bestreden vonnis die vraag tot heropening van het debat niet 
heeft beantwoord (schending van de artikelen 2, 772, 773, 1138, 3°, van het Gerech
telijk Wetboek); het vonnis hoe dan ook, door de heropening van het debat niet toe te 
staan, het gemotiveerde verzoek van eiser strekkende tot die heropening niet heeft be
antwoord; de besli~sing bijgevolg onregelmatig met redenen is omkleed (schending van 
artikel 149 van de Grondwet); 

derde onderdeel, het bestreden vonnis, door geen uitspraak te doen over het ver
zoek dat eiser per brief van 1 juli 1999 aan de politierechter heeft gestuurd en dat de 
heropening van het debat wilde horen uitspreken, of door dat verzoek zonder enige re
den af te wijzen, eisers recht van verdediging miskent; laatstgenoemde inderdaad niet 
de mogelijkheid heeft gekregen zijn verweer over de grond van de zaak voor te stel
len en te voeren zoals hij dat reeds in zijn brief van 1 juli 1999 had ontwikkeld (schen
ding van artikel 6.1 van het Verdrag van 4 november 1950 en miskenning van het al
gem6len beginsel van het recht van verdediging) : 

· Wat betreft het tweede onderdeel : 

Oyerwegende dat de rechter krachtens artikel 773 van het Gerechtelijk Wet
hoek uitspraak doet op stukken wanneer hij kennisneemt van ee:n aan
vraag tot heropening van het debat; 

Overwegende dat het bestreden vonnis geen uitspraak doet over~het ver· 
zoek dat eiser op 5 juli 1999 op de griffie heeft ingediend en dat strekte tot 
heropening van het debat; 

Dat het onderdeel in zoverre gegrond is; 
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Om die redenen, en zonder acht te slaan op de stukken die eiser met schen
ding van artikel 1098 van het Gerechtelijk Wetboek heeft neergelegd, ver
nietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het de aanvraag ontvan
kelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar de 
Politierechtbank te Nijvel. 

5 oktober 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Wer
quin, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 526 

le KAMER- 5 oktober 2001 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZA
KEN- GEWETTIGDE VERDENKING- GEADIEERD RECHTSCOLLEGE- RECHTBANK VAN KOOP
HANDEL- RECHTER IN HANDELSZAKEN- PARTIJ IN HET GEDING- GEVOLG. 

De banden tussen een magistraat, die partij in het geding is, en zijn collega's van een 
zelfde gerecht, kunnen bij de partijen en bij derden een gewettigde verdenking doen 
ontstaan over de strikte onpartijdigheid van de rechters die over de zaak uit
spraak moeten doen; de bekommernis om die gewettigde verdenking te vermijden, ver
antwoordt de onttrekking van de zaah en de verwijzing ervan naar een ander rechts
college van eerste aanleg van hetzelfde rechtsgebied.(l). (Art. 648, 2°, Ger.W.) 

(R. .. E.A. T. D ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.Ol.0282.F) 

HET HOF;- Gelet op het arrest van het Hofvan 3 juli 2001; 
Gelet op de verklaring die is voorgeschreven bij artikel 656, tweede lid, 1 a, 

van het Gerechtelijk Wetboek; 
Gelet op de conclusies van meester (X) en van (X) die respectievelijk op 28 

augustus en 19 september 2001 op de griffie zijn ontvangen; 
Overwegende dat meester (X) als curator in het faillissement van de cv. 

Volailles-Condroz bij de Rechtbank van Koophandel te (X) een vordering aan
hangig heeft gemaakt die ertoe strekt de datum van de staking der beta
lingen te doen vaststellen; 

Overwegende dat de vordering tot onttrekking van de zaak aan de Recht
bank van Koophandel te (X) wegens gewettigde verdenking, die is inge
steld door de twee bestuurders van de failliete onderneming die in het ka-

(1) Zie Cass., 27 feb. 1998, A.R. C.98.0011.F, nr. 112; 4 mei 2000, A.R. C.00.0131.N, nr. 274; 15 
maart 2001, A.R. C.01.0051.F, nr. 138. 
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der van die procedure tot bindendverklaring van het vonnis zijn opgeroe
pen, met name is gegrond op de omstandigheid dat (X), die oak bestuur
der van die onderneming was en in die hoedanigheid in de zaak is opgetre
den, rechter in handelszaken in die rechtbank is; 

Dat meester (X) bovendien vermeldt dat de rechtbank van koophandel in 
die zaak waarschijnlijk uitspraak zal moeten doen over de eventuele aan
sprakelijkheid van de bestuurders, waaronder (X), van de failliete onder
neming in het kader van de uitoefening van hun mandaat; 

Overwegende dat gelet op de banden tussen een magistraat en zijn collega's 
van een zelfde gerecht, die omstandigheden bij de partijen en bij derden een 
gewettigde verdenking kunnen doen ontstaan over de strikte onpartijdig
heid van de rechters die over de zaak uitspraak moeten doen; 

Dat de bekommernis om die gewettigde verdenking te vermijden, de ant
trekking van de zaak en de verwijzing ervan naar een ander rechtscollege 
van eerste aanleg van hetzelfde rechtsgebied verantwoordt; 

Om die redenen, beveelt dat de zaak met rolnummer A/99/00807 van de 
rol van de van de Rechtbank van Koophandel te (X) aan dat rechtscollege 
wordt onttrokken; verwijst de zaak naar de Rechtbank van Koophandel te 
Namen; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de feiten
rechter over. 

5 oktober 2001- 18 kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voorzit
ter- Verslaggever : mevr. Velu- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat
generaal- Advocaat: mr. M.-F. Dubuffet, Brussel. 

Nr. 527 

1 e KAMER - 5 oktober 2001 

1 o OPENBAAR MINISTERIE - BURGERLIJKE ZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING- GE
ADIEERD RECHTSCOLLEGE- RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG- MAGISTRAAT VAN HET HOF 
VAN BEROEP- PARTIJ IN HET GEDING- VORDERING TOT ONTTREKKING- VERZOEK VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE- ONTVANKELIJKHEID. 

2o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE- BURGERLIJKE ZA
KEN- GEWETTIGDE VERDENKING- GEADIEERD RECHTSCOLLEGE- RECHTBANK VAN EER
STE AANLEG- MAGISTRAAT VAN HET HOF VAN BEROEP- PARTIJ IN HET GEDING- VORDE
RING TOT ONTTREKKING- VERZOEK VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- ONTV ANKELIJKHEID. 

3o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE- BURGERLIJKE ZA
KEN- GEWETTIGDE VERDENKING- GEADIEERD RECHTSCOLLEGE- RECHTBANK VAN EER
STE AANLEG- MAGISTRAAT VAN HET HOF VAN BEROEP- PARTIJ IN HET GEDING- GEVOLG. 

1 o en 2° Het openbaar ministerie kan, in burgerlijke zaken, ambtshalve optreden in
dien de openbare orde in gevaar komt door een toe stand die moet worden verhol-
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pen; het openbaar ministerie kan de verwijzing van de zaak van een rechtbank naar 
een andere vorderen wanneer bij een rechtscollege een geschil aanhangig is waarin 
een magistraat van hetzelfde rechtsgebied is betrokken (1). (Artt. 138, tweede lid, en 
648, 2°, Ger.W.) (Impliciet.) 

3° De banden tussen een magistraat en zijn collega's van een zelfde gerecht, kunnen 
bij de partijen en bij derden een gewettigde verdenking doen ontstaan over de strikte 
onpartijdigheid van de rechters die over de zaak uitspraak moeten doen; die gewet
tigde verdenking verantwoordt de onttrekking van de zaak en de verwijzing ervan 
naar een ander rechtscollege van eerste aanleg van een ander rechtsgebied (2). (Art. 
648, 2°, Ger.W.) 

(PROCURE DR DES KONINGS BIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE LUIK 
INZAKE EN L ... EN M ... T. BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.Ol.0325.F) 

HET HOF; - Gelet op het arrest van het Hof van 24 juli 2001; 

Gelet op de verklaring die is voorgeschreven bij artikel 656, tweede lid, 1 o, 
van het Gerechtelijk Wetboek; 

Overwegende dat eiser in de voormelde zaak eerste voorzitter van het Hof 
van Beroep te (X) is; 

Overwegende dat gelet op de banden tussen een magistraat en zijn collega's 
van een zelfde gerecht, die omstandigheid bij de partijen en bij derden een 
gewettigde verdenking kan doen ontstaan over de strikte onpartijdigheid van 
de rechters die over de zaak uitspraak moeten doen; 

Dat de bekommernis om die gewettigde verdenking te vermijden, de ant
trekking van de zaak en de verwijzing ervan naar een ander rechtscollege 
van eerste aanleg van een ander rechtsgebied verantwoordt; 

Om die redenen, beveelt dat de zaak met rolnummer 01/2622/A van de al
gemene rol van de Rechtbank van Eerste Aanleg te (X) aan dat rechtscol
lege wordt onttrokken; verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Bergen; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan de 
feitenrechter over. 

5 oktober 2001 - 1" kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Parmentier, waar
nemend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Werquin, advocaat-generaal. 

(1) Zie Cass., 27 feb. 1998, AR. C.98.001l.F, nr. 112; 17 dec. 1998, A.R. C.98.0525.N, nr. 529; 4 
mei 2000, A.R. C.00.0131.N, nr. 274. 

(2) Zie Cass., 27 feb. 1998, A.R. C.98.0011.F, nr.l12; 15 maart 2001, A.R. C.Ol.005l.F, nr. 138. 
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Nr. 528 

3e KAMER - 8 oktober 2001 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE- TUCHTZAKEN- GE
WETTIGDE VERDENKING- VERZOEK TOT ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN EEN RECHTSCOL
LEGE - RECHTSCOLLEGE DATAL UITSPRAAK HEEFT GEDAAN. 

In tuchtzahen heeft het verzoeh tot onttrehhing van de zaah wegens gewettigde ver
denhing en tot verwijzing van een rechtbanh naar een andere geen bestaansreden en 
is het dus hennelijh niet ontvanhelijh, wanneer het rechtscollege waartegen het ver
zoeh tot onttrehhing gericht is al een tuchtsanctie heeft opgelegd op de dag waarop 
het Hofvan Cassatie over dat verzoeh uitspraah doet en de zaah derhalve niet Zan
ger bij dat rechtscollege aanhangig is (1). (Artt. 648, 2°, en 650 Ger.W.) 

(X ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.Ol.0467 .F) 

RET HOF; - Gelet op het met redenen omklede en door Meester Pierre 
Chome, advocaat bij de balie te Brussel, ondertekende en op 2 oktober 2001 
op de griffie van het Hof neergelegd verzoekschrift waarin verzoeker vraagt 
dat de zaak betreffende de tegen hem ingestelde tuchtvervolging op grond 
van gewettigde verdenking zou worden onttrokken aan de raad van de Orde 
van Geneesheren van de provincie Brabant; 

Gelet op de op 3 oktober 2001 door de eerste voorzitter gewezen beschik
king waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen; 

Overwegende dat uit het dossier van de rechtspleging blijkt dat de raad 
van de Orde van Geneesheren van de provincie Brabant op 2 oktober 2001 
uitspraak gedaan heeft over de tegen verzoeker ingestelde tuchtvervolging 
en hem een tuchtstraf heeft opgelegd; 

Dat bijgevolg de zaak niet langer aanhangig is bij dat rechtscollege en dat 
het verzoek tot onttrekking kennelijk niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, wijst het verzoek af; veroordeelt eiser in de kosten. 

8 oktober 2001- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Parmentier- Gelijhluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. P. Chome, Brussel. 

(1) Zie Cass., 15 april1992, A.R. 9737, nr. 440; Cass., 4 jan. 1995, A.R. P.94.1349.F- P.94.1352.F, 
nr. 7. 
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Nr. 529 

3e KAMER - 8 oktober 2001 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - BURGERLIJKE ZA
KEN- GEWETIIGDE VERDENKING- VORDERING TOT ONTIREKKING- VERZOEKSCHRIFT- ON
DERTEKENING- ADVOCAAT- VERPLICHTING. 

Kennelijk niet ontvankelijk is het verzoekschrift tot onttrekking van de zaak wegens ge
wettigde verdenking, wanneer het niet is ondertekend door een advocaat (1). (Artt. 
648, 2°, 650 en 653 Ger.W.) 

(J ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.Ol.0468.F) 

RET HOF; - Gelet op het door de verzoeker ondertekende en op de grif
fie van het Hof ingekomen verzoekschrift met als opschrift "verzoekschrift 
wegens gewettigde verdenking tegen hetjustitiepaleis te Namen"; 

Gelet op de op 3 oktober 2001 door de eerste voorzitter gegeven beschik
king waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen; 

Overwegende dat naar luid van artikel 653 van het Gerechtelijk Wet
hoek, de vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter wordt inge
steld bij een met redenen omkleed en door een advocaat ondertekend ver
zoekschrift dat ter griffie van het Hof van Cassatie wordt ingediend; 

Overwegende dat het verzoekschrift te dezen is ondertekend door eiser zelf; 

Dat het verzoek kennelijk niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, wijst het verzoek af; veroordeelt eiser in de kosten. 

8 oktober 2001- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggeuer : Parmentier. - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal. 

Nr. 530 

3e KAMER - 8 oktober 2001 

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- SANCTIES. VERHOGINGEN. ADMI
NISTRATIEVE BOETEN. STRAFFEN- BELASTINGVERHOGING- BERICHT- INHOUD. 

(1) Zie Cass., 29 okt. 1999, A.R. C.99.0463.F, nr. 574. 
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Tellwns wanneer een belastingadministratie aan een belastingplichtige een bericht zendt 
waarbij van hem een belastingverhoging wordt gevorderd, moet dat bericht de fei
ten vennelden die de overtreding opleveren alsook de verwijzing·naar de toege
paste wets- of verordeningsteksten, en moet het de motieven opgeven die gediend heb
ben om het bedrag van de belastingverhoging vast te stellen (1). (Art. 109 wet 4 aug. 
1986; art. 444 W.I.B. [1992]; art 334 W.I.B. [1964]). 

(G ... E.A. T. BELGISCHE STAAT- MINISTERIE VAN FINANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.98.0075.F) 

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

Gelet op het arrest van het Hof van 31 januari 2000; (2) 
Gelet op het op 18 april 2001 door het Arbitragehof gewezen arrest; (3) 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 109 van de wet van 4 augustus 1986 houdende fiscale 
bepalingen, 10, 11, 172 van de gecoiirdineerde Grondwet, 1, 2, 3, 6 van de wet van 29 
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 351, 
444 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij het konink
lijk besluit van 10 april1992 en bekrachtigd bij de wet van 12 juni 1992 (hierna "W.I.B./ 
1992"), 225 van het koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 1992, alsook, voor zoveel nodig, schending van de 
artikelen 256, 334 van het bij het koninklijk besluit van 26 februari 1964 gecoiirdi
neerd Wetboek van de Inkomstenbelastingen (hierna "W.l.B./1964") en 238bis van het 
koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen (1964), 

doordat het arrest, dat uitspraak doet over het beroep dat de eisers op 5 mei 1994 
hebben ingesteld tegen de beslissing van de door de directeur der directe belastin
gen van de provincie N amen gemachtigde ambtenaar betreffende de aanslagen in de 
personenbelasting en in de aanvullende gemeentebelasting voor de aanslagjaren 1991 
en 1992, die zijn opgenomen respectievelijk onder de artikelen 3716888 en 3720225 
van de voor de gemeente Walcourt opgemaakte kohieren, en eraan herinnert dat de 
eisers "erover klagen dat zij in de kennisgevingen van ambtshalve aanslag niet op de 
hoogte zijn gebracht van het feit dat de belastingen met 100 pet. zouden worden ver
hoogd" en "zich beroepen op de wet van 29 juli 1991 alsook op circulaires of admini
stratieve commentaren", hun beroep ontvankelijk maar niet gegrond veklaart, op grand 
dat '1aatstgenoemde bepalingen hoe dan oak geen kracht van wet hebben; (. .. ) dat ar
tikel 3 van voormelde wet aileen van toepassing is op de bestuurshandelingen die door 
de Raad van State kunnen worden nietigverklaard; dat zulks niet het geval is met de 
kennisgeving van ambtshalve aanslag waarvan de regelmatigheid door de geweste
lijk directeur en daarna door het hof van beroep wordt nagegaan (. .. ); dat het be
richt van ambtshalve aanslag aldus niet kan worden nietigverklaard, noch op die grand 
noch wegens het zogezegd summier karakter ervan, dat immers hoe dan oak, gelet op 
de omstandigheden van de zaak, niet kan worden gelijkgesteld met het ontbreken van 
motivering; (. .. ) dat de bestreden beslissing te dezen evenmin kan worden geacht niet 
gemotiveerd te zijn; ( ... ) dat de litigieuze belastingverhogingen worden opgelegd op grand 

(1) Zie Cass., 31 jan. 2000, A.R. F.98.0075.F, nr. 78, met cone!. O.M.; Arbitragehof 18 april 2001, 
nr. 48/2001, B.S. 19 juni 2001, p. 20943. 

(2) Zie voetnoot 1 onder de koppen van het arrest. 

(3) Zie voetnoot 1 onder de koppen van het arrest. 
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van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en de uitvoeringsbesluiten ervan; de 
belastingplichtigen, die geacht worden de wet te kennen, door geen aangifte in te die
nen waardoor de ambtshalve aanslag gewettigd werd, zich ipso facto blootstelden aan 
wettelijk en automatisch toepasselijke administratieve sancties die voor hen des te min
der een verrassing konden zijn, d.etar het te dezen hun tiende en elfde opeenvol
gende overtreding betrof; ( ... ) dat de normaal toepasselijke belastingverhoging 200 pet. 
bedraagt, zodat zij zich integendeel gelukkig mogen prijzen met de door de admini
stratie uiteindelijk toegepaste aanslagvoet, zonder dat hun beroep gegrond kan wor
den bevonden", 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel109 van de wet van 4 augustus 1986 hou
dende fiscale bepalingen, telkens wanneer een belastingadministratie aan een be
lastingplichtige een bericht zendt, waarbij hem een administratieve boete wordt op
gelegd, dit bericht de feiten die de overtreding opleveren en de verwijzing naar de 
toegepaste wet- of verordeningsteksten vermeldt, en de motieven opgeeft die ge
diend hebben om het bedrag van de boete vast te stellen; die wettelijke verplich
ting, op straffe van een niet gerechtvaardigde discriminatie te doen ontstaan tus
sen belastingplichtigen, naargelang van hen de betaling van een fiscale boete dan wel 
van een belastingverhoging wordt gevorderd, noodzakelijkerwijs zowel geldt voor de 
bij het Wetboek van de Inkomstenbelastingen opgelegde administratieve geldboe
ten als voor de belastingverhogingen die, evenzeer als de boeten, bestuurlijke sane
ties zijn, die kunnen worden opgelegd voor dezelfde overtredingen van de bepalin
gen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen of van deter uitvoering ervan 
genomen besluiten; het arrest bijgevolg niet wettig zonder artikel 109 van de wet van 
4 augustus 1986, alsook de artikelen 10, 11 en 172 van de gecoiirdineerde Grand
wet te schenden heeft kunnen beslissen dat het bericht van ambtshalve aanslag niet 
kan worden nietigverklaard wegens het zogezegd summier karakter ervan, dat im
mers, gelet op de omstandigheden van de zaak, hoe dan ook niet kan worden gelijk
gesteld met het ontbreken van motivering en dat de litigieuze verhogingen wette
lijk en automatisch van toepassing waren, daar uit de gedingstukken blijkt dat de 
administratie in de kennisgeving van ambtshalve aanslag, in strijd met artikel 109 
van de wet van 4 augustus 1986, nergens melding maakte van enigerlei belasting
verhoging; 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat luidens artikel 109 van de wet van 4 augustus 1986 hou
dende fiscale bepalingen, telkens wanneer een belastingadministratie aan 
een belastingplichtige een bericht zendt, waarbij hem een administratieve 
boete wordt opgelegd, dit bericht de feiten vermeldt die de overtreding op
leveren en de verwijzing naar de toegepaste wets- ofverordeningsteksten, 
en de motieven opgeeft die gediend hebben om het bedrag van de boete vast 
te stellen; 

Overwegende dat het Arbritagehof in zijn antwoord op de door het Hof ge
stelde prejudiciele vraag, in het arrest nr. 48/2001 van 18 april 2001 over
weegt dat "op geen enkele wijze kan worden verantwoord dat de belasting
administratie, wanneer zij een belastingverhoging oplegt, niet de redenen 
vermeldt die haar tot het besluit hebben gebracht dat een aangifte onvol
ledig of onjuist is en dat de belastingplichtige al dan niet te kwader trouw 
is, terwijl zij, wanneer zij een administratieve boete oplegt, verplicht is de 
elementen bedoeld in artikel 109 te vermelden. In beide gevallen gaat het 
om administratieve sancties die de administratie kan opleggen in geval van 
overtreding van bepalingen van het Wetboek, waarvan zij de aard en de ernst 
beoordeelt"; 

Dat het voor recht zegt dat "ge'intepreteerd in die zin dat het niet geldt voor 
belastingverhogingen bedoeld in artikel 444 van het Wetboek van de In-
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komstenbelastingen 1992, artikel109 van de wet van 4 augustus1986 hou
dende fiscale bepalingen, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet schendt"; 

Overwegende dat artikel109 van vobrmelde wet van 4 augustus 1986 moet 
worden uitgelegd overeenkomstig de Grondwet; 

Overwegende dat het bestreden arrest, nu het vaststelt dat de eisers ambts
halve zijn belast en dat hun belastingverhogingen van honderd procent zijn 
opgelegd waarvan in het bericht van ambtshalve aanslag geen enkele mel
ding was gemaakt, en nu het niettemin beslist dat genoemd bericht af
doende gemotiveerd is, de beslissing dat voornoemd bericht niet kan wor
den nietigverklaard niet naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel gegrond is, 

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

8 oktober 2001- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Wauters en T'Kint. 

Nr. 531 

3e KAMER - 8 oktober 2001 

ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL. BIJZONDERE REGELS- VERGOEDING -AR
BEIDSONGESCHIKTHEID ~ TIJDELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID -ALGEHELE ARBEIDSON
GESCHIKTHEID- GEDEELTELIJKE ARBEIDSONGESCHIKTHEID. 

Onder voorbehoud van de toe passing van een meer gunstige wets- of verordenings
bepaling, geniet de getroffene van een arbeidsongeval in de overheidssector gedu
rende de periode van algehele of gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid het voor
deel van de bepalingen die voor algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid in deprive
sector zijn vastgesteld door de Arbeidsongevallenwet (1). (Art. 3bis, eerste lid, 
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.) · 

(1) Zie J. JACQMAIN, "Droit social de la fonction publique", Brussel, 1999, p. 183, nr. 14.5.3.; T. 
PAPART en N. SIMAR, "La reparation du prejudice et les avantages de la securite sociale: du sur me
sure et non du pret-a-porter" in L'indemnisation du prejudice corpore!, Ed. Jenne Baneau de Liege, 
1996, pp. 46 en 47, nr. 2.1.; M. RESPENTINO, "Les accidents du travail dans le secteur public", Ed. 
Story-Scientia, pp. 56 tot 58, nrs. 53 tot 55; contra : M. BoLLAND, Observations sous cour du tra
vail Liege 9 maart 1992, Bull. ass. 1992, p. 665, inz. pp. 670 tot 672. De wetsbepaling waarvan 
het arrest van het Hoftoepassing maakt is art. 3bis, eerste lid, Arbeidsongevallenwet Overheids
personeel, voor de wijziging ervan bij art. 7, 1°, wet 19 okt. 1998. Uit de parlementaire voorbe
reiding van laatstgenoemde wet kan niets worden afgeleid. 
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(INTERCOMMUNALE DE CREMATION C.V. T. V. .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0187.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 juni 1999 gewezen door 
het Arbeidshof te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 3, 3bis, 6, 7 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het 
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, 23 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april1971, 14, 15 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 (I) betreffende som
mige verloven toegestaan aan personeelsleden van de Rijksbesturen en voor afwezig
heden om persoonlijke redenen, 1, 3 van het koninklijk besluit van 27 november 1975 
tot vaststelling van de algemene bepalingen betreffende de bezoldigingsregeling van 
de personeelsleden der provincies en gemeenten die uitzonderlijk verlofwegens over
macht of verlof voor verminderde prestaties om sociale of familiale redenen genie
ten of afwezig zijn om persoonlijke redenen, 

doordat het arrest eiseres veroordeelt om aan verweerder wegens het hem op 5 sep
tember 1990 overkomen ongeval de forfaitaire vergoedingen en uitkeringen te beta
len, die dienen te worden berekend met inaanmerkingneming van de volgende tijd
vakken en graden van arbeidsongeschiktheid en na aftrek van de reeds gestorte 
vergoedingen : voor de algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid : van 5 september 1990 
tot 31 maart 1991, van 10 april1991 tot 31 augustus 1991 en van 6 september 1991 
tot 27 april 1992; voor de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 45 pet. : 
van 28 april1992 tot 17 juli 1995; en voor de blijvende arbeidsongeschiktheid van 40 
pet. die overeenkomt met de vermindering van het vermogen tot verdienen die voort
vloeit uit de in het verslag van de gerechtsdeskundige omschreven letsels, en voor recht 
zegt dat verweerder voor het tijdvak van 28 april 1992 tot en met 17 juli 1995 aan
spraak kan maken op de betaling van de in de wet van 10 april 1971 bepaalde ver
goedingen voor algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid, te vermeerderen met de wet
telijke interest vanaf de eisbaarheid ervan, op grond dat "zowel de wet van 3 juli 1967 
als het koninklijk besluit van 13 juli 1970 te dezen van toepassing zijn; dat volgens 
eiseres, de tekst van artikel 3bis van de wet van 3 juli 1967 verweerder van alle ver
goeding uitsluit gedurende het tijdvak van gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschikt
heid en hij zich voor vergoeding voor dat tijdvak aileen tot het ziekenfonds kan wen
den; eiseres tot staving van dat stand punt rechtspraak van het Arbeidshof te Luik 
aanvoert (zie Arbeidshof Luik, 9 maart 1992, Bull. Ass. 199, 65); dat het (anders sa
mengestelde) Arbeidshof te Brussel evenwel in een gelijkaardige zaak als deze het vol
gende beslist heeft : 'voornoemde bepaling maakt geen enkel onderscheid tussen de 
tijdvakken van algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid en die van gedeeltelijke tij
delijke arbeidsongeschiktheid waarop dezelfde vergoedingsregeling, namelijk die van 
de algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid, uit het arbeidsongevallenrecht in de prive
sector van toepassing is (wet van 10 april 1971). (Gei:ntimeerde in deze zaak) ba
seert zijn stelling op dezelfde tekst van artikel 3bis en op een arrest van 16 septem
ber 1993 van hetzelfde Arbeidshofte Luik (J.T.T., 1994, 238). Quid? De tekst van de 
litigieuze bepaling lijkt duidelijk. Hij luidt als volgt : onder voorbehoud van de toe
passing van een meer gunstige wets- ofverordeningsbepaling genieten de personeels
leden op wie deze wet van toepassing werd verklaard, gedurende de periode van tij
delijke ongeschiktheid, het voordeel van de bepalingen die voor een tijdelijke volledige 
ongeschiktheid door de wetgeving op de arbeidsongevallen of door de wetgeving op de 
beroepsziekten zijn vastgesteld. Zoals het Arbeidshof te Luik in zijn arrest van 1993 
opmerkt, maakt de tekst wat de voorwaarde voor het ingaan van het recht van de ge
troffene betreft geen onderscheid tussen algehele en gedeeltelijke arbeidsongeschikt
heid, daar de getroffene in beide gevallen recht heeft op de vergoeding voor alge
hele tijdelijke arbeidsongeschiktheid als bepaald in de wetgeving op de arbeids
ongevallen, die geen andere is dan de wet van 10 april 1971' (Arbeidshof Brussel, 
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6 november 1996, Soc. Kr. 1997 - p. 78); het arbeidshof zich volledig bij die recht
spraak aansluit, zodat (aan verweerder) voor het tijdvak van gedeeltelijke tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid van 45 pet., dat liep vanaf 28 april1992 tot en met 17 juli 1995, 
het recht moet worden toegekend op een vergoeding die gelijk is aan de vergoedin
gen voor algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid; eiseres geen enkele wettelijke of 
verordeningsbepaling aanwijst die dat recht voor verweerder zou beperken met in
gang van 1 oktober 1992 (vervroegd rustpensioen wegens lichamelijke ongeschikt
heid; ( ... ) zie i.v.m. die vraag: ArbeidshofGent, 3 december 1981, R.W. 1983-1984, p. 
372; Cass., 10 juni 1991, J.T.T. 1991, p. 465); dat de in de artikelen 5 tot 7 van de wet 
van 3 juli 1967 bepaalde regels inzake cumulatie aileen betrekking hebben op de cu
mulatie met een rente in geval van blijvende invaliditeit; dat (verweerder) tevens aan
spraak kan maken op de betaling van de interest op de bovenvermelde sommen vanaf 
de dag van de eisbaarheid ervan; uit de bovenstaande gegevens volgt dat het hager 
beroep niet gegrond is", 

terwijl, eerste onderdeel, het bij de wet van 13 juli 1973 ingevoegde artikel 3bis van 
de wet van 3 juli 1967 bepaalt, dat, bij ontstentenis van een meer gunstige wette
lijke of verordeningsbepaling, het personeel uit de overheidssector aileen recht heeft 
op de vergoeding die aan de getroffene van een arbeidsongeval wordt toegekend voor 
algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid; die bepaling niet voorziet in een vergoe
ding voor gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid, daar ze slechts een comple
mentaire draagwijdte heeft en aileen het geval van algehele tijdelijke arbeidsonge
schiktheid dekt; het arrest uit het feit dat voornoemd artikel geen gewag maakt van 
de gevailen van gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten onrechte afleidt dat 
die gevallen moeten worden vergoed alsof het gevallen van algehele ongeschiktheid 
zijn; uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 13 juli 1973 blijkt dat de wet
gever de verschillende regelingen voor de vergoeding van arbeidsongevallen in de 
overheids- en prive-sector op elkaar heeft willen afstemmen, maar dat het niet in zijn 
bedoeling lag de overheidssector te bevoordelen hoven de prive-sector; het arrest der
halve, nu het aan verweerder die gedurende het tijdvak van 28 april 1992 tot 17 juli 
1995 getroffen was door een gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 45 pet., 
vergoedingen toekent die overeenkomen met die welke de wet van 10 april 1971 toe
kent voor algehele tijdelijke arbeidsongeschiktheid, artikel 3bis van de wet van 3 juli 
1967 schendt; het bepaalde in artikel 23 van de wet van 10 april 1971 trouwens niet 
kan worden toegepast op de arbeidsongevailen waardoor personeelsleden uit de 
overheidssector getroffen zijn; de gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 45 
pet. van verweerder niet kan worden vergoed binnen het kader van de wet van 3 juli 
1967 (schending van de artikelen 3, 3bis, van de wet van 3 juli 1967, 23 van de wet 
van 10 april 1971); 

tweede onderdeel, de vergoedingen wegens algehele tijdelijke arbeidsongeschikt
heid die aan verweerder zijn toegekend gedurende het tijdvak van zijn gedeeltelijke 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid dat liep van 28 april 1992 tot en met 17 juli 1995, in 
geen geval kunnen worden samengevoegd met het aan verweerder vanaf 1 oktober 1992 
toegekende vervroegd rustpensioen; de beperking van de renten en het verbod tot sa
menvoeging ervan met het pensioen immers eveneens gelden voor de vergoedingen voor 
de tijdvakken van tijdelijke arbeidsongeschiktheid; zowel het pensioen als die ver
goedingen trouwens het loon van verweerder vervangen, wat de cumulatie van beide 
uitkeringen gedurende dat tijdvak uitsluit (schending van de artikelen 3, 3bis, 6, 7 van 
de wet van 3 juli 1967, 1, 3 van het koninklijk besluit van 27 november 1975, 14 en 
15 van het koninklijk besluit van 1 juni 1964 (I) : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het bij de wet van 13 juli 1973 ingevoegde artikel 3bis 
van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeids
ongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor be
roepsziekten in de overheidssector bepaalt dat, onder voorbehoud van de toe
passing van een meer gunstige wets- of verordeningsbepaling, de 
personeelsleden op wie deze wet van toepassing werd verklaard, gedu
rende de periode van tijdelijke ongeschiktheid het voordeel genieten van de 
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bepalingen die voor een tijdelijke volledige ongeschiktheid door de wetge
ving op de arbeidsongevallen of door de wetgeving op de beroepsziekten zijn 
vastgesteld; 

Overwegende dat voornoemd artikel van toepassing is op de leden van dat 
personeel die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, ongeacht of ze dat volledig of 
gedeeltelijk zijn; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat geen van de in het middel vermelde wetsbepalingen de 
cumulatie verbiedt van de gedurende het tijdvak van tijdelijke arbeidson
geschiktheid verschuldigde vergoedingen en een vervroegd rustpensioen; 

Dat alle onderdelen falen naar recht; 

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

8 oktober 2001- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. Houtekier. 

Nr. 532 

3e KAMER - 8 oktober 2001 

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGEMEEN- BURGERLIJKE ZA
KEN CHANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - MOTIVERINGSPLICHT- BEGRIP. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGEMEEN- BURGERLIJKE ZA
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- MOTIVERINGSPLICHT- VERWIJ
ZING NAAR HET ADVIES VAN HET O.M. 

1 o Ieder vonnis moet in de tekst de redenen vermelden die de rechter tot zijn overtui
ging hebben gebracht (1). (Art. 149 gecoi:ird. Gw. [1994]). 

2° Door alleen te verwijzen naar het advies van het O.M. zonder opgave van de gran
den ervan, komt de rechter de hem bij artikel149 van de gecoordineerde Grand
wet (1994) opgelegde motiveringsplicht niet na (2). (Art. 149 gecoi:ird. Gw. [1994]). 

(S ... T. R.VA.) 

Conclusie van eerste advocaat-generaal Leclercq (vertaling) : 

1. Ik ben van mening dat het eerste middel gegrond is, in zoverre het de scherr
ding van artikel149 van de gecoi:irdineerde Grondwet (1994) aanvoert. 

(1) Zie cone!. O.M. 

(2) Zie cone!. O.M. 
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2. De motiveringsplicht van de rechter houdt verb and met de eerbiediging van het 
recht van verdediging van de partijen. Dat mag nooit uit het oog worden verloren, want 
dat verband maakt het de partijen over het algemeen gemakkelijker als ze willen na
gaan of de rechter al dan niet aan die motiveringsplicht heeft voldaan (3). De par
tijen moeten kunnen inzien waarom de beslissing is zoals ze is. 

De rechter dient dus in de tekst zelf de motieven van zijn beslissing te vermel
den, ook al doet hij daar door op ondubbelzinnige wijze gronden over te nemen waar
van de partijen kennis hebben kunnen nemen en die het Hofkan toetsen (4). 

Ofschoon dat aangewende procede van de beknopte formulering misschien weinig 
aanbeveling verdient, moet het toch worden aangenomen mits voornoemde regel in acht 
genomen wordt. Men mag immers niet overdreven formalistisch zijn wanneer de par
tijen en, in geval van voorziening, het Hof aile gronden van de beslissing gemakke
lijk kunnen onderscheiden. Het is nodig maar voldoende. 

3. Te dezen evenwel houdt het bestreden arrest zich niet aan voormelde regel. 

De partijen kennen het advies van het openbaar ministerie waarnaar het bestre
den arrest verwijst immers niet, aangezien dat advies is ingediend na de sluiting van 
het debat (zie proces-verbaal van de openbare terechtzittingen van het Arbeidshofte 
Brussel, stuk 24 van het dossier van de rechtspleging). In het systeem van het oud ar
tikel 767 van het Gerechtelijk Wetboek, dat te dezen van toepassing is, is een der
gelijke motiveringstechniek in strijd met artikel149 van de Grondwet, daar zij de par
tijen ertoe verplicht zich tot de griffie van het arbeidshof te wenden teneinde aile 
gronden van de beslissing te kennen (5). Een andere oplossing zou tevens indruisen 
tegen de wil van de wetgever - en niet aileen van de grondwetgever - die heeft be
paald dat de griffier aan de partijen een niet ondertekend afschrift van de beslis
sing zendt of, in de bij wet bepaalde gevallen, zoals te dezen, dat de griffier hun ken
nis geeft van de beslissing, wat tot doel heeft de partijen in staat te stellen van de 
beslissing kennis te nemen zonder zich te moeten verplaatsen (art. 792 Ger.W.). 

Door, zoals te dezen, uitsluitend te verwijzen naar een advies van het openbaar mi
nisterie dat is neergelegd na de sluiting van het debat en waarvan de partijen dus geen 
kennis hebben kunnen nemen voor de sluiting, komt de rechter bijgevolg de hem bij 
artikel 149 van de Gecoordineerde Grondwet (1994) opgelegde motiveringsplicht niet 
na. 

4. Verweerder moet worden veroordeeld in de kosten van het cassatiegeding (artt. 
580, 1° en 2°, 1017, tweede lid, en 1111, vierde lid, Ger.W.). 

Besluit : cassatie. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.OO.OOOS.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 oktober 1999 gewe
zen door het Arbeidshof te Brussel; 

Gelet op het arrest van het Hof van 17 maart 1997; (6) 

(3) Zie de rede "de motivering van de vonnissen en arresten en de bewijskracht van de ak
ten", uitgesproken door de heer F. Dumon, toen eerste advocaat-generaal, op de plechtige openings
zitting van het Hof op 1 sept. 1978, A. C., 1978-79, nr. 3, p. 6. 

(4) Zie Cass., 19 maart 1991, A.R. 4113, nr. 375; 7 sept. 2000, A.R. C.99.0178.F, te verschij
nen inA. C.; concl. O.M., Cass. 9 april2001, A.R. F.99.0138.F, te verschijnen inA. C., inz. nr. 1 van 
de concl. 

(5) Vgl. art. 767, § 3, Ger.W., na de wijziging ervan bij art. 3 wet 14 nov. 2000. 

(6) A.S. S.96.0033.F, in A. C., niet gepubliceerd. 
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Over het middel: schending van artikel149 van de Grondwet en van de artikelen 
2 van het koninklijk besluit van 13 januari 1989 houdende de toekenning van een 
ancienniteitstoeslag aan oudere werklozen, 121, 122, 160, § 3, van het koninklijk be
sluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid en 83quin
quies van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 inzake werkloosheid, welke 
verordeningsbepalingen, die thans opgeheven zijn, van toepassing waren op het ge
schil, 

doordat het bestreden arrest, nate hebben herinnerd aan het onderwerp van het 
geschil en de toepasselijke verordeningsbepalingen, het hoger beroep van eiser ont
vankelijk maar niet gegrond verklaart en bijgevolg het beroepen vonnis bevestigt op 
grond "dat het (openbaar) ministerie, onder verwijzing naar de toepasselijke 
verordeningsbepalingen, zich baserend op de gegevens van het administratief dos
sier en na controle van de berekeningen van de R.V.A., de arbeidsdagen en de er
mee gelijkgestelde dagen die te dezen in aanmerking kunnen worden genomen, heeft 
geteld" en "dat die telling, die exact is en degelijk is gecontroleerd, in totaal 6.018 
arbeids- of daarmee gelijkgestelde dagen heeft opgeleverd, wat minder is dan het ver
eiste minimum van 6.084 dagen", 

terwijl elk vonnis of arrest in de tekst moet aangeven op welke gronden de rech
ter tot zijn overtuiging is gekomen, zodat enerzijds, de partijen, bij het lezen van de 
beslissing, kunnen zien welke redenen de rechter tot zijn beslissing hebben ge
bracht en, anderzijds, het Hof van Cassatie in staat is na te gaan of het vonnis of ar
rest de beslissing naar recht heeft verantwoord; de rechter bijgevolg de gronden van 
zijn beslissing in het vonnis client uiteen te zetten; hij zich niet ertoe kan beperken 
de gronden, die vermeld staan in een stuk van de rechtspleging, zoals het schrifte
lijk advies van het openbaar ministerie, over te nemen zonder ze te herhalen of op zijn 
minst de inhoud ervan samen te vatten; de rechter met een dergelijke verwijzing niet 
aangeeft op welke gronden hij tot zijn overtuiging gekomen is; de omstandigheid dat 
de appelrechters te dezen vermelden dat de door het openbaar ministerie in zijn schrif
telijk advies gedane telling van de arbeidsdagen en de ermee gelijkgestelde dagen "exact 
is en degelijk is gecontroleerd" eiser niet in staat stelt om, bij het lezen van het ar
rest, de redenen te onderscheiden waarom het openbaar ministerie volgens de appel
rechters aileen 6.018 arbeidsdagen of daarmee gelijkgestelde dagen in aanmerking nam; 
het bestreden arrest bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van 
artikel149 van de Grondwet); het bestreden arrest althans, nu het zich ertoe be
perkt de gronden van het schriftelijk advies van het openbaar ministerie over te ne
men, zonder ze te herhalen of zelfs maar de inhoud ervan samen te vatten, het Hof 
van Cassatie niet in staat stelt na te gaan of de bodemrechters hun beslissing naar 
recht hebben verantwoord op grond van de door hen op het geschil toepasselijk ver
klaarde verordeningsbepalingen (schending van alle in het middel vermelde bepa
lingen): 

Overwegende dat het arrest, om eisers aanvraag tot toekenning van de 
ancienniteitstoeslag voor oudere werklozen te verwerpen, vermeldt dat het 
aantal arbeidsdagen of daarmee gelijkgestelde dagen die in aanmerking kun
nen worden genomen 6.018 bedraagt "wat minder is dan het vereiste mi
nimum van 6.084 dagen"; 

Dat het arrest, om op het getal van 6.018 dagen uit te komen, verwijst naar 
de telling in het advies dat het openbaar ministerie op de openbare terecht
zitting heeft voorgelezen en neergelegd; 

Overwegende dat elk vonnis in de tekst de redenen moet vermelden die de 
rechter tot zijn overtuiging hebben g~bracht; 

Dat het arbeidshof, nu het alleen ~~-twijst naar het advies van het open
baar ministerie zonder opgave van de gronden ervan, de verplichting die het 
hof krachtens artikel 149 van de Gfilndwet heeft, niet is nagekomen; 

Dat, in zoverre, het middel gegrond is; .. 
"· ·'" 

____ :J 
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt' op de kant van het vernietigde arrest; ge
let op artikel 1017, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek veroordeelt ver
weerder in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen. 

8 oktober 2001- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Plas - Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eer
ste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Gerard en Simont. 

Nr. 533 

3e KAMER- 8 oktober 2001 

1 o ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING- DODELIJK ONGEVAL- RENTE- BLOEDVERWAN
TEN IN OPGAANDE LIJN -RENTE VERSCHULDIGD NADAT DE GETROFFENE DE LEEFTIJD VAN 25 
JAAR HEEFT BEREIKT- INKOMSTEN- BELANGRIJKSTE KOSTWINNER- BEGRIP- KINDER
BIJSLAG. 

2° ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING- KOSTEN- PROCEDURE IN CASSATIE- FONDS 
VOOR ARBEIDSONGEV ALLEN'--- CASSATIEBEROEP- ARBEIDSONGEV ALLENVERZEKERAAR - GE
SCHIL - IN KAPITAAL OMGEZETTE RENTE - STORTING. 

3° GERECHTSKOSTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- PROCEDURE IN CASSATIE- ARBEIDS
ONGEVAL- FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN- CASSATIEBEROEP -ARBEIDSONGEVALLEN
VERZEKERAAR- GESCHIL -IN KAPITAAL OMGEZETTE RENTE - STORTING. 

1 o De wegens een arbeidsongeval uitgekeerde rente is aan de bloedverwanten in de op
gaande lijn van de door een dodelijk arbeidsongeval getroffen persoon verschul
digd tot op het ogenblik waarop de getroffene de leeftijd van 25 jaar zou hebben be
reikt, tenzij hij hun belangrijkste kostwinner was; de door die bloedverwanten 
ontvangen kinderbijslag moet als een inkomen worden beschouwd (1). (Art. 20bis 
Arbeidsongevallenwet.) 

2o en 3° Art. 68 Arbeidsongevallenwet krachtens hetwelk de kosten van alle op deze wet 
gesteunde vorderingen ten laste vallen van de arbeidsongevallenverzekeraar, be
halve wanneer de eis roekeloos en tergend is, is niet van toepassing op het cassatie
beroep dat het Fonds voor Arbeidsongevallen tegen de arbeidsongevallenverzekeraar 
instelt in een geschil dat betrekking heeft op de starting van de in kapitaal omge
zette rente (2). (Art. 59quinquies, eerste lid; art 68 Arbeidsongevallenwet.) 

(FONDS VOORARBEIDSONGEVALLEN T. S ... E.A.) 

(1) Zie Cass., 18 jan. 1993, A.R. 8143, m. 32. Art. 51 Kinderbijslagwet Werknemers dat met name 
de personen opsomt aan wie kinderbijslag wordt toegekend staat in een afdeling met de titel "per
sonen die aanspraak kunnen maken op kinderbijslag"; de rechthebbende is dus wel degelijk de per
soon aan wie de kinderbijslag wordt toegekend. 

(2) Zie Cass., 8 nov. 1999, A.R. S.98.00.54.F, nr. 592. 
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ARREST (vertaling) 

(A.R. S.00.0074.F) 

1659 

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 20 september 1999 en 31 
januari 2000 gewezen door het Arbeidshof te Brussel; 

Over het eerste middel : schending van de artikelen 15, 20, 20bis en 59quinquies, eer
ste lid, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 (artikel 15, na de wijziging er
van bij de wet van 8 augustus 1985, maar voor de wijziging ervan bij de wet van 29 
april 1996; de artikelen 20bis en 59quinquies zoals ze zijn ingevoegd bij het konink
lijk besluit nr. 285 van 31 maart 1984), 

doordat het arbeidshof in het arrest van 20 september 1999 de oorspronkelijke rechts
vordering van eiser afwijst en de arbeidsongevallenverzekeraar veroordeelt tot be
taling van de in artikel 20bis van de arbeidsongevallenwet van 10 april1971 be
doelde lijfrente aan de bloedverwanten in de opgaande lijn van de door een dodelijk 
arbeidsongeval getroffen persoon, op de volgende gronden: "er moet dus worden aan
genomen dat de getroffene wel degelijk de kostwinner was voor de (ouders). Was hij 
de voornaamste kostwinner ? Te dezen rijst de vraag of de kinderbijslag moet wor
den gerekend tot de in artikel 21 bedoelde inkomsten. Het (arbeids)hof oordeelt dat 
zulks niet het geval is op de volgende gronden : -De kinderbijslag is geen belast
baar inkomen in tegenstelling tot de vervangingsinkomsten: werkloosheidsuitkerin
gen, pensioen, ziektevergoedingen, enz. - Hoewel de kinderbijslag een sociale 
zekerheidsuitkering is, toch verschilt ze totaal van de andere, aangezien het hier geen 
vervangingsinkomen betreft, maar een bijdrage tot het onderhoud, de opvoeding en 
de opleiding van het kind, en bovendien is het bekend dat de kinderbijslag niet toe
reikend is om de noodzakelijke kosten te dekken. - Als de kinderbijslag tot het in
komen zou worden gerekend, zou immers een onbillijke toestand ontstaan: een werk
loze vader zou de rente ontvangen nadat de getroffene de leeftijd van 25 jaar zou hebben 
bereikt en een werkloze vader met verschillende kinderen zou die niet krijgen - Als 
de kinderbijslag als een deel van het inkomen zou worden beschouwd, zou zulks bo
vendien en in zekere mate een aanslag betekenen op de rechten van de kind, zoals ze 
zijn vastgelegd in het desbetreffende Charter, te meer daar die bijslag, zoals hierbo
ven gezegd, niet toereikend is voor zijn onderhoud. Is het loon van de getroffene het 
belangrijkste gezinsinkomen ? De rechter heeft de kosten voor het levensonderhoud 
van de getroffene vastgesteld op maximum 10.000 BEF per maand. De (ouders) ge
ven aan dat, zelfs als die kosten louter bij wijze van veronderstelling, 20.000 BEF zou
den bedragen, het saldo dan nog hoger zou zijn dan het bedrag van het inkomen van 
de vader, dat bestaat uit zijn werkloosheidsuitkeringen, wat het geval is. In ieder ge
valligt dat bedrag hoger dan het inkomen van de vader en die inbreng kan redelij
kerwijs op minimum 40.000 BEF per maand worden vastgesteld. Het hof komt dus 
tot de slotsom dat niet artikel 20, maar artikel 20bis van de wet van 10 april1971 te 
dezen van toepassing is. ( ... )", 

terwijl artikel15 van de arbeidsongevallenwet van 10 april1971 bepaalt dat de ouders 
van de getroffene, die op het ogenblik van het overlijden geen rechthebbende echt
genoot ofkinderen achterlaat, ieder een lijfrente krijgen; volgens artikel20 van die 
wet, de bloedverwanten in de opgaande lijn (. .. ) de rente aileen ontvangen als zij recht
streeks voordeel haalden uit het loon van de getroffene, en degenen die onder het
zelfde dak leefden worden vermoed in dat geval te verkeren; artikel 20bis van voor
noemde wet bepaalt dat voor de bloedverwanten in opgaande lijn de rente verschuldigd 
is tot op het ogenblik waarop de getroffene de leeftijd van 25 jaar zou bereikt heb
ben, tenzij zij het bewijs leveren dat de getroffene voor hen de belangrijkste kost
winner was; luidens artikel 59quinquies, eerste lid, van die wet, de in kapitaal om
gezette rente, bedoeld bij artikel 20, die in toepassing van artikel 20bis niet verschuldigd 
is, volgens de door de Koning te bepalen modaliteiten, wordt gestort aan het Fonds 
voor arbeidsongevallen; het begrip "belangrijkste kostwinner" wordt beoordeeld met 
inachtneming van het aandeel van de getroffene in de totale 'inkomsten van de as
cendenten ten tijde van het ongeval; er derhalve een vergelijking dient te worden ge
maakt tussen, enerzijds, de werkelijke bijdrage van de getroffene tot het onderhoud 
van de ascendenten en, anderzijds, hun totale inkomsten; onder totale inkomsten dient 
te worden verstaan, alle persoonlijke inkomsten die de ascendenten in staat stellen 
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in hun eigen onderhoud alsook in het onderhoud en de opvoeding van de nog te hun
nen laste zijnde kinderen te voorzien; de oorsprong van de inkomsten wat dat be
treft zonder belang is; de gezamenlijke inkomsten waarover de ascendenten beschik
ken dient te worden bepaald en er dient te worden nagegaan in welke mate de door 
het arbeidsongeval getroffen persoon daartoe bijdroeg; de kinderbijslag een inko
men van de ouders is, bestemd voor het onderhoud en de opvoeding van de kinde
ren en, derhalve, voor de toepassing van artikel 20bis van de arbeidsongevailenwet, 
dee! uitmaakt van de totale inkomsten van de ascendenten; het wat dat betreft niet 
terzake doet : 1) dat de kinderbijslag niet gerekend wordt tot het belastbaar inko
men, daar de belastingregels geen verband houden met de (forfaitaire) schadeloos
steiling van de door arbeidsongevailen getroffen personen en hun rechtverkrijgen
den; 2) dat de kinderbijslag een sociale zekerheidsuitkering is die verschilt van de 
andere uitkeringen, omdat het geen vervangingsinkomen oplevert maar een bij
drage is tot het onderhoud, de opvoeding en de opleiding van het kind; noch de oor
sprong, noch de aard van het inkomen van belang is bij de beoordeling van de grootte 
van de bijdrage van de getroffene tot de inkomsten van zijn ascendenten; 3) dat de kin
derbijslag niet toereikend is om de noodzakelijke kosten te dekken, aangezien met aile 
inkomsten rekening dient te worden gehouden; 4) dat die regel tot een onbillijke toe
stand zou leiden, daar een werkloze vader met verschiilende kinderen de rente zou ver
liezen zodra de getroffene de leeftijd van 25 jaar zou hebben bereikt; die zogezegde on
billijkheid precies de grondslag van de regel uitmaakt, daar de lijfrente niet meer 
verschuldigd is vanafhet ogenblik dat de getroffene de leeftijd van 25 jaar heeft be
reikt, als de getroffene niet als de belangrijkste kostwinner van de ascendenten kan 
worden beschouwd; het arbeidshofbovendien niet preciseert op welke wijze of in welke 
mate de omstandigheid dat de kinderbijslag als een dee! van het inkomen wordt be
schouwd een aanslag kan zijn op de rechten van het kind, zoals die zijn neergelegd 
in het desbetreffende Charter; het arbeidshof aldus de aan het Hof opgedragen con
trole op de wettigheid van het arrest onmogelijk maakt; het arbeidshof bijgevolg de 
verzekeraar-arbeidsongevallen niet wettig heeft kunnen veroordelen om de lijfrente 
te betalen aan de ascendenten tot na het ogenblik waarop de getroffene de leeftijd van 
25 jaar zou hebben bereikt, en de oorspronkelijke rechtsvordering van eiser die er
toe strekt die verzekeraar te doen veroordelen om hem de bedragen te betalen die over
eenkomen met de in kapitaal omgezette renten, niet wettig heeft kunnen verwer
pen (schending van aile, in het middel vermelde wetsbepalingen) : 

Overwegende dat naar luid van artikel 20bis van de arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, voor de bloedverwanten in opgaande lijn de in arti
kel 15 van die wet bedoelde rente verschuldigd is tot op het ogenblik waarop 
de getroffene de leeftijd van vijfentwintig jaar zou hebben bereikt, tenzij zij 
het bewijs leveren dat de getroffene voor hen de belangrijkste kostwinner was; 

Dat die bepaling geen enkel onderscheid maakt wat betreft de aard of de 
bestemming van het inkomen waarover de bloedverwanten in opgaande lijn 
beschikten; 

Overwegende dat het arrest van 20 september 1999, nu het op de in het 
middel weergegeven gronden weigert het bedrag van de kinderbijslag op te 
nemen in de gezamenlijke inkomsten van de ouders van de getroffene, het 
bovenaangehaalde artikel 20bis schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Overwegende dat de vernietiging van het arrest van 20 september 1999 
leidt tot de vernietiging van het arrest van 31 januari 2000, dater het ge
volg van is; 

Om die redenen, ongeacht het tweede middel dat niet tot ruimere cassa
tie kan leiden, vernietigt het bestreden arrest van 20 september 1999, be
halve in zoverre dat arrest het hoofdberoep ontvankelijk verklaart, en het 
arrest van 31 januari 2000; beveelt dat van dit arrest melding zal worden 
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gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest en van het ver
nietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Luik. 

8 oktober 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Plas - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Advocaat : mr. Hutzler. 

Nr. 534 

3e KAMER- 8 oktober 2001 

VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN- ALGEMEEN- EINDVONNIS- BE

GRIP- PARTIJEN- DEBAT. 

Het begrip eindbeslissing impliceert dat over het punt waarop de beslissing be trek
king heeft een debat is gevoerd (1). (Art. 19; eerste lid, Ger.W.) 

(BELGISCHE STAAT- VICE-EERSTE MINISTER EN MINISTER VAN BEGROTING, 
SOCIALE INTEGRA TIE EN SOCIALE ECONOMIE T. H ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.00.0113.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 maart 2000 gewezen 
door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 19, 23, 24, 25, 28 van het Gerechtelijk Wetboek, 7, § 1, 
13 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandi
capten, 8, §§ 1 en 2, 9, § 2, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 14 april1993, van 
het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende en de 
integratietegemoetkoming, 

doordat eiser, bij beslissing van 7 augustus 1997, het aan verweerster toege
kende bedrag van de integratietegemoetkoming heeft vastgesteld op 45.282 BEF en 
daarbij, overeenkomstig artikel 9, § 2, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 be
treffende de inkomensvervangende tegemoetkoming, haar inkomsten van het jaar 1997 
in aanmerking genomen heeft; dat de arbeidsrechtbank (a) bij het op 4 november 1998 
gewezen vonnis alvorens recht te doen over de zaak zelf, een geneesheer-deskundige 
belast heeft met de vasts telling van de graad van zelfredzaamheid van verweerster 
op 1 januari 1997, na in de motivering van het vonnis te hebben vermeld "dat de om
standigheid dat, overeenkomstig artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 en de ar
tikelen 6 tot 8 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987, de inkomsten van het jaar 

(1) Zie Cass., 10 sept. 1981, A.R. 6349 (A. C., 1981-82, nr. 25); Cass., 2 april1990, A.R. 8545-
8620, nr. 462, met concl. O.M. in Pas, 1990, 897; Cass., 2 nov. 2000, A.R. C.99.0105.F, nr. 591. Krach
tens art. 24 Ger.W. heeft iedere eindbeslissing gezag van gewijsde vanaf de uitspraak. 

------.-:.-"--~-----,-~--,--,~ 
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1995 in aanmerking genomen zijn, dat zijn de inkomsten van het tweede jaar voor
afgaand aan dat van de aanvraag, die 287.040 BEF bedragen, na aftrek van de wet
telijk abattementen van 12.500 BEF en 328.093 BEF, niet noodzakelijk aan de toe
kenning van de integratietegemoetkoming volgens de categorie waartoe eiseres (thans 
verweerster) behoort, in de weg staat"; (b) bij vonnis van 23 juni 1999, waarbij het ver
slag van de deskundige is goedgekeurd, heeft beslist dat de zelfredzaamheid van ver
weerster op 1 januari 1997 met 15 punten verminderd was, wat haar rangschik
king in categorie IV verantwoordde, en eiser heeft veroordeeld om haar met ingang 
van die datum een integratietegemoetkoming van 267.784 BEF te betalen; dat het ar
rest het boger beroep van eiser tegen het vonnis van 23 juni 1999 niet ontvankelijk 
verklaart, op grond dat volgens eiser voor de berekening van de integratie
tegemoetkoming waarop verweerster recht heeft, niet de inkomsten van het jaar 1995 
in aanmerking dienen te worden genomen, maar de "aangepaste" inkomsten, die zij 
in november 1996 heeft ontvangen ingevolge de wijziging van haar gezinstoestand; dat 
het door de arbeidsrechtbank op 4 november 1998 gewezen vonnis alvorens recht te 
doen vaststelt dat verweerster terecht het recht op de inkomensvervangende tege
moetkoming is ontzegd omdat de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, die op jaarba
sis worden berekend op grond van het bedrag dat van kracht was op de eerste dag van 
de maand volgend op de datum van de aanvraag, aan die aanvraag in de weg staan; 
dat voornoemd vonnis vervolgens nagaat of de inkomsten tevens een beletsel vor
men voor de betaling van de integratietegemoetkoming, daartoe de inkomsten van het 
jaar 1995 in aanmerking neemt, besluit dat die inkomsten aan de toekenning van die 
tegemoetkoming niet in de weg staan en derhalve het verzoek om een deskundigen
onderzoek toewijst; de eerste rechter vanaf het ogenblik waarop hij het bedrag van de 
van de integratietegemoetkoming afte trekken inkomsten vaststelt op 287.409 BEF, 
van welk bedrag de wettelijke abattementen dienen te worden afgetrokken, wat de vast
steiling van elk aftrekbaar inkomen onmogelijk maakt, uitspraak doet over een rechts
punt dat moet worden onderzocht voor het hem voorgelegde geschilpunt, omdat een 
deskundigenonderzoek niet verantwoord is als de inkomsten aan de betaling van de 
tegemoetkoming in de weg staan; dat de eerste rechter derhalve niet zonder het ge
zag van gewijsde van zijn eerste vonnis te miskennen achterafkon beslissen het be
drag van de aftrekbare inkomsten (te dezen naar hoven toe) te herzien; dat het niet 
terzake doet dat de partijen tegenspraak hebben gevoerd over het geschilpunt dat de 
eerste rechter ambtshalve had beslecht, maar waarvan de minister, ofschoon impli
ciet, gewag gemaakt had in de administratieve beslissing; dat eiser, zo hij niet ak
koord ging, terstond boger beroep diende in te steilen, aangezien dat vonnis op dat punt 
afweek van de administratieve beslissing die reeds een "aangepast" inkomen in aan
merking genomen had in strijd met de van kracht zijnde wettelijke bepalingen die zulks 
aileen mogelijk maken als het uitkeringen betreft in het kader van artikel 13 van de 
wet van 2 februari 1987; dat genoemd gemengd vonnis dus aileen vatbaar is voor bo
ger beroep op de enige pun ten waaromtrent voorbehoud is verleend, namelijk de vast
stelling van de voor de integratietegemoetkoming in aanmerking te nemen catego
rie; het niet terzake doet dat het dictum van het vonnis niet preciseert dat de voor de 
berekening van de integratietegemoetkoming in aanmerking te nemen inkomsten on
bestaande zijn; dat een precieze motivering moet worden gelijkgesteld met een dic
tum; dat de rechtspraak in die zin is gevestigd dat elke beslissing van de rechter over 
een geschil een dictum is, ongeacht de plaats van die beslissing in de tekst van het 
vonnis, zelfs als ze aileen in de motivering staat; dat het boger beroep tegen het tweede 
vonnis dus niet ontvankelijk is, in zoverre het een rechtspunt waarover een vorig, in 
kracht van gewijsde gegane vonnis uitspraak gedaan heeft, opnieuw betwist, 

terwijl, eerste onderdeel, volgens artikel 24 van het Gerechtelijk Wetboek, aileen de 
eindbeslissing gezag van gewijsde heeft vanaf de uitspraak; artikel 19 van voor
noemd wetboek bepaalt dat een vonnis een eindvonnis is, in zover daarmee de rechts
macht van de rechter over een geschilpunt uitgeput is; de partijen te dezen voor het 
vonnis alvorens recht te doen van 4 november 1998 geen tegenspraak hebben ge
voerd over de vraag welkjaar in aanmerking diende te worden genomen voor de vast
stelling van het bedrag van de inkomsten van verweerster dat van het bedrag van de 
integratietegemoetkoming diende te worden afgetrokken; dat vonnis op dat punt geen 
beslissing met gezag van gewijsde kon zijn, daar het hier geen geschilpunt betrof en 
de arbeidsrechtbank daarover dus zijn rechtsmacht niet voiledig had uitgeoefend; het 
vonnis van 4 november 1998 dat, ook al is het niet vatbaar voor verzet of boger be-
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roep, geen gezag van gewijsde heeft in zoverre het had beslist dat de inkomsten die 
dienden te worden afgetrokken van de integratietegemoetkoming waarop ver
weerster aanspraak kon maken de inkomsten van het jaar 1995 waren, evenmin op 
dat punt in kracht van gewijsde is kunnen gaan; het arrest bijgevolg, nu het in weer
wil van het feit dat het erkent dat de eerste rechter, naar aanleiding van zijn von
nis alvorens recht te doen van 4 november 1998, ambtshalve uitspraak heeft ge
daan over de vraag betreffende het jaar dat voor de aftrek van de inkomsten in 
aanmerking diende te worden genomen, beslist dat het hoger beroep tegen het von
nis van 23 juni 1999 niet ontvankelijk is, omdat daardoor opnieuw uitspraak zou moe
ten worden gedaan over een rechtspunt dat reeds was beslecht door het vorige, in kracht 
van gewijsde gegane vonnis, niet naar recht verantwoord is (schending van de in de 
aanhef van het middel vermelde bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Over de door verweerster tegen het onderdeel aangevoerde grand van niet

ontvankelijkheid volgens welke de artikelen 23, 24, 25 en 28 van het Ge
rechtelijk Wetboek betreffende ofwel het gezag van gewijsde ofwel de kracht 
van gewijsde, geen verband houden met de door eiser aangevoerde grie
ven: 

Overwegende dat het onderdeel betoogt dat het vonnis van 4 november 1998 
geen enkele eindbeslissing bevat over de vraag welk jaar in aanmerking 

. diende te worden genomen voor de beslissing over de vraag of verweerster, 
gelet op haar inkomsten, aanspraak kon maken op een integratie
tegemoetkoming, daar dit punt niet werd betwist, en dat, derhalve, dat von
nis geen gezag van gewijsde heeft en niet in kracht van gewijsde is ge
gaan; dat het middel besluit dat het arrest dus het hoger beroep tegen het 
vonnis van 23 juni 1999 waarbij die uitkering wordt toegekend, ten on
rechte niet ontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat die grief verband houdt met de artikelen 23, 24, 25 en 
28 van het Gerechtelijk Wetboek; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen; 
Over het middel : 
Overwegende dat de arbeidsrechtbank, die uitspraak diende te doen over 

het recht van verweerster op de integratietegemoetkoming als bepaald in de 
wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandi
capten, in een vonnis van 4 november 1998 een deskundigenonderzoek had 
bevolen, nate hebben overwogen dat de inkomsten van het jaar 1995 niet 
noodzakelijk aan de toekenning van die uitkering volgens de categorie waar
toe verweerster behoorde in de weg stonden; 

Dat de arbeidsrechtbank in een vonnis van 23 juni 1999 op grond van de 
bevindingen van de deskundige en de inkomsten van het jaar 1995 eiser had 
veroordeeld tot betaling van een integratietegemoetkoming aan verweerster; 

Overwegende dat het arbeidshof, na op het hoger beroep van eiser tegen 
het vonnis van 23 juni 1999 te hebben vastgesteld dat het hoger beroep er
toe strekte te horen zeggen dat de in aanmerking te nemen inkomsten die 
van november 1996 waren, dat hoger beroep niet ontvankelijk heeft ver
klaard op grond dat het opnieuw een rechtspunt betwistte waarover de rech
ter op 4 november 1998 een eindvonnis had gewezen waartegen geen ho
ger beroep was ingesteld en dat daarom volgens het arbeidshof in kracht van 
gewijsde was gegaan; 

Dat het arbeidshof heeft beslist dat ''het niet terzake doet dat de par
tijen tegenspraak hebben gevoerd over het door de eerste rechter ambts
halve beslechte geschilpunt"; 
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Overwegende dat uit de context van het arrest blijkt dat het arbeidshof 
heeft beslist dat het gezag van gewijsde zich uitstrekte tot een punt waar
over geen debat was gevoerd en waarover de rechter bijgevolg geen eind
uitspraak had kunnen doen; 

Dat het arbeidshof, door aldus te beslissen, de in het onderdeel aangege
ven wettelijke bepalingen schendt; 

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

8 oktober 2001- 39 kamer- Voorzitter: de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : mevr. Matray - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Simont en Biitzler. 

Nr. 535 

ze KAMER - 9 oktober 2001 

1° STRAF- VRIJHEIDSSTRAFFEN- GEVANGENISSTRAF VAN EEN MAAND- DUUR 

2° STRAF- VRIJHEIDSSTRAFFEN- GEVANGENISSTRAF VAN EEN JAAR- DUUR 

3° VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING- ALGEMEEN- GEWOON UITSTEL OF PROBATIEUITSTEL- VOORWAARDE- AFWE
ZIGHEID VAN VROEGERE VEROORDELING TOT CRIMINELE STRAF OF TOT EEN 
HOOFDGEV ANGENISSTRAF VAN MEER DAN TWAALF MAANDEN- BEREKENING. 

1 o, zo en 3° Uit artikel 25 Strafwetboek, dat bepaalt dat de duur van een maand ge
vangenisstraf dertig dagen is, volgt dat de duur van een gevangenisstraf van twaalf 
maanden 360 dagen bedraagt en dat deze duur aldus niet gelijk is aan de duur van 
een gevangenisstraf van een jaar dat 365 dagen telt, zodat het middel, dat ervan uit
gaat dat voor de toepassing van artikel 8, eerste lid, Probatiewet, de duur van de in 
dat artikel bedoelde gevangenisstraf van twaalf maand gelijk is aan de duur van een 
gevangenisstrafvan eenjaar, faalt naar recht (1). (Artt. 25 Sw.; 8, eerste lid, Probatie
wet.) 

(C ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0026.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 november 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent, correctionele kamer; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

(1) Cass., 23 sept. 1901, Pas. 1901, 1:, 361; 15 okt. 1986, A.R. 5354, nr. 91. 
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Het bestreden arrest bevat volgende overweging : 'Gelet op zijn eerdere veroorde· 
ling tot een gevangenisstraf van een jaar oordeelde de eerste rechter terecht dat be· 
klaagde geen opschorting noch uitstel van straf meer kan bekomen' (blz. 15, tweede 
alinea). 

Art. 8, § 1, van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en 
de probatie stelt : 'Indien de veroordeelde nog niet veroordeeld is geweest tot een cri
minele straf of tot een hoofdgevangenisstraf van meer dan twaalf maanden, kun
nen de vonnisgerechten, .. .' 

Concluant is van mening dat, wat de toepassing van hogervermelde Wet van 29 juni 
1964 betreft, een periode van twaalfmaanden identiek is aan een periode van eenjaar. 

In normaal taalgebruik is eenjaar gelijk aan twaalfmaanden, en zijn twaalfmaan· 
den gelijk aan een jaar. 

Het is concluant niet onbekend dat, bij de uitvoering van een gevangenisstraf, een 
maand steeds gelijkgeschakeld wordt aan dertig dagen en dat een gevangenisstraf van 
twaalf maanden bij de uitvoering ervan in de praktijk een gevangenisstraf van 360 
dagen betekent. 

De veroordeling tot een gevangenisstraf en de uitvoering van deze gevangenis
straf zijn echter twee totaal verschillende zaken. 

De interpretatie van de tekst van hogervermelde Wet van 29 juni 1964 dient exe· 
getisch te gebeuren : wanneer in een bepaalde tekst 'twaalf maanden' vermeld wordt, 
wordt hiermee 'een jaar' bedoeld, zoveel is duidelijk. Dit is zo in historische tek
sten, in economische teksten, in bank-technische teksten, dit is evenzeer zo in juri
dische teksten. Een overeenkomst van twaalf maanden en een overeenkomst van een 
jaar zijn identieke begrippen. 

Ook indien men de tekst van hogervermelde Wet van 29 juni 1964 teleologisch in
terpreteert, komt men tot hetzelfde resultaat : het was in 1994 bij de wetswijziging 
niet de bedoeling van de Wetgever een onderscheid te gaan maken tussen twaalfmaan
den en een jaar, maar het was gewoon de bedoeling om de termijn van zes maan
den die aanvankelijk vermeld was in art. 8, § 1, van de Wet van 29 juni 1964, te ver
dubbeli:m. Omdat er aanvankelijk 'zes maanden' vermeld stand (en niet 'en halfjaar', 
wat in casu geen normaal taalgebruik is), heeft men bij de verdubbeling van de ter
mijn gewoonweg 'twaalf maanden' in de tekst geplaatst, zonder hierdoor een onder· 
scheid te willen maken tussen twaalf maanden en een jaar. De ratio legis van de wij
ziging van de tekst van art. 8, § 1, van de Wet van 29 juni 1964 is duidelijk. 

Dat de tijdsberekening bij de uitvoering van een gevangenisstraf in de praktijk op 
een andere wijze gebeurt, kan niets ver,a.nderen aan hogervermelde redenering en 
wettekstinterpretatie. 

Dit alles houdt in dat iemand die reeds tot een gevangenisstraf van een jaar ver
oordeeld werd, overeenkomstig art. 8, § 1, van hogetvermelde Wet van 29 juni 1964 
nog steeds in de voorwaarden verkeert om het voordeel van het uitstel te genieten : 

Overwegende dat artikel 25 Strafwetboek bepaalt dat de duur van een 
maand gevangenisstraf dertig dagen is; dat hieruit volgt dat de duur van een 
gevangenisstrafvan twaalfmaanden 360 dagen bedraagt; dat deze duur al
dus niet gelijk is aan de duur van een gevangenisstrafvan eenjaar dat 365 
dagen telt; 

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat voor de toepassing van ar
tikel 8, eerste lid, van de Wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, 
het uitstel en de probatie, de duur van de in dat artikel bedoelde gevange
nisstraf van twaalf maanden gelijk is aan de duur van een gevangenis· 
straf van een jaar; 

Overwegende dat de wet dit niet zegt; 
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Dat het middel faalt naar recht; 

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

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

9 oktober 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat: mr. H. Camerlynck, leper. 

Nr. 536 

2e KAMER- 9 oktober 2001 

1° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- PROCES-VERBAAL 
VAN DE TERECHTZITTING- HANDTEKENINGEN- VOORZITTER- GRIFFIER- ONTBREKEN VAN 
EEN VAN DE VEREISTE HANDTEKENINGEN- GEVOLG. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- PROCES-VERBAAL 
VAN DE TERECHTZITTING- HANDTEKENING VAN DE VOORZITTER- ONTBREKEN VAN EEN 
HANDTEKENING- NIETIGHEID -VASTSTELLING VAN DE REGELMATIGHEID VAN DE RECHTS
PLEGING IN ANDERE PROCESSTUKKEN- GEVOLG. 

1 o Het proces-verbaal waarin de griffier de bij artikel155 Wetboek van Strafvorde
ring voorgeschreven aantekeningen houdt, moet zowel door de voorzitter als door de 
griffier worden ondertekend; die rechtsvorm, voorgeschreven om aan het proces
verbaal dat die aantekeningen bevat, authenticiteit te verlenen, is substantieel (1). 
(Artt. 155 en 189 Sv.; 10 wet 1 mei 1849.) 

2° Het feit dat een proces-verbaal van de terechtzitting waarop de appidrechters de zaak 
hebben onderzocht, niet is ondertekend door de voorzitter en derhalve nietig is, kan 
niet leiden tot de nietigheid van de bestreden beslissing, wanneer uit de vermeldin
gen van de andere processtukken voldoende blijkt dat de rechtspleging regelmatig is 
verlopen (2). (Artt. 155 en 189 Sv.; 10 wet 1 mei 1849.) 

(MERCEDES BENZ FINANCE BELGIE N.V E.A. T. B ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0104.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 december 1999 in ha
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen; 

(1) Cass., 13 dec. 1994, A.R. P.93.1092.N, nr. 552; 15 jan. 1997, A.R. P.96.1168.F, nr. 32; 20 okt. 
1999, A.R. P.99.0408.F, nr. 548. 

(2) Cass., 16 juni 1998, A.R. P.97.0588.N, nr. 315; 31 maart 1999, A.R. P.98.0913.F, nr. 194. 
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I. Op de voorziening van L.P. : 

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

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 10 van de wet van 1 mei 1849 op de politie- en de cor
rectionele rechtbanken, 155, 189, 190, 190bis, 211 van het Wetboek van StrafVorde
ring, 

doordat het proces-verbaal van de op 28 oktober 1999 door de Rechtbank van Eer
ste Aanleg te Antwerpen gehouden terechtzitting waarop de zaak behandeld werd, in 
beraad genomen werd en vervolgens naar een latere datum werd verdaagd voor uit
spraak van het vonnis, niet is ondertekeud door de voorzitter en de vaststelling niet 
bevat dat laatstgenoemde in de onmogelijkheid verkeerde het te ondertekenen, 

terwijl, luidens artikel10 van de wet van 1 mei 1849, de door de artikelen 155 en 
189 van het Wetboek van StrafVordering voorgeschreven aantekeningen zowel door 
de voorzitter als door de gri:ffier moeten worden ondertekend; deze rechtsvorm, die is 
voorgeschreven om authenticiteit te verlenen aan het proces-verbaal, substantieel is; 
dat proces-verbaal bijgevolg geen authentieke akte is en het bewijs niet oplevert dat 
de erin vermelde rechtsvormen in acht zijn genomen; aan de hand van de geding
stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet kan worden nagegaan, onder meer, 
of de debatten op 28 oktober 1999 in openbare terechtzitting hebben plaatsgehad, of 
het rechtscollege regelmatig was samengesteld en of de rechters die het bestreden von
nis van 2 december 1999 hebben uitgesproken, die terechtzitting regelmatig had
den bijgewoond, 

zodat het vonnis door nietigheid is aangetast (schending van alle in het middel aan
gehaalde bepalingen) : 

Overwegende dat het proces-verbaal waarin de griffier de bij artikel 155 
Wetboek van StrafVordering voorgeschreven aantekeningen houdt, zowel door 
de voorzitter als door de griffier moet worden ondertekend; dat die rechts
vorm, voorgeschreven om aan het proces-verbaal dat die aantekeningen be
vat, authenticiteit te verlenen, substantieel is; 

Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van de Correc
tionele Rechtbank te Antwerpen van 28 oktober 1999 alleen is onderte
kend door de griffier; dat dit proces-verbaal derhalve nietig is; 

Overwegende dat evenwel uit de vermeldingen van de andere processtuk
ken, voldoende blijkt dat de rechtspleging regelmatig is verlopen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

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

9 oktober 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrierr, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggeuer : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat-
generaal - Advocaat : mr. Gerard. · 
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Nr. 537 

2e KAMER- 9 oktober 2001 

1 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- SCHORSING- NIEUWE WET

SCHORSINGSGROND - GEVOLG. 

2° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- SCHORSING- VONNIS OP VERZET BIN
NEN DE VERJARINGSTERMIJN- HOGER BEROEP VANWEGE EISER EN OPENBAAR MINISTERIE
IDEPASSING. 

1 o De bepalingen van artikel 24 Voorafgaande titel Wetboek van Strafvordering, zo
als gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 11 december 1998 en in werking getre
den op 16 december 1998, zijn onmiddellijk van toepassing op alle hangende pro
cedures (1). (Art. 24 V.T.Sv.) 

2° Wanneer eiser v66r het verstrijken van de verjaringstermijn door het vonnis in eer
ste aanleg werd veroordeeld bij vonnis op verzet, waartegen zowel eiser als het open
baar ministerie hager beroep instelden, bli}ft de verjaring, in toepassing van arti
kel 24, 1 °, Voorafgaande Titel Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij artikel 
3 van de wet van 11 december 1998, geschorst tot op de dag waarop het hager be
roep voor de appelrechters wordt ingeleid, op voorwaarde dat de schorsing niet Zan
ger duurt dan een jaar, en wordt zij, buiten de bij de wet bepaalde gevallen, op
nieuw geschorst voor een termijn van een jaar vanaf deze inleidende zitting (2). (.Art. 
24, 1°, V.T.Sv.) 

(U ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0106.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 december 1999 in ho
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren; 

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

Over het middel : 
Overwegende dat luidens de bepalingen van artikel 24 Voorafgaande ti

tel Wetboek van Strafvordering, zoals gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 
11 december 1998 en in werking getreden op 16 december 1998, de verja
ring van de strafvordering is geschorst ten aanzien van alle partijen vanaf 
de dag van de zitting waarop de strafvordering op de door de wet bepaalde 
wijze bij het vonnisgerecht wordt ingeleid en opnieuw begint te lopen, on
der meer, vanafhet verstrijken van een termijn van eenjaar te rekenen van 
de dag van de zitting waarop, naar gelang van het geval, de strafvorde
ring bij het vonnisgerecht in eerste aanleg of bij het vonnisgerecht in ho
ger beroep wordt ingeleid; 

Dat deze bepaling onmiddellijk toepasselijk is op aile hangende procedu
res; 

(1) Cass., 23 juni 1999, A.R. P.99.0278.F, nr. 388; 8 maart 2000, A.R. P.99.1583.F, nr. 161; 15 maart 
2000, A.R. P.99.1697.F, nr. 179; 20 sept. 2000, A.R. P.00.0326.F, nr. 482; 27 maart 2001, A.R. 
P.99.1325.N, nr. 169 met cone!. van procureur-generaal du Jardin. 

(2) Cass., 11 april 2000, A.R. P.99.1117.N, nr. 245. 
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Overwegende dat blijkt dat de aan eiser ten laste gelegde verkeersin
breuk werd gepleegd op 7 juni 1997; dat de verjaring van de strafvorde
ring werd gestuit door het proces-verbaal 200239 van de provinciale ver
keerseenheid Limburg van de rijkswacht van 2 juni 1998 waarbij de foto van 
vaststelling van de verkeersinbreuk werd overgemaakt aan de procureur des 
Konings te Tongeren, zodat zij, bij afwezigheid van enige grond tot schor
sing, niet zou bereikt worden v66r 2 juni 1999; 

Overwegende dat eiser v66r het verstrijken van de verjaringstermijn door 
het vonnisgerecht in eerste aanleg, waar de strafvordering werd ingeleid op 
29 oktober 1998, werd veroordeeld bij vonnis op verzet van 23 februari 1999, 
waartegen zowel eiser als het openbaar ministerie hoger beroep instelden zo
dat de verjaring in toepassing van artikel 24 Voorafgaande Titel Wetboek van 
Strafvordering, zoals gewijzigd bij artikel 3 van de wet van 11 december 1998 
nog steeds geschorst was op 17 juni 1999, dag waarop het hoger beroep voor 
de appelrechters werd ingeleid; 

Dat de verjaring van de strafvordering opnieuw geschorst werd voor een 
termijn van een jaar vanaf deze inleidende zitting van 17 juni 1999, zodat 
de verjaring van de strafvordering nog niet bereikt was op de dag van de uit
spraak van de bestreden beslissing van 2 december 1999; 

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

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

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

9 oktober 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal- Advocaat: mr. G. Houbrechts, Tongeren. 

Nr. 538 

2e KAMER - 9 oktober 2001 

1 o STRAF - SAMENLOOP - GESCHEIDEN BERECHTING- VEROORDELING WEGENS EER
DERE FElTEN- NIEUWE FElTEN GEPLEEGD VOOR HET IN KRACHT VAN GEWIJSDE GAAN VAN 
DE EERDERE VEROORDELING- OPEENVOLGENDE EN VOORTGEZETTE UITVOERING VAN EEN 
ZELFDE MISDRIJF- STRAFTOEMETING- VERHOGING VAN DE EERDER illTGESPROKEN STRAF 
- TOEPASSING. 

2° MISDRIJF- ALGEMEEN. BEGRIP. MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL. EENHEID VAN 
OPZET- EENHEID VAN OPZET- VERSCHEIDENE MISDRIJVEN- GESCHEIDEN BERECHTING
VEROORDELING WEGENS EERDERE FElTEN- NIEUWE FElTEN GEPLEEGD VOOR HET IN KRACHT 
VAN GEWIJSDE GAAN VAN DE EERDERE VEROORDELING- OPEENVOLGENDE EN VOORTGE
ZETTE illTVOERING VAN EEN ZELFDE MISDRIJF- STRAFTOEMETING- VERHOGING VAN DE EER
DER UITGESPROKEN STRAF- TOEPASSING. 

1 o en 2° Door met verwijzing naar een eerder bij in kracht van gewijsde gegaan von
nis uitgesproken straf te oordelen dat de voorwaarden van artikel 65 Strafwetboek 
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aanwezig zijn en dat de eerder uitgesproken gevangenisstraf moet verhoogd wor
den, geven de rechters te kennen dat een bijkomende gevangenisstraf een juiste be
st rafting voor alle feiten inhoudt; hun oordeel betreffende de strafmaat is niet an
ders wanneer zij de reeds eerder uitgesproken strafverhogen dan wanneer zij er een 
bijkomende straf aan toevoegen (1) (Art. 65 Sw.) 

(E ... T. PAG-ASA V.Z.W.) 

ARREST 

(A.R. P.Ol.1057.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 2001 door het Hof 
van Beroep te Antwerpen gewezen; 

A. In zoverre de voorziening ingesteld op 22 juni 2001 gericht is tegen de 
beslissing op de strafvordering : 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 25 en 65 van het Strafwetboek, 202 van het Wetboek van 
strafvordering, 77bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van 
de regels betreffende de kracht van gewijsde van een uitspraak in strafzaken, 

doordat, nate hebben beslist "dat het, na nieuw onderzoek door het hof, bewezen 
is gebleven dat beklaagde E.M. zich schuldig heeft gemaakt aan de sub tenlasteleg
ging I en II omschreven feiten; het hof vaststelt dat deze feiten voorafgaan aan het 
in kracht van gewijsde gegane vonnis van de vierde correctionele kamer C van de Recht
bank van Eerste Aanleg te Antwerpen d. d. 22 januari 2001 waarvan een authen
tiek afschrift bij het dossier werd gevoegd; dat de huidige feiten, samen met de fei
ten die reeds het voorwerp waren van voormelde in kracht van gewijsde gegane 
beslissing, de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misda
dig opzet; dat de gevangenisstraf, uitgesproken bij het vonnis van 22 januari 2001 ech
ter niet voldoende is om ook als bestraffing te gelden voor de thans bewezen ver
klaarde feiten der tenlasteleggingen I en II", het bestreden arrest, dat de hogere 
beroepen ingesteld door de raadsman van eiser en het openbaar ministerie tegen het 
vonnis op tegenspraak gewezen door de correctionele rechtbank te Antwerpen, 4C ka
mer, op 12 maart 2001 ontvangt, vervolgens zegt dat "de bij het vonnis van 22 ja
nuari 2001 uitgesproken gevangenisstraf van vier jaar verhoogd wordt tot tien jaar 
met behoud van de geldboete en de ontzetting van de rechten genoemd in het arti
kel 31, 1 o, 3°, 4° en 5° Sw." en dat "de straffen, uitgesproken bij het in kracht van ge
wijsde gegane vonnis van de vierde correctionele kamer C van de rechtbank van eer
ste Aanleg te Antwerpen dd. 22 januari 2001, eenjuiste bestraffing uitmaken voor al 
de feiten, mits de gevangenisstraf wordt verhoogd tot tien jaar", 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 65 van het Strafwetboek, wan
neer de feitenrechter vaststelt dat misdrijven die reeds het voorwerp waren van een 
in kracht van gewijsde gegane beslissing en andere feiten die bij hem aanhangig zijn 
en die, in de veronderstelling dat zij bewezen zouden zijn, aan die beslissing vooraf
gaan en samen met de eerste misdrijven de opeenvolgende en voortgezette uitvoe
ring zijn van een zelfde misdadig opzet, hij bij de straftoemeting rekening moet hou
den met de reeds uitgesproken straffen; indien deze hem voor een juiste bestraffing 

(1) De kritiek van eiser op het bestreden arrest betrof specifiek het gegeven dat de appel
rechters, met toepassing van artikel 65, tweede lid, Strafwetboek, eerder dan een bijkomende of 
supplementaire strafvan zes jaar op te leggen voor de nieuwe feiten die bij hen aanhangig wa
ren en die nog niet gekend waren door de rechter die de eerste in kracht van gewijsde gegane ver
oordeling uitsprak, beslisten dat de eerder uitgesproken straf van vier jaar een juiste bestraf
fing "voor al de feiten" uitmaakte, mits deze eerste straf "verhoogd" werd tot tien jaar. 
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van al de misdrijven voldoende lijken, spreekt hij zich uit over de schuldvraag en ver
wijst hij in zijn beslissing naar de reeds uitgesproken straf; het geheel van de uit
gesproken straffen mag het maximum van de zwaarste straf niet te hoven gaat; de 
feitenrechter niet het recht heeft om op grond van die bepaling te beslissen dat de straf 
die hij oplegt enig gevolg heeft voor die welke bij de in kracht van gewijsde gegane be
slissing is opgelegd; de appelrechters, na de vaststelling dat de bewezen verklaarde 
feiten de opeenvolgende en voortgezette uitvoering van een zelfde misdadig opzet zijn 
als de feiten die het voorwerp waren van het in kracht van gewijsde gegane vonnis van 
22 januari 2001 en aan dit vonnis voorafgaan, niet wettig beslissen dat de gevange
nisstraf die bij het vonnis van 22 januari 2001 is opgelegd wordt verhoogd tot tienjaar 
(schending van artikel 65 van het Strafwetboek); zij tevens door de gevangenisstraf 
uitgesproken door het vonnis van de correctionele rechtbank te Antwerpen van 22 ja
nuari 2001 te verhogen de devolutieve kracht van de hogere beroepen ingesteld te
gen het vonnis uitgesproken door de correctionele rechtbank te Antwerpen op 12 maart 
2001 door de raadsman van eiser en door het openbaar ministerie, die zij ontvan
gen, miskennen (schending van artikel 202 van het Wetboek van Strafvordering); zij 
met dezelfde beslissing ook de kracht van het gewijsde van het vonnis van de cor
rectionele rechtbank van Antwerp en van 22 januari 2001, waartegen, volgens de stuk
ken van het dossier waarop het Hofvermag acht te slaan, geen verzet ofhoger be
roep werd aangetekend, schenden (schending van de regels betreffende de kracht van 
het gewijsde van een uitspraak in strafzaken), 

tweede onderdeel, in de mate, quod non, dat gesteld zou worden dat het bestreden 
arrest moet worden begrepen in de zin dat het de gevangenisstraf van acht jaar, uit
gesproken door het vonnis van 24 maart 2001, verhoogt tot tien jaar en het de straf 
van vier jaar, opgelegd bij het vonnis van 22 januari 2001, ongewijzigd laat, het ge
heel van de straffen uitgesproken voor de misdrijven waarvan vastgesteld wordt dat 
zij de opeenvolgende en voortgezette uitvoering zijn van een zelfde misdadig opzet het 
maximum van de zwaarste straf, die overeenkomstig de artikelen 77bis van de wet 
van 15 december 1980 en 25 van het Strafwetboek tien jaar gevangenisstraf be
draagt, te hoven gaat (schending van de artikelen 77bis van de wet van 15 decem
ber 1980 en 25 en 65 van het Strafwetboek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat de appelrechters, verwijzend naar het in kracht van ge
wijsde gegaan vonnis van de Correctionele Rechtbank te Antwerpen van 22 
januari 2001, oordelen dat de voorwaarden van artikel65 Strafwetboek aan
wezig zijn; 

Dat zij oordelen dat de uitgesproken straf van vier jaar gevangenisstraf, 
op grand van de redenen die zij vermelden, moet worden verhoogd tot tien 
jaar; 

Dat zij zodoende te kennen geven dat een bijkomende gevangenisstraf van 
zes jaar, gelet op de reeds uitgesproken gevangenisstrafvan vier jaar, waar
door de straf tot in totaal tien jaar wordt verhoogd, een juiste bestraffing voor 
alle feiten inhoudt; 

Dat hun oordeel betreffende de strafmaat niet anders is wanneer zij de uit
gesproken strafverhogen tot tienjaar dan wanneer zij er zes jaar aan toe
voegen; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat de in het onderdeel geopperde mogelijkheid zich niet voor
doet; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 



1672 HOF VAN CASSATIE Nr. 539 

Om die redenen, verleent akte van de afstand van de voorziening inge
steld op 26 juni 2001; verwerpt de voorziening ingesteld op 22 juni 2001; ver
oordeelt eiser in de kosten. 

9 oktober 2001- 26 kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal- Advocaat: mr. A. De Nauw, Brussel. 

Nr. 539 

26 KAMER - 9 oktober 2001 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL TOT AANHOUDING BIJ VERSTEK - NIET
UITGEVOERD BEVEL TOT AANHOUDING BIJ VERSTEK- VERZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJ
HEIDSTELLING- ONTV ANKELIJKHEID. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS- VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- BEVEL TOT AAN
HOUDING BIJ VERSTEK- NIET-UITGEVOERD BEVEL TOT AANHOUDING BIJ VERSTEK- VER
ZOEK TOT VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° Uit artikel 27, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis, dat bepaalt dat, indien er 
binnen de erin bepaalde termijn geen uitspraak wordt gedaan over het verzoek
schrift tot voorlopige inurijheidstelling, de betrokkene in vrijheid wordt gesteld, volgt 
dat een verzoeker tegen wie een bevel tot aanhouding bij uerstek niet is uitgeuoerd, 
geen ontuankelijk uerzoek tot uoorlopige inurijheidstelling kan indienen (1) (Artt. 27, 
derde lid, en 34, derde lid, W.V.H.) 

(P ... ) 

ARREST 

(A.R. P.Ol.1308.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 25 september 2001 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 34, § 3, en artikel 27 van de Wet van 20 juli 1990 betref

fende de voorlopige hechtenis, 
doordat het bestreden arrest de redengeving van de beschikking van de Correc

tionele Rechtbank dd. 13 september 2001 zetelend in Raadkamer bijtreedt en tot de 
zijne maakt, waarbij de betreffende beschikking het verzoekschrift tot ophe:ffing van 
het bevel tot aanhouding bij verstek, gefundeerd op artikel 27 van de Wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hechtenis, onontvankelijk heeft verklaard op grond van 
de volgende overwegingen : "Overwegende dat in artikel 34 van de Wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis is voorzien in een procedure tot invrijheidstel
ling conform artikel 27, na vrijheidsbeneming Dp het Belgisch grondgebied, hetgeen 
in casu niet het geval is; dat de voorwaarden voorzien in artikel 34, § 3, van de Wet 
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis niet vervuld zijn. Dat het ver
zoek derhalve onontvankelijk is", 

(1) Cass., 4 okt. 2000, A.R. P.00.1359.F, nr. 520. 
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terwijl artikel 34, § 3, van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hech
tenis bepaalt in het kader van het bevel tot aanhouding bij verstek dat de be
klaagde of de beschuldigde zijn invrijheidstelling aileen kan vragen overeenkom
stig artikel 27. Dat een persoon in de betekenis van artikel 34, § 3, de hoedanigheid 
van beklaagde verkrijgt wanneer het onderzoeksgerecht de rechtspleging heeft ge
regeld en de betrokkene hee:ft verwezen naar het vonnisgerecht. Dat artikel 27 de pro
cedure inhoudt van het verzoekschri:ft tot voorlopige invrijheidstelling. Dit verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling gericht aan het vonnisgerecht betekent inhoudelijk een 
verzoek. tot opheffing van de titel tot vrijheidsbeneming. Dat een beklaagde die reeds 
door het onderzoeksgerecht werd verwezen naar het vonnisgerecht, waarbij het 
onderzoeksgerecht in een tweede beslissing heeft gesteld dat deze beklaagde het voor
werp blij:ft uitmaken van het afgeleverde bevel tot aanhouding bij verstek, alzo bij toe
passing van artikel 27 van de Wet van 20 juli 1990 aan het vonnisgerecht kan ver
zoeken de titel tot vrijheidsbeneming op te heffen (het bevel tot aanhouding bij verstek, 
gehandhaafd door de beschikking van het onderzoeksgerecht), zelfs wanneer deze ti
tel tot vrijheidsbeneming op het ogenblik van het verzoek nog niet is uitgevoerd. Ar
tikel 34, § 3, noch artikel 27 bepalen dat eerst een vrijheidsbeneming op het Bel
gisch grondgebied hee:ft plaatsgevonden; een voorafgaande uitvoering van de titel tot 
vrijheidsbeneming wordt met andere woorden door de wet niet vereist; 

zodat het bestreden. arrest door het bijtreden van de redengeving van de eerste rech
ter, voor de toepassing van artikel 34, § 3, een vrijheidsbeneming op het Belgisch grond
gebied als voorwaarde stelt en alzo een voorwaarde aan dit artikel toevoegt die de wet
gever niet heeft gesteld (schending van artikel 34, § 3 en artikel 27 van de Wet van 

. 20 juli 1990) : 

Overwegende dat artikel 27, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis be
paalt dat, indien er binnen de erin bepaalde termijn geen uitspraak wordt 
gedaan over het verzoekschrift tot voorlopige invrijheidstelling, de betrok
kene in vrijheid wordt gesteld; 

Overwegende dat hieruit volgt dat een verzoeker tegen wie een bevel tot 
aanhouding bij verstek niet is uitgevoerd, geen ontvankelijk verzoek tot voor
lopige invrijheidstelling kan indienen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

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

9 oktober 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. Duinslaeger, advocaat
generaal - Advocaat: mr. B. Spriet, Turnhout. 

Nr. 540 

2e KAMER- 10 oktober 2001 

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- AFSTAND- STRAFVORDERING- BESTUUR VAN FI
NANCIEN- VERVOLGENDE PARTIJ -ADVOCAAT- TUSSENKOMST- VOORWAARDEN. 
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zo CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN -AFSTAND- STRAFVORDERING- BESTUUR VAN FI
NANCIEN- VERVOLGENDE PARTIJ- VOORWAARDEN. 

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING 
EN/OF NEERLEGGING- BESTUUR VAN FINANCIEN- VERVOLGENDE PARTIJ- ONTV ANKELIJK
HEID. 

1 o Afstand van een cassatieberoep dat is ingesteld door het bestuur van financien, ver
volgende partij, kan worden gedaan door een advocaat die geen blijk geeft van een 
bijzondere volmacht en geen advocaat is bij het Hof van Cassatie, wanneer die af
stand niet gelijkstaat met afstand van rechtsvordering (1). (Impliciet.) 

zo Het Hof slaat geen acht op de afstand van het cassatieberoep dat is ingesteld door 
het bestuur van financien, vervolgende partij, tegen een beslissing tot veroordeling 
van de beklaagde, aangezien die afstand niet gelijkstaat met afstand van rechts
vordering (2). 

3° Het cassatieberoep van het bestuur van financien, vervolgende partij, is niet ont
vankelijk, wanneer uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet blijkt 
dat het cassatieberoep is betekend aan de partij waartegen het is gericht (3). (Art. 418 
Sv.) 

BELGISCHE STAAT- MINISTER VAN FINANCIEN T. D ... EN L ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.Ol.0942.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 17 mei 2001 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Overwegende dat het arrest elk.e verweerder wegens ontduiking van accijns
rechten bij de invoer van sigaretten veroordeelt tot een gevangenisstraf en 
een geldboete, waarbij het uitstel verleent voor de tenuitvoerlegging van de 
gevangenisstraf en voor negen tiende van de geldboete; 

Overwegende dat meester Nadine Duerinck, advocaat van het Ministe
rie van Financien, bij een op de griffie van het hofvan beroep op 19 juni 2001 
gedane verklaring, namens douane en accijnzen verklaard heeft afstand te 
doen van de voorziening die de Belgische Staat uitsluitend tegen ''het uit
stel van de geldboete" heeft ingesteld; 

Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de akte van afstand van de 
voorziening die door het bestuur van Financien, vervolgende partij, is in
gesteld tegen een veroordelende beslissing, aangezien die afstand niet ge
lijkstaat met afstand van rechtsvordering; 

(1) Zie Cass., 26 feb. 1985, A.R. 7912, nr. 381; 20 mei 1992, A.R. 9699, nr. 496; R. DECLERCQ, Be
ginselen van strafrechtspleging, tweede uitg., 1999, biz. 973, nr. 2294. 

(2) Cass., 9 mei 2001, A.R. P.01.0149.F, nr. 264. 

(3) Cass., 3 dec. 1991, A.R. 5220, nr. 178; 9 mei 2001, A.R. P.ol.0149.F, nr. 264. 
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Overwegende dat uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 
blijkt dat de voorziening van eiser, vervolgende partij, aan de verweerders 
is betekend; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

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

10 oktober 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. N. Duerinck, Brussel. 

Nr. 541 

2e KAMER- 10 oktober 2001 

HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BE
ROEP. VORM. TERMIJN- TERMIJN- VONNIS OP TEGENSPRAAK- APPELLANT- GEEN EN
KELE WOONPLAATS IN BELGIE - GEVOLG. 

De termijn van vijftien dagen waarbinnen het hager beroep tegen een op tegenspraak 
gewezen vonnis moet worden ingesteld, wordt niet verlengd t.a.v. de partij die noch 
woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaats in Belgie heeft (1). (Art. 
203 Sv.; art. 55 Ger.W.; art. 3 K.B. nr. 301 van 30 maart 1936.) 

(V. .. ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.01.1020.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 juni 2001 in hager be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik; 

Overwegende dat het bestreden vonnis eisers hager beroep tegen een von
nis van de politierechtbank, dat hem we gens onopzettelijke slagen of ver
wondingen veroordeelt, niet ontvankelijk verklaart; 

Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van de 
artikelen 373 en 413, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering, die be
trekking hebben op de termijnen waarbinnen cassatieberoep moet worden 
ingesteld, en die vreemd zijn aan de huidige zaak, faalt naar recht; 

Overwegende dat, voor het overige, krachtens artikel 203, § 1, van dat
zelfde wetboek, het hogeer beroep tegen een op tegenspraak gewezen von
nis niet ontvankelijk is, indien de verklaring van hoger beroep niet ge
daan is uiterlijk vijftien dagen na de dag van de uitspraak van dat vonnis; 

(1) Zie Cass., 3 jan. 1990, A.R. 7625, nr. 262. 
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Overwegende dat noch artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek, noch ar
tikel 3 van het koninklijk besluit nr. 301 van 30 maart 1936 noch enige an
dere wetsbepaling bepalen dat die termijn ten aanzien van de partij die in 
Belgie noch woonplaats, noch verblijfplaats, noch gekozen woonplaat heeft, 
verlengd client te worden; 

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

schreven rechtvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkom
stig de wet is gewezen, 

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

10 oktober 2001- 26 kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. A. Trevisan, Luilc 

Nr. 542 

2e KAMER- 10 oktober 2001 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN- GE
WETTIGDE VERDENKING- RAADKAMER- BESCHIKKING TOT VERWIJZING- HOGER BEROEP 
-KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- BENADEELDE IS RAADSHEER BIJ HET HOF VAN 
BEROEP- VORDERING TOT ONTTREKKING- ONTVANKELIJKHEID. 

De vordering tot onttrekking van de zaak aan het hof van beroep is niet kennelijk on
ontvankelijk, wanneer eiser moet verschijnen voor de kamer van inbeschuldiging
stelling t.g. v. het hager beroep tegen een beschikking tot verwijzing van de zaak, op 
grand van een misdrijf dat is gepleegd ten nadele van een raadsheer bij dat hof van 
beroep en haar echtgenoot, waarbij laatstgenoemde zich burgerlijke partij heeft ge
steld (1). (Art. 653 Ger.W.; artt. 542 en 545 Sv.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK INZAKE M ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.01.1321.F) 

HET HOF;- Gelet op het verzoekschrift tot verwijzing van de zaak van 
een hofvan beroep naar een andere wegens gewettigde verdenking, dat op 
3 oktober 2001 op de griffie van het Hof is ontvangen en waarvan een eens
luidend verklaard afschrift aan dit arrest is gehecht; 

Overwegende dat het Hof van Beroep te Luik te oordelen had over de ho
gere beroepen, ingesteld door het openbaar ministerie tegen de beklaag
den I., H. en H. en door de burgerlijke partijen M. en L. tegen het vonnis dat 

(1) Zie Cass., 22 nov. 2000, A.R. P.OO.l355.F, nr. 638. 
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door de vakantiekamer van de Correctionele Rechtbank te Luik op 8 au
gustus 2001 werd uitgesproken in de zaak, met notitienummer 428/2001 van 
het parket van het hof van beroep; 

Dat verzoeker uiteenzet dat de beklaagden vervolgd worden wegens ver
schillende misdrijven, inzonderheid wegens een diefstal gepleegd met ge
weld of bedreiging ten nadele van M. en van zijn echtgenoot R., raadsheer 
in het Hofvan Beroep te Luik, en dat die situatie gewettigde verdenking bij 
de partijen en bij derden kan wekken omtrent de geschiktheid van het hof 
van beroep om op een objectieve en onpartijdige wijze uitspraak te doen; 

Overwegende dat het verzoek niet kennelijk onontvankelijk is; 

Om die redenen, gelet op de artikelen 542, 544 en 545 van het Wetboek van 
Strafvordering, beveelt: 1 ode mededeling van dit arrest, van het verzoek
schrift en de daaraan gehechte stukken aan de eerste voorzitter van het Hof 
van Beroep te Luik, teneinde, v66r 9 november 2001, een verklaring op de 
uitgifte van het arrest op te stellen, na overleg met de met naam genoemde 
leden van de rechtbank, die ze mede zullen ondertekenen; 2° de medede
ling van het arrest, van het verzoekschrift en de bijgevoegde stukken aan de 
niet verzoekende partijen M., L., 1., H. en H., teneinde zein staat te stel
len hun conclusies v66r 9 november 2001 neer te leggen op de griffie van het 
Hof, waarvan de terechtzitting is vastgesteld op 21 november 2001; 3o de me
dedeling van het arrest aan de procureur-generaal bij het Hof van Beroep te 
Luik; 4 o dat door raadsheer Batsele verslag zal worden uitgebracht op de te
rechtzitting van 21 november 2001; houdt de kosten aan. 

10 oktober 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Batsele - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal. 

Nr. 543 

1 e KAMER - 12 oktober 2001 

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE- BURGERLIJKE ZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE- RECHTER WETTIG VERHINDERD DE UITSPRAAK BIJ TE WONEN- ALLEEN
SPREKEND RECHTER- VERVANGING. 

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE- BURGERLIJKE ZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE- ALLEENSPREKEND RECHTER- BERAAD - DRAAGWIJDTE. 

1 o De be paling van art. 779, lid 2, Ger. W. is van toepassing in geval een alleenrecht
sprekende rechter wettig verhinderd is de uitspraak van het vonnis bij te wonen; de 
wet stelt geen nadere voorwaarden voor de aanwijzing van de rechter om de alleen
sprekende rechter op het ogenblik van de uitspraak te vervangen. (Art. 779, tweede 
lid, Ger.W.) 

2° Uit de wil van de wetgever, uitgedrukt in de artikelen van het Ger. W. die het in
stituut van de alleensprekende rechter organiseren, volgt dat een beraad niet nood
zakelijk gebeurt met andere rechters maar dat dit ook met zichzelf overleggen kan 
zijn. (Artt. 109bis, 779 en 780 Ger.W.) 
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(T ... T. FIRMA ALBERT VERMEERSCH-BLOMME B.VB.A.) 

ARREST 

(A.R. C.99.0438.N) 

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

Over het eerste middel, gesteld als volgt : 

schending van artikelen 6, § 1, van het Europees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, gesloten te Rome op 4 novem
ber 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 149, van de Grondwet, 109, § 2, 
1°, 777, 778, 779, eerste en tweede lid, 1042, van het Gerechtelijk Wetboek, en van het 
algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging, 

doordat het bestreden arrest van bevestiging uitgesproken werd op 8 december 1998 
door de alleenrechtsprekende raadsheer daartoe aangesteld bij bevelschrift van de Eer
ste Voorzitter, in vervanging van Kamervoorzitter E. Mertens, die over de zaak heeft 
beraadslaagd, wettig verhinderd zijnde, 

terwijl, eerste onderdeel, deze zaak behandeld werd in hager beroep voor de 17° ka
mer, rechtsprekende in burgerlijke zaken, bestaande uit een raadsheer en door deze 
enige raadsheer, de Kamervoorzitter E. Mertens, in beraad genomen werd; dat der
halve deze zaak niet vatbaar was voor enige beraadslaging, ook niet bij vervanging 
van de raadsheer E. Mertens, bij wettig belet, voor de uitspraak, zodat de in het be
schikkend gedeelte van het bestreden arrest vermelde beraadslaging onwettelijk is en 
het arrest nietig is (schending van artikel109, § 2, 1°, 777, 778, 779, eerste en tweede 
lid, 1042, van het Gerechtelijk Wetboek); dat beraadslagen met zich zelf als enige rech
ter een contradictio in terminis is en derhalve het bestreden arrest tegenstrijdig en 
onregelmatig gemotiveerd is (schending van artikel 149, van de Grondwet); 

tweede onderdeel, het feit dat de Kamervoorzitter E. Mertens, die de zaak als alleen
zetelend rechter aanhoord en in beraad genomen heeft, vervolgens erover beraad
slaagd heeft, noodzakelijk inhoudt dat hij erover met andere rechters overlegd en over
wogen heeft; dat deze beraadslaging derhalve is geschied met rechters die niet aile 
zittingen van de zaak hebben bijgewoond zodat het arrest nietig is (schending van ar
tikel 778, 779, eerste en tweede lid, 1042, van het Gerechtelijk Wetboek); dat daar
door eveneens de rechten van verdediging van eiser werden miskend, wiens verweer
middelen niet door aile rechters, die aan de uitspraak deelnamen, gehoord zijn geworden 
(schending van artikel 6, § 1, van het Verdrag van 4 november 1950, en van het al
gemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van de verdediging); 

derde onderdeel, de vermelding, vervat in het beschikkend gedeelte van het be
streden arrest, volgens hetwelk de Kamervoorzitter E. Mertens over de zaak heeft be
raadslaagd, onvolledig en duister is; dat er niet vermeld wordt met wie de Kamer
voorzitter heeft beraadslaagd, het weze met de raadsheer Van Bossuyt, die de uitspraak 
deed, het weze met de Eerste Voorzitter, die hem aanstelde; dat het beschikkend ge
deelte onduidelijk en onregelmatig opgesteld is (schending van artikel 149, van de 
Grondwet, 777, 778, 779, eerste en tweede lid, 1042, van het Gerechtelijk Wetboek); 

vierde onderdeel, in aile geval, bij wettig belet van de kamervoorzitter E. Mer
tens, de keuze om de uitspraak te doen diende gegeven aan de raadsheer die het tussen
arrest heeft uitgesproken en de debatten over de zaak alsdan had bijgewoond zodat 
het arrest door raadsheer had moeten uitgesproken worden (schending van de arti
kelen 777, 778, 779, eerste en tweede lid, 1042, van het Gerechtelijk Wetboek): 

Wat het eerste, het tweede, het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de drie onderdelen noodzakelijk hierop berusten dat een 

rechter die aileen recht spreekt niet zou kunnen beraadslagen tenzij hij dit 
doet met andere rechters die in de zaak geen zitting hebben gehad en dus 
niet mogen beraadslagen; 
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Overwegende dat uit de wil van de wetgever, uitgedrukt in het bijzon
der in de artikelen 109bis en 780 van het Gerechtelijk Wetboek die het in
stituut van de alleensprekende rechter organiseren, volgt dat een beraad niet 
noodzakelijk gebeurt met andere rechters maar dat dit ook een met zich
zelf overleggen kan zijn; 

Dat de onderdelen falen naar recht; 
Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat luidens artikel 779, tweede lid, van het Gerechtelijk Wet

hoek, wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen 
waarover hij mede heeft beraadslaagd, de voorzitter van het gerecht een an
dere rechter kan aanwijzen om hem op het ogenblik van de uitspraak te ver
vangen; dat deze bepaling van toepassing is in geval een alleenrecht
sprekende rechter wettig verhinderd is de uitspraak van het vonnis bij te 
wonen; dat de wet voor de aanwijzing van deze rechter geen nadere voor
waarden stelt; 

Dat het onderdeel faalt naar recht; 

Om die redenen, eenparig beslissend, vemietigt het bestreden arrest in zo
verre het uitspraak doet over de vorderingen van de verweerster sub 1 en 
van eiser tegenover de verweerster sub 4 en uitspraak doet over de kos
ten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslis
sing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Gent, anders samengesteld. 

12 oktober 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, voorzitter- Ver
slaggever : de h. Dirix - Gelijkluidende conclusie van de h. Thijs, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. Houtekier en De Gryse. 

Nr. 544 

1 e KAMER - 12 oktober 2001 

1 o STEDENBOUW- ALGEMEEN- HERSTELVORDERING- BEVOEGDHEID EN BEKWAAM
HEID OM IN RECHTE OP TE TREDEN- COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN- GE
MACHTIGDE AMBTENAAR- GEMEENTE- UITSLUITENDE BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID
ONTV ANKELIJKHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- STEDENBOUW
HERSTELVORDERING- BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID OM IN RECHTE OP TE TREDEN- COL
LEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN- GEMACHTIGDE AMBTENAAR- GEMEENTE- UIT
SLUITENDE BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° Art. 69, Waals Wetboek. van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimo
nium, geeft uitsluitend aan het college van burgemeester en schepenen en aan de ge
machtigde ambtenaar de bevoegdheid en bekwaamheid om in rechte op te treden ten
einde op een van de bij die bepaling voorgeschreven wijzen van herstel te verkrijgen; 
het herstel dat door het college van burgemeester en schepenen, in naam van de ge
meente, voor de burgerlijke rechtbank gevorderd wordt, is niet ontvankelijk. (Art. 69 
W.W.R.O.S.P.) 
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(STAD NAMEN T. B ... E.A) 

Conclusie van de heer advocaat-generaal Henkes : 

1. De feiten van de zaak en de voorafgaande rechtspleging, zoals zij blijken uit de 
stukken waarop uw Hof vermag acht te slaan, kunnen als volgt worden samenge
vat: 

De stad Namen verwijt de verweerders zonder bouwvergunning een bijgebouw bij 
een pand te hebben gebouwd in een zone van binnenplaatsen en tuinen. 

Haar klacht wordt op strafrechtelijk gebied geseponeerd, zodat zij beslist een burger
rechtelijke vordering in te stellen met toepassing van art. 69 W.W.R.O.S.P. In naam 
van de stad Namen dagvaardt het college van burgemeester en schepenen de ver
weerders voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Namen. 

Die rechtbank verklaart de aldus ingestelde rechtsvorderingen niet ontvankelijk bij 
gebrek aan hoedanigheid. 

Op het hoger beroep van de stad Namen wordt dat vonnis door de thans bestre
den beslissing bevestigd. 

2. Het middel verwijt de bestreden beslissing te beslissen dat "de stedenbouwkundige 
regelgeving ( ... ) het college van burgemeester en schepenen niet aileen de bevoegd
heid geeft om te beslissen over de wijze van herstel om een einde te maken aan het 
misdrijf maar ook de mogelijkheid geeft om in rechte op te treden om het herstel te 
vorderen". 

Aldus zou het bestreden arrest de in het middel aangewezen wetsbepalingen ge
schonden hebben, d.i. de artt. 67 en 69 van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Or
dening, Stedenbouw en Patrimonium, dat op 15 mei 1984 bij besluit van de Execu
tive van het Waals Gewest is gecoordineerd, zoals die artt. van toepassing waren v66r 
de wijziging van het Waals Wetboek bij het decreet van 27 november 1997, 17 Ger.W., 
270 van de nieuwe gemeentewet (K.B. 24 juni 1988, goedgekeurd bij W. 26 mei 1989), 
1382 en 1383 B.W. 

Het middel betwist die motivering, op grond, inz., dat aileen de gemeente, met uit
sluiting van haar organen, rechtspersoonlijkheid heeft, en dat, bijgevolg, het col
lege van burgemeester en schepenen die vordering tot herstel aileen namens de ge
meente kon instellen. 

3. De vraag die te dezen in rechte rijst, is m.i. de volgende : heeft het college van bur
gemeester en schepenen, met toepassing van art. 63 W.W.R.O.S.P., de bekwaam
heid om qualitate qua in rechte op te treden? 

Luidens die bepaling (1) "kan de gemachtigde ambtenaar ofhet college van bur
gemeester en schepenen voor de burgerlijke rechtbank vorderen dat de plaats in de 
vorige staat wordt hersteld. In gemeenschappelijk overleg kan de ene of de andere even
eens vorderen dat ofurel bouwwerken of aanpassingswerken worden uitgevoerd, of
wei een geldsom wordt betaald gelijk aan het geheel of een deel van de meerwaarde 
die het goed door het misdrijf heeft verkregen (. .. )". 

4. Het valt te betwijfelen dat de tekst van de aangevoerde bepaling ruimte laat voor 
interpretatie: "clara non sunt interpretanda". Aangezien de wetgever heel uitdruk
kelijk verwijst naar de gemachtigde ambtenaar en naar het college van burgemees
ter en schepenen, kunnen het Gewest, de gemeente of andere overheden bezwaar
lijk in hun plaats treden. Het Hofvan Cassatie heeft zich heel duidelijk in die zin 
uitgesproken in zaken waarin de vorderingen tot herstel werden ingesteld door het
zij een schepen, die verklaarde bij volmacht op te treden, en de gemeentesecretaris (2), 

(1) Zoals het van toepassing was v66r de wijziging van de W.WR.O.S.P. bij een decreet van 27 
nov. 1997. 

(2) Cass., 21 okt. 1992, A. C., nr. 677. 



~~- -----'--=--===== r .. r·---~-----------
--=.,.---o--~------

Nr. 544 HOF VAN CASSATIE 1681 

hetzij door de gemeente zelf, vertegenwoordigd door haar college van burgemeester 
en schepenen (3). In beide zaken werden de vorderingen weliswaar ingesteld voor de 
strafgerechten, in tegenstelling tot de vordering die, in het thans onderzochte dos
sier, door de Stad Namen aan de burgerlijke rechtbanken is gericht. Dat verschil heeft 
evenwel geen weerslag op bet antwoord dat gegeven moet worden op de vraag die ons 
bezighoudt. In tegenstelling tot wat eiseres in de ontwikkeling van het cassatie
beroep schijnt te betogen, worden de krachtens de artt. 67 en 69 W.W.R.O.S.P. inge
diende vorderingen op volkomen identieke wijze ingesteld, behalve in zoverre zij, naar 
gelang van de omstandigheden, ingesteld worden voor de strafgerechten (art. 67) of 
voor de burgerlijke gerechten (art. 69) : de parlementaire voorbereiding van deW. 22 
december 1970 tot wijziging van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van 
de ruimtelijke ordening en van de stedenbouw laat hierover geen enkele twijfel be
staan (4). 

5. Zo er enige twijfel zou bestaan, wat deze voorziening lijkt te suggereren, moet wor
den onderzocht of de toegang tot hoven en rechtbanken wegens dat gebrek aan per
soonlijkheid uitgesloten is ? 

Doorgaans leert men dat het gebrek aan rechtspersoonlijkheid de feitelijke vere
nigingen de toegang tot hoven en rechtbanken, alsook tot andere rechtscolleges die niet 
tot de rechterlijke orde behoren (Arbitragehof en Raad van State), ontzegt (5). Evenzo 
wordt in het algemeen aangenomen dater op dat beginsel bepaalde wettelijke ofju
risprudentiele uitzonderingen bestaan. Enkele voorbeelden zijn welbekend, inz. m.b.t. 
de bekwaamheid van werknemersorganisaties (verenigingen die vaak geen rechts
persoonlijkheid hebben) om voor gewone of administratieve rechtbanken op te tre
den. 

Zonder het college van burgemeester en schepenen te willen gelijkstellen met een 
feitelijke vereniging, kan, m.i., hun respectieve situatie worden vergeleken m.b.t. de 
bekwaamheidsvereiste om een vordering in rechte te kunnen instellen. Op het eer
ste gezicht wordt in beide gevallen een vordering ingesteld door iemand zonder rechts
persoonlijkheid; die vordering kan, in beginsel, alleen worden aangenomen wan
neer afgeweken wordt van de bekwaamheidsvereiste. 

Net als de feitelijke verenigingen kan het college van burgemeester en schepenen 
in bepaalde omstandigheden eenjurisdictioneel beroep instellen. Zo kon b.v., op ini
tiatief van bet college, een beroep ingesteld worden bij de Raad van State overeen
komstig art. 73 van de gemeentelijke kieswet (v66r de opheffing ervan bij de W. 26 mei 
1989), wanneer de gemeenteraadsleden verhinderd waren door een grond van on
verenigbaarheid (6). 

De op art. 69 W.W.R.O.S.P. gegronde vordering tot herstel is eveneens een geval 
waarin de wetgever het college van burgemeester en schepenen een volkomen uit
zonderlijke bekwaamheid toekent aan het college van burgemeester en schepenen. Die 
bekwaamheid is strikt (7) beperkt tot de mogelijkheid om voor de strafgerechten ofbur
gerlijke gerechten een vordering in te stellen teneinde maatregelen te nemen om over
tredingen van de stedenbouwkundige wetgeving te herstellen. Die oplossing lijkt vol-

(3) Cass., 3 dec. 1996, A. C., nr. 474. 

( 4) Senaat, Verslag namens de verenigde commissies voor de justitie en de open bare werken, 
zitt. 1969-1970, 525, blz. 75. 

(5) Cf. noot L. VENY en F. VANDENDRIESSCHE, "Ret optreden in rechte van publieke rechtsper
sonen en van personen en entiteiten zonder rechtspersoonlijkheid voor de Raad van State en het 
Arbitragehof: een capita selecta", Rechtspersonenrecht, Gent, 1999, blz. 210 e.v.; A. MAsT (e.a.), Over
zicht van het Belgisch administratief recht, 15de gewijzigde en aangevulde uitg., Antwerpen, 1999, 
blz. 837; J. SALMON, Le Conseil d'Etat, Brussel, 1994, blz. 303-305. 

(6) R.v.St. (4de K.), arrest nr. 3203, 4 jan. 1954, College van burgemeester en schepenen van 
de Stad Geraardsbergen tl Vander Putten, Arr. R.v.St., 1954, blz. 8. 

(7) Onverminderd de eventuele toepassing van bepalingen die, in andere materies, een be
perkte bekwaamheid aan het college van burgemeester en schepenen zouden verlenen. 
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komen binnen de grenzen van de rechtspersoonlijkheid van de overheden te vallen, 
zoals die omschreven zijn door de bepalingen die hen daartoe bevoegdheid verle
nen. 

De bewering van eiseres (8), volgens welke de gemeente rechtspersoonlijkheid heeft 
voor uitvoering door gemeenteorganen, heeft betrekking op een algemene regel waarop 
een specifieke bepaling uitzondering kan maken (specialia generalibus derogant). 

Het bepaalde van art. 270 van de nieuwe Gemeentewet, die de vordering in rechte 
van de gemeenten regelt en die volgens eiseres door het bestreden arrest is geschon
den, is eveneens een algemene regel. Ook hier kan de argumentatie van eiseres niet 
worden gevolgd, aangezien de vordering tot herstel niet is ingesteld op de zeer alge
mene gTondslag van dat art. 270. Die vordering is zo specifiek - we gens de aard van 
het belang die zij moet vrijwaren (het algemeen belang (9) in een stedenbouwkundige 
dimensie) - dat zij aileen kan worden ingesteld door de daartoe aangewezen over
heden. Elke andere fysieke persoon of publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechts
persoon zou noodzakelijkerwijs van een persoonlijk en rechtstreeks belang moeten doen 
blijken in ons rechtsstelsel, dat, in beginsel, geen rechtsvordering van algemeen be
lang of actio popularis kent (10). Wat dat betreft, en zoals het bestreden arrest, dat 
op dat punt door eiseres bekritiseerd wordt, voorstelt, zou de gemeente, in voorko
mend geval, een rechtsvordering kunnen instellen tot herstel van een schade die zij 
t.g.v. het misdrijf "persoonlijk" zou hebben gel eden (artt. 1382 en 1383 B.W.). In dat 
geval zou zij moeten doen blijken van een persoonlijk en rechtstreeks belang, dat niet 
mag worden verward met het algemeen belang dat door het college van burgemees
ter en schepenen en door de gemachtigde ambtenaar gevrijwaard moet worden. De om
standigheid dat de mogelijkheid om die vordering tot herstel in te stellen, is toever
trouwd aan twee overheden die beiden in een verschillende institutionele context 
evolueren (gemeente en gewest), geeft overigens aan dat het belang dat zij moeten be
schermen verschilt van het eigen belang van de gemeente (dat, in geval, niet kan wor
den gelijkgesteld met dat van het gewest). 

6. Een andere benaderingswijze houdt in dat men gaat onderzoeken of aanvoeren 
van de algemene vereiste van de burgerlijke rechtsvordering pertinent is. 

Uit de rechtsleer is duidelijk gebleken hoe delicaat het was om de aard van de vor
dering tot herstel van stedenb'ouwmisdrijven te willen omschrijven (11). Toch zal ie
dereen instemmen met de vaststelling dat de in art. 69 W.W.R.O.S.P. bedoelde vor
dering tot herstelmaatregelen merkelijk verschilt van de andere, voor de burgerlijke 
rechtbanken ingestelde vorderingen : zij kan niet worden opgevat als een herstel van 
schade in de zin van de artt. 1382 e.v. B.W., maar eerder als een mechanisme tot be
scherming van het algemeen belang, dat bedreigd wordt door een overtreding van de 
wetgeving inzake stedenbouw. Deze omschrijving van een vordering in rechte, die in
gegeven is door de bekommernis om het algemeen belang, kan m.i. volstaan om het 
bijzonder karakter van de in art. 69 W.W.R.O.S.P. bedoelde vordering aan te tonen. Op 
grond van dat bijzonder karakter kan, volgens mij, de toepassing van de gemeen
schappelijke regels van de burgerlijke rechtspleging gerelativeerd worden. 

Aldus kan gewezen worden op een verschil m.b.t. de ontvankelijkheidsvoorwaarden: 
de vereiste van een persoonlijk belang is m.i. niet vereist (12). De afwijking die zo
doende op de gemeenschappelijke regels toegestaan wordt, rechtvaardigt, m.i., in naam 

(8) Derde biad van het cassatieberoep. 

(9) Cf. noot Cass., 3 dec. 1996, A.R. P.95.0287.N, nr. 474. 

(10) J. VERLINDEN, "Het beiang ais ontvankeiijkheidsvoorwaarde voor de rechtsvordering (art. 
17 en 18 G.W.)", Jura Falconis, 1987-88, biz. 33 e.v. 

(11) Cfr. noot C. DEBERSAQUES ET CoL., De sanctionering van stedenbouwmisdrijuen. Handhavings
maatregelen, Brugge, 2001, biz. 101-104; H. VUYE, "De (eigen) aard van de herstelmaatregelen in
zake stedebouw in de rechtspraak van het Hof van Cassatie", 1994, biz. 217-221. 

(12) G. DEBERSAQUES, op. cit., biz. 180, noot 1095. Die situatie is uiteraard vrij bijzonder, ter
wiji ervan uitgegaan wordt dat het beiang - ais ontvankelijkheidsvoorwaarde - persooniijk moet 
zijn (J. VERLINDEN, op. cit.). 
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van de specificiteit van de herstelmaatregelen, een vrij soepele houding bij het be
oordelen van de bekwaamheidsvereiste, die vaak (terecht of onterecht) (13) verbon
den wordt met die van belang en van hoedanigheid. Tach moet die soepelheid nog nood
zakelijk zijn, wat niet het geval zal zijn wanneer, zoals ik in mijn eerste opmerkingen 
betoogde, aangenomen wordt dat het bepaalde in art. 69 W.W.R.O.S.P. een uitzon
derlijke bekwaamheid toekent aan het college van burgemeester en schepenen. 

7. Ten slotte weidt eiseres uit over het begrip functioneel belang, op grond waar
van, in bepaalde gevallen, groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid alsook be
paalde overheden in eigen naam kunnen optreden voor de Raad van State (14). Zij voegt 
hieraan toe dat een dergelijke opvatting onverdedigbaar is m.b.t. rechtsvorderingen 
die voor de hoven en rechtbanken van de rechterlijke orde ingesteld worden. Die ar
gumentatie berust op een vrij oude rechtsleer (15), die gegrond is op een arrest van 
25 juli 1957 van het Hofvan Cassatie: volgens dat arr~st heeft de bestendige depu
tatie van de provincieraad, die wettig bevoegd is om de provincie in rechte te verte
genwoordigen, bij gebrek aan een wettelijk bestaan als burgerrechtelijk persoon, geen 
hoedanigheid om in haar eigen belang in rechte op te treden (16). Ik ben er niet van 
overtuigd dat, ondanks de uitlegging die de vermelde rechtsleer, waarop eiseres steunt, 
daaraan geeft, in dat arrest pertinente aanwijzingen kunnen worden gevonden voor 
het onderzoek van het door de Stad Namen ingestelde cassatieberoep. 

Op grond van de voorgaande opmerkingen kan m.i. moeilijk worden betwist dat het 
college van burgemeester en schepenen bekwaam is om in rechte op te treden met toe
passing van art. 69 W.W.R.O.S.P., en dat het die bekwaamheid bezit met uitsluiting 
van de gemeente, in wier naam het de rechtsvordering zou instellen. 

Bijgevolg faalt het middel naar recht. 
Conclusie : verwerping. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0661.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Over het middel: schending van de artikelen 67, 69 van het Waals Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium van 14 mei 1984, zoals die ar
tikelen van toepassing waren v66r de wijziging van het Waals Wetboek bij het de
creet van 27 november 1997, 17 van het Gerechtelijk Wetboek, 270 van de nieuwe ge
meentewet (koninklijk besluit van 24 juni 1988, goedgekeurd bij de wet van 26 mei 
1989), 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, met bevestiging van de beslissing van de eerste rechter, de rechts
vorderingen niet ontvankelijk verklaart waarvan eiseres de verweerders, eigenaars 
van een pand te Bouge, heeft vervolgd teneinde hen te doen veroordelen "om de plaats 
in de vorige staat te herstellen, ten gevolge van de bouw, zonder bouwvergunning, van 
een bijgebouw dat volgens het bijzonder plan van aanleg nr. 5, goedgekeurd bij het ko
ninklijk besluit van 23 april1958, gelegen is in een zone van binnenplaatsen en tui
nen", waarbij die rechtsvorderingen gegrond zijn op artikel69 van het W.W.R.O.S.P., 
en in zoverre het die niet-ontvankelijkheid verantwoordt op grond "dat de vorde
ring tot hers tel van de plaats in de vorige staat ertoe strekt de handhaving van de 
stedenbouwkundige regelgeving in het algemeen belang te verzekeren door een einde 

(13) A. FETTWEIS, Manuel de procedure civile, tweede uitg., Luik, 1987. 

(14) Vijfde en zesde blad van het cassatieberoep. 

(15) F. DEBAEDTS, "Les actions en justice des communes", Mouv. Com., 1966, blz. 427, die ver
wijst naar het werk van W. VANASSCHE, Raad van State. Ontvankelijkheid der aanvragen en be
roepen wat de personen van de verzoeker betreft, Brussel, 1961, blz. 69-70 (Algemene praktische 
verzameling). · 

(16) Cass., 25 juli 1957, Pas., 1957, I, blz. 1369. 



1684 HOF VAN CASSATIE Nr. 544 

te maken aan de wederrechtelijke toestand die door het bouwmisdrijfis ontstaan"; dat 
uit de tekst van de artikelen 67, § 1, (. .. )en 69 (. .. ) blijkt dat de vordering aileen door 
de gemachtigde ambtenaar of door het college van burgemeester en schepenen kan wor
den ingesteld en niet door de gemeente zelf, vertegenwoordigd door het college van bur
gemeester en schepenen (. .. ); dat de gemeente, vertegenwoordigd door haar college van 
burgemeester en schepenen, in voorkomend geval, op grond van de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek een rechtsvordering zou kunnen instellen om het her
stel te vorderen van privaatrechtelijke schade die zij geleden heeft ten gevolge van een 
bouwmisdrijf, waarbij een onderscheid moet worden gemaakt tussen die schade en het 
algemeen en collectief belang tot herstel, waarvoor het college van burgemeester en 
schepenen hoedanigheid heeft om te handelen krachtens de artikelen 67 en 69 van het 
Waals Wetboek; dat (eiseres) haar vordering te dezen niet grondt op de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek; dat de stedenbouwkundige regelgeving, in te
genstelling tot wat betoogd wordt door (eiseres), die een onjuiste lezing van de tek
sten geeft, het college van burgemeester en schepenen niet aileen de bevoegdheid geeft 
om te beslissen over de wijze van herstel om een einde te maken aan het misdrijfmaar 
ook de bekwaamheid geeft om in rechte op te treden om het herstel te vorderen", 

terwijl, zoals artikel 17 veronderstelt, aileen een persoon die in rechte bestaat, tot 
de rechtbanken van de rechterlijke orde toegang krijgt en bijgevolg een geldige rechts
vordering kan instellen; die regel, met betrekking tot de gemeente, betekent dat de 
gemeente, die rechtspersoonlijkheid heeft met uitsluiting van de gemeenteorganen, 
in rechte optreedt als eiseres of als verweerster, en daarbij vertegenwoordigd wordt 
door haar college van burgemeester en schepenen, nadat het voormelde college de be
slissing genomen heeft om de zaak bij de rechtbanken aanhangig te maken of door de 
gemeenteraad is gemachtigd om de zaak aanhangig te maken, al naar gelang van het 
onderscheid dat artikel 270 van de nieuwe gemeentewet hierin maakt; artikel 69 van 
het W.W.R.O.S.P. bepaalt dat "de gemachtigde ambtenaar ofhet college van burge
meester en schepenen voor de burgerlijke rechtbank kan vorderen dat de plaats in de 
vorige staat wordt hersteld (. .. ). In geval van een voor de burgerlijke rechtbank in
gestelde vordering zijn de bepalingen van artikel67, § 1, tweede en derde lid, §§ 2 en 
4, mede van toepassing"; noch uit de bewoordingen noch uit de voorbereidende werk
zaamheden van dat artikel evenwel volgt dat de wetgever aan het college van bur
gemeester en schepenen, naast de bevoegdheid om te beslissen over de burger
rechtelijke wijze van herstel van het bouwmisdrijf, ook de bekwaamheid heeft willen 
verlenen om in rechte op te treden teneinde het herstel te vorderen op de door het col
lege gekozen wijze, en derhalve daaruit evenmin volgt dat de wetgever, in afwijking 
van de artikelen 17 van het Gerechtelijk Wetboek en 270 van de nieuwe gemeente
wet, ten behoeve van het college van burgemeester en schepenen een "eigen" rechts
vordering heeft willen invoeren; de omstandigheid die het arrest, wat dat betreft, tot 
staving van de gekozen oplossing in aanmerking neemt, met name dat de gemeente 
eveneens op grond van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek in rechte 
kan optreden om het herstel te vorderen van privaatrechtelijke schade die zou ver
schillen van de schade waarvoor het college van burgemeester en schepenen, krach
tens artikel69 van het W.W.R.O.S.P., de wijze van herstel moet kiezen, niet terzake 
dienend is; het bestreden arrest, bijgevolg, door te beslissen dat "de stedenbouwkundige 
regelgeving (. .. ) het college van de burgemeester en schepenen niet aileen de bevoegd
heid geeft om te beslissen over de wijze van herstel om een einde te maken aan het 
misdrijf maar ook de bekwaamheid geeft om in rechte op te treden om het herstel te 
vorderen", de in het middel bedoelde wetsbepalingen schendt: 

Overwegende dat, luidens artikel 69 van het Waals Wetboek van Ruim
telijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium, gecoordineerd bij het be
sluit van 14 mei 1984 van de Waalse Gewestexecutieve, dat te dezen van toe
passing is, de gemachtigde ambtenaar of het college van burgemeester en 
schepenen voor de burgerlijke rechtbank kan vorderen dat de plaats in de 
vorige staat wordt hersteld; dat de ene of de andere, in gemeenschappelijk 
overleg, eveneens kan vorderen dat ofwel bouwwerken of aanpassings
werken worden uitgevoerd, ofwel een geldsom wordt betaald gelijk aan het 
geheel of een deel van de meerwaarde die het goed door het misdrijf heeft 
verkregen; 
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Overwegende dat die wetsbepaling uitsluitend aan het college van bur
gemeester en schepenen, evenals aan de gemachtigde ambtenaar, de be
voegdheid en bekwaamheid verleent om in rechte op te treden teneinde een 
van de daarin bepaalde wijzen van herstel te vorderen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

12 oktober 2001- 1e kamer- Voorzitter: de h. Echement, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever : de h. Batsele- Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, 
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Gerard. 

Nr. 545 

1 e KAMER - 12 oktober 2001 

1° INKOMSTENBELASTINGEN- ALGEMEEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BE
ROEP- ONDERTEKENING- FYSIEKE PERSONEN- VERTEGENWOORDIGING- BEVOEGD PER
SOON- ONTVANKELIJKHEID. 

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BELASTINGZAKEN- INKOMSTENBELASTINGEN- VOOR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP- ONDERTEKENING- FYSIEKE PERSONEN- VERTE
GENWOORDIGING- BEVOEGD PERSOON- ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° De voorziening die namens de belastingplichtige is ingediend door zijn moe
der en door zijn fiscaal raadgever, is niet ontvankelijk, aangezien art. 378 W.I.B. 1992 
de tussenkomst van een lasthebber die geen advocaat is, uitsluit (1). (Art. 378 W.I.B. 
1992.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.99.0161.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 september 1999 ge
wezen door het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, gesteld als volgt: schending van artikel 378 van het Wetboek van 
de lnkomstenbelastingen 1992 en, voor zover nodig, van artikel 862 van het Gerech
telijk Wetboek, 

doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat de administratie, die niet be
twist dat (verweerder) fysiek niet in staat was het verzoekschrift waarbij de voor
ziening wordt ingesteld persoonlijk te ondertekenen, "(niettemin) betoogt dat de voor
ziening die namens (verweerder) is ingesteld door zijn moeder en door zijn fiscaal 
adviseur, niet ontvankelijk is, in zoverre het niet wettig kan worden aangemerkt als 

(1) Art. 378 W.I.B. 1992, v66r de ophefling ervan door art. 34, wet 15 maart 1999; betreffende 
een naamloze vennootschap, zie Cass., 9 okt. 2000, A.R. F.99.0022.F, nr. 527; zie CARDIJN, DE
PRET en LoocKS, Procedure fiscale contentieuse, 3de uitg., dl. II, Bruylant, nr. 157, blz. 219. 

:I ___ ~ 
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een voorziening die is ingesteld door een in persoon opgemaakt verzoekschrift in de 
zin van artikel378 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen 1992" en "dat, (ge
let op (verweerders) ongeschiktheid tot januari 1998), het verzoekschrift verplicht moest 
worden ondertekend door een advocaat, overeenkomstig artikel 378 van het voor
melde wetboek, aangezien die bepaling, volgens (eiser), uitsluit dat de belastingplich
tige geldig kan worden vertegenwoordigd door een andere lasthebber dan door een ad
vocaat", beslist "dat (artikel378 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992) 
evenwel niet uitdrukkelijk uitsluit dat de belastingplichtige kan worden vertegen
woordigd door een lasthebber, aan wie hij de last geeft om het verzoekschrift waar
bij de voorziening wordt ingesteld te ondertekenen en het neer te leggen ter griffie van 
het hofvan beroep; dat het pleitmonopolie van de advocaat echter beperkt is tot de 
vertegenwoordiging van de rechtzoekende voor de gerechten, onder voorbehoud van 
de in artikel 728 van het Gerechtelijk Wetboek bedoelde uitzonderingen, (en) de recht
zoekende niet verbiedt een lasthebber aan te wijzen om in zijn plaats een akte van de 
rechtspleging te ondertekenen, wanneer de wet hem toestaat een akte van de rechts
pleging persoonlijk in te stellen"; dat het arrest, bijgevolg, beslist dat "(verweer
der), te dezen, aan zijn moeder ( .. .) en aan zijn fiscaal adviseur de last heeft gege
ven om een voorziening in te stellen bij het hof van beroep ten gevolge van de 
kennisgeving van de beslissing van de directeur, zodat de wil om een voorziening in 
te stellen vaststaat en bevestigd wordt door de daaropvolgende rechtspleging, door de 
verschijning, in persoon, van de verzoeker voor het hof (van beroep) op de zitting van 
28 mei 1999, zodat de voorziening moet worden aangemerkt als zijnde ingesteld bij 
een in persoon opgemaakt verzoekschrift"; dat het arrest de fiscale voorziening bij
gevolg ontvankelijk verklaart, 

terwijl artikel 378 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, dat de open
bare orde raakt, vereist dat het verzoekschrift waarbij de voorziening tegen een krach
tens artikel 366 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 genomen be
slissing wordt ingesteld "in persoon" moet worden opgemaakt, wat betekent dat de 
belastingplichtige zelf, d.w.z. degene wiens naam in het kohier is opgenomen en die 
bezwaar heeft ingediend tegen het bedrag van de op zijn naam gevestigde aanslag, het 
verzoekschrift moet ondertekenen; dat verzoekschrift een akte van de rechtspleging 
is die zelf alle gegevens moet bevatten waaruit de regelmatigheid ervan blijkt en, bij 
gebrek aan tussenkomst van een advocaat, noodzakelijkerwijs ondertekend moet wor
den door de steller ervan; de wetgever uitdrukkelijk heeft willen verbieden dat de be
lastingplichtige vertegenwoordigd kan worden door een andere persoon dan door een 
advocaat, zoals blijkt uit de parlementaire voorbereiding van de artikelen 1 en 3 van 
de wet van 26 juni 1957 (B.S. 15-16 juli 1957), waarvan de inhoud is overgenomen in 
artikel 279 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), gewijzigd bij ar
tikel 9 van de wet van 30 mei 1972 (B.S. 11 augustus 1972), die ten grondslag lig
gen aan het in het middel bedoelde artikel 378 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen 1992; de wetgever immers de tussenkomst van elke mogelijke 
zaakwaarnemer, met inbegrip van belastingdeskundigen, heeft willen voorkomen door 
te eisen dat de voorziening ondertekend moest worden door de belastingplichtige, en, 
bij ontstentenis daarvan, door een advocaat; het hofvan beroep, bijgevolg, de voor
ziening niet ontvankelijk kon verklaren zonder de in het middel aangegeven wets
bepalingen te schenden, door ze als een "in persoon" opgemaakte voorziening aan te 
merken, hoewel het hof toegaf dat het verzoekschrift van voorziening ondertekend was 
door (de moeder en de fiscaal adviseur), die door (verweerder) hiertoe waren gemach
tigd, en waarbij de aanwezigheid van laatstgenoemde op de zitting van 28 mei 1999 
die lacune niet kon invullen en dit bijgevolg tot de absolute nietigheid van het ver
zoekschrift moet leiden : 

Overwegende dat artikel 378 van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen 1992, zoals het te dezen van toepassing is, bepaalt dat de voorzie
ning voor het hof van beroep ingesteld wordt bij een in persoon of door een 
advocaat opgemaakt verzoekschrift; 

Dat die bepaling de tussenkomst uitsluit van een lasthebber die geen ad
vocaat is; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de voorziening namens eiser is 
ingesteld door zijn moeder en door zijn fiscaal adviseur; 
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Dat het arre1st, door die voorziening ontvankelijk te verklaren, de voor
melde wetsbepaling schendt; 

Dat het middel in zoverre gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan i:m laat de uitspraak daaromtrent aan de feitenrechter over; 
verwijst de za~k naar het Hof van Beroep te Bergen. 

12 oktober 2001- 1 e kamer - Voorzitter : de h. Echement, waarnemend voorzit
ter- Verslaggever : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, 
advocaat-generaal. 

Nr. 546 

1 e KAMER - 12 oktober 2001 

LEVENSONDERHOUD- TUSSEN OUDERS EN KINDEREN- BEHOEFTIG ZIJN- ONVRIJ
WILLIG- ONROERENDE SCHENKING- RENTE - TEGENPRESTATIE - GEVOLG. 

Volgens art. 205 B. W moet het behoeftig zijn van degene die onderhoud vraagt on
vrijwillig zijn, zodat er geen sprake is van de uitvoering van de natuurlijke verbin
tenis, als vastgelegd in die bepaling, wanneer de onderhoudsplichtige een rente be
taalt aan een renteheffer als tegenprestatie voor de schenking van een onroerend goed 
door de renteheffer aan de onderhoudsplichtige en de renteheffer voor die schen
king in haar behoeften kon voorzien (1). (Art. 205 B.W.) 

(S ... T. BELGISCHE STAAT - MINISTER VAN FIN ANCIEN) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. F.00.0015.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 oktober 1999 door het 
Hofvan Beroep te Brussel gewezen; 

Over het derde middel: schending van artikel 205 van het Burgerlijk Wetboek, 
doordat het arrest beslist dat de oorsprong van het betalen van de uitkering tot le

vensonderhoud niet ligt in de uitvoering van de natuurlijke verbintenis vervat in ar
tikel 205 van het Burgerlijk Wetboek, op grond dat de uitkering in geld wordt be
taald naar rato van de inkomsten uit de schenking, dat de moeder - volgens eiser -
voor de schenking niet behoeftig was, en dat zij die schenking had gedaan omdat zij 
wegens haar wankele gezondheidstoestand niet meer in staat was het goed behoor
lijk te beheren, 

(1) Over het onvrijwillig karakter van het behoeftig zijn i.v.m. de onderhoudsplicht tussen ouders 
en kinderen: zie Cass., 5 feb. 1987, A.R. 5088, nr. 331; MASSON, Examen de jurisprudence, "Les 
personnes", R. C.J.B., nr. 52, p. 446. 
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terwijl artikel205 van het Burgerlijk Wetboek zegt dat "de kinderen levensonder
houd zijn verschuldigd aan hun ouders en hun andere bloedverwanten in opgaande 
lijn die behoeftig zijn"; de schenking die de onderhoudsplichtige verrijkt daardoor niet 
tot gevolg heeft dat de onderhoudsplicht vervat in artikel 205 van het Burgerlijk Wet
hoek wordt opgeheven; het arrest, door aldus te beslissen, de draagwijdte van arti
kel 205 van het Burgerlijk Wetboek beperkt; het dat artikel ondoeltreffend maakt in 
geval van een schenking zonder last, terwijl de wetsbepalingen geen dergelijke be
perking bevatten; 

Overwegende dat naar luid van artikel 205 van het Burgerlijk Wetboek, 
de kinderen levensonderhoud zijn verschuldigd aan hun ouders en hun an
dere bloedverwanten in opgaande lijn die behoeftig zijn; 

Dat het behoeftig zijn van degene die onderhoud vraagt onvrijwillig moet 
zijn; 

Overwegende dat het arrest oordeelt dat "aan de hand van de gegevens uit 
het dossier kan worden vastgesteld dat de uitkering door (eiser) wordt be
taald naar rato van de opbrengst uit een onroerend goed dat door de rente
heifer aan (eiser) was geschonken en dat de renteheffer, volgens (eiser) voor 
die schenking volledig in haar behoeften kon voorzien''; dat het op grond van 
die overweging beslist dat "de oorsprong van het betalen van uitkering tot 
levensonderhoud niet ligt in de uitvoering van de natuurlijke verbintenis ver
vat in artikel 205 van het Burgerlijk Wetboek, maar in de tegenprestatie voor 
een schenking van de renteheffer aan de onderhoudsplichtige"; 

Dat het arrest door die beslissing de voornoemde wets be paling juist toe
past; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

12 oktober 2001 - 1 e kamer- Voorzitter : de h. Echement, waarnemend voorzit
ter - Verslaggeuer : de h. Mathieu - Gelijkluidende conclusie van de h. Henkes, 
advocaat-generaal - Aduocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 547 

2e KAMER- 16 oktober 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. 

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE- ALGEMEEN
SCHADEVERHINDEREND KARAKTER VAN EEN CONTRACTUELE, WETTELIJKE OF REGLEMEN
TAIRE VERPLICHTING- CRITERIUM. 
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1 o De overheid die ingevolge de fout van een derde, krachtens de op haar rustende wet
telijke of reglementaire verplichtingen, de wedde en de op de wedde rustende bij
dragen moet doorbetalen zonder arbeidsprestaties te ontvangen, is gerechtigd op scha
devergoeding voor zover zij hierdoor schade lijdt (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

2° Het bestaan van een contractuele, wettelijke ofreglementaire verplichting sluit niet 
uit dat schade in de zin van artikel1382 Burgerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wan
neer, blijkens de inhoud of de strekking van de overeenkomst, de wet of het regle
ment, de te verrichten uitgave of prestatie definitief voor rekening moet blijven van 
diegene die zich ertoe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet 
verrichten (2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.) 

(M ... T. BELGISCHE STAAT) 

ARREST 

(A.R. P.00.0184.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 december 1999 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt 1 

schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het hofvan beroep het vonnis a quo bevestigt en eiseres veroordeelt om aan 
verweerder de som van 734.426,- frank te betalen, vermeerderd met de vergoed
ende intresten van de respectieve data der betaling, o.m. op volgende gronden : 

"Er is ter zake een onbetwistbare eigen schade van de overheid die in recht
streeks oorzakelijk verband staat met het ongeval en de schadelijke gevolgen er
van, veroorzaakt door (eiseres). 

Deze schade bestaat hierin dat de Belgische Staat gedurende de periodes van tij
delijke volledige arbeidsongeschiktheid de arbeidsprestaties van haar personeelslid 
heeft moeten ontberen. 

De waarde van deze gederfde arbeidsprestaties dient te worden begroot op basis van 
de bruto uitgekeerde wedden en vergoedingen zonder tegenprestaties van het afwe
zige personeelslid; deze vertegenwoordigen de werkelijke uitgaven in hoofde van de 
Staat. 

Nude schade bestaat in de ontbeerde arbeidsprestaties, is het causaal verband tus
sen de schade en de verkeersfout niet door broken, welke de wettelijke en/of regle
mentaire verplichtingen destijds ook waren van het ministerie van Landsverdedi
ging om de wedden en vergoedingen van de afwezige rijkswachter verder te betalen. 

De argumenten van de partijen dienaangaande in conclusie zijn niet van aard om 
de overtuiging waartoe het hof (van beroep) gekomen is, te weerleggen.", 

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 alleen 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 arrest blijkt- van een schade die los staat van de uitvoering van die wette
lijke, reglementaire of contractuele verplichtingen; het bestaan van een oorzakelijk ver-

(1) Cass., 19 feb. 2001, C.00.0242.N. 

(2) Zie noot 1. 
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band tussen de fout van de derde en de schade van de werkgever evenmin wordt be
wezen door de enkele vaststelling dat de schade bestaat in de.ontbeerde arbeids
prestaties gedurende de periodes van tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid en dat 
zij dient te worden begroot op basis van de bruto uitgekeerde wedden en vergoedin
gen zonder tegenprestaties van het afwezige personeelslid, zijnde de werkelijke uit
gaven in hoofde van de werkgever; dit oorzakelijk verband integendeel in de regel wordt 
verbroken wanneer tussen de fout en de schade een eigeri juridische oorzaak in
grijpt, zoals een verplichting uit een wet ofreglement die op zichzelfvoldoende is om 
de uitvoering te verantwoorden en hiervan slechts wordt afgeweken wanneer die ver
plichting secundair is ten opzichte van de op de dader van een misdrijf of een onei
genlijk misdrijf rustende verplichting om een door zijn toedoen ontstane schade te ver
goeden, 

zodat het hofvan beroep, door in gebreke te blijven het bestaan vast te stellen van 
een schade bij verweerder die los staat van de uitvoering van zijn wettelijke en/of re
glementaire verplichtingen om de wedde en vergoedingen van de afwezige rijkswach
ter verder te betalen en door niet na te gaan of deze verplichtingen secundair wa
ren ten opzichte van de vergoedingsplicht van eiseres, zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek) : 

Overwegende dat, krachtens de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk Wet
hoek, degene die door zijn schuld aan een ander schade berokkent, ver
plicht is deze schade integraal te vergoeden, wat inhoudt dat de bena
deelde teruggeplaatst wordt in de toestand waarin hij zich zou hebben 
bevonden indien de daad waarover hij zich beklaagt, niet was gesteld; 

Overwegende dat de overheid die ingevolge de fout van een derde, krach
tens de op haar rustende wettelijke of reglementaire verplichtingen, de wedde 
en de op de wedde rustende bijdragen moet doorbetalen zonder arbeids
prestaties te ontvangen, gerechtigd is op schadevergoeding voor zover zij mer
door schade lijdt; 

Dat immers het bestaan van een contractuele, wettelijke of reglemen
taire verplichting niet uitsluit dat schade in de zin van artikel 1382 Bur
gerlijk Wetboek ontstaat, tenzij wanneer, blijkens de inhoud of de strek
king van de overeenkomst, de wet of het reglement, de te verrichten uitgave 
of prestatie definitief voor rekening moet blijven van die gene die zich er
toe heeft verbonden of die ze ingevolge de wet of het reglement moet ver
richten; 

Overwegende dat het arrest oordeelt : "Er is ter zake een onbetwistbare 
eigen schade van de overheid die in rechtstreeks oorzakelijk verband staat 
met het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan, veroorzaakt door (eise
res). Deze schade bestaat hierin dat de Belgische Staat gedurende de pe
riodes van tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid de arbeidsprestaties van 
haar personeelslid heeft moeten ontberen"; 

Overwegende dat het arrest aldus de artikelen 1382 en 1383 Burgerlijk 
Wetboek niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

16 oktober 2001- 2" kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- 1-er
slaggever: de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van de h. J. du Jardin, procureur
generaal - Advocaat : mr. Butzler. 
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Nr. 548 

2e KAMER - 16 oktober 2001 

1 o NIEUWE VORDERING- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- HOGER 
BEROEP- BURGERLIJKE PARTIJ- VORDERING- WIJZIGING- UITBREIDING- VOORW AARDE. 

2° HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BURGER
LUKE RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS)- BURGERLIJKE PARTIJ- NIEUWE VORDE
RING- WIJZIGING- UITBREIDING- VOORWAARDE. 

1 o en 2° De burgerlijke partij kan, overeenkomstig de artikelen 807 en 1042 van het 
Gerechtelijk Wetboek, zelfs in hager beroep, de vordering die met toepassing van de 
artikelen 3 en 4 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering voor 
de strafrechter aanhangig is, uitbreiden of wijzigen, mits de uitbreiding of de wij
ziging blijft berusten op het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf(1). (Artt. 3 
en 4 V.T.Sv.; 807 en 1042 Ger.W.) 

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

ARREST 

(A.R. P.00.0207.N) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 8 december 1999 in ha
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren; 

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

Over het vierde middel : 

Overwegende dat de burgerlijke partij overeenkomstig de artikelen 807 en 
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, zelfs in hager beroep, de vordering die 
met toepassing van de artikelen 3 en 4 van de Voorafgaande Titel van het 
Wetboek van Strafvordering voor de strafrechter aanhangig is, kan uitbrei
den ofwijzigen, mits de uitbreiding of de wijziging blijft berusten op het aan 
de beklaagde ten laste gelegde misdrijf; 

Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat eiseres een eisuitbreiding 
doet voor de schadepost "economisch verlies huishoudster" en oordelen dat, 
aangezien zij voor de eerste rechter voor die post geen vergoeding heeft ge
vorderd, de eisuitbreiding niet ontvankelijk is; 

Dat de beslissing niet naar recht is verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uit
spraak doet over de burgerlijke rechtsvordering van eiseres met betrek
king tot het "economisch verlies huishoudster"; verwerpt de voorziening voor 

(1) Cass., 13 dec.1989,A.R. 7756,AC., 1989-90, nr. 238; Cass., 23 dec.1992,A.R. 44,AC., 1991-
92, nr. 813. 
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het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt verweerder in een vierde 
van de kosten en eiseres in de overige kosten; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te Hasselt, zitting houdend in hoger be
roep. 

16 oktober 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Dhaeyer- Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, procureur
generaal - Advocaat : mr. Maes. 

Nr. 549 

2e KAMER - 16 oktober 2001 

WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975- REGLEMENTSBEPALINGEN
ARTIKEL 77 -ARTIKEL 77.1- VOORSORTERINGSPIJL- DRAAGWIJDTE. 

De voorsorteringspijl die aangebracht is overeenkomstig artikel 77.1 Wegverkeersre
glement, duidt niet alleen op de te volgen richting op een kruispunt, maar oak op de 
rijstrook die de bestuurder, met het oog op die bepaalde rijrichting, bij het nade
ren van dit kruispunt moet volgen; de voorsortering v66r het kruispunt naar die be
paalde rijstrook houdt voor de andere weggebruikers de mededeling in dat men over
eenkomstig de richtingsaanwijzingen van de voorsorteringspijl op deze rijstrook zijn 
weg op het kruispunt zal vervolgen, en brengt het verbod mee om de daarmee niet over
eenstemmende rijstroken te volgen. (Artt. 5 en 77.1 Wegverkeersreglement.) 

(L ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0290.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 januari 2000 in ha
ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 5 en 77.1 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 

houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, 
doordat de appelrechters bij het bestreden vonnis eiser schuldig verklaren aan het 

ten laste gelegde feit B, met name inbreuk op de artikelen 5 en 77.1 van het Weg
verkeersreglement door nagelaten te hebben als weggebruiker een witte voorsorte
ringspijl in acht te nemen en eiser hiervoor veroordelen tot een geldboete van 50 frank, 
gebracht op 10.000 frank; 

de appelrechters het door eiser gevoerde verweer volgens hetwelk hij gerechtigd was 
zich na het voorbijrijden van het eerste verkeerslicht opnieuw naar de linker
rijstrook te begeven om ter hoogte van het volgende kruispunt rechtdoor te rijden in 
plaats van rechts afte slaan verwerpen en menen dat eiser hiertoe niet gerechtigd was; 

de appelrechters oordelen dat de schuld van eiser aan het hem ten laste gelegde feit 
B bewezen is en hun beslissing steunen op de volgende motieven : 

"Eens het verkeerslicht voorbijgereden heeft (eiser)- de materialiteit van de fei
ten wordt door hem niet betwist - zich opnieuw naar de linkerrijstrook begeven om 
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uiteindelijk ter hoogte van het kruispunt met de Guislainbrug rechtdoor te rijden in 
plaats van rechts af te slaan. 

Hij meent dat hij hiertoe gerechtigd was, zodat hij ook voor de betichting B zou die
nen vrijgesproken te worden. 

De rechtbank kan hem echter niet volgen in zijn redenering. 

(Eiser) betwist niet dat de voorsorteerpijl ter hoogte van het kruispunt Palinghuizen/F. 
Ferrerlaan reglementair is aangebracht. 

Wat meer is, in zijn eigen verklaring op 3 december 1997 stelt hij dat hij oorspron
kelijk de linkerrijstrook volgde. Daar was filevorming. Hij stelt zelf: 'Na kort be
raad besloot ik naar rechts te sorteren met de bedoeling mijn bestemming in Gent te 
bereiken via de Rooigemlaan.' 

Zulks impliceert in zijnen hoofde dat hij de beslissing nam om op het eerstvol
gend kruispunt waar dit mogelijk was rechts afte slaan (in de richting van de Rooi
gemlaan). 

De redenering van (eiser) dat de voorsorteerpijl ter hoogte van het kruispunt 
Palinghuizen/Ferrerlaan zou betekenen dat hij op dat kruispunt zelf dient rechts af 
te slaan is in die mate absurd dat hij zelf aangeeft dat het op dit kruispunt onmo
gelijk is rechts af te slaan, gezien de afwezigheid van een rechtsgelegen weg. 

Tenandere geeft hij zelf aan dat hij na kort beraad opteerde om de rechterrijstrook 
te volgen, komende van de linkerrijstrook, waar de bestuurders verplicht worden recht
door te rijden op het kruispunt met de Ferrerlaan, met het oog op het vervolgen van 
zijn weg via de Rooigemlaan. 

Deze laatste kan alleen bereikt worden via de Guislainbrug, zijnde een kruispunt 
enkele tientallen meter verder gelegen. 

De aanwezigheid van een onderbroken witte lijn op en voorbij het kruispunt met de 
Ferrerlaan impliceert niet dat het engagement dat de bestuurder voordien nam om 
rechts af te slaan en de voorsorteerpijlen hiertoe te volgen wordt tenietgedaan. De be
stuurder is gehouden zijn (na kort beraad) genomen engagement te handhaven in het 
kader van de verkeersveiligheid en de rechtszekerheid. 

De voorsorteerpijl ter hoogte van het kruispunt met de Ferrerlaan noopt de be
stuurders een beslissing te nemen waarvan zij nadien niet meer mogen afwijken. Ter
zake kan worden gesteld dat naar analogie met het feit dat het verbodsteken C35 (in
haalverbod) blijft gelden ook al is de rijbaan voorzien van een witte onderbroken streep, 
dat het engagement genomen naar aanleiding van een aangebrachte voorsorteerpijl 
evenmin tegenstrijdig is met eenzelfde onderbroken witte streep aangebracht voor
bij deze voorsorteerpijl. 

De betichting Bin hoofde van (eiser) is naar eis van recht bewezen gebleven." (be
streden vonnis, blz. 3 in fine tot 5), 

terwijl overeenkomstig artikel 77.1 van het Wegverkeersreglement witte voor
sorteringspijlen bij het naderen van een kruispunt de rijstrook aanduiden die de be
stuurders moeten volgen om in de door de pijlen aangewezen richting te rijden; 

voormelde bepaling eveneens aan de weggebruiker de verplichting oplegt om op het 
kruispunt de of een van de richtingen te volgen die aangewezen zijn op de rijstrook 
waarin zij zich bevinden; 

artikel 77.1 van het Wegverkeersreglement voormelde verplichting om de door de 
voorsorteringspijl aangeduide richting te volgen derhalve enkel oplegt op het kruis
punt waarvoor de witte voorsorteringspijl is aangebracht; 

eiser in zijn regelmatig voor de appelrechters ingediende conclusie had aange
voerd dat de verkeerssituatie bestaat uit twee kruispunten, met name het kruis
punt Palinghuizen/Ferrerlaan en vervolgens het enkele tientallen meter verder ge
legen kruispunt Palinghuizen!Rooigemlaan, dat de betrokken witte voorsorteringspijl 
aangebracht was voor het eerste kruispunt en dat eiser derhalve gerechtigd was na 
het voorbijrijden van het eerste kruispunt opnieuw zijn weg rechtdoor te vervolgen in 
plaats van rechts af te slaan ami het volgende kruispunt; 
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de appelrechters aannemen dat de plaatsgesteldheid op de plaats van de be
weerde overtreding inderdaad dient te worden beschouwd in functie van het be
staan van twee kruispunten nu zij gewag maken van "een pijl met het oog op het 
rechtsafslaan op het volgend kruispunt" (bestreden vonnis, blz. 3) en "de aanwezig
heid van onderbroken witte lijn op en voorbij het kruispunt met de Ferrerlaan ... " (be
streden vonnis, blz. 4) en de appelrechters eveneens vaststellen dat eiser, eens het ver
keerslicht voorbijgereden, zich opnieuw naar de linkerrijstrook heeft begeven om 
uiteindelijk ter hoogte van het kruispunt met de Guislainbrug rechtdoor te rijden in 
plaats van rechts af te slaan (bestreden vonnis, blz. 3) en tevens dat de Rooigem
laan enkel kan bereikt worden via de Guislainbrug "zijnde een kruispunt enkele tien
tallen meter verder gelegen" (bestreden vonnis, blz. 4); 

met betrekking tot het rijgedrag van eiser ter hoogte van het eerste kruispunt 
Palinghuizen/Ferrerlaan de appelrechters in feite en derhalve onaantastbaar vast
stellen dat het op dit kruispunt onmogelijk is rechts af te slaan, gezien de afwezig
heid van een rechts gelegen weg; 

uit deze feitelijke vaststelling de appelrechters terecht niet afleiden dat eiser een 
inbreuk had gepleegd op artikel 77.1 van het Wegverkeersreglement; 

de appelrechters evenwel oordelen dat het - niet uit te voeren - engagement dat 
eiser voor het eerste kruispunt nam om rechts af te slaan en de voorsorteerpijlen te 
volgen impliceert dat de bestuurder gehouden is dit genomen engagement te hand
haven in het kader van de verkeersveiligheid en de rechtszekerheid (bestreden ar
rest, blz. 4 in fine); 

de appelrechters op grond van deze redengeving oordelen dat de voorsorteerpijl ter 
hoogte van het kruispunt met de Ferrerlaan de bestuurders noopt om een beslis
sing te nemen waarvan zij nadien niet meer mogen afwijken en zodoende oordelen dat 
de verplichting om rechts afte slaan ingevolge het volgen van de witte voorsorterings
pijl bij het naderen van het eerste kruispunt de bestuurder eveneens verplicht om bij 
het volgende kruispunt enkele tientallen meter verder eveneens rechts af te slaan, niet
tegenstaande de aanwezigheid van een witte onderbroken streep voorbij het eerste 
kruispunt; 

de appelrechters zodoende beslissen dat de witte voorsorteringspijl, aangebracht over
eenkomstig artikel 77.1 van het Wegverkeersreglement de bestuurders niet aileen ver
plicht om de door deze voorsorteringspijl aangegeven richting te volgen op het be
trokken kruispunt doch ook op het eerstvolgende kruispunt, weze het op korte afstand 
gelegen; 

de appelrechters immers, na te hebben vastgesteld dat het voor eiser op het eer
ste kruispunt onmogelijk was rechts afte slaan en een witte onderbroken streep aan
gebracht was tussen de twee kruispunten, niet wettig vermochten te beslissen dat ei
ser overeenkomstig artikel 77.1 van het Wegverkeersreglement ook op het tweede 
kruispunt gehouden was de rijstrook te volgen bestemd voor het rechts afslaande ver
keer; 

de appelrechters artikel 77.1 van het Wegverkeersreglement schenden; 
de appelrechters derhalve, door te oordelen dat artikel 77.1 van het Wegverkeers

reglement impliceert dat de bestuurder gehouden is zijn genomen engagement te hand
haven na het voorbijrijden van het kruispunt en niettegenstaande de aanwezigheid 
van een witte onderbroken streep bij het naderen van het tweede kruispunt, hun be
slissing niet naar recht verantwoorden (schending van de artikelen 5 en 77.1 van het 
Wegverkeersreglement) : 

Overwegende dat de voorsorteringspijl die aangebracht is overeenkom
stig artikel 77.1 Wegverkeersreglement, niet aileen duidt op de te volgen rich
ting op een kruispunt, maar ook op de rijstrook die de bestuurder, met het 
oog op die bepaalde rijrichting, bij het naderen van dit kruispunt moet vol
gen; 

Dat de voorsortering v66r het kruispunt naar die bepaalde rijstrook, zo
als opgelegd door de artikelen 5 en 77.1 Wegverkeersreglement, voor de an
dere weggebruikers de mededeling inhoudt dat men overeenkomstig de 
richtingsaanwijzingen van de voorsorteringspijl op deze rijstrook zijn weg op 
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het kruispunt zal vervolgen, en het verbod meebrengt om de daarmee niet 
overeenstemmende rijstroken te volgen; 

Overwegende dat aan deze verplichting om de gekozen rijstrook te blij
ven volgen overeenkomstig de aanwijzingen van voorsorteringspijlen, niet af
doet de omstandigheid dat v66r het kruispunt een witte onderbroken streep 
is aangebracht en dat de voorsorteringspijl zelf reeds is aangebracht van v66r 
een ander kruispunt waarop evenwel het rijden in de aangewezen rich
ting niet mogelijk is; 

Overwegende dat de appelrechters met de in het middel aangehaalde mo
tivering hun beslissing naar recht verantwoorden; 

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. 

16 oktober 2001 - 2• kamer- Voorzitter : de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever: de h. Goethals- Gelijkluidende conclusie van de h. J. du Jardin, procureur
generaal - Advocaat : mr. Verbist. 

Nr. 550 

28 KAMER - 17 oktober 2001 

1" RECHTENVAN DE MENS -VERDRAGRECHTENVANDE MENS-ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- SANCTIE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1 - REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- SANCTIE - MOTIVERING. 

3° GRQNDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100 TOT EINDE) -ARTIKEL 149- STRAFZAKEN- RE
DELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- SANCTIE- VEROORDELING TOT EEN STRAF- MO
TIVERING. 

4 o HOGER BEROEP- STRAFZAKEN (DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- RECHTSPLE
GING IN HOGER BEROEP- EENSTEMMIGHEID- GEVALLEN WAARIN DIE VEREIST IS- BE
SCHIKKING TOT VERWIJZING EN DE DAAROPVOLGENDE PROCESHANDELINGEN NIETIG VER
KLAARD GEWIJZIGD DOOR HOF VAN BEROEP. 

5° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- SCHADEVERGOEDING TOEGEKEND AAN BUR
GERLIJKE PARTIJ- VOORWAARDEN. 

6° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAF
ZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING- GRONDSLAG- MISDRIJF- WETSBEPALING- VERMELDING- VERPLICH
TING VAN DE RECHTER 
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1 o Wanneer de rechter regelmatig vaststelt dat de redelijke termijn overschreden is, zon
der dat die omstandigheid invloed heeft gehad op de bewijslevering of op de uitoe
fening van het recht van verdediging, kan hij hetzij de veroordeling bij eenvoudige 
schuldigverklaring uitspreken hetzij een straf uitspreken die lager is dan de wette
lijke minimumstraf, overeenkomstig artikel 21ter V.T.Sv., hetzij een bij wet voorge
schreven straf uitspreken die evenwel daadwerkelijk en op meet bare wijze is ver
minderd t. o. v. de straf die hij had kunnen opleggen als hij de overdreven duur van 
de rechtspleging niet had vastgesteld (1). (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 21ter V.T.Sv.) 

2° en 3o Hoewel de rechter zich niet ervan kan onthouden de door hem vastgestelde over
schrijding van de redelijke termijn te bestraffen, verplicht geen enkele wetsbepa
ling hem om, wanneer hij de straf op die grand vermindert, daarenboven de straf te 
bepalen die hij bij ontstentenis van een dergelijke overschrijding zou hebben opge
legd (2). (Art. 6.1 E.V.R.M.; art. 149 Gw. 1994; art. 21ter V.T.Sv.) 

4 o Het arrest dat, na een vonnis te hebben gewijzigd dat de beschikking tot verwij
zing alsook de daarapvolgende proceshandelingen nietig had verklaard, over de grand 
van de zaak uitspraak doet en de beklaagde veraordeelt, moet niet met eenparig
heid van stemmen van de leden van het hof van beraep worden gewezen (3). (Art. 
21lbis Sv.) 

5° De strafrechter kan de beklaagde alleen veroordelen tot vergoeding van de schade 
van de burgerlijke partij, na te hebben vastgesteld, enerzijds, dat de beklaagde het 
misdrijf, waarop die burgerlijke rechtsvordering gegrond is, gepleegd heeft, en, an
derzijds, dat het voormelde misdrijf de schade heeft veraorzaakt ( 4). (Artt. 3 en 4 
V.T.Sv.) 

6° Bij ontstentenis van betwisting omtrent de wetsbepaling tot strafbaarstelling van 
het feit waarop de burgerlijke rechtsvordering is gegrond, behoeft de rechter die al
leen over de burgerlijke belangen beslist, die wetsbepaling niet te vermelden (5). (Art. 
149 Gw.) 

(R. .. EN D ... T. B. . .) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.01.0807.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 april 2001 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik; 

I. Op de voorziening van P.R. : 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die, op de straf

vordering, 
1. eiser vrijspreekt van de telastleggingenA4, A5,A6, A7, AS, A9 en D19: 
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvanke

lijk is; 

(1) Zie Cass., 25 jan. 2000, A.R. P.98.0284.N, nr. 64; Cass., 14 feb. 2001, A.R. P.00.1351. F
P.00.1353.F- P.00.1363.F, nr. 91; Cass., 15 mei 2001, A.R. P.99.1478.N, nr. 282. 

(2) Zie Cass., 25 jan. 2000, A.R. P.98.0284.N, nr. 64; Cass., 22 maart 2000, A.R. P.99.1758.N, nr. 
197; Cass., 14 feb. 2001, P.00.1350.F- P.00.1353.F- P.00.1363.F, nr. 91. 

(3) Zie Cass., 11 dec. 1933 (Bull. en Pas., 1934, I, 98); Cass., 7 okt. 1969 (A. C., 1970, 141). 

(4) Zie Cass., 2 mei 1995, A.R. P.93.0116.N, nr. 216; Cass., 17 nov. 1999, A.R. P.99.0941.F, nr. 
610; Cass., 2 feb. 2000, A.R. P.98.0882.F, nr. 86; Cass., 21 juni 2000, A.R. P.00.0368.F, nr. 388. 

(5) Cass., 9 okt. 1991, A.R. 9083, nr. 75. 
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2. hem veroordeelt wegens de andere, hem ten laste gelegde feiten: 

Over het middel: schending van de artikelen 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en 149 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden arrest, na, met toepassing van artikel 6.1 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, te heb
ben beslist dat, "de redelijke termijn, gelet op de overdreven traagheden in be
paalde stadia van de rechtspleging, overschreden is(. .. )" en dat "de vertraging, te de
zen, geen enkele invloed heeft op de bewijslevering, zodat hiermee rekening zal worden 
gehouden bij het bepalen van de straf, als de verweten telastleggingen bewezen zijn", 
eiser wegens de telastleggingen A1, A2, A3, A10, All, zoals zij opnieuw zijn omschre
ven_door het Hof, B12 tot B17, D20 en D21 samen, veroordeelt tot een gevangenis
strafvan 10 maanden en een geldboete van 400 frank, verhoogd met 990 deciemen, 
dus een geldboete van 40.000 frank of een vervangende gevangenisstrafvan 15 da
gen, en die strafverantwoordt op grond "dat bij het bepalen van de strafmaat reke
ning is gehouden met het groot aantal feiten en de zwaarwichtigheid ervan, maar ook 
met de overschrijding van de redelijke termijn, met de noodaak om soortgelijke fei
ten te voorkomen, en, wat eiser betreft, met het feit dat zijn richtlijnen strafbare, fei
ten tot gevolg hebben gehad (. .. )", 

_ ___ - -~J c : __ 

terwijl de rechter, die vaststelt dat de redelijke termijn waarbinnen, luidens arti
kel6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, eenieder recht heeft op de behandeling van zijn zaak, overschre
den is, en beslist om de door de beklaagde geleden schade te herstellen door een bij 
wet bepaalde straf op te leggen, die evenwel verminderd wordt ten opzichte van de straf 
die hij krachtens de wet had kunnen opleggen, in de motivering van zijn beslissing moet 
verduidelijken dat de door hem opgelegde straf daadwerkelijk en op meetbare wijze 
is verminderd ten opzichte van de straf die hij had kunnen opleggen als hij de over
dreven duur van de rechtspleging niet had vastgesteld; de motivering van het be
streden arrest over de strafmaat, te dezen, die verduidelijkingen niet bevat, maar slechts 
in zeer algemene bewoordingen vermeldt dat er bij het bepalen van die strafmaat re
kening is gehouden "met de ouderdom van de feiten", alsook "met de overschrijding 
van de redelijke termijn"; dat het aldus met redenen omklede bestreden arrest het Hof 
van Cassatie niet toelaat na te gaan of de feitenrechters, bij het bepalen van de straf
maat, de straf verminderd hebben die zij uitgesproken hadden als de redelijke ter
mijn, zoals zij vastgesteld hebben, niet daadwerkelijk was overschreden, zodat zij hun 
beslissing niet regelmatig met redenen omkleden (schending van artikel 149 van de 
Grondwet), noch naar recht verantwoorden, aangezien zij niet verduidelijken in hoe
verre die straf daadwerkelijk zou zijn verminderd (schending van artikel 6.1 van het 
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijhe
den): 

Overwegende dat de rechter, wanneer hij regelmatig vaststelt dat de re
delijke termijn overschreden is, zonder dat die omstandigheid invloed heeft 
gehad op de bewijslevering of op de uitoefening van het recht van verdedi
ging, hetzij de veroordeling bij eenvoudige schuldigverklaring kan uitspre
ken hetzij een strafkan uitspreken die lager is dan de wettelijke minimum
straf, overeenkomstig artikel 21ter van de voorafgaande titel van het Wetboek 
van Strafvordering, hetzij een bij wet voorgeschreven straf kan uitspre
ken die evenwel daadwerkelijk en op meetbare wijze is verminderd ten op
zichte van de straf die hij had kunnen opleggen als hij de overdreven duur 
van de rechtspleging niet had vastgesteld; 

Overwegende dat, hoewel de rechter zich niet ervan kan onthouden de over
schrijding te bestraffen, geen enkele wetsbepaling hem verplicht om, wan
neer hij de straf op die grond vermindert, daarenboven de straf te bepalen 
die hij bij gebrek aan een dergelijke overschrijding zou hebben opgelegd; 

Overwegende dat het arrest de aan eiser ten laste gelegde feiten van vals
heid en gebruik van valse stukken, alsook de overtredingen van de artike-
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len 6, 7 en 17 van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaar
rekening van de ondernemingen bewezen verklaart; dat uit de vermeldin
gen van het arrest blijkt dat eiser, met name, als dader of mededader, ver
schillende geldsommen heeft verduisterd voor een totaalbedrag van 4.004.716 
frank (telastleggingen A1, A2, A3, A10 en All) en dat hij in de boekhou
ding van de naamloze vennootschap E. zes facturen heeft ingevoerd waarop 
hij de nummers van zijn persoonlijke bankrekeningen heeft vermeld (te
lastleggingen B12 tot B17); dat het arrest beslist dat de feiten van die te
lastleggingen voortvloeien uit een zelfde misdadig opzet en dat slechts een 
straf moet worden uitgesproken, namelijk de zwaarste; 

Overwegende dat de zwaarste straf, te dezen, de straf op valsheid in ge
schriften is; dat die straf, na correctionalisering, uit een gevangenisstrafvan 
een maand tot vijf jaar en een geldboete van zesentwintig tot tweeduizend 
frank bestaat; 

Overwegende dat de appelrechters eiser veroordelen tot een gevangenis
straf van tien maanden en een geldboete van vierhonderd frank; 

Dat zij die strafmaat verantwoorden, enerzijds, door te verwijzen naar het 
groot aantal feiten, de zwaarwichtigheid ervan en de richtlijnen die eiser ge
geven heeft om ze te plegen, en, anderzijds, door erop te wijzen dat de re
delijke termijn is overschreden; 

Dat de appelrechters, aldus, op de door hen aangegeven grond, de aan ei
ser opgelegde gevangenisstraf en geldboete daadwerkelijk en op meetbare 
wijze hebben verminderd ten opzichte van de straffen die zij krachtens de 
wet hadden kunnen opleggen als de zaak onverwijld was berecht, zodat zij 
hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoor
den; 

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

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

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

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert; 
II. Op de voorziening van A.D. : 
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die, op de straf

vordering, 
1. eiser vrijspreekt van de telastleggingen A4, A5, A6, A7, AS, A9 en D19 
Overwegende dat de voorziening, bij gebrek aan belang, niet ontvanke

lijk is; 
2. hem veroordeelt wegens de andere, hem ten laste gelegde feiten : 

Over het eerste middel: schending van artikel 21lbis van het Wetboek van Straf
vordering: 

doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot een gevangenisstrafvan acht maan
den, met een uitstel gedurende drie jaar, en tot een geldboete van 200 frank, en hem 
op burgerlijk gebied veroordeelt om aan verweerder, in zijn hoedanigheid van cura
tor in het faillissement van de n.v. E.I., een bedrag van 2.524.182 frank te betalen, 

terwijl de eerste rechter, met toepassing van artikel 235bis van het Wetboek van 
Strafvordering, de verwijzingsbeschikking van 5 december 1997, de dagvaardingen en 
de daaropvolgende akten van de rechtspleging nietig en zonder gevolg heeft ver
klaard; het hofvan beroep, dat op 15 december 2000 bij verstek uitspraak deed, ei
ser heeft veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen maanden en tot een geld
boete van 200 frank; het hof, op eisers verzet, de gevangenisstraf bij wege van het 
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bestreden arrest verminderd heeft tot acht maanden, met een uitstel gedurende drie 
jaar, zonder vast te stellen dat het. uitspraak deed met eenstemmigheid van zijn le
den; het arrest van het hof van beroep dat, op het verzet van de beklaagde, een lich
tere straf uitspreekt dan die welke het bij verstek had opgelegd maar welke zwaar
der is dan de door de correctionele rechtbank opgelegde straf, met eenparige stemmen 
moet worden gewezen; de eerste rechter, zonder een vonnis van onbevoegdheid te wij
zen, de verwijzingsbeschikking en de daaropvolgende akten van de rechtspleging nie
tig heeft verklaard; het bestreden arrest, dat eisers situatie verergert, bijgevolg met 
eenparige stemmen had moeten zijn gewezen (schending van artikel 21lbis van het 
Wetboek van Strafvordering): 

Overwegende dat de Correctionele Rechtbank te Luik, bij vonnis van 2 de
cember 1999, de verwijzingsbeschikking en de daaropvolgende akten van de 
rechtspleging nietig verklaart, op grond dat een van de inverdenkinggestel
den niet was gedagvaard op de terechtzitting van de raadkamer die uit
spraak moest doen over de regeling van de rechtspleging; dat de recht
bank de zaak vervolgens naar het openbaar ministerie verwijst om te 
handelen als naar recht; 

Overwegende dat het arrest, door die beslissing te wijzigen, die beperkt is 
tot de formele geldigheid van de akte die de zaak bij het vonnisgerecht aan
hangig maakt, en door uitspraak te doen over de grond van de zaak, eiser 
niet veroordeelt na hem te hebben vrijgesproken of na de strafvordering niet 
ontvankelijk te hebben verklaard; dat het arrest de aan eiser opgelegde straf
fen evenmin verzwaart; 

Dat de appelrechters de veroordeling bijgevolg niet met eenparige stem
men hoefden uit te spreken; 

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

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

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

Over het tweede middel: schending van de artikelen 149 van de Grondwet en 3 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Straf
vordering, 

doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt om aan verweerder, in zijn hoeda
nigheid van curator in het faillissement van de n.v. E.I., een bedrag van 2.524.182.frank 
te betalen, 

terwijl die burgerlijke rechtsvordering gegrond was op de feiten van de telastleg
ging A, die oorspronkelijk gekwalificeerd was als bedrieglijke bankbreuk en door het 
hofvan beroep opnieuw is gekwalificeerd als misbruik van vertrouwen; dat het ar
rest geen melding maakt van artikel491 van het Strafwetboek, dat misbruik van ver
trouwen als een misdrijf aanmerkt en een straf oplegt; dat het arrest aldus niet vast
stelt en uw Hof niet toelaat, nate gaan of de burgerlijke rechtsvordering die het toewijst 
gegrond was op een als misdrijf omschreven feit; dat het bijgevolg artikel149 van de 
Grondwet schendt, en, derhalve, eveneens het in het middel aangegeven artikel 3 van 
de wet van 17 april 1878 schendt, krachtens hetwelk de rechtsvordering tot herstel 
van de schade, door een misdrijfveroorzaakt, aan hen behoort die de schade heb
ben geleden : 

Overwegende dat de strafrechter de beklaagde aileen kan veroordelen tot 
vergoeding van de schade van de burgerlijke partij, nate hebben vastge
steld, enerzijds, dat de beklaagde het misdrijf, waarop die burgerlijke rechts
vordering gegrond is, gepleegd heeft, en, anderzijds, dat het voormelde mis
drijf de schade heeft veroorzaakt; 
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Overwegende dat het arrest vermeldt "dat het hof (van beroep) de in de 
telastlegging A bedoelde feiten opnieuw heeft gekwalificeerd als misbruik van 
vertrouwen"; 

Dat, immers, het misdrijf dat eiser verweten wordt te hebben gepleegd ten 
nadele van de burgerlijke partij, volgens de kwalificatie die is overgeno
men door het arrest van 15 december 2000 van het Hof van Beroep te Luik, 
waarnaar het bestreden arrest verwijst, erin bestaat "te Ougree, of elders in 
het Koninkrijk, tussen 1 februari 1991 en 1 januari 1993, ten nadele van een 
ander, te dezen de n.v. E.I., goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwij
tingen, geschriften van om het even welke aard, die een verbintenis of een 
schuldbevrijding inhouden of teweegbrengen en die hem overhandigd zijn on
der verplichting ze terug te geven of ze voor een bepaald doel te gebruiken 
of aan te wenden, bedrieglijk te hebben verduisterd ofverspild", te dezen ver
schillende geldsommen waarvan het hof van beroep het bedrag heeft ver
meld; 

Overwegende dat de app~lrechters, na de bestanddelen van het misdrijf 
misbruik van vertrouwen te hebben opgesomd en te hebben beslist dat die 
bestanddelen te dezen aanwezig waren, impliciet doch zeker beslist heb
ben dat eiser het in artikel 491 van het Strafwetboek heeft gepleegd; 

Dat uit de enige omstandigheid dat het arrest naar de artikelen 489 en 
489ter van het Strafwetboek en niet naar artikel491 van dat wetboek ver
wijst, geen enkele schending van de in het middel bedoelde grondwets
bepalingen en wetsbepalingen kan worden afgeleid, aangezien de beslis
sing die uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering, bij ontstentenis 
van betwisting om trent de wetsbepaling waarop de vervolging gegrond is of 
die het aan de beklaagde ten laste gelegde feit strafbaar stelt, die wetsbe
paling niet hoeft aan te wijzen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

17 oktober 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. de Codt, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Gerard en Draps. 
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2e KAMER - 17 oktober 2001 

1 o G RONDWET- GRONDWET 1994 CART. 100 TOT EINDEJ - ARTIKEL 149 - MOTIVERINGS
PLICHT- DRAAGWIJDTE. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- ALGEMEEN- MOTIVERINGS
PLICHT- VORMVEREISTE- GEVOLGEN. 

3° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.1- RECHT VAN DE BEKLAAGDE OP EEN EERLIJK PROCES- DOUANE EN ACCIJNZEN
STRAFVERVOLGINGEN- STRAFVORDERING- GELIJKTIJDIGE UITOEFENING DOOR DE ADMI
NISTRATIE VAN FIN ANCIEN EN HET OPENBAAR MINISTERIE - WAPENGELIJKHEID- BE GRIP. 
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4 ° STRAFVORDERING- DOUANE EN ACCIJNZEN- STRAFVERVOLGINGEN- GELIJKTIJ
DIGE UITOEFENING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN FIN ANCIEN EN HET OPENBAAR MINISTE
RIE- RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 -ARTIKEL 6.1 
-RECHT VAN DE BEKLAAGDE OP EEN EERLIJK PROCES - WAPENGELIJKHEID - BE GRIP. 

5o DOUANE EN ACCIJNZEN- STRAFVERVOLGINGEN- STRAFVORDERING- GELIJKTIJ
DIGE UITOEFENING DOOR DE ADMINISTRATIE VAN FINANCIEN EN HET OPENBAAR MINISTE
RIE- RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1 
-RECHT VAN DE BEKLAAGDE OP EEN EERLIJK PROCES - WAPENGELIJKHEID- BE GRIP. 

6° DOUANE EN ACCIJNZEN- BEWIJSLAST- DISCREPANTIES IN DE BOEKEN, GESCHRIF
TEN OF DOCUMENTEN- BEWIJS VAN EEN FRAUDE VAN DE RECHTEN- DRAAGWIJDTE. 

7o BEWIJS- STRAFZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- BEWIJSLAST- DOUANE 
EN ACCIJNZEN- DISCREPANTIES IN DE BOEKEN, GESCHRIFTEN OF DOCUMENTEN- BEWIJS VAN 
EEN FRAUDE VAN DE RECHTEN- DRAAGWIJDTE. 

so RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD- DOUANE EN ACCIJNZEN- DISCREPANTIES IN DEBOE
KEN, GESCHRIFTEN OF DOCUMENTEN- BEWIJS VAN EEN FRAUDE VAN DE RECHTEN- VER
MOEDEN VAN ONSCHULD- BEGRIP. 

go DOUANE EN ACCIJNZE.N- DISCREPANTIES IN DE BOEKEN, GESCHRIFTEN OF DOCU
MENTEN- BEWIJS VAN EEN FRAUDE VAN DE RECHTEN- RECHTEN VAN DE MENS- VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6-ARTIKEL 6.2- VERMOEDEN VAN ON SCHULD- BE
GRIP. 

1 o en 2° Art. 149 Gw. legt de rechter een formele motiveringsplicht op; zelfs een niet pas
sende motivering vervult de in dat artikel van de Gw. vermelde vormvereiste (1). (Art. 
149 Gw.) 

3°, 4° en 5° Wanneer de beklaagde, die inzake douane en accijnzen vervolgd wordt, voor 
het vonnisgerecht vrij de gegevens heeft kunnen tegenspreken die door de admini
stratie van financien en door het openbaar ministerie tegen hem zijn aangevoerd in 
het kader van een gezamenlijke en gelijktijdige uitgeoefende strafvordering, kan hij 
niet beweren dat hij geen recht heeft gehad op een eerlijke behandeling van zijn zaak 
in de zin van het Verdrag of dat het beginsel van de gelijkheid der wapens is mis
kend (2). (Art. 6.1. E.V.R.M.; artt. 267 tot 2S5 K.B. 1S juli 1977.) 

6° en 7o Art. 205 Douane- en Accijnzenwet, krachtens hetwelk de discrepanties die door 
de ambtenaren der douane en accijnzen worden vastgesteld in de handelsboeken, 
handelsgeschriften of handelsdocumenten van een handelaar, ingeroepen kunnen wor
den als bewijs van de vaststelling van een fraude van de rechten, zolang het tegen
deel niet bewezen is op de gewone, bij wet voorgeschreven wijze, legt geen wettelijk 
vermoeden van toerekenbaarheid van een misdrijf aan een welbepaalde persoon op. 
(Art. 205 Douane- en Accijnzenwet.) 

so en go Art. 205 Douane- en Accijnzenwet verlicht, in de bijzondere materie waarop 
het betrekking heeft, de bewijslast die op de vervolgende partij of partijen rust, door 
ze in staat te stellen de niet-overeenstemming van de gegevens van de boeken, ge
schriften of documenten betreffende de aan- en verkoop van met rechten of met ac
cijns belaste goederen of goederen waarvoor bedragen bij invoer of bij uitvoer kun
nen worden toegekend, als bewijs van een fraude van de rechten aan te voeren; die 
bepaling is alleen van toepassing op misdrijven inzake douane en accijnzen en laat 

(1) Zie Cass., 2 feb. 1999, A.R. P.98.1366.N, nr. 581; Cass., 2 mei 2001, A.R. P.01.0175.F, nr. 249. 

(2) Zie Cass., 1 okt. 1997, A.R. P.97.0555.F, nr. 379. 



1702 HOF VAN CASSATIE Nr. 551 

het bewijs van het tegendeel toe door alle middelen rechtens, zodat zij geen aantas
ting vormt van het vermoeden van onschuld, zoals het besloten ligt in artikel 6.2 
E.VR.M. (3). (Art. 6.2 E.V.R.M.; art. 205 Douane- en Accijnzenwet.) 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.01.1021.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 2001 gewezen door 
het Hof van Beroep te Luik, 

I. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen over de straf
vordering, te weten: 

A. de beslissing die eiser vrijspreekt van de "telastlegging van niet
voorlegging van de facturen van uitgaande goederen nrs. 27.501 tot 28.100": 

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

B. de beslissing tot veroordeling wegens de telastlegging van bedrieg
lijke bevoorrading, bezit en verkoop van gasolie als brandstof, zonder be
taling van de accijnzen of voorafgaande borgtocht voor de betaling ervan : 

Over het eerste middel: schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950, 
goedgekeurd bij de Belgische wet van 13 mei 1955, en van artikel149 van de Grand
wet, 

doordat het bestreden arrest, nate hebben herhaald dat "alleen de Administratie 
der douane en accijnzen de strafvordering instelt die betrekking heeft op de ver
beurdverklaringen en de bestraffing van douanemisdrijven die alleen met geldboe
ten bestraft kunnen worden, nadat het openbaar ministerie is gehoord" en dat "wan
neer de douanemisdrijven gestraft kunnen worden met een gevangenisstraf, de 
strafVordering gelijktijdig ingesteld wordt door de Administratie der douane en ac
cijnzen, met dien verstande dat het openbaar ministerie uitsluitend een hoofd
gevangenisstraf kan vorderen, maar alleen kan handelen wanneer de administratie 
het initiatief heeft genomen om de strafVordering in te stellen", de overweging ver
antwoordt volgens welke "het beginsel van de gelijkheid der wapens niet miskend wordt 
door de aanwezigheid, op het proces, van twee vervolgende partijen, namelijk het Mi
nisterie van Financien en het openbaar ministerie ", op grond dat "het Arbitrage
hof, bij wege van het arrest van 6 april 2000, voor recht zegt dat de artikelen 267 tot 
285 van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot coiirdinatie van de algemene be
palingen inzake douane en accijnzen de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schen
den, in zoverre zij in (een regeling) van de strafVordering en van de strafrechtspleging 
voorzien die verschilt van die van de strafrechtspleging in het algemeen, doordat de 
Administratie der douane en accijnzen tegelijkertijd optreedt in de hoedanigheid van 
overheid belast met het onderzoek en in de hoedanigheid van vervolgende over
heid", en aldus antwoordt op de door eiser in zijn verzoek tot heropening van het de
bat voorgelegde overwegingen, 

terwijl, eerste onderdeel, eiser geenszins de schending van de artikelen 10 en 11 van 
de Belgische Grondwet aanvoert, doch de schending van artikel 6.1 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
alsook van een van de daaruit afgeleide beginselen, met name het beginsel van "de 
gelijkheid der wapens", zodat het arrest artikel149 van de Grondwet schendt door zijn 
beslissing met niet passende redenen te omkleden; 

(3) Zie Cass., 7 feb. 2001, A.R. P.OO.l532.F, nr. 75. 
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tweede onderdeel, eiser in zijn verzoek tot heropening van het de bat aanvoerde dat 
"000 er, gelet op de bijzonderheden van het proces inzake douane en accijnzen in het Bel
gisch rechtsstelsel, ernstige twijfels bestaan over de vraag of die bijzonderheden ver
enigbaar zijn met artikel6ol van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, krachtens hetwelk eenieder recht heeft op een 
eerlijke behandeling van zijn zaak door een onafhankelijke en onpartijdige recht
bank" en dat "die regel in het geval (lees: in het kader) van het proces inzake douane 
en accijnzen niet is nageleefd, voornamelijk omdat de federale Staat, in zijn hoeda
nigheid van uitvoerende macht, twee keer vertegenwoordigd wordt op het proces, na
melijk door het openbaar ministerie en door het Ministerie van Financien, waar
door het evenwicht van het de bat, objectief bekeken, ontwricht wordt ten nadele van 
de beklaagdeooo", en dat "die situatie, in het kader van dit proces, (.oo) een misken
ning vormt van de regel van de 'gelijkheid der wapens'ooo"; en terwijl de Staat, in de 
persoon van de Minister van Financien, bij wege van de Administratie der Douane en 
Accijnzen de fu~cties van onderzoeker, vervolgende partij en burgerlijke partij ver
vult, zodat die r chtspleging buitensporig en onevenredig bevoordeeld wordt, en al
dus de regel va de "gelijkheid der wapens" duidelijk miskend wordt en de artike
len 267 tot 285 ran de algemene douane- en accijnzenwet en artikel 601 van het 
Europees Verdrfg tot bescherming van de rechten van de mens geschonden wor-
den: i 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat, enerzijds, de rechter, in strafzaken, de noodzaak en de 

opportuniteit om het debat te heropenen op onaantastbare wijze beoor
deelt, zodat hij zijn beslissing om het niet te heropenen niet met redenen hoeft 
te omkleden; 

Overwegende dat, anderzijds, artikel149 van de Grondwet vreemd is aan 
de omstandigheid dat vonnissen en arresten niet passend met redenen zou
den zijn omkleed; 

Dat het onderdeel, dat een schending van die grondwetsbepaling aan
voert, op grand dat de appelrechters geen relevant antwoord gegeven heb
ben op de middelen die eiser tot staving van een vordering tot heropening 
van het debat had aangevoerd, faalt naar recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest vermeldt dat "het beginsel van de gelijk

heid der wapens (.0 o) niet miskend wordt door de aanwezigheid, op het pro
ces, van twee vervolgende partijen, namelijk het Ministerie van Financien 
en het openbaar ministerie; (o o o) alleen de Administratie der douane en ac
cijnzen de strafVordering instelt die betrekking heeft op de verbeurdverkla
ringen en de bestraffing van douanemisdrijven die alleen met geldboeten be
straft kunnen worden, nadat het openbaar ministerie is gehoord; (. 0 0) wanneer 
de douanemisdrijven gestraft kunnen worden met een gevangenisstraf, de 
strafVordering gelijktijdig ingesteld wordt door de Administratie der douane 
en accijnzen, met dien verstande dat het openbaar ministerie uitsluitend een 
hoofdgevangenisstraf kan vorderen, maar alleen kan handelen wanneer de 
administratie het initiatiefheeft genomen om de strafVordering in te stel
len; (.oo) dat het Arbitragehof, bij het arrest van 6 april 2000, voor recht zegt 
dat de artikelen 267 tot 285 van het koninklijk besluit van 18 juli 1977 tot 
coi:irdinatie van de algemene bepalingen inzake douane en accijnzen de ar
tikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schenden, in zoverre zij in een re
geling van de strafVordering en van de strafrechtspleging voorzien die ver
schilt van die van de strafrechtspleging in het algemeen, doordat de 
Administratie der douane en accijnzen tegelijkertijd optreedt in de hoeda
nigheid van overheid belast met het onderzoek en in de hoedanigheid van 
vervolgende overheid"; dat het arrest aldus artikel 601 van het Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden 

I 
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niet schendt, aangezien eiser de tegen hem aangevoerde gegevens vrij heeft 
kunnen tegenspreken in het kader van een strafvordering, die door ver
weerder en door het openbaar ministerie samen en gelijktijdig wordt uit
geoefend; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : schending van artikel 6.2 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 november 1950, 
goedgekeurd door de wet van 13 mei 1995, en van artikel 205 van de algemene douane
en accijnzenwet van 18 juli 1977, waarvan de coordinatie, bij koninklijk besluit, is be
vestigd bij de wet van 6 juli 1978, 

doordat het bestreden arrest het middel, dat aanvoert dat artikel 6.2 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden ge
schonden wordt door artikel 205 van de algemene douane- en accijnzenwet, ver
werpt, op grond dat "het voormelde artikel alleen een regel van een weerlegbaar en 
niet verplicht bewijs oplegt (. .. ); dat het de materiele en morele bestanddelen van de 
toerekenbaarheid van een misdrijf aan een welbepaalde fysieke persoon of rechts
persoon niet bepaalt en het beginsel van het vermoeden van onschuld van de be
klaagde geenszins miskent", dat "de omkering van de last van het weerlegbaar ver
moeden de beklaagde niet verplicht het negatief bewijs te leveren dat hij geen gasolie 
heeft aangekocht op een parallelle markt, maar alleen het positieve bewijs te leve
ren dat hij gasolie heeft aangekocht bij een producent of een invoerder die de invor
derbare accijnsrechten heeft betaald ... " en dat ''het feit dat de beklaagde te dezen uit
leg moet verscha:ffen over de afwezigheid van inkomende facturen en zelfs, zoals hij 
betoogt, over mogelijke overfactureringen, geen omkering van de bewijslast vormt ... " 
en doordat het bestreden arrest zijn beslissing overigens met name grondt op ''het be
staan van niet betwiste materiele vaststellingen, door de ambtenaren van Accijn
zen, van verschillen tussen de hoeveelheid met factuur aangekochte gasolie en de hoe
veelheid verkochte gasolie"; 

terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn conclusie aanvoert dat "uit de lezing van de 
gedinginleidende dagvaarding kan worden afgeleid dat de conclusienemer vervolgd 
wordt op grond van een aantal bepalingen van het Strafwetboek en van het Wet
hoek van Strafvordering, alsook, meer bepaald, op grond van artikel261 van deal
gemene douane- en accijnzenwet (. .. )"; "het hier om een strafbepaling gaat die be
trekking heeft op een gelijksoortig misdrijf', "de toerekenbaarheid van het misdrijf 
overigens gegrond is op artikel 205 van de algemene douane- en accijnzenwet (..)", ''het 
huidige geschil ontegenzeglijk een strafzaak is, gelet op de aard van het gerecht waar
bij de zaak aanhangig is gemaakt en gelet op de strafbepalingen op grond waarvan 
de strafvordering is ingesteld", "artikel6.2 van het Europees Verdrag van de rech
ten van de mens het beginsel van het vermoeden van onschuld in de volgende be
woordingen formuleert: 'eenieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd, wordt 
voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld volgens de wet bewezen wordt'", "een van 
de gevolgen van dat beginsel is dat twijfel de beklaagde ten goede moet komen", "een 
gewoon vermoeden, in tegenstelling tot een wettelijk vermoeden, als omschreven in 
artikel1349 van het Burgerlijk Wetboek, de redenering is die gegrond is op een of meer
dere 'gekend(e) feit(en)' en uiteindelijk uitmondt in het bewijs van een onbekend feit 
dat men beweert te bewijzen, waarbij artikel 1353 van het Burgerlijk Wetboek hier
aan toevoegt dat het verband tussen de 'gekende feiten' en het onbekende, 'te bewij
zen' feit gewichtig, bepaald en met elkaar overeenstemmend moet zijn", "de wet- in 
het bijzonder de belastingwet - naast het gewone vermoeden of het feitelijk ver
.moeden ook wettelijke vermoedens bevat", ''het wettelijk vermoeden niet- uitslui
tend- tot stand komt door toedoen van de rechter, maar ook van de wet, die een voor
opgestelde redenering oplegt", "de redenering, in geval van een gewoon vermoeden, 
dus door de rechter afgeleid wordt en moet uitmonden in een zekerheid", t!Jrwijl "de 
redenering, in geval van een wettelijk vermoeden, door de wet opgelegd wordt in het 
voordeel van de administratie", "de bewoordingen van artikel205 van de algemene 
douane- en accijnzenwet bijzonder duidelijk schijnen te zijn ... ", "de belasting
administratie die, krachtens die tekst, een discrepantie vaststelt tussen de 'inko
mende' en de 'uitgaande' goederen, het bestaan van fraude wettelijk kan vermoe
den, namelijk dat wanneer, bijvoorbeeld, het volume van de 'inkomende' goederen hoger 
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is dan dat van de 'uitgaande', het verschil wettelijk vermoed (wordt) uit goederen te 
bestaan waarop niet regelmatig accijnsrechten zijn betaald", "de wetgever, door zijn 
bepalingen, de vervolgende partij dus ontslaat van de verplichting om dat feit te be
wijzen, aangezien uit een discrepantie in de boekhouding, op zich, geenszins kan wor
den afgeleid dat er goederen zijn aangekocht en verkocht waarop voorafgaandelijk geen 
accijnsrechten zijn betaald", "de vervolgende partij die onbetwistbare lezing van de wet
telijke tekst in zijn hoofdconclusie overigens bevestigt ... ", "daarenboven erop gewe
zen moet worden dat, hoewel artikel 205 van de algemene douane- en accijnzenwet, 
in beginsel, een weerlegbaar vermoeden instelt, het bewijs van het tegendeel, dat door 
de belastingplichtige - beklaagde - geleverd moet worden, haast niet geleverd kan 
worden", "dat bewijs van het tegendeel immers betrekking heeft op een negatief feit, 
met name het feit dat hij geen goederen heeft ingeslagen die niet aan de accijnzen zijn 
onderworpen", ''het bewijs van het tegendeel dat de belastingplichtige, krachtens die 
wettekst, moet leveren, betrekking heeft op een handeling die hem volkomen vreemd 
is, met name de betaling van accijnsrechten bij de invoer van de goederen", "de ver
volgende partij, voor het overige, in zijn betoog niet kan worden gevolgd, wanneer ze 
stelt dat artikel 205 van de algemene wet een vermoeden van fraude maar geen ver
moeden van schuld van de beklaagde instelt", "dit geschil ontegenzeglijk het tegen
deel bewijst, aangezien de vervolgende partij aileen kan volhouden dat de conclusie
nemer is veroordeeld op grand van artikel 261 van de algemene wet door zich te 
beroepen op het vermoeden van schuld dat in artikel 205 van die zelfde wet is ver
vat", "de denkwijze van de vervolgende partij met betrekking tot de toerekenbaar
heid evenmin overtuigend is : het is wel degelijk de handelaar wiens boekhouding dis
crepanties vertoont, die, zoals te dezen, van fraude wordt beschuldigd, met name 
(gedinginleidende dagvaarding, blz. 2): ' ... de hierboven nader omschreven goede
ren bedrieglijk te hebben ingeslagen, onder zich te hebben gehad en te hebben ver
kocht op het Belgisch grondgebied (. .. ), zonder voorafgaande betaling van de accijns
rechten of van de borgsom voor de betaling ervan'" en "uit het voorafgaande volgt dat 
artikel 205 van de algemene douane- en accijnzenwet een wettelijk vermoeden van 
schuld instelt en bijgevolg artikel 6.2 van het Verdrag tot bescherming van de rech
ten van de mens schendt, dat in het kader van dit proces ontegenzeglijk van toepas
sing is, zoals de eerste rechter logischerwijs heeft vastgesteld en voor recht heeft ge
zegd"; zowel uit de bewoordingen van artikel 205 van de algemene douane- en 
accijnzenwet als uit de voorbereidende werkzaamheden van die bepaling en uit de toe
passing die de belastingadministratie te dezen ervan heeft gemaakt, blijkt dat arti
kel 205 een wettelijk vermoeden instelt dat ertoe strekt het bewijs van fraude te le
veren, dit wil zeggen van een misdrijf dat ten laste kan worden gelegd aan degene bij 
wie discrepanties in de boekhouding zijn vastgesteld, dus het wettelijk vermoeden van 
de persoonlijke toerekenbaarheid van een misdrijf, dat niet kan worden weerlegd door 
het feit dat de administratie de mogelijkheid heeft om het wettelijk vermoeden al dan 
niet aan te voeren, noch, en vooral, het feit dat de voormelde bepaling de materiele 
en morele bestanddelen van de toerekenbaarheid niet bepaalt (aangezien die be
standdelen elders in de Belgische douanewetgeving worden bepaald, meer bepaald in 
de artikelen 4 tot 11 van het koninklijk besluit van 29 december 1992, zoals het des
tijds van toepassing was); het bestreden arrest, dat artikel205 van de algemene douane
en accijnzenwet aldus uitlegt, het voormelde artikel schendt door er een draag
wijdte aan te geven die onverenigbaar is met de bewoordingen ervan; 

tweede onderdeel, het bestreden arrest, door dat wettelijk vermoeden overigens im
pliciet toe te passen (bestreden arrest, blz. 6, eerste streepje), artikel6.2 van het Ver
drag tot bescherming van de rechten van de mens schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 205 van de algemene douane- en accijnzenwet van 
18 juli 1977 bepaalt dat, wanneer de ambtenaren der douane en accijnzen 
vaststellen dat de handelsboeken, de handelsgeschriften of de handels
documenten van een handelaar gegevens bevatten die niet overeenstem
men wat betreft de aan- en verkoop van met rechten of met accijns be
laste goederen of goederen waarvoor bedragen bij invoer of bij uitvoer kunnen 
worden toegekend, die boeken, geschriften en documenten kunnen worden 
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ingeroepen als bewijs van de vaststelling van een fraude der rechten zo
lang het tegendeel niet bewezen is; 

Overwegende dat, krachtens die wetsbepaling, wanneer de ambtenaren der 
douane en accijnzen dergelijke discrepanties hebben vastgesteld, de niet
overeenstemming van gegevens uit die boeken, geschriften en documen
ten betreffende de aan- en verkoop van met rechten of met accijns belaste 
goederen waarvoor bedragen bij invoer of bij uitvoer kunnen worden toe
gekend, aangevoerd kan worden als bewijs van fraude van de rechten, zo
lang het tegendeel niet is bewezen op de gewone, bij wet voorgeschreven wijze; 
dat die bepaling evenwel geen enkel wettelijk vermoeden van toerekenbaar
heid van het misdrijf aan een welbepaalde persoon instelt; 

Overwegende dat het arrest, op grond dat "artikel205 van de algemene 
Douane- en accijnzenwet de Administratie toestaat een boekhouding aan te 
voeren om he.t bewijs van een fraude van rechten aan te voeren, zolang het 
tegendeel niet bewezen is; ( ... ) het voormelde artikel alleen een regel van een 
weerlegbaar en niet verplicht bewijs oplegt ('kunnen worden ingeroepen als 
bewijs van een fraude'); dat het de materiele en morele bestanddelen van de 
toerekenbaarheid van een misdrijf aan een welbepaalde fysieke persoon of 
rechtspersoon niet bepaalt en het beginsel van het vermoeden van on
schuld van de beklaagde geenszins miskent; ( ... ) dat de omkering van de last 
van het weerlegbaar vermoeden de beklaagde niet verplicht het negatiefbe
wijs te leveren dat hij geen gasolie heeft aangekocht op een parallelle markt, 
maar aileen het positieve bewijs te leveren dat hij gasolie heeft aange
kocht bij een producent of een invoerder die de invorderbare accijns
rechten heeft betaald", artikel 205 niet schendt; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat artikel 205 van de algemene douane- en accijnzenwet, 
door, in de bijzondere materie waarop het betrekking heeft, de bewijslast te 
verlichten die op de vervolgende partij ofpartijen rust en tegelijkertijd het 
bewijs van het tegendeel toe te laten zonder daarom een wettelijk vermoe
den van toerekenbaarheid van het misdrijf in te stellen, zoals hiervoor is be
slist in antwoord op het eerste onderdeel, geen aantasting vormt van het ver
moeden van onschuld, zoals het besloten ligt in artikel 6.2 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijhe
den; 

Overwegende dat het arrest daarenboven de telastlegging van fraude van 
de accijnsrechten niet aileen bewezen verklaart op grond van "de niet be
twiste materiele vaststellingen, door de ambtenaren van Accijnzen, van ver
schillen tussen de hoeveelheid met factuur aangekochte gasolie en de hoe
veelheid verkochte gasolie", maar ook op grond van andere gegevens die 
verduidelijkt worden op bladzijde 6 van dat arrest; 

Dat het artikel 6.2 van het voormelde verdrag dus niet schendt; 
Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

17 oktober 2001 - ze kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Fischer, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. T'Kint; P. Seutin, Luik. 
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2e KAMER- 17 oktober 2001 

.HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLARING VAN 
DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING- ARREST TOT VERWIJZING DAT VOOR DE INWERKING
TREDING VAN DE WET 30 JUNI 2000 IS GEWEZEN- GETUIGE- BURGERLIJKE PARTIJ DIE ON
DER EED IS GEHOORD OP DE TERECHTZITTING- GEEN VERZET- GEVOLG. 

Wanneer het arrest tot verwijzing van de zaak naar het hof van assisen is gewezen v66r 
27 maart 2001, datum van inwerkingtreding van de wet 30 juni 2000 tot wijzi
ging van het Wetboek van Strafvordering, van artikel27 van de wet van 20 juli 1990 
betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het Gerechtelijk Wet
boek, teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te stroomlijnen, moet de als 
getuige gehoorde burgerlijke partij gelijkgesteld worden met de in het oude art. 322, 
Sv., bedoelde personen; het verhoor van de burgerlijke partij onder eed, op de te
rechtzitting, kan bijgevolg alleen nietigheid teweegbrengen wanneer een van de par
tijen zich hiertegen heeft verzet (1). (Art. 322 Sv., oud) 

(B ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.01.1076.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 juni 2001 op verwij
zing gewezen door het Hof van Assisen van de provincie Luik; 

Gelet op het arrest van het Hof van 14 maart 2001; 

Over het middel : schending van artikel 322 van het Wetboek van Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest eiser veroordeelt tot levenslange opsluiting, 

terwijl het proces-verbaal van de terechtzitting van 19 juni 2001 vermeldt dat "de 
voorzitter de griffier de getuigen laat oproepen die gisteren niet zijn gehoord; alle ge
tuigen antwoorden op het afroepen van hun naam; het openbaar ministerie ver
zoekt om mevrouw L.B. te verhoren krachtens de discretionaire bevoegdheid van de 
voorzitter; die getuige antwoordt op het afroepen van haar naam; de voorzitter ver
zoekt de getuigen zich naar de hun voorbehouden kamer te begeven; (. .. ) de getui
gen worden geroepen, na een voor een in de gehoorzaal binnengebracht en een voor 
een mondeling gehoord in de hierna bepaalde volgorde: 20. B.F., 37 jaar, zonder be
roep, wonende te La Louviere, zuster van de beschuldigde, buiten ede en als inlich
ting gehoord krachtens de discretionaire macht van de voorzitter; 21. B.A., 52 jaar, zelf
standige, wonende te Houdeng-Aimeries, broer van de beschuldigde, buiten ede en als 
inlichting gehoord krachtens de discretionaire macht van de voorzitter; 22. B.O., 41 
jaar, zonder beroep,·wonende te Binche, zuster van de beschuldigde, buiten ede en als 
inlichting gehoord krachtens de discretionaire macht van de voorzitter; 23. B.A., 28 
jaar, vormingswerker, wonende in Frankrijk te Montgeron; 24. B.A., 59 jaar, arbei
der, wonende in Frankrijk te Vigneux; 25. B.A., 35 jaar, leraar, wonende in Frank
rijk te Montgeron; 26. B.N., 37 jaar, assistente, wonende in Frankrijk te Montge-

(1) Zie Cass., 7 dec. 1914 (Bull. en Pas., 1915-1916, I, 151); Cass., 16 nov. 1915 (Bull. en Pas., 
1915-1916, I, 487); Cass., 9 okt. 1967 (A. C., 1968, 198); Cass.; 9 feb. 1999, A.R. P.98.1492.N, nr. 
72; Cass., 28 maart 2001, A.R. P.00.1756.F, nr. 176; S. SASSERATH, Les Novelles, d. II, volume I, La 
cour d'assises, nr. 999. 
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ron; 27. B.F., 41jaar, bediende, wonende in Frankrijk te Montgeron; 28. B.L., 38jaar, 
boekhoudster, wonende in de Verenigde Staten te Bethesda, buiten ede en als inlich
ting gehoord krachtens de discretionaire macht van de voorzitter; N.B. treedt spon
taan naar voor en vraagt gehoord te worden; de voorzitter hoort haar krachtens zijn 
discretionaire bevoegdheid over een welbepaald punt; 29. D.E., 50 jaar, zonder be
roep, wonende te Maurage, schoonzuster van de beschuldigde, buiten ede en als in
lichting gehoord krachtens de discretionaire macht van de voorzitter en bijgevolg ont
slaan van de eed die zij zonet heeft afgelegd; 30. D.M, 47.jaar, naaister, wonende te 
Maurage; 31. V.C., 45 jaar, zonder beroep, wonende te Mons Havre; alle getuigen, met 
uitzondering van F.B., A.B., O.B., L.B., N.B. en E.D., leggen, alvorens te getuigen, over
eenkomstig artikel 317 van het Wetboek van StrafVordering de eed af dat zij zon
der haat en zonder vrees zullen spreken, en dat zij de gehele waarheid en niets dan 
de waarheid zullen zeggen, met toevoeging van de formule : "Ik zweer het"; de voor
zitter vraagt de getuigen hun naam, voornamen, leeftijd, beroep en woonplaats, als
ook of zij de beschuldigde kenden v66r het feit dat in de akte van beschuldiging ver
meld staat en of zij niet in dienst zijn van de beschuldigde noch hij in hun dienst"; het 
Hof van Assisen van de provincie Henegouwen, bij arrest van 10 november 2000 -
waarvan het gezag van gewijsde onaangetast is gebleven ten gevolge van het arrest 
van 14 maart 2001, op grand waarvan (het) Hof het arrest van 10 november 2000, dat 
eiser veroordeeld had tot levenslange opsluiting, vernietigd heeft, in zoverre het uit
spraak heeft gedaan over de straf- de rechtsvorderingen van de burgerlijke par
tijen A.B., A.B., A.B., F.B. en N.B. ontvankelijk heeft verklaard en eiser veroordeeld 
heeft om aan de burgerlijke partij A.B. een morele schadevergoeding van 300.000 frank 
en aan elke burgerlijke partij, met name aan A.B., A.B., F. B. en N.B., een morele scha
devergoeding van 100.000 frank te betalen; dit arrest daarenboven vaststelt dat de heer 
A.B. zich op 20 augustus 1998 tegen eiser burgerlijke partij heeft gesteld voor de on
derzoeksrechter van Bergen en dat de heren en mevrouwenA.B., A.B., F.B. en N.B. 
zich op 9 december 1998 tegen eiser burgerlijke partij hebben gesteld voor de onder
zoeksrechter van Bergen; de burgerlijke partij, krachtens artikel 322 van het Wet
hoek van Strafvordering, niet als getuige onder eed voor het hofvan assisen kan wor
den gehoord; de omstandigheid dat de naam van die burgerlijke partijen op de 
betekende lijst van getuigen voorkomt, en dat het openbaar ministerie, de beschul
digde of de andere burgerlijke partijen zich niet hebben verzet tegen het verhoor on
der eed, geen uitzondering op die regel vormt; het proces-verbaal van de terechtzit
ting van 19 juni 2001 vaststelt dat de burgerlijke partijen A.B., A.B., A.B., M.B. en F. B., 
alvorens te getuigen, de bij artikel317 van het Wetboek van Strafvordering voorge·
schreven eed hebben afgelegd, zodat het bestreden arrest de in het middel bedoelde 
wetsbepaling schendt; 

Overwegende dat de burgerlijke partijen gelijkgesteld moeten worden met 
de personen die bedoeld worden in het oude artikel 322 van het Wetboek van 
Strafvordering, dat te dezen van toepassing is, aangezien het arrest van ver
wijzing van de zaak naar het hof van assisen op 28 juli 2000 is gewezen door 
de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Bergen, dus 
v66r de inwerkingtreding, op 27 maart 2001, van de wet van 30 juni 2000 tot 
wijziging van het Wetboek van Strafvordering, van artikel 27 van de wet van 
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en van artikel 837 van het 
Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtspleging voor het hof van assisen te 
stroomlijnen, en dat krachtens artikel2 van de wet van 12 februari 2001 tot 
aanvulling van die van 30 juni 2000; 

Overwegende dat, krachtens het voormelde artikel 322, de burgerlijke par
tij niet kan worden gehoord voor het hof van as sis en, zonder dat een der
gelijk verhoor evenwel nietigheid kan teweegbrengen wanneer geen en
kele partij zich hiertegen heeft verzet; 

Overwegende dat, te dezen, noch uit het proces-verbaal van de terecht
zittingenvanlret hofvan assisen blijkt dat eiser, de burgerlijke partij of enig 
andere partij zich hebben verzet tegen het verhoor, onder eed, van de bur
gerlijke partijen A., A., A., F. en N.B.; 
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Overwegende dat geen verzet is gedaan tegen de ontvankelijkverklaring 
van hun verhoor, zodat dit verhoor dus geen grond van nietigheid van de 
rechtspleging kan vormen; 

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. 

17 oktober 2001 - 2• kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal - Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 553 

29 KAMER- 17 oktober 2001 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT AANHOUDING- VOORWAARDEN. 

zo VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT AANHOUDING- OGENBLIK WAAROP HET AAN
HOUDINGSBEVEL WORDT UITGEVAARDIGD. 

3° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSING- HAN
DELINGEN VAN HET OPENBAAR MINISTERIE- MIDDEL ZONDER VERBAND MET DE BESTRE
DEN BESLISSING - ONTV ANKELIJKHEID. 

4° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6 -ARTI
KEL 6.2- VERMOEDEN VAN ONSCHULD- BEGRIP. 

5° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 6 - ARTI
KEL 6.2- VERMOEDEN VAN ON SCHULD- PERSCONFERENTIE VAN HET OPENBAAR MINISTE
RIE- UITWERKING. 

6° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- BEGRIP- PERSCONFERENTIE VAN HET 
OPENBAAR MINISTERIE - UITWERKING. 

1 o De uitvaardiging van een aanhoudingsbevel is niet onderworpen aan de voor
waarde dat de verdachte zich niet geheel vrijwillig aan de noodwendigheden van het 
onderzoek onderwerpt. (Art. 16, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

2° De onderzoeksrechter moet geenszins een aanhoudingsbevel uitvaardigen zodra de 
verdachte voor het eerst door de onderzoekers is gehoord of zodra een eerste onderzoeks
maatregel tegen hem is genomen (1). (Art. 16, § 3, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

3° Het middel dat gericht is tegen de handelingen van het O.M. is vreemd aan de be
streden beslissing en derhalve niet ontvankelijk (2). 

(1) Zie Cass., 14 jan. 1975 (A. C., 1975, 534). 

(2) Zie Cass., 24 feb. 1999, A.R. P.99.0224.F, nr. 114. 
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4a Het vermoeden van onschuld betreft de houding van de rechter die moet kennis
nemen van een strafrechtelijke beschuldiging, en niet de publieke opinie (3). (Art. 6.2 
E.V.R.M.) 

5° en 6° Miskenning van het recht van verdediging en van het vermoeden van on
schuld kan niet worden afgeleid uit de enige omstandigheid dat het openbaar mi
nisterie een persconferentie heeft gegeven die een zekere ruchtbaarheid aan de zaak 
van de verdachte heeft gegeven (4). (Art. 6.2 E.V.R.M.; algemeen beginsel van het recht 
van verdediging.) 

(D ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.01.1333.F) 

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 oktober 2001 gewezen 
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling; 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het arrest, met aanneming van de gronden van de vor

dering, erop wijst dat eiser bekentenissen heeft afgelegd en, vaststellend dat 
Y.M. op 25 september 2001 is gehoord, daarenboven de verschillende gege
vens vermeldt die dat verhoor heeft opgeleverd en die aanvullende aanwij
zingen van schuld ten aanzien van eiser vormen; 

Dat het middel, in zoverre het tegen die overtollige overwegingen van het 
arrest gericht is, niet ontvankelijk is; 

Overwegende, voor het overige, dat uit de stukken waarop het Hof ver
mag acht te slaan niet blijkt dat het proces-verbaal van dat verhoor van Y.M. 
of van ieder ander "geheim stuk" dat daarop betrekking heeft, na eisers ver
schijning voor de raadkamer bij het dossier zijn gevoegd; 

Dat eiser, die in de kamer van inbeschuldigingstelling heeft kunnen ant
woorden op het geheel van de gegevens die door het openbaar ministerie te
gen hem zijn ingeroepen en, te dien einde, geen verdaging van de behan
deling van zijn zaak heeft gevraagd, niet kan klagen dat hij niet over 
voldoende tijd en faciliteiten heeft kunnen beschikken welke nodig zijn voor 
de voorbereiding van zijn verdediging, zoals dit hem wordt gewaarborgd in 
artikel 6.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 
de Fundamentele Vrijheden; 

Dat het middel, in zoverre, niet kan worden aangenomen; 
Over het tweede middel : 
Overwegende dat het middel, in zoverre het kritiek uitoefent op de be

oordeling in feite van de appelrechters, niet ontvankelijk is; 
Overwegende dat, voor het overige, de uitvaardiging van het aanhou

dingsbevel niet onderworpen is aan de voorwaarde dat de inverdenkingge
stelde zich niet geheel vrijwillig aan de noodwendigheden van het onder
zoek onderwerpt; dat het aanhoudingsbevel evenmin moet worden 

(3) Zie Cass., 16 sept. 1998, J.L.M.B., 1998, 1340. 

(4) Zie Cass., 18 jan. 1984, A.R. 2921, nr. 260. 
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uitgevaardigd zodra de inverdenkinggestelde voor het eerst door de onder
zoekers is gehoord of zodra een eerste onderzoeksmaatregel tegen hem is ge
nomen; 

Dat het middel, in zoverre dit van het tegendeel uitgaat, faalt naar recht; 
Over het derde middel : 
Overwegende dat de voorziening, in zoverre zij gericht is tegen de door het 

openbaar ministerie gestelde handelingen, vreemd is aan de bestreden be
slissing en derhalve niet ontvankelijk is; 

Overwegende dat, voor het overige, het vermoeden van onschuld betrek
king heeft op de houding van de rechter die moet kennisnemen van een straf
rechtelijke beschuldiging, en niet op de publieke opinie; 

Overwegende dat een miskenning van het recht van verdediging en van 
het vermoeden van onschuld niet kan worden afgeleid uit de enige omstan
digheid dat het openbaar ministerie een persconferentie heeft gegeven die 
een zekere ruchtbaarheid aan de zaak van de inverdenkinggestelde heeft ge
geven; 

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

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

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

17 oktober 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Close, raadsheer - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, 
advocaat-generaal. 

Nr. 554 

2e KAMER- 17 oktober 2001 

P RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTI
KEL 6.1- RECHT OP EEN EERLIJK PROCES- RECHT VAN VERDEDIGING- VOORRECHT VAN 
RECHTSMACHT. 

2° VOORRECHT VAN RECHTSMACHT- RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECH
TEN VAN DE MENS- RECHT OP EEN EERLIJK PROCES -RECHT VAN VERDEDIGING. 

3° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VOORRECHT VAN RECHTSMACHT

RECHT OP EEN EERLIJK PROCES. 

4 ° RECHTEN VAN DE MENS - VERDRAG RECHTEN vAN DE MENS - ARTIKEL 14- VER
BOD OP DISCRIMINATIE- 'IDEPASSINGSGEBIED. 

5° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CAS
BATIE - GRENZEN - CASSATIEMIDDEL - PREJUDICIEEL GESCHIL - SITU A TIE DIE GEEN VER
BAND HOUDT MET DE ZAAK. 
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6° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN RET HOF VAN CAS
BATIE- GRENZEN- CASSATIEMIDDEL- PREJUDICIEEL GESCHIL- SITUATIE DIE GEEN VER
BAND HOUDT MET DE ZAAK. 

7° CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- ONDUIDELIJK MIDDEL- VOORRECHT VAN 

RECHTSMACHT. 

go CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN- BELANG- VOORRECHT VAN RECHTSMACHT. 

go VOORRECHT VAN RECHTSMACHT- CASSATIEMIDDEL- STRAFZAKEN- ONDUI

DELIJK MIDDEL - BELANG. 

10° BEWIJS- STRAFZAKEN- BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID- BEOORDELINGS
VRIJHEID -ALGEMEEN -AFDOENDE VERMOEDENS- GEGEVENS DIE OP RET TEGENDEEL WIJ
ZEN. 

1°, 2° en 3° Miskenning van het recht van verdediging en van het recht op een eer
lijk proces kan niet worden afgeleid uit de omstandigheid alleen dat de over
zending, overeenkomstig art. 482 Sv., van de processtukken aan de eerste voorzit
ter van een hof van beroep met het oog op het onderzoek ervan, niet is voorafgegaan 
door een de bat op tegenspraak, aangezien de zaak, in haar geheel genomen, eerlijk 
is behandeld (1). (Art. 6.1 E.V.R.M.) 

4 o Art. 14 E. V.R.M. leidt geen onafhankelijk bestaan; die be paling kan alleen wor
den aangevoerd m. b. t. het genot van de door het E. V.R.M. en zijn aanvullende pro
tocollen erkende rechten en vrijheden (2). (Art. 14 E.V.R.M.) 

5° en 6° Het Hof van Cassatie hoeft geen tot staving van een middel aangevoerde pre
judiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen, wanneer die vraag betrekking heeft 
op een situatie die geen verband houdt met de zaak (3). (Art. 26 Bijzondere Wet 
Arbitragehof.) 

7°, go en go Het middel is niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid en gebrek aan be
lang, wanneer, enerzijds, hieruit niet kan worden afgeleid of het de ontzegging van 
een rechtspraak in twee instanties ter zake van vervolging van magistraten in strijd 
acht met de artt. 10 en 11 Gw. en of het het bestreden arrest op die grand onwettig 
acht, en het, anderzijds, niet betoogt dat het hof van beroep eiser, een magistraat, voor 
het hof de uitoefening zou hebben ontzegd van een van de rechten die hij had kun
nen doen gelden bij de regeling van de rechtspleging, als die regeling was inge
richt bij de artikelen 479 en 482 Sv. (4). 

10° Wanneer de wet in strafzaken geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, beoor
deelt de bodemrechter in feite de bewijswaarde van de gegevens waarop hij zijn over
tuiging grondt en waarover de partijen vrij tegenspraak hebben kunnen voeren; het 
staat hem o. m. vrij geen geloof te hechten aan bepaalde verklaringen en zijn over
tuiging te gronden op andere, hem voorgelegde gegevens, die volgens hem af
doende vermoedens schijnen op te leveren, zelfs als andere gegevens in de zaak op het 
tegendeel wijzen (5) (Artt. 312 en 342 Sv.) 

(1) Zie concl. O.M. 

(2) Zie concl. O.M. 

(3) Zie concl. O.M. 

(4) Zie concl. O.M. 

(5) Zie concl. O.M. 
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(D ... ) 

Conclusie van eerste advocaat-generaal J.F. Leclercq (uertaling) : 
1. Het tweede, derde en vierde middel zijn niet ontvankelijk. 

1713 

Zij oefenen kritiek uit op het arrest van 8 nov. 2000 -lees 6 nov: 2oob·_:_ van het 
hofvan beroep, terwijl het cassatieberoep aileen gericht is tegen het arrest van 20 juni 
2001 van het hof van beroep. 

Uw Hof is bijgevolg niet gehouden de tot staving van het derde middel geformu
leerde prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen (6). 

2. Het eerste middel verwijt het bestreden arrest te hebben beslist dat het hofvan 
beroep bevoegd was. Het betoogt dat eiser tijdens de rechtspleging die tot de twee ar
resten van verwijzing van 6 nov. 1996 en 18 dec. 1996 van Uw Hofheeft geleid, recht 
had moeten hebben op een debat op tegenspraak en op een nauwgezette eerbiedi
ging van zijn recht van verdediging, wat hij, volgens het middel, niet heeft gehad. Ei
ser leidt hieruit de onbevoegdheid van het hof van beroep af. 

Het eerste middel kan m.i. niet worden aangenomen. 
Enerzijds kan miskenning van het recht van verdediging en van het recht op een 

eerlijk proces niet worden afgeleid uit de omstandigheid aileen dat de overzending, over
eenkomstig art. 482 Sv., van de processtukken aan de eerste voorzitter van een hofvan 
beroep met het oog op het onderzoek ervan, niet is voorafgegaan door een debat op te
genspraak, aangezien de zaak, zoals het bestreden arrest op grond van de conclusie 
van eiser zelfvaststelt, in zijn geheel genomen eerlijk is behandeld (art. 6.1 E.V.R.M.). 
Die vaststeiling van het hofvan beroep, die door het middel niet bekritiseerd wordt; 
bevindt zich op blz. 5, vierde lid, van het bestreden arrest. 

Anderzijds leidt art. 14 E.V.R.M. geen onafhankelijk bestaan; die bepaling kan ai
leen worden aangevoerd m.b.t. het genot van de door het E.V.R.M. en zijn aanvul
lende protocoilen erkende rechten en vrijheden (7) (art. 14 E.V.R.M.). Zoals vastge
steld, is er hier evenwel geen sprake van schending van art. 6.1 E.V.R.M. 

Uw Hof is ten slotte niet gehouden het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stel
len wanneer het desbetreffende middel, zoals te dezen, niet verduidelijkt met welke 
personen de in het middel bedoelde personen moeten worden vergeleken (8) (art. 26, 
Bijzondere Wet Arbitragehof). In zoverre zij betrekking heeft op de rechtspleging tot 
verwijzing van de zaak naar een vonnisgerecht, heeft de tot staving van het eerste mid
del opgeworpen prejudiciele vraag betrekking op een situatie die geen verband houdt 
met de zaak, zodat Uw Hof, wat dat betreft, nog een reden heeft om de prejudiciele 
vraag niet te stellen. Uw Hof heeft de zaak, te dezen, immers niet naar een vonnis
gerecht verwezen, maar, oordelend dat het hem voorgelegde onderzoek onvolledig was, 
naar de eerste voorzitter van een hofvan beroep met het oog op de aanwijzing van een 
onderzoeksmagistraat. 

3. Het vijfde middel is niet ontvankelijk wegens onduidelijkheid. 
Ik leg uit waarom. 
Het vijfde middel betoogt alleen- ik citeer- "dat de rechtspleging die geleid heeft 

tot de uitspraak van het arrest van 20 juni 2001, gegrond is op de artikelen 479 e.v. 
van het Wetboek van StrafVordering, terwijl een dergelijke rechtspleging, als zij op deze 
zaak toegepast wordt, de in het middel bedoelde bepalingen schendt", d.w.z. de "ar
tikelen 6 en 14 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden en (de) artikelen 10 en 11 van de Grondwet" (einde ci
taat). 

Het middel verbindt aan die grief evenwel geen enkel juridisch gevolg m.b.t. de wet
tigheid van het bestreden arrest. Nietigheid van dat arrest ? Onbevoegdheid van het 
hof van beroep ? Niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen ? Het middel zegt niets; 

(6) Cass., 14 sept. 1999, A.R. P.99.1219.N, nr. 456. 

(7) Cass., 12 maart 1992, A.R. 9073, nr. 365. 

(8) Zie Cass., 24 maart 2000, A.R. C.97.0292.N, nr. 202; 10 april2000, A.R. F.98.0110.F, nr. 238. 
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het bekritiseert geenszins het bestreden arrest. Dat is het verschil met het eerste mid
del, dat, van zijn kant, de beslissing van het bestreden arrest over de bevoegdheid niet 
bekritiseert. Noch het middel noch de ontwikkeling ervan geven hier enige aanwij
zing over de gevolgen die verbonden moeten worden aan het antwoord van het 
Arbitragehof m.b.t. het bestreden arrest, indien het Arbitragehof van zijn recht
spraak zou afwijken (9). Ik herhaal. Nietigheid van het bestreden arrest? Onbe
voegdheid van het hof van beroep ? Niet-ontvankelijkheid van de vervolgingen ? Er is 
geen enkele aanwijzing. Uw Hof zou dus bijna verplicht zijn om op dat ogenblik een 
middel ambtshalve op te werpen om strikt overeenkomstig de beginselen van de 
cassatierechtspleging te handelen, d.w.z. ambtshalve een middel opwerpen dat be
trekking zou hebben op de gevolgen van een dergelijk arrest van hetArbitragehofvoor 
het bestreden arrest. Ik zie uw Hof op dat ogenblik het middel of de ontwikkelin
gen van dat middel immers niet gewoon "aanvullen", als ik me zo mag uitdrukken, 
teneinde de onduidelijkheid ervan te verhelpen. Het begrip "ambtshalve aange
voerd middel" zou in dat geval geen enkele zin meer hebben. 

Het middel is, zoals ik reeds heb gezegd, bijgevolg niet ontvankelijk wegens on
d uidelijkheid. 

Het vijfde middel is dus niet ontvankelijk wegens een grond die afgeleid is uit een 
norm waarop de prejudiciele vraag niet is gegrond, zodat die vordering niet kan wor
den aangenomen. 

4. Het eerste onderdeel van het zesde middel kan niet worden aangenomen. Het is 
zelfs niet ontvankelijk in de mate die ik hieronder zal toelichten. 

Het onderdeel betoogt dat "volgens het beginsel van het vermoeden van on
schuld, de vervolgende partij het bewijs had moeten leveren van alle bestanddelen van 
het misdrijf en de rechter alle maatregelen had moeten nemen om de waarheid aan 
het Iicht te brengen" (einde citaat). 

Ik herhaal dat, volgens de rechtspraak van uw arresten, wanneer de wet in straf
zaken geen bijzonder bewijsmiddel voorschrijft, de bodemrech~er de bewijswaarde van 
de gegevens waarop hij zijn overtuiging grondt en waarover de partijen vrij tegen
spraak hebben kunnen voeren, in feite beoordeelt; het staat hem o.m. vrij geen ge
loof te hechten aan bepaalde verklaringen en zijn overtuiging te gronden op an
dere, hem voorgelegde gegevens, die volgens hem afdoende vermoedens schijnen op 
te leveren, zelfs als andere gegevens in de zaak op het tegendeel wijzen (10) (artt. 312 
en 342 Sv.). 

In zoverre dat onderdeel kritiek uitoefent op het gedrag van de vervolgende par
tij, op de beoordeling in feite door het hof van beroep, of voor het onderzoek ervan een 
onderzoek van feiten vereist, waarvoor Uw Hofniet bevoegd is, is het, nog steeds val
gens de rechtspraak van uw arresten, niet ontvankelijk. 

Voor het overige volgt uit de toepassing die het bestreden arrest maakt van de hier
boven aangehaalde regel van de beoordelingsvrijheid, niet dat het hofvan beroep het 
beginsel van het vermoeden van onschuld miskent en, bijgevolg, de in het middel aan
gewezen bepalingen schendt en het algemeen beginsel van het recht van verdedi
ging miskent. 

5. Het tweede onderdeel van het zesde middel mist feitelijke grondslag. 

Uit de gronden van het bestreden arrest, op de blz. 7 tot 13 van dat arrest en inz. 
op de blz. 11 en 12, blijkt immers dat het hof van beroep, in tegenstelling tot wat het 
tweede onderdeel van het zesde middel aanvoert,- ik citeer het middel- "een ver
klaring" "heeft verworpen" "aileen op grond dat de opmaker ervan het beroep van bouw
vakarbeider uitoefent". 

De andere gronden die het bestreden arrest opgeeft, zijn o.m. de laattijdigheid van 
de verklaring, de in het arrest omschreven omstandigheden waarin de opmaker van 

(9) Zie Arbitragehof, 7 nov. 1996, nr. 60/96, B.S. 1997, blz. 988. 

(10) Cass., 21 april 1999, A.R. P.98.1589.F, nr. 231. 
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de verklaring het stuk, "schenking" genoemd, heeft opgemerkt, dat hij zegt een en
kele keer te hebben gezien, en de wil van de opmaker van de verklaring om het stil
zwijgen te bewaren. De bestreden overweging moet daarenboven ook in haar con
text worden beschouwd. 

6. Voorts is de bestreden beslissing m.i. overeenkomstig de wet gewezen. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST (uertaling) 

(A.R. P.Ol.1056.F) 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 20 juni 2001 gewezen door 
bet Hof van Beroep te Brussel; 

Over bet tweede, derde en vierde middel : 
Overwegende dat bet tweede, derde en vierde middel kritiek uitoefenen op 

bet arrest van "8 november 2000" (lees: 6 november 2000) van bet Hofvan 
Beroep te Brussel; 

Dat eiser zijn voorziening aileen tegen bet arrest van 20 juni 2001 van dat 
hof van beroep heeft gericht; 

Dat de middelen, die vreemd zijn aan bet bestreden arrest, niet ontvan
kelijk zijn; 

En overwegende dat de door bet derde middel voorgestelde vraag niet aan 
bet Arbitragehof client te worden gesteld, aangezien bet Hof de grondslag er
van niet kan onderzoeken wegens proceduregronden die voortvloeien uit 
rechtsnormen die zelf niet bet voorwerp uitmaken van de prejudiciele vraag; 

Over bet eerste middel : 
Overwegende dat, enerzijds, artikel149 van de Grondwet de rechter ai

leen verplicht een vormvereiste na te leven en niet vereist dat bet ant
woord op de conclusie "correct en afdoend" moet zijn; 

Dat bet middel, in zoverre, faalt naar recht; 
Overwegende dat, anderzijds, bet Hof geen miskenning van bet recht van 

verdediging en van bet recht op een eerlijk proces, vermeld in artikel6.1 van 
bet Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, kan afleiden uit de enige omstandigheid dat de over
zending, overeenkomstig artikel 482 van bet Wetboek van Strafvordering, 
van de processtukken aan de eerste voorzitter van bet Hofvan Beroep te 
Brussel met bet oog op bet onderzoek ervan, niet is voorafgegaan door een 
debat op tegenspraak; 

Dat, om te oordelen of een zaak eerlijk is behandeld in de zin van dat ar
tikel 6.1, moet worden onderzocht of de zaak, in haar geheel, is behandeld 
in een eerlijk proces; dat eiser niet kan beweren dat zulks niet bet geval is 
geweest, aangezien hij voor bet vonnisgerecht de mogelijkheid heeft ge
had om de door bet openbaar ministerie tegen hem ingebrachte gegevens vrij 
tegen te spreken, wat bet arrest vaststelt, op grond dat eiser "daarenbo
ven erkent dat de rechtspleging die totnogtoe is gevoerd voor bet hof van be
roep 'hem een optimale eerbiediging van zijn recht van verdediging heeft ge
waarborgd' ( ... )"; 

Overwegende dat, voor bet overige, artikel 14 van bet Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden geen 

' 
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onafhankelijk bestaan leidt; dat die bepaling dus alleen kan worden aan
gevoerd met betrekking tot het genot van de rechten en vrijheden die er
kend worden door het Verdrag en de aanvullende protocollen, en voor zo
ver zij zijn goedgekeurd; dat zij noch het recht op een rechtspraak in twee 
instanties, noch het recht op een debat op tegenspraak v66r een beslissing 
tot onderzoek, noch het recht op een regeling van de rechtspleging voor een 
onderzoeksgerecht waarborgen; dat het door eiser aangeklaagde onder
scheid van behandeling bijgevolg vreemd is aan het toepassingsgebied, bin
nen de inteme rechtsorde, van de door hem aangevoerde intemationale rechts
regel; 

Dat het middel, wat dat betreft, niet kan worden aangenomen; 

Overwegende dat, ten slotte, eiser verzoekt om het Arbitragehof een pre
judiciele vraag te stellen over de grondwettelijkheid van artikel 482 van het 
Wetboek van Strafvordering, "in zoverre de beginselen van de rechtsple
ging op tegenspraak en de gelijkheid der wapenen niet van toepassing zijn 
wanneer het Hof van Cassatie de hem (bij dat artikel) toevertrouwde op
drachten uitvoert"; 

Overwegende dat de wetsbepaling die eiser aan het toezicht van het 
Arbitragehof wil onderwerpen, twee verschillende rechtsplegingen bevat; dat 
zij immers vermeldt dat de zaak waarin een lid van een hof van beroep of 
een ambtenaar betrokken is die bij het hof het openbaar ministerie uitoe
fent, door het Hofvan Cassatie, indien daartoe grond bestaat, verwezen zal 
worden hetzij naar een vonnisgerecht, hetzij naar een onderzoeksrechter; 

Overwegende dat het Hof eiser bij zijn arresten van 6 november 1996 en 
18 december 1996 niet heeft verwezen naar een vonnisgerecht; dat het zich 
bij wege van de twee beslissingen, waarin het zich geenszins uitspreekt over 
eisers schuld, ertoe beperkt de stukken van het dossier over te zenden aan 
de eerste voorzitter van het hofvan beroep, met het oog op het onderzoek van 
de zaak; 

Overwegende dat de door eiser gestelde vraag, in zoverre zij betrekking 
heeft op de rechtspleging tot verwijzing van de zaak naar een vonnis
gerecht, een situatie betreft die vreemd is aan de zaak en bijgevolg niet hoeft 
te worden gesteld; 

Dat die vraag evenmin moet worden gesteld, in zoverre zij betrekking heeft 
op de rechtspleging betreffende het in onderzoek stellen van de zaak, aan
gezien noch uit de bewoordingen noch uit het voorwerp van de vraag kan wor
den afgeleid ten aanzien van wie eiser ongelijk is behandeld of gediscrimi
neerd, omdat hij niet is gehoord voordat de zaak bij een onderzoeksmagistraat 
aanhangig is gemaakt; 

Over het vijfde middel : 

Ov.erwegende dat artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden noch het recht om voor een 
onderzoeksgerecht te verschijnen, noch het recht op een rechtspraak in twee 
instanties waarborgt; 

Overwegende dat, enerzijds, artikel 2, paragraaf 1 van het aanvullend pro
tocol nr. 7 van het Verdrag weliswaar bepaalt dat eenieder die door een recht
bank aan een misdrijf schuldig wordt verklaard, recht heeft de schuldig
verklaring ofveroordeling door een hoger rechtscollege te laten onderzoeken, 
maar dat het voormelde protocol niet is ondertekend door Belgie, zodat het 
geen uitwerking heeft in de interne rechtsorde; 
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Overwegende dat, anderzijds, Belgie, bij de neerlegging, op 21 april1983, 
van de bekrachtigingsoorkonde van het Internationaal Verdrag inzake bur
gerrechten en politieke rechten, het voorbehoud heeft gemaakt dat artikel 
14, paragraaf 5, van dat verdrag niet van toepassing zou zijn op de perso
nen die, krachtens de Belgische wet, rechtstreeks verwezen worden naar een 
hoger rechtscollege zoals het hof van beroep of het hof van assisen; 

Dat het middel, wat dat betreft, faalt naar recht; 
Overwegende, voor het overige, dat het middel erop neerkomt de ongrond

wettelijkheid aan te voeren van de specifieke regels die het Wetboek van Straf
vordering oplegt inzake onderzoek en vervolging ten laste van magistra
ten; 

Dat eiser voorstelt hieromtrent een prejudiciele vraag aan het Arbitrage
hof te stellen; 

Overwegende dat, enerzijds, eiser weliswaar voorstelt het Arbitragehof een 
prejudiciele vraag te stellen over de overeenstemming van artikel 4 79 van 
het Wetboek van Strafvordering met de artikelen 10 en 11 van de Grand
wet, in zoverre die bepaling de rechtsonderhorigen, op wie het van toepas
sing is, een rechtspraak in twee instanties ontzegt, maar dat het middel, na 
de inhoud te hebben weergegeven van de arresten met de nummers 66/94, 
60/96 en 112/98 van het Arbitragehof, vermeldt dat "als het Arbitragehof be
slist dat het verlies van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen de ar
tikelen 10 en 11 van de Grondwet niet schendt, de vraag kan worden ge
steld of het verlies van het recht op de regeling van de rechtspleging, met aile 
gevolgen die de wet van 12 maart 1998 hieraan thans verbindt, wei ge
grond is"; 

Dat, aldus, uit het middel niet kan worden afgeleid of het de ontzegging 
van de rechtspraak in twee instanties in strijd acht met de artikelen 10 en 
11 van de Grondwet en het dat arrest op die grond onwettig beschouwt; 

Overwegende dat, anderzijds, het middel niet betoogt dat het hofvan be
roep eiser de uitoefening zou hebben ontzegd van een van de rechten die hij 
had kunnen doen gelden bij de regeling van de rechtspleging, als die rege
ling was ingevoerd bij de artikelen 479 en 482 van het Wetboek van Straf
vordering; 

Dat het niet kan leiden tot vernietiging en derhalve niet terzake die
nend is; 

Dat het middel, wegens onduidelijkheid en bij gebrek aan belang, in zo
verre niet ontvankelijk is; 

En overwegende dat, bijgevolg, de door eiser tot staving van het middel 
voorgestelde prejudiciele vraag niet aan het Arbitragehof moet worden ge
steld; 

Over het zesde middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat in strafzaken, wanneer de wet geen bijzonder bewijs

middel voorschrijft, de bodemrechter de bewijswaarde van de gegevens waarop 
hij zijn overtuiging grondt en waarover de partijen vrij tegenspraak heb
ben kunnen voeren, in feite beoordeelt; dat het hem onder meer vrij staat om 
geen geloof te hechten aan bepaalde verklaringen maar wei aan andere, mits 
hij de bewoordingen ervan niet miskent, om de bewijswaarde en de draag
wijdte van de bij het dossier gevoegde getuigenissen te beoordelen en acht 
te slaan op aile, hem regelmatig voorgelegde gegevens die volgens hem af
doende vermoedens van schuld opleveren, zelfs als andere gegevens in de zaak 
op het tegendeel zouden wijzen; 
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Overwegende dat het onderdeel, in zoverre het in werkelijkheid kritiek uit
oefent op die feitelijke beoordeling door het hofvan beroep 1ofvoor het on
derzoek ervan een onderzoek van feiten vereist, waarvoor liet Hof niet be-
voegd is, niet ontvankelijk is; ! 

Overwegende, voor het overige, dat een schending van de artikelen 10, 11 
en 149 van de Grondwet, van artikel6.1 van het Verdrag tot Bescherming· 
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden of een misken
ning van het algemeen beginsel van het recht van verdediging niet kan wor
den afgeleid uit de enige omstandigheid dat het hofvan beroep beslist heeft 
een voor de verdediging gunstige getuigenis te verwerpen, op grond dat het 
laattijdig was voorgelegd en het tegengesproken werd door de andere ge
gevens van het dossier; 

Dat het onderdeel niet kan worden aangenomen; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest, in tegenstelling tot wat het middel aan
voert, zich niet ertoe beperkt de door eiser voorgelegde verklaring te ver
werpen, "aileen op grond" dat de getuige die het had opgemaakt "een bouw-
vakarbeider was"; · 

Dat de beslissing van het hof van beroep om aan dat stuk niet de draag
wijdte te geven die eiser eraan verleende, eveneens en insubstantie ge
grond is op de datum van het aangevoerde stuk, op de bewoordingen er
van, op de verklaring die eiser aan de onderzoeksrechter heeft gedaan op 21 
augustus 1996 en op de verklaringen van C.W. en van J.P., die respectie
velijk zijn gedaan op 13 juni 1996 en 21 oktober 1996; 

Dat het onderdeel, dat op een onjuiste lezing van dat arrest berust, fei
telijke 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. · 

17 oktober 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. de Codt - Grotendeels gelijkluidende conclusie (11) van de h. Le
clercq, eerste advocaat-generaal - Advocaat : mr. M. Uyttendaele, Brussel. 

Nr. 555 

1 e KAMER - 18 oktober 2001 

1 o VERBINTENIS- RESULTAATSVERBINTENIS- SCHULDENAAR- VERPLICHTINGEN- BE
WIJS- GEBREK IN DE ZAAK- ONUITVOERBAARHEID- TAAK VAN DE RECHTER 

(11) Vgl. i.h.b., wat het vijfde middel betreft, het geannoteerde an·est met de concl. van het O.M. 
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2° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJSLAST. BEOORDELINGSVRIJHEID - VERBINTE
NIS- RESULTAATSVERBINTENIS- SCHULDENAAR- VERPLICHTINGEN- GEBREK IN DE ZAAK 
- ONUITVOERBAARHEID - TAAK VAN DE RECHTER 

1 o en 2° Een resultaatsverbintenis verplicht de schuldenaar tot het behalen van een re
sultaat, behalve wanneer hij de overmacht waarop hij zich beroept, bewijst; de rech
ter die oordeelt dat dit bewijs niet is geleverd, dient geen fout van de schuldenaar vast 
te stellen; dit geldt oak wanneer de verbintenis niet kon worden uitgevoerd inge
volge een gebrek in de zaak die de schuldenaar onder zijn bewaring heeft. (Artt. 114 7 
en 1148 B.W.) 

(BESCHERMDE WERKPLAATSEN VAN ZOTTEGEM V.Z.W. E.A. T. INVERTO N.V.) 

ARREST 

(A.R. C.99.0021.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 september 1998 gewe
zen door het Hof van Beroep te Gent; 

Over het middel, gesteld als volgt : 

schending van de artikelen 1147, 1148, 1169, 1302, 1384, eerste lid, 1929 en 1933 
van het Burgerlijk Wetboek, 149 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, met vernietiging van het vonnis van de eerste rech
ter, de vordering van verweerster ontvankelijk en grotendeels gegrond verklaart en 
eerste eiseres veroordeelt tot betaling aan verweerster van 754.618 BEF, wegens de 
niet-naleving van haar contractuele verbintenis tot teruggave van de goederen, toe
behorend aan verweerster, waarover zij de bewaring had, meer de intresten, alsook 
tot de kosten betreffende deze vordering, en tweede eiseres veroordeelt tot vrijwa
ring van eerste eiseres voor het alsnog beperkte bedrag van 1 BEF provisioneel, zulks 
op grond van de volgende overwegingen : 

"Het wordt niet betwist dat de goederen waarvoor schadevergoeding wordt gevor
derd, eigendom waren van de (verweerster) en dat het eigendomsrecht nooit is over
gegaan op de (eerste eiseres). Deze laatste had echter wel het materieel bezit van de 
goederen omdat zij daarop bewerkingen diende uit te voeren, te weten ze assemble
ren. Het was derhalve inherent aan de aannemingsovereenkomst dat de (eerste ei
seres) de goederen diende terug te geven, hetzij wanneer zij om enige reden de over
eengekomen werken niet kon uitvoeren, hetzij na de uitvoering van de overeengekomen 
werken. 

Met betrekking tot de uitvoering van de werken rustte op de (eerste eiseres) een 
middelenverbintenis, maar inzake de teruggave rustte op haar een resultaats
verbintenis omdat de uitvoering van deze verplichting in beginsel niet onzeker was 
en het onbetwistbaar de bedoeling was van de partijen dat de goederen zouden te
ruggegeven worden minstens in de staat waarin ze werden afgegeven. 

Daar de teruggaveverplichting een resultaatsverbintenis was, moet de (eerste ei
seres) om zich te bevrijden, bewijzen dat zij haar verbintenis niet kon nakomen in
gevolge toeval of overmacht. 

Brand welke te wijten is aan de fout van de schuldenaar of aan het gebrek van een 
zaak waarover hij de bewaring heeft, kan door hem niet als een toeval of over
macht ingeroepen worden om zich te bevrijden van de op hem rustende verbintenis. 

Ten deze blijkt uit het verslag van de door de Procureur des Konings aangestelde 
deskundige (dat door de partijen niet betwist wordt) dat de brand is ontstaan hetzij 
door een vonk, hetzij door oververhitting van hetzij de heftruck, hetzij de batterij
lader. Zowel de heftruck als de batterijlader waren goederen waarover de (eerste ei
seres) de bewarifg had; zij stond dus in voor de goede werking van deze toestellen. 

I 
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Uit het deskundigenverslag blijkt ook dat het niet normaal is dat een heftruck of 
een batterijlader, tijdens het laden, een vonk doet ontstaan of oververhit : een der
gelijk feit wijst onbetwistbaar op een gebrek van een van deze toestellen en het is niet 
dienend te onderzoeken welke de juiste aard was van dit gebrek. 

Het verwekken van vonken ofhet oververhitten van een van deze toestellen is der
halve voor de (eerste eiseres) geen toeval of overmacht welke haar bevrijdt van haar 
verplichtingen ten overstaan van de (verweerster). Het is ook niet zo dat de schade 
zelf, welke de (verweerster) heeft geleden, te wijten is aan overmacht oftoeval: deze 
schade is te wijten aan de brand welke werd veroorzaakt door een toestel van de (eer
ste eiseres). 

De principale vordering is derhalve in beginsel gegrond", (arrest, p. 991, punt 1 tot 
992, punt 4), 

terwijl, tweede onderdeel, krachtens de artikelen 114 7 en 1148 van het Burgerlijk 
Wetboek iedere schuldenaar zich door middel van het bewijs van een vreemde oor
zaak, zoals overmacht of toeval, van zijn verbintenissen jegens de schuldeiser kan be
vrijden (zie ook het arrest, p. 992, punt 2); 

krachtens artikel 1929 van het Burgerlijk Wetboek de bewaarnemer van een zaak 
zich steeds van zijn verbintenis tot teruggave kan bevrijden door aan te tonen dat de 
niet-teruggave te wijten is aan overmacht, 

overmacht of toeval enkel kan voortvloeien uit een gebeurtenis buiten de mense
lijke wil om die door deze wil niet kon worden voorzien noch vermeden; 

overmacht oftoeval m.a.w. een gebeurtenis onderstelt die niet toerekenbaar mag zijn 
aan de fout van de schuldenaar; 

contractuele schade veroorzaakt door het gebrek van een zaak die toebehoort aan 
de schuldenaar van een resultaatsverbintenis niet per definitie aan hem toereken
baar is (cf. art. 1733 B.W.); 

de niet-nakoming van de resultaatsverbintenis tot teruggave van goederen waar
over de schuldenaar de contractuele bewaring heeft en die te wijten is aan het ge
brek van een zaak weliswaar een vermoeden van fout impliceert in zijne hoofde, doch 
dit vermoeden kan weerlegd worden door aan te tonen dat dit gebrek aan de zaak voor 
hem een geval van overmacht oftoeval heeft uitgemaakt en de schuldenaar m.a.w. geen 
schuld heeft aan het bestaan van dit gebrek, hetgeen de rechter in concreto steeds dient 
nate gaan; 

het gebrek aan de toestellen die het eerste eiseres onmogelijk heeft gemaakt om de 
goederen terug te geven derhalve wel degelijk door haar als een geval van over
macht oftoeval kon worden ingeroepen om zich te ontlasten van haar contractuele aan
sprakelijkheid jegens verweerster wegens de niet-teruggave van de goederen (zie de 
artikelen 1148 en 1929 B.W.), 

zodat het bestreden arrest door te oordelen dat het gebrek aan de toestellen en de 
daaruit voortvloeiende brandschade aan de goederen waarover eerste eiseres de be
waring had voor haar geen toeval of overmacht kan uitmaken welke haar bevrijdt van 
haar contractuele verplichting tot teruggave van de haar door verweerster toever
trouwde goederen, zonder desbetreffend vast te stellen dat eerste eiseres schuld had 
aan het bestaan van dat gebrek, alle in de aanhef van het middel aangehaalde wet
telijke bepalingen heeft miskend, inzonderheid de artikelen 1148 en 1929 van het Bur
gerlijk Wetboek, het arrest bovendien, voor zover het toepassing schijnt te maken van 
artikel1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek op de verbintenis van eerste ei
seres tot teruggave van de haar contractueel toevertrouwde goederen, deze bepa
ling heeft miskend nu een contractuele band bestond tussen partijen, niet werd vast
gesteld dat de contractuele wanprestatie tevens de schending inhield van een algemene 
zorgvuldigheidsplicht en andere dan louter contractuele schade had veroorzaakt : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
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Overwegende dat een resultaatsverbintenis de schuldenaar verplicht tot 
het behalen van een resultaat, behalve wanneer hij de overmacht waarop hij 
zich beroept, bewijst; 

Dat de rechter die oordeelt dat dit bewijs niet is geleverd, geen fout van 
de schuldenaar dient vast te stellen; 

Dat dit ook geldt wanneer de verbintenis niet kon worden uitgevoerd in
gevolge een gebrek in de zaak die de schuldenaar onder zijn bewaring heeft; 

Dat het onderdeel, in zoverre het ervan uitgaat dat de rechter een fout van 
de schuldenaar dient vast te stellen, in zoverre faalt naar recht; 

Overwegende dat het arrest de vordering van verweerster niet toewijst op 
grond van artikel 1384 van het Burgerlijk Wetboek; 

Dat het onderdeel, in zoverre het ervan uitgaat dat dit wel het geval is, fei
telijke grondslag mist; 

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

18 oktober 2001 - 1 e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelings
voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal -Ad
vocaat : mr. De Bruyn. 

Nr. 556 

1 e KAMER - 18 oktober 2001 

KOOP- VERKOPER-FABRIKANT- VERPLICHTINGEN- VRIJWARING- VERKOCHTE ZAAK- VER
y AARDIGING- GEBREK- VERBORGEN GEBREK- OPSPORING- ONMOGELIJKHEID - GE
VOLG. 

Een verkoper-fabrikant is verplicht de zaak zonder gebrek te leveren en moet daartoe 
alle nuttige maatregelen nemen om alle mogelijke gebreken op te sporen, zodat hij, 
indien het bestaan van een gebrek wordt aangetoond, de door de koper geleden schade 
moet vergoeden, tenzij hij bewijst dat het gebrek onmogelijk kon worden opge
spoord (1); hij moet die verplichting nakomen niet alleen na maar ook tijdens de ver
vaardiging van de zaak; hij moet bijgevolg onder meer ten allen tijde erop toezien dat 
een zaak vervaardigd wordt met inachtneming van alle normen die een fabrikant be
hoort na te leven om het ontstaan van gebreken te voorkomen en dient op grand van 
zijn kennis en kundigheid zich rekenschap te geven van de gebreken en tekortko
mingen waarmee een zaak behept kan zijn indien de zaak vervaardigd wordt zon
der inachtneming van die normen; de loutere omstandigheid dat, na vervaardi
ging van de zaak of van een onderdeel ervan, het geqrek niet opgespoord kan worden 
of alleen opgespoord kan worden door een destructieve onderzoeksmethode sluit niet 
uit dat de fabrikant geacht kan worden het gebrek te kennen. (Art.1645 B.W.) 

(1) Cass., 19 sept. 1997, A.R. C..96.0207.F, nr. 362. 
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(T. N.V. T. L. N.V.) 

ARREST 

(A.R. C.99.0326.N) 

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

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

Over het tweede middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat een verkoper-fabrikant verplicht is de zaak zonder ge

brek te leveren en daartoe alle maatregelen moet nemen om alle moge
lijke gebreken op te sporen, zodat hij, indien het bestaan van een gebrek wordt 
aangetoond, de door de koper geleden schade moet vergoeden, tenzij hij be
wijst dat het gebrek onmogelijk kon worden opgespoord; 

Dat die verkoper-fabrikant de verplichting tot het nemen van alle nut
tige maatregelen om alle mogelijke gebreken op te sporen moet nakomen, niet 
alleen na maar ook tijdens de vervaardiging van de zaak; dat hij bijgevolg 
onder meer ten allen tijde erop moet toezien dat een zaak vervaardigd wordt 
met inachtneming van aile normen die een fabrikant behoort na te leven om 
het ontstaan van gebreken te voorkomen en dat hij op grond van zijn ken
nis en kundigheid zich rekenschap dient te geven van de gebreken en te
kortkomingen waarmee een zaak behept kan zijn indien de zaak vervaar
digd wordt zonder inachtneming van die normen; 

Dat de loutere omstandigheid dat, na vervaardiging van de zaak of van een 
onderdeel ervan, het gebrek niet opgespoord kan worden of, zoals te de
zen, alleen opgespoord kan worden door een destrU:ctieve onderzoeksme
thode, niet uitsluit dat de fabrikant geacht kan worden het gebrek te ken
nen; 

Overwegende dat de appelrechters vaststellen dat : 
1. eiseres verkoper-fabrikant was van de oplegger; 
2. de oplegger aangetast was door een verborgen gebrek dat al aanwezig 

was op het ogenblik van de koop; 
3. "de gerechtsdeskundige (. .. ) vaststelt dat (eiseres) post factum, na het 

leggen van de las en de afkoeling ervan, onmogelijk de lasfout kon opspo
ren dan door een destructieve onderzoeksmethode"; 

4. het vorengaande "evenwel niet wegneemt dat de deskundige de las
fout vaststelt en die lasfout toeschrijft aan een te snelle afkoeling van de las 
door abnormale werkingsvoorwaarden ofwerkomstandigheden, waarbij hij 
vermeldt: 'abnormale en sterke tocht, contact van lasrups met water"'; 

Dat het arrest oordeelt dat de gebrekkige afkoeling een fout uitmaakt die 
eiseres door het nemen van voorzorgsmaatregelen had dienen te vermij
den en dat eiseres door het nemen van die voorzorgsmaatregelen het ver
borgen gebrek had kunnen voorkomen; dat het arrest op die grond beslist dat 
de vordering, gesteund op artikel 1645 van het Burgerlijk Wetboek, ge
grond is; 

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

18 oktober 2001 - 1 e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Boes, afdelings
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal -Ad
vocaten : mrs. De Gryse en Biitzler. 

Nr. 557 

1• KAMER~ 19 oktober 2001 

1 o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - BESCHIKKINGSBEGINSEL - MISKENNING. 

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- RECHTSBEGINSEL VAN DE AUTONOMIE DER 

PROCESPARTIJEN ~ MISKENNING. 

3o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSIE ~BURGER
LIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) ~ BESCHIKKINGSBEGINSEL ~ 
RECHTSBEGINSEL VAN DE AUTONOMIE DER PROCESPARTIJEN ~ MISKENNING. 

4° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS ~ARTIKEL 6 ~ARTI
KEL 6.1 ~ BEGINSEL VAN TEGENSPRAAK ~ MISKENNING. 

5o RECHTSBEGINSEL (ALGEMENE)- BEGINSEL VAN TEGENSPRAAK ~ MISKENNING. 

6° RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN- BEGINSEL VAN HET RECHT VAN 

VERDEDIGING ~ MISKENNING. 

7o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- BEGINSEL VAN HET RECHT VAN VERDEDI

GING ~ MISKENNING. 

1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° en 7o De rechter die geen feiten offouten heeft in aanmerking ge
nomen die niet door verweerster waren aangevoerd en waarover eiseres geen debat 
had kunnen voeren, miskent de volgende algemene rechtsbeginselen niet : de auto
nomie der procespartijen, het beschikkingsbeginsel, het recht op tegenspraak en dat 
recht van verdediging (1). (Art. 1138, 2°, Ger.W.; art. 6.1 E.V.R.M.) 

(ASSOClATION FRANCOPHONE D'AIKIDO V.Z.V. T. S ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0445.F - C.00.0678.F) 

HET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 23 juni 1999 gewezen door 
bet Hof van Beroep te Luik; 

Overwegende dat de voorzieningen die op de algemene rol zijn ingescbre
ven onder de nummers C.99.0445.F en C.00.0678.F tegen betzelfde arrest zijn 
ingesteld; dat er grand bestaat tot voeging; 

(1) Zie Cass., 7 jan. 2000, A.R. C.96.0349.N, nr. 15. 
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I. Over de voorziening die op de algemene rol is ingeschreven onder num
mer C.99.0445.F : 

Over het eerste middel: schending van de artikelen 6.1, van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden van 4 no
vember 1950, goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955, 149 van de Grondwet, 735, 757, 
758, 1042, 1066, 1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek, en miskenning van het al
gemeen beginsel van de autonomie van de procespartijen, van het beschikkings
beginsel, van het beginsel van het recht op tegenspraak en van het beginsel van het ~ 
recht van verdediging, 

doordat het arrest van gedeeltelijke wijziging eiseres veroordeelt om aan ver
weerster het provisioneel bedrag van 25.000 frank schadevergoeding te betalen en een 
geneesheer-neuroloog als deskundige aanwijst om het slachtoffer J.W. te onderzoe
ken, om zijn letsels te beschrijven en een verslag op te maken, op grond dat de v.z.w. 
Association francophone d'Aikido blijkens haar statuten tot doel heeft het onder
richt te bevorderen van aikido, een geestelijke en lichamelijke discipline die ont
staan is uit een synthese van Japanse vechtkunsten; dat vaststaat dat de aikido
club van Theux, die geen rechtspersoonlijkheid bezit en waar het slachtoffer geregeld 
naartoe ging, behoort tot de voornoemde v.z.w.; dat de organisator van een training 
of van een sportcompetitie geacht wordt alle door de omstandigheden vereiste maat
regelen te nemen om te beletten dat deelnemers, toeschouwers of derden lichame
lijke schade oplopen; dat in casu de v.z.w. waartoe de club van Theux behoort, moest 
zorgen voor een voldoende begeleiding van zesjarige kinderen wanneer hun lokaal in 
gereedheid wordt gebracht, teneinde elk risico op ongevallen te voorkomen; dat het 
feit dat er geen toezicht was toen die kinderen v66r de training de matten klaarleg
den, een gebrek aan vooruitziendheid en voorzorg aan de zijde van eiseres uit
maakt, die moest beseffen dat er kans op ongevallen bestaat wanneer die zesjarige kin
deren op de stapel matten moeten klauteren en ze op de grond moeten trekken; dat 
eiseres niet bewijst dat de ouders en begeleiders van die kinderen over hen toezicht 
hielden terwijl zij, in afwezigheid van de leraar, de zaal in gereedheid brachten; dat 
het gebrek aan vooruitziendheid en voorzorg van eiseres bij de organisatie van de club 
die van haar afhangt aan de oorsprong ligt van de val van J. die op zijn hoofd ge
vallen is toen de matten werden klaargelegd; dat bijgevolg alleen eiseres veroor
deeld moet worden om verweerster te vergoeden, 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar appelconclusie uitdrukkelijk heeft aange
voerd dat verweerster haar aansprakelijkheid jegens eiseres tevens grondde op de ar
tikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, zonder evenwel op te geven welke 
fout zij precies zou hebben kupnen begaan; verweerster evenwel verplicht was ge
wag te maken van een door ieihand begane fout en van een oorzakelijk verband; in
dien wordt aangenomen dat M.L. geen enkele fout heeft begaan, moeilijk te begrij
pen valt wie een fout kan worden verweten; het arrest evenwel eiseres heeft veroordeeld 
voor fouten die zij zou hebben begaan door niet de door de omstandigheden vereiste 
maatregelen te nemen om te beletten dat deelnemers lichamelijke schade oplopen, en 
door niet te zorgen voor een voldoende begeleiding van die zesjarige kinderen wan
neer hun lokaal in gereedh,eid wordt gebracht, teneinde elk risico op ongevallen te voor
komen; het hofvan beroep aldus, om eiseres aansprakelijk te verklaren, feiten en fou
ten in aanmerking heeft genomen die verweerster niet had aangevoerd en waarover 
tussen de partijen geen tegensprekelijk debat is gevoerd (miskenning van het alge
meen beginsel van het recht op tegenspraak en schending van de artikelen 735, 757, 
758, 1042 en 1066 van het Gerechtelijk Wetboek); eiseres evenmin verweer heeft kun
nen voeren tegen de vermeende fout die het arrest haar ten laste legt zodat het ar
rest aldus het recht van verdediging van eiseres heeft miskend (schending van ar
tikel 6.1, van het Verdrag van 4 november 1950 en miskenning van het algemeen 
beginsel van het recht van verdediging); 

tweede onderdeel, het arrest, aangezien het eiseres het feit ten laste legt dat zij niet 
de door de omstandigheden vereiste maatregelen zou hebben genomen om te belet
ten dat deelnemers lichamelijke schade oplopen en dat zij niet zm:i hebben gezorgd voor 
een voldoende begeleiding van die zesjarige kinderen wanneer hun lokaal in gereed
heid wordt gebracht, teneinde elk risico op ongevallen te voorkomen, hoewel ver-

\. 



--------------- ------- -- -=:r- -,--~----

Nr. 557 HOF VAN CASSATIE 1725 

weerster eiseres geen nader omschreven fout had verweten, zowel de regel van de au
tonomie van de procespartijen als het beschikkingsbeginsel heeft miskend; de par
tijen immers noch conclusie hebben genomen noch debat hebben gevoerd over de recht
streekse fouten die eiseres zou hebben begaan en die haar ten laste zijn gelegd; het 
arrest, aangezien het die fouten om- en beschrijft en ze ten laste legt van eiseres, de 
voornoemde beginselen heeft miskend (schending van artikell138, 2°, van het Ge
rechtelijk Wetboek en miskenning van het algemeen beginsel van de autonomie van 
de procespartijen en van het beschikkingsbeginsel); 

derde onderdeel, eiseres in haar appelconclusie uitdrukkelijk staande hield dat, in
dien werd aangenomen dat M.L. geen enkele fout had begaan, moeilijk te begrijpen 
valt wie een fout kan worden verweten, te meer daar het ongeval niet het gevolg is 
van de beoefening van aikido, maar van een toevallige en niet te voorziene gebeur
tenis; leraar L. en de ouders nooit van o01·deel zijn geweest dat de toestand gevaar
lijk was; het arrest eiseres veroordeeld heeft, zonder antwoord te hebben gegeven op 
het verweermiddel als zou de val van het kind J., die zich op een stapel matten be
vond waar andere kinderen aan trokken om ze naar beneden te halen, te wijten zijn 
aan een toevallige en niet te voorziene gebeurtenis; het arrest derhalve niet regel
matig met redenen is omkleed (schending van artikel 149 van de Grondwet) : 

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat verweerster in conclusie vroeg of een vereniging zoals 
eiseres, wier taak erin bestaat de activiteit van haar leden tijdens de trai
ningen en de competitie te organiseren en te controleren, niet aansprake
lijk is voor de in de omstandigheden veroorzaakte schade; 

Overwegende dat het arrest oordeelt "dat de organisator van een trai
ning of van een sportcompetitie geacht wordt alle door de omstandigheden 
vereiste maatregelen te nemen om te beletten dat deelnemers, toeschou
wers of derden lichamelijke schade oplopen ( ... ); in casu (eiseres) waartoe 
de club van Theux behoort, moest zorgen voor een voldoende begeleiding van 
zesjarige kinderen wanneer hun lokaal in gereedheid wordt gebracht, ten
einde elk risico op ongevallen te voorkomen"; 

Dat het hofvan beroep aldus geen feiten offouten in aanmerking heeft ge
nomen die niet door verweerster waren aangevoerd en waarover eiseres geen 
debat had kunnen voeren; dat het derhalve geen van de in het middel aan
gewezen wetsbepalingen of beginselen heeft geschonden of miskend; 

Wat het derde onderdeel betreft: 

Overwegende dat het arrest, met de overweging dat "het feit dat er geen 
toezicht was toen die kinderen v66r de training de matten klaarlegden, een 
gebrek aan vooruitziendheid en voorzorg aan de zijde van (eiseres) uit
maakt, die moest beseffen dat er kans op ongevallen bestaat wanneer die zes
jarige kinderen op de stapel matten moeten klauteren en ze op de grond moe
ten trekken", antwoordt op de conclusie van eiseres ten betoge dat het ongeval 
niet door een fout was veroorzaakt maar wel door een toevallige gebeurte
nis; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel : schending van de artikelen 1382, 1383, 1384 van het Bur
gerlijk Wetboek, 1, 2, 2°, en 14 van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de vereni
gingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtsper
soonlijkheid wordt verleend, 

doordat het arrest van gedeeltelijke wijziging eiseres veroordeelt om aan ver
weerster het provisioneel bedrag van 25.000 frank schadevergoeding te betalen 
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en een geneesheer-neuroloog als deskundige aanwijst om het slachtoffer J.W. te on
derzoeken, om zijn letsels te beschrijven en een verslag op te maken, op grand dat de 
v.z.w. Association francophone d'Aikido blijkens haar statuten tot doel heeft het on
derricht te bevorderen van aikido, een geestelijke en lichamelijke discipline die ont
staan is uit een synthese van Japanse vechtkunsten; dat vaststaat dat de aikido
club van Theux, die geen rechtspersoonlijkheid bezit en waar het slachtoffer geregeld 
naartoe ging, behoort tot de voornoemde v.z.w.; dat de organisator van een training 
of van een sportcompetitie geacht wordt alle door de omstandigheden vereiste maat
regelen te nemen om te beletten dat deelnemers, toeschouwers of derden lichame
lijke schade oplopen; dat in casu de v.z.w. waartoe de club van Theux behoort, moest 
zorgen voor een voldoende begeleiding van zesjarige kinderen wanneer hun lokaal in 
gereedheid wordt gebracht, teneinde elk risico op ongevallen te voorkomen; dat het 
feit dat er geen toezicht was toen die kinderen v66r de training de matten klaarleg
den, een gebrek aan vooruitziendheid en voorzorg aan de zijde van eiseres uit
maakt, die moest beseffen dat er kans op ongevallen bestaat wanneer die zesjarige kin
deren op de stapel matten moeten klauteren en ze op de grand moeten trekken; dat 
eiseres niet bewijst dat de ouders en begeleiders van die kinderen over hen toezicht 
hielden terwijl zij, in afwezigheid van de leraar, de zaal in gereedheid brachten; dat 
het gebrek aan vooruitziendheid en voorzorg van eiseres bij de organisatie van de club 
die van haar afhangt aan de oorsprong ligt van de val van J. die op zijn hoofd ge
vallen is toen de matten werden klaargelegd; dat bijgevolg alleen eiseres veroor
deeld moet worden om verweerster te vergoeden, 

terwijl, eerste onderdeel, het feit dat de aikidoclub van Theux geen rechtspersoon
lijkheid heeft, niet van dien aard is dat eiseres, waarvan de club van Theux lid is, 
aansprakelijk kan worden gesteld voor de val van J.W. in de sporthal; enerzijds, het 
feit dat een vereniging geen rechtspersoonlijkheid heeft immers ertoe leidt dat de lei
ding en de leden van die vereniging persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor 
fouten die zij jegens derden hadden kunnen begaan (schending van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek); anderzijds, de leden van de vereniging zon
der rechtspersoonlijkheid noch organen noch aangestelden zijn van eiseres, die der
halve niet aansprakelijk kan worden verklaard voor de litigieuze val van J.W.; het 
feit dat de aikidoclub van Theux bij eiseres aangesloten is en ervan afhangt even
min beantwoordt aan de criteria van orgaan en van aanstelling op grand waarvan 
de aansprakelijkheid van eiseres in het gedrang zou kunnen komen (schending van 
de artikelen 1382, 1383, 1384 van het Burgerlijk Wetboek, en 14 van de wet van 27 
juni 1921); 

tweede onderdeel, het feit dat eiseres het onderricht en de verspreiding van ai
kido tot doel heeft, niet verward mag worden met de materiele activiteiten om dat 
doel te verwezenlijken; het arrest ten onrechte uit het doel van de v.z.w. heeft af
geleid dat zij het lokaal, waar het ongeval is gebeurd, ter beschikking heeft ge
steld van de aikidovereniging van Theux en dat zij het toezicht over de kinderen v66r 
hun training op zich zou hebben genomen; J.W.lid was van de aikidovereniging van 
Theux en niet van eiseres (schending van de artikelen 1 en 2, 2°, van de wet van 27 
juni 1921); het arrest, anderzijds, geen vaststelling bevat waaruit de aansprakelijk
heid van eiseres voor de val van J.W. wettig zou kunnen worden afgeleid; het ar
rest immers niet vaststelt dat leraar L. in dienst van eiseres zou zijn geweest noch 
dat het lokaal van de sporthal van Theux, waar de val plaatsvond, door het gemeen
tebestuur ter beschikking van eiseres zou zijn gesteld; daaruit volgt dat de feiten, waar
uit een eventuele aansprakelijkheid van eiseres had kunnen worden afgeleid niet ten 
genoege van recht bewezen zijn; de beslissing derhalve niet naar recht verant
woord is (schending van de artikelen 1382, 1383 en 1384 van het Burgerlijk Wet
hoek): 

Wat het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende dat het arrest eiseres aansprakelijk verklaart voor het li
tigieuze ongeval omdat zij tekortgekomen is aan haar verplichting om, als 
organisator van een training, aile vereiste maatregelen te nemen om licha
melijke schade te voorkomen, en zulks door v66r die training niet te zor
gen voor omkadering van en toezicht over zesjarige kinderen; 
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Overwegende dat het arrest niet beslist dat de omstandigheid dat de aikido
club van Theux geen rechtspersoonlijkheid heeft ertoe leidt dat de aanspra
kelijkheid van eiseres in het gedrang komt, maar dat de door haar begane 
fout van dien aard is dat haar persoonlijke aansprakelijkheid in het ge
drang komt; 

Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende, enerzijds, dat het middel het arrest verwijt het maatschap
pelijk doel van eiseres te verwarren met de activiteiten die ertoe bijdra
gen dat doel te verwezenlijken; 

Dat het onderzoek van dat middel het Hof ertoe zou nopen feiten na te 
gaan, hetgeen buiten zijn bevoegdheid valt; 

Dat, anderzijds, uit het antwoord op het eerste onderdeel van het eerste 
middel volgt dat het arrest naar recht beslist dat de persoonlijke aanspra
kelijkheid van eiseres in het gedrang komt; 

Dat, in zoverre, het onderdeel geen belang vertoont; 

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, I. uitspraak doende in de zaak die op de algemene rol is 
ingeschreven onder nummer C. 99.0445.F: verwerpt de voorziening; ver
oordeelt eiseres in de kosten. 

19 oktober 2001- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Parmentier, waar
nemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. Houtekier en Draps. 

Nr. 558 

1 e KAMER- 19 oktober 2001 

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- MEDE
AANSPRAKELIJKHEID VAN GETROFFENE - VERPLICHTING JEGENS GETROFFENE OM DE SCHADE 
TE VERGOEDEN- VOLLEDIGE VERGOEDING. 

Het vonnis, dat oordeelt dat de schade veroorzaakt is door de samenlopende fouten van 
de partijen en evenwel beslist dat elk van hen de gevolgen van haar eigen schade al
leen zal dragen, schendt de arttt. 1382 en 1383 B. W. (1) (Art. 1382 en 1383 B.W.). 

(1) Zie Cass., 4 sept. 1985, A.R. 4108, nr. 1. 
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(V .. T.P .. .) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.00.0031.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 30 september 1999 in ha
ger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; 

Over het middel : schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden vonnis, op tegenspraak uitspraak doende op verweersters ho
ger beroep tegen het vonnis van 21 september 1998 van de 7e kamer van de 
Politierechtbank te Brussel dat beslist had dat het litigieuze ongeval van 17 juni 1994 
in Jette en de gevolgen ervan te wijten waren aan de fout van verweerster die, zon
der op het verkeer op de rijbaan te letten, buiten het zebrapad is overgestoken, en dat 
met name enkel eisers hoofdvordering tot vergoeding van zijn schade ontvankelijk en 
gegrond had verklaard, verweersters hoger beroep ontvankelijk en gegrond ver
klaart en, bij de wijziging van het beroepen vonnis, voor recht zegt dat het ongeval te 
wijten is aan de samenloop van de fouten van elk van de partijen en dat deze elk de 
gevolgen van hun eigen schade moeten dragen en elk van de partijen in haar eigen 
kosten veroordeelt, en aldus afwijzend beschikt op eisers tegen verweerster inge
stelde vordering tot vergoeding van zijn schade en zulks op de volgende gronden : "dat 
( ... )de eerste rechter terecht van oordeel is geweest dat (verweerster) een fout had be
gaan door, buiten het zebrapad, over te steken zonder op het verkeer op de rijbaan te 
letten; dat de eerste rechter evenwel ten onrechte geoordeeld heeft dat alleen die fout 
aan het ongeval en de gevolgen ervan ten grondslag lag; dat artikel40.4.2 van het Weg
verkeersreglement bepaalt dat de bestuurder een oversteekplaats voor voetgangers 
slechts met matige snelheid mag naderen en voorrang moet verlenen aan de voet
gangers die er zich op bevinden of op het punt staan zich erop te begeven; dat het ze
bra pad in de nabijheid waarvan het ongeval is gebeurd aan de voet van een helling 
en net achter een bocht ligt; dat die plaatsgesteldheid (eiser) ertoe moest aanzetten 
dubbel voorzichtig te zijn; dat uit (eisers) verklaring volgt dat hij (verweerster), die 
in het midden van de rijbaan liep, heeft proberen te ontwijken en zo tegen een paal 
is aangereden; dat zulks erop lijkt te wijzen, enerzijds, dat (eiser) niet op het rechter
gedeelte van de rijbaan reed, dat door wegmarkeringen voor fietsers wordt voorbe
houden en, anderzijds, tegen een snelheid reed die niet aangepast was aan de plaats
gesteldheid; dat, in tegenstelling tot hetgeen (eiser) staande houdt, zijn handicap, 
namelijk het verlies van het gebruik van zijn rechteroog, niet zonder oorzakelijk ver
b and is met het ongeval; dat immers niet kan worden staande gehouden dat (ei
sers) zicht op de rechterkant van de rijbaan, waar het ongeval is gebeurd, niet door 
die handicap is verminderd, te meer dat (eiser) uit een bocht naar rechts kwam ge
reden; dat de voornoemde gegevens een geheel van gewichtige, bepaalde en met el
kaar overeenstemmende vermoedens vormen waaruit kan worden opgemaakt dat be
wezen is dat (eiser) reed tegen een snelheid die niet aan de plaatsgesteldheid en aan 
zijn eigen fysieke mogelijkheden aangepast was en de controle over zijn voertuig niet 
kon behouden; dat (eiser) zodoende een fout heeft begaan, zonder welke het onge
val niet zou hebben plaatsgevonden zoals het in werkelijkheid is gebeurd; dat, aan
gezien het ongeval te wijten is aan de samenlopende fouten van beide partijen, elk van 
hen veroordeeld moet worden om haar eigen schade te dragen", 

terwijl, luidens de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, degene die 
door zijn schuld bij een ander schade veroorzaakt, verplicht is die schade volledig te 
vergoeden en wanneer de schade van de getroffene te wijten is aan de samenlo
pende fouten van hemzelf en van een andere partij, de getroffene weliswaar geen vol
ledige vergoeding voor zijn schade kan krijgen maar wel recht op volledige vergoe
ding van die schade blijft behouden ten laste van degene die de schadeveroorzakende 
fout heeft begaan, zulks in de door de rechter te bepalen mate waarin voornoemd per
soon die de fout heeft begaan aansprakelijk is voor het ongeval en de daardoor ver-
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oorzaakte schade en de rechter die vaststelt dat een partij een fout heeft begaan, de 
vordering tot schadevergoeding van de getroffene tegen die partij slechts mag afwij
zen indien hij vaststelt dat de schade van de getroffene niet in oorzakelijk verband staat 
met de fout van die partij of, m.a.w., dat, zonder de fout van die partij, de schade van 
de getroffene eveneens zou zijn ontstaan zoals zij zich in werkelijkheid heeft voor
gedaan, en de omstandigheid aileen dat de getroffene een fout heeft begaan die in oor
zakelijk verband staat met zijn eigen schade op zich niet van dien aard is dat zij het 
oorzakelijk verband tussen de fout van een andere partij en de schade van de getrof
fene uitsluit; het bestreden vonnis, dat vaststelt dat verweerster een fout begaan heeft 
en dat het ongeval te wijten is aan de samenlopende fouten van beide partijen, maar 
niet vaststelt dat verweersters fout niet in oorzakelijk verband staat met eisers schade 
en dat, noch in de voornoemde redenen, noch in enige andere reden, enige vaststel
ling bevat waaruit kan worden opgemaakt dat verweersters fout geen oorzakelijk ver
band vertoont met eisers schade, ofm.a.w. dat, zonder de fout van verweerster, ei
sers schade eveneens zou zijn ontstaan zoals zij zich in werkelijkheid heeft voorgedaan, 
maar integendeel, door te vermelden dat "de eerste rechter evenwel ten onrechte geoor
deeld heeft dat aileen (haar fout) aan het ongeval en de gevolgen ervan ten grond
slag lag" oordeelt, althans impliciet maar zeker, dat de fout die het aan de zijde van 
verweerster vaststelt in oorzakelijk verband staat met de schadelijke gevolgen van het 
ongeval en dus noodzakelijkerwijs met eisers schade, zijn beslissing niet naar recht 
verantwoordt en niet zonder de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
te schenden, louter op grond van de vaststelling dat het ongeval te wijten is aan de 
samenlopende fouten van de beide partijen, wettig heeft kunnen beslissen dat elk van 
de partijen veroordeeld moet worden om haar eigen schade te dragen en aldus op on
rechtmatige wijze eisers recht miskent om vergoeding te krijgen voor zijn schade die 
in oorzakelijk verband staat met de aan de zijde van verweerster vastgestelde fout en 
zulks in de mate - die het vonnis niet vaststelt - waarin zij aansprakelijk is voor 
het ongeval en de gevolgen ervan (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek) : 

Overwegende dat het bestreden vonnis vermeldt dat "de eerste rechter te
recht van oordeel is geweest dat (verweerster) een fout had begaan door, bui
ten het zebra pad, over te steken zonder op het verkeer op de rijbaan te let
ten; dat de eerste rechter evenwel ten onrechte geoordeeld heeft dat alleen 
die fout aan het ongeval en de gevolgen ervan ten grondslag lag"; dat ei
ser "een fout heeft begaan, zonder welke het ongeval niet zou hebben plaats
gevonden zoals het in werkelijkheid is gebeurd" en dat ''het ongeval te wij
ten is aan de samenlopende fouten van beide partijen"; 

Overwegende dat het bestreden vonnis, dat oordeelt dat de schade ver
oorzaakt is door de samenlopende fouten van de partijen en evenwel be
slist dat elk van hen alleen de gevolgen van haar eigen schade zal dragen, 
de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het beslist dat 
iedere partij haar eigen schade moet dragen en het uitspraak doet over de 
kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de uit
spraak daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdende in hoger 
beroep. 

19 oktober 2001 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voor
zitter- Verslaggeuer : de h. Echement- Gelijkluidende conclusie van de h. De Rie
maecker, advocaat-generaal - Aduocaat : mr. Simont. 
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Nr. 559 

1 e KAMER- 19 oktober 2001 

VERZEKERING- LANDVERZEKERING- VERZEKERING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
TEGENSTELBAAR KARAKTER VAN DE EXCEPTIES, DE NIETIGHEID EN HET VERV AL- VRIJSTEL
LING- TEGENSTELBAAR AAN DE BENADEELDE. 

De excepties die de draagwijdte van de overeenkomst en de dekking van het risico be
treffen, zoals de bepaling van een vrijstelling, behoren niet tot de excepties die krach· 
tens artikel 87, § 1, van de wet op de landverzekeringsovereenkomst niet aan de be
nadeelde kunnen worden tegengeworpen (1). (Art. 87, § 1, wet 25 juni 1992.) 

(WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES N.V T. L ... E.A.) 

Conclusie van advocaat-generaal De Riemaecker : 

4. Het vierde middel verwijt het bestreden arrest dat het geweigerd heeft reke
ning te houden met het overeengekomen maximumbedrag en met de vrijstelling zo
als die in de verzekeringspolis die bij de eiseres is gesloten, ten laste van de eiser is 
gelegd. Aldus zou het arrest de artikelen 86 en 87 van de wet van 25 juni 1992 op de 
landverzekeringsovereenkomst hebben geschonden en tevens het tegenstelbaar ka
rakter van de externe gevolgen van de verzekeringsovereenkomst aan de getroffene 
en het verbindend karakter van de overeenkomst hebben miskend. Bovendien zou het 
artikel 5 W.A.M.-wet schenden. 

4.1. Alvorens de zeer interessante vraag te bespreken die het middel opwerpt met 
betrekking tot het stelsel van het tegenstelbaar karakter van de excepties, de nie
tigheid en het verval in zake aansprakelijkheidsverzekering, wijs ik erop, net zoals de 
verweerders mijns inziens terecht opwerpen, dat het bestreden arrest geenszins ar
tikel 5 van de wet van 21 november 1989 toepast. Uit de motieven van het bestre
den arrest blijkt immers niet dat het de, overigens niet uitdrukkelijk geciteerde, des
betreffende beschouwingen van een auteur overneemt. 

Het middel is volgens mij dus niet ontvankelijk in zoverre het de schending van die 
bepaling aanvoert. 

4.2. Het bestreden arrest heeft in hoofdzaak geoordeeld dat de door de eiseres aan
gevoerde exceptie, te weten het bestaan van een tussenkomst die bij overeenkomst is 
beperkt tot 10.000.000 frank en van een vrijstelling van 20 pet., niet tegenstelbaar is 
aan de derde-getroffene ingevolge artikel 87 van de wet van 25 juni 1992. 

Het overweegt bovendien, zonder dienaangaande te worden bekritiseerd, dat de bur
gerlijke aansprakelijkheidsverzekering van architecten met toepassing van het ko
ninklijk besluit van 18 april 1985 een verplichte verzekering is. 

Volgens mij kan die laatste overwegende gevolgd worden, in zoverre, naar luid van 
art. 1 K.B. 18 april1985 tot goedkeuring van het door de Nationale raad van de Orde 
der Architecten vastgestelde Reglement van beroepsplichten, dat Reglement (dat in 
zijn art. 15 een aansprakelijkheidsverzekering oplegt) bindende kracht heeft. 

4.3. Het stelsel van het tegenstelbaar karakter van de excepties, de nietigheid en 
het verval inzake verplichte aansprakelijkheidsverzekering wordt bij de artt. 86 en 87 
W. 25 juni 1992 geregeld. 

Art. 86 dat het eigen recht van de benadeelde betreft, bepaalt dat : "De verzeke
ring geeft de benadeelde een eigen recht tegen de verzekeraar. De door de verzekl-!t
raar verschuldigde schadevergoeding komt toe aan de benadeelde, met uitsluiting van 
de overige schuldeisers van de verzekerde." 

(1) Zie concl. O.M. 
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Dat artikel stelt een algemeen beginsel in dat voor alle aansprakelijkheidsverze
keringen geldt : de verzekering geeft aan de benadeelde een eigen recht tegen de ver
zekeraar (2). 

Zoals proc.-gen. Hayoit de Termicourt stelde (3) is de titularis van de recht
streekse vordering een persoon die, hoewel hij niet betrokken is bij de overeen
komst die de schuldenaar heeft gesloten, tach door de werking van de wet schuld
eiser van die persoon wordt. 

De omstandigheid dat het tweede lid van art. 86 zegt dat "de door de verzekeraar 
verschuldigde schadevergoeding toekomt aan de benadeelde" is overbodig omdat de 
benadeelde door de werking van de wet rechtstreeks schuldeiser van de verzeke
raar wordt (4). 

Ik meen derhalve dat de bewoordingen van art. 86 W. 25 juni 1992 niet in die zin 
kunnen worden uitgelegd dat zij volstaan om het tegenstelbaar karakter van de vrij
stelling uit te sluiten, op grand dat het tweede lid van die bepaling de uitwerking van 
het eerste lid verduidelijkt. 

Het vereiste van een door art. 86 verleend eigen recht houdt verband met het be
staan zelf van een verzekeringsovereenkomst inzake aansprakelijkheid. De bena
deelde hoort het bestaan van die overeenkomst te bewijzen, en de verzekeraar kan in 
dat kader aan de benadeelde de betwistingen om trent het bestaan zelf van die over-
eenkomst tegenwerpen. · 

Die mogelijkheid wordt omschreven in het tweede lid van art. 87 dat uitdrukke
lijk het stelsel van de excepties, de nietigheid en het verval regelt. 

Art. 87, § 1, bepaalt inzake verplichte verzekeringen : "Bij de verplichte burger
rechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen kunnen de excepties, de nietigheid en het 
verval van recht voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst en die hun oorzaak vin
den in een feit dat zich voor ofna het schadegeval heeft voorgedaan, aan de bena
deelde niet worden tegengeworpen. 

Indien de nietigverklaring, de opzegging, de beeindiging of de schorsing van de over
eenkomst gechied is voordat het schadegeval zich heeft voorgedaan, kan zij echter aan 
de benadeelde worden tegengeworpen." 

Dat eerste lid van die paragraaf is weliswaar in zeer algemene bewoordingen ge
steld, zoals professor Fontaine opmerkt (5), maar tach maakt de wet een zeer dui
delijk onderscheid tussen excepties die hun oorzaak vinden in een feit dat zich voor 
of na het schadegeval heeft voorgedaan en die welke met de overeenkomst zelf zijn ver
bonden; waarvan de oorzaak in de overeenkomst zelf ligt. 

Aldus zal de verzekeraar de getroffene moeten vergoeden oak al is de overeen
komst nietig wegens opzettelijke nalatigheid of onjuistheid, als de waarborg is ge
schorst omdat de premie niet is betaald, of als het schadegeval is veroorzaakt door een 
opzettelijke daad of een in de overeenkomst bepaalde zware fout. De verzekeraar kan 
evenmin een vermindering van de vergoeding aan de getroffene tegenwerpen ten ge
volge van onopzettelijke maar verwijtbare nalatigheid of onjuistheid of van verwijt
bare verzwijging van een verzwaring van het risico, noch kan hij de hem verschul
digde schadevergoeding aftrekken omdat de verzekerde bij een schadegeval zijn 
verplichtingen niet zou zijn nagekomen. De bij overeenkomst bepaalde beperking van 
het verzekerde risico kan evenwel aan de getroffene worden tegengeworpen (6). 

Volgens mij kan de verzekeraar dus aan de benadeelde de geschillen tegenwer
pen die het bestaan zelf van de verzekeringsovereenkomst betreffen en bovendien oak 
de geschillen die de draagwijdte van de verzekeringsovereenkomst en de dekking van 

(2) R.O. DALCQ, "Les assurances de responsabilite questions generales", Bruylant, 1993, nr. 46. 

(3) R. ILworT DE TERMICOURT, cone!. voor Cass., 18 april1945, Pas., 1945, I, 240. 

(4) J.-L. FAGNART, "Droit des assurances", P.U.B., 1999, val. 2, p. 18L 

(5) M. FONTAINE, "Precis du droit des assurances", Larcier, 1996, 2de uitg., p. 327. 

(6) M. FONTAINE, op.cit., p. 327 en 328. 
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het risico betreffen (7). Dit is de stelling van uw Hofm.b.t. de W.A.M.-verzekering. Vol
gens uw rechtspraak kunnen de excepties die voortvloeien uit de verzekerings
overeenkomst die, naar luid van art. 11 W.A.M.-wet, door de verzekeraar niet aan de 
benadeelde kunnen worden tegengeworpen als het excepties betreft die de verzeke
raar kan doen steunen op een bestaande overeenkomst voor vrijstelling van zijn ver
plichtingen jegens de verzekerde en niet de excepties die het bestaan van de over
eenkomst zelf, haar draagwijdte en de dekking van het risico betreffen (8). 

Het bepalen van een overeengekomen maximumbedrag en van een vrijstelling, zo
als in dit geval, vinden hun oorzaak niet in een feit dat zich voor of na het schade
geval heeft voorgedaan maar wel in de overeenkomst zelf. 

Het betreft dus een geschil over de draagwijdte van de verzekeringsovereenkomst 
en grens van de dekking van het risico. Een dergelijke exceptie kan volgens mij door 
de verzekeraar aan de getroffene worden tegengeworpen aangezien de gevallen waar
van de wet bepaalt dat zij niet kunnen worden tegengeworpen op beperkende wijze 
moeten worden uitgelegd (9). 

Het middel lijkt mij dus gegrond. 
Conclusie : vernietiging. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.Ol.0026.F) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 september 2000 door 
het Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het vierde middel: schending van de artikelen 86, 87, inzonderheid § 1, van 
de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, 1134, 1165 van het Bur
gerlijk Wetboek en 5 van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 

doordat het arrest ten laste van eiseres en ten voordele van de verweerders sub 1 
tot 3 een veroordeling "in solidum " met haar verzekerde, eiser, uitspreekt zonder re
kening te houden met de vrijstelling van 20 pet. die te haren voordele in de polis is 
bepaald, 

terwijl eiseres dienaangaande had betoogd "dat zij ten hoogste kan tussenkomen tot 
beloop van haar dekking met name gelet op de vrijstelling ten laste van haar verze
kerde (eiser); dat de verzekeringsmaatschappij overigens, zoals reeds werd gezegd, niet 
verplicht kan worden tot terugbetaling van het honorarium van de architect als het 
hof (van beroep) zou oordelen dat het terugbetaalbaar is, aangezien zij enkel de burger
rechtelijke aansprakelijkheid van haar verzekerde dekt; (. .. ) dat de benadeelde niet 
meer rechten kan hebben dan die welke in de verzekeringsovereenkomst zijn be
paald; dat de verzekering thans weliswaar verplicht is voor architecten; dat de ver
zekeringsmaatschappij desondanks geen ruimere verplichtingen heeft dan die welke 
zij jegens haar verzekerde he eft aangegaan; (. .. ) dat er geen enkele vergelijking mo
gelijk is tussen de wettelijk geregelde motorrijtuigenverzekering en de B.A.-verzekering 
architect die louter conventioneel is" (hoofdconclusie van hoger beroep); en, in haar 
aanvullende conclusie, dat "zij verwijst naar de punten 17 en 18, p. 17 en 18, van haar 
hoofdconclusie in hoger beroep met dien verstande dat de vrijstelling ten laste van de 
verzekerde, net zoals een eventuele terugbetaling van zijn honorarium, geen uitzon
dering vormt als bedoeld in artikel 87 van de wet van 25 juni 1992; dat het hier gaat 

(7) J.-L. FAGNART, op. cit., p. 181. 

(8) Cass., 29 jan. 1992, A.R. 9340, nr. 280, en concl. adv.-gen. Janssens de Bisthoven in Bull. 
en Pas. 1992, I, nr. 280. 

(9) L. SIMONT, "L'action directe de la victime d'un accident automobile contre l'assureur du prop
prietaire de celle-ci", R.G.J.B., 1962, p. 473; P. VAN 0MMESLAGHE, R.C.J.B., 1986, p. 188. 



Nr. 559 HOF VAN CASSATIE 1733 

om elementen die gewoonweg niet gedekt zijn; dat dit argument wordt bevestigd door 
het tweede lid, van artikel87, § 1, van de voornoemde wet;(. .. ) dat de dekking (van 
eiser) bij (eiseres) 10.000.000 BEF bedraagt, met een vrijstelling van 20 pet. niet een 
minimum van 15.000 BEF en een maximum van 200.000 BEF''; het arrest dat ver
weer verwerpt op grond "dat de N.V. Groep Josi aanvoert dat haar tussenkomst moet 
worden beperkt wegens het overeengekomen maximumbedrag (10.000.000 BEF) en 
de vrijstelling van 20 pet. die zij ten aanzien van haar verzekerde kan aanvoeren (en, 
volgens haar, van de getroffene die een rechtstreekse vordering tegen haar instelt); dat 
die stelling strijdig is met artikel 87 van de wet van 25 juni 1992 dat de verzeke
raar verbiedt (in het geval van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering) om 'aan 
de benadeelde' de excepties, nietigheid en verval voortvloeiend uit de overeenkomst 
tegen te werpen (in de onderstelling dat vrijstelling als een exceptie kan worden be
schouwd, wat twijfelachtig is : zie M. Fontaine, Droit des assurances, 2de uitgave, p. 
441, nr. 881 en de verwijzingen in noot 83); dat de aangevoerde maximumbedragen 
overigens voor elk schadegeval gelden; in dit geval zijn er echter twee schade
gevallen; dat de burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekering van architecten een 
verplichte verzekering is, met toepassing van het koninklijk besluit van 18 april 1985 
(M. Fontaine, ibidem, nr. 69, p. 46)"; het feit dat de aansprakelijkheidsverzekering van 
de architect verplicht is evenwel de gevolgtrekking van het arrest niet verant
woordt; de aansprakelijkheidsverzekeraar immers, behoudens een afwijkende wet
telijke bepaling die ten deze niet bestaat, aan de benadeelde die de rechtstreekse rechts
vordering uitoefent, de excepties kan tegenwerpen die betrekking hebben op het bestaan 
zelfvan de verzekeringsovereenkomst, haar draagwijdte en de dekking van het ri
sico; de vrijstelling die de verzekeraar heeft bepaald haar oorzaak niet vindt in een 
feit dat zich voor of na het schadegeval heeft voorgedaan maar in de overeenkomst zelf 
en een exceptie uitmaakt die de draagwijdte van de verzekeringsovereenkomst en de 
dekkingsgrens van het risico betreft; daaruit volgt dat het arrest, wanneer het eise
res het recht ontzegt om aan de verweerders sub 1 tot 3 de door haar aangevoerde over
eengekomen vrijstelling tegen te werpen : 1 o de verbindende kracht van de verzekerings
overeenkomst miskent (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek); 2° 
het tegenstelbaar karakter miskent van de externe gevolgen van die overeenkomst aan 
de getroffene (schending van artikel1165 van het Burgerlijk Wetboek); 3.0 het stel
sel van het tegenstelbaar karakter van de excepties, de nietigheid en het verval mis
kent dat inzake aansprakelijkheidsverzekering is vastgesteld (schending van de ar
tikelen 86 en 87, § 1, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst); 
artikel 5 van de in het middel aangewezen wet van 21 november 1989 ongetwijfeld be
paalt dat vrijstelling aan de getroffene niet kan worden tegengeworpen, maar dat het 
hier een afwijkende bepaling betreft die alleen geldt voor de verplichte aansprake
lijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en die in dit geval geen toepassing vindt; 
het arrest, door zijn beslissing te steunen op een opinie van professor Fontaine om
trent dat artikel 5, in werkelijkheid dat artikel 5 toepast hoewel het in dit geval geen 
toepassing vindt en derhalve dat artikel schendt : 

Overwegende dat het l',Lrrest vaststelt dat eiseres de beroepsaansprake
lijkheid van eiser, architect, verzekert en dat die verzekering verplicht is; 

Overwegende dat artikel 86 van de wet van 25 juni 1992 op de land
verzekeringsovereenkomst bepaalt dat de verzekering de benadeelde een ei
gen recht geeft tegen de verzekeraar en dat de door de verzekeraar ver
schuldigde schadevergoeding toekomt aan de benadeelde, met uitsluiting van 
de overige schuldeisers van de verzekerde, 

Overwegende dat krachtens artikel 87, § 1, van die wet bij de verplichte 
burgerrechtelijke aansprakelijkheidsverzekeringen de excepties, de nietig
heid en het verval van recht voortvloeiend uit de wet of de overeenkomst en 
die hun oorzaak vinden in een feit dat zich voor of na het schadegeval heeft 
voorgedaan, aan de benadeelde niet kunnen worden tegengeworpen; 

Overwegende dat de excepties die de draagwijdte van de overeenkomst en 
de dekking van het risico betreffen, zoals de bepaling van een vrijstelling, niet 
behoren tot de excepties die krachtens artikel 87, § 1, niet aan de bena
deelde kunnen worden tegengeworpen; 
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Overwegende dat het arrest, om eiseres het recht te ontzeggen aan de eer-. 
ste drie verweerders de aangevoerde overeengekomen vrijstelling tegen te 
werpen, oordeelt dat die aanspraak "strijdig is met artikel87 van de wet van 
25 juni 1992 dat de verzekeraar verbiedt (in het geval van een verplichte aan
sprakelijkheidsverzekering) om 'aan de benadeelde' de excepties, de nietig
heid en het verval voortvloeiend uit de overeenkomst tegen te werpen (in de 
onderstelling dat een vrijstelling als een exceptie kan worden beschouwd, wat 
twijfelachtig is)"; 

Dat het arrest aldus de voormelde wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

En overwegende dat de vernietiging van de beslissing die eiser veroor
deelt tot betaling van de hoofdsom aan de twee eerste verweerders en van 
de beslissing die eiseres veroordeelt tot betaling van de hoofdsom aan de drie 
verweerders zich uitstrekt tot de beslissing die de eisers veroordeelt om int
rest te betalen op de bedragen waartoe zij werden veroordeeld aangezien die 
laatste beslissing volgt uit de twee eerste beslissingen; 

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eiser ver
oordeelt om aan de twee eerste verweerders de bedragen te betalen die het 
vermeldt en de intrest op die bedragen, het eiseres veroordeelt om aan de drie 
verweerders de bedragen die het vermeldt te betalen en de intrest op die be
dragen en het uitspraak doet over de kosten; verwerpt de voorziening voor 
het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk 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 Luik. 

19 oktober 2001 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Parmentier, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : mevr. Velu - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemae
cker, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en T'Kint. 

Nr. 560 

1 e KAMER - 19 oktober 2001 

1 o BE SLAG- ALLERLEI- COLLECTIEVE SCHULDENREGELING- BESLAGRECHTER- TOE
LAATBAARHEID VAN DE VORDERING- GEVOLGEN. 

2° BESLAG- ALLERLEI- COLLECTIEVE SCHULDENREGELING- BESLAGRECHTER- UIT
VOERING VAN DE AANZUIVERINGSREGELING- BELASTINGAANSLAG INGEKOHIERD TIJDENS DE 
UITVOERING VAN DE REGELING- DAAD DIE EEN NORMAAL VERMOGENSBEHEER TE BUITEN 
GAAT- BEOORDELING DOOR DE RECHTER 

1 o De beschikking van toelaatbaarheid van een vordering tot collectieve schulden
regeling heeft de onbeschikbaarheid van het vermogen van de schuldenaar tot ge
volg zodat een boedel ontstaat waartoe alle goederen van de schuldenaar op het ogen
blik van de beschikking behoren, alsook de goederen die hij tijdens de uitvoering van 
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de collectieve aanzuiveringsregeling verkrijgt; zij houdt voor de schuldenaar daar
enboven het uerbod in om enige daad te stellen die een normaal vermogensbeheer te 
buiten gaat (1). (Art. 167517, § 1 en 3, Ger.W.). 

2° De rechter beoordeelt in feite of de aanzuivering van de gedeelten die de bedrijfs
uoorheffingen overschrijden, van de aanslagen in de personenbelasting en in de aan
vullende gemeentebelasting die tijdens de uituoering van de aanzuiueringsregeling 
zullen worden ingekohierd, al dan niet deel uitmaakt van het normaal vermogens
beheer. (Art. 167517, § 3, Ger.W.). 

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

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.Ol.0057 .F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 november 2000 gewe
zen door het Hof van Beroep te Bergen, 

Over het derde middel: schending van de artikelen 1675/3 en 167517 van het Ge
rechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, dat oordeelt dat de kwestie over de inhouding van de bedrijfs
voorheffing aangemerkt moet worden als "een daad van normaal vermogensbeheer in 
de zin van artikel1675, § 3" (om precies te zijn: artikel167517, § 3, van het Gerech
telijk Wetboek) maar "dat zulks, in casu en gelet op de omvang van de bewuste be
dragen, niet geldt voor de bijkomende bedragen die ingekohierd zijn als aanslagen in 
de personenbelasting en in de aanvullende gemeentebelasting" beslist dat "de aan
zuiveringsregeling" aangepast zal moeten worden "telkens als (eiser) regelmatig ge
wag zal maken van een nieuwe soortgelijke schuldvordering opdat de evenredige ver
deling rekening zou kunnen houden met het toenemend aandeel (van eiser) in het 
geheel van de schuldvorderingen", 

terwijl de beschikking van toelaatbaarheid een toestand van samenloop doet ont
staan tussen alle schuldeisers wier schuldvordering op die dag bestaat; op de regel van 
samenloop enkel een uitzondering kan worden gemaakt voor schuldvorderingen tot 
levensonderhoud en voor nieuwe schuldvorderingen die voortkomen uit verbintenis
sen overeenkomstig artikel1675/7, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek; samenloop dus 
niet van toepassing is op een nieuwe belastingschuld; aangezien het hier om een 
"nieuwe schuldvordering gaat", niets dus, zoals het arrest erop wijst, rechtvaardigt 
dat zij onder dezelfde verdeelsleutel valt als die welke geldt voor de schuldeisers van 
de boedel; de aanzuivering van dat soort schuldvordering gelijkgesteld kan worden met 
het stellen van een daad die behoort tot het "normaal vermogensbeheer" in de zin van 
artikel167517, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek; een dergelijke gelijkschakeling vol
strekt in overeenstemming is met het terzelfder tijd aan de schuldenaar opgelegde ver
bod zijn onvermogen te vergroten (artikel1675/7, § 3, van het Gerechtelijk Wet
hoek); een ander oordeel daarover ''het aanzuiverings- en vereffeningsbeheer", dat 
onontbeerlijk is voor de goede afWikkeling van de procedure van collectieve schulden
regeling zoals ze oorspronkelijk door de wetgever is opgezet, in de praktijk onmoge
lijk zou maken (artikel1675/3, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek); het arrest overi
gens spontaan toegeeft dat de inhouding aan de bron van de bedrijfsvoorheffing moet 
worden "beschouwd als een daad van normaal vermogensbeheer in de zin van arti
kel167517, § 3, van het Gerechtelijk Wetboek"; er in wezen geen reden bestaat om aan
slagen in de personenbelasting anders te behandelen, terwijl de voorheffing uitein
delijk geen belasting is maar een wijze van inning van die over de gezamenlijke 

(1) Zie Cass., (voltallige terechtzitting) 31 mei 2001, A.R. C.00.030l.F, nr. 327 en concl. O.M. 
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inkomsten verschuldigde belasting en waarmee de voorheffing dient te worden ver
rekend; in dat geval, de omvang van de bewuste bedragen geen doorslaggevend cri
terium is om uit te maken of die daad al dan niet een daad van normaal vermogens
beheer is; daaruit volgt dat het arrest, aangezien het weigert de betaling van een 
aanslag in de personenbelasting, die het overigens als een "nieuwe schuldvorde
ring" aanmerkt, gelijk te stellen met een daad van normaal vermogensbeheer, en aan
gezien het die schuldvordering onder de regel van de evenredige verdeling doet val
len, de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat de beschikking van toelaatbaarheid van de vordering tot 
collectieve schuldenregeling die, ingevolge artikel1675/7, § 1, van het Ge
rechtelijk Wetboek, de onbeschikbaarheid van het vermogen van de schul
denaar tot gevolg heeft zodat een boedel ontstaat waartoe alle goederen van 
de schuldenaar op het ogenblik van de beschikking behoren, alsook de goe
deren die hij tijdens de uitvoering van de collectieve aanzuiveringsregeling 
verkrijgt, daarenboven, luidens artikel1675/7, § 3, van dat wetboek, voor de 
schuldenaar het verbod inhoudt om enige daad te stellen die een normaal 
vermogensbeheer te buiten gaat; 

Overwegende dat het ·arrest op grond van een feitelijke beoordeling, oor
deelt "dat hier, gelet op de omvang van de bewuste bedragen", de aan
zuivering van de gedeelten die de bedrijfsvoorheffingen overschrijden, van 
de aanslagen in de personenbelasting en in de aanvullende gemeentebelas
ting die tijdens de uitvoering van de aanzuiveringsregeling zullen worden in
gekohierd, geen deel uitmaakt van het normaal vermogensbeheer; 

Dat het arrest met die overweging zijn beslissing naar recht verant
woordt dat de schuldbemiddelaar van de eerste twee verweerders, bij elke 
nieuwe schuldvordering van eiser, onder toezicht van de rechter een aan
passing van de aanzuiveringsregeling zal moeten voorstellen opdat de even
redige verdeling van de beschikbare gelden rekening zal kunnen houden met 
het toenemende aandeel van eisers schuldvordering in het geheel van de 
schuldvorderingen; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

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

19 oktober 2001- 1" kamer- Voorzitter: de h. Parmentier, waarnemend voor
zitter - Verslaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemae
cker, advocaat-generaal - Advocaat : mr. T'Kint. 

Nr. 561 

3" KAMER - 22 oktober 2001 

1° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 TOT 99) -ARTIKEL 10- GELIJKHEID VAN DE BEL· 
GEN VOOR DE WET- OVEREENSTEMMING- INKOMSTENBELASTINGEN- CASSATIEBEROEP
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 -WERKING IN DE TIJD - ALGEMEEN BE
GINSEL VAN HET RECHT OP RECHTSZEKERHEID. 
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2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 1 TOT 99) -ARTIKEL 11- NIET-DISCRIMINATIE IN 
HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN- OVEREENSTEM
MING- INKOMSTENBELASTINGEN- CASSATIEBEROEP- WETBOEK VAN DE INKOMSTENBE
LASTINGEN 1992 -WERKING IN DE TIJD - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT OP RECHTS
ZEKERHEID. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING IN CASSATIE- WETBOEK VAN DE IN
KOMSTENBELASTINGEN 1992 - WERKING IN DE TIJD - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT 
OP RECHTSZEKERHEID- GRONDWET- GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET- NIET
DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHE
DEN - OVEREENSTEMMING. 

4 o WETTEN. DECRETEN. ORDONNANTIES. BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD EN 
IN DE RUIMTE- WERKING IN DE TIJD- INKOMSTENBELASTINGEN- WETBOEK VAN DE IN
KOMSTENBELASTINGEN 1992 - CASSATIEBEROEP - ALGEMEEN BEGINSEL VAN HET RECHT OP 
RECHTSZEKERHEID- GRONDWET- GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR DE WET- NIET
DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHE
DEN- OVEREENSTEMMING. 

so CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN- ALGEMEEN- INKOMSTENBELASTINGEN
WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992- WERKING IN DE TIJD- ALGEMEEN BE
GINSEL VAN HET RECHT OP RECHTSZEKERHEID - GRONDWET- GELIJKHEID VAN DE BEL
GEN VOOR DE WET- NIET-DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGE
KENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN- OVEREENSTEMMING. 

ro, 2°, 3°, 4° en so De artikelen 34 en 97, negende lid, van de wet van 15 maart 1999 
betreffende de beslechting van fiscale geschillen en artikelll, eerste lid, van de wet 
van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale zaken, in hun uit
legging dat, zelfs na 6 april1999, voorzieningen in cassatie tegen arresten die uit
spraak doen op beroepen inzake inkomstenbelastingen die voor 1 maart 1999 bij de 
hoven van beroep zijn ingesteld, zijn onderworpen aan de regels van de artikelen 386 
tot 391 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992, brengen de rechtsze
kerheid niet in het gedrang en schenden de artikelen 10 en 11 van de gecoordi
neerde Grondwet 1994 niet (1). (Artt. 10 en 11 gecoiird. Gw. [1994]; art. 97, ne
gende lid, wet 1S maart 1999; art. 11, eerste lid, wet 23 maart 1999.) 

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

Conclusie van eerste advocaat-generaal Leclercq (vertaling) : 

1. Uit de bewoordingen en het onderling verband tussen het arrest van Uw Hofvan 
29 juni 2000 en het arrest van hetArbitragehofvan 8 mei 2001, die beide in deze zaak 
zijn gewezen, volgt dat de door verweerder. tegen de voorziening aangevoerde grond 
van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen (2). 

2. Bovendien volgt uit het onderling verband tussen de sub A.6.1 en A.6.3 ge
bruikte bewoordingen, enerzijds, en de sub B.3.S, B.S.2 en B.S.3 van voornoemd ar
rest van het Arbitragehof gebruikte bewoordingen, anderzijds, die respectievelijk be
trekking hebben, enerzijds, op het standpunt van de eisers i.v.m. de door hen 
aangevoerde rechtsonzekerheid, anderzijds, op de gronden die de beslissing van het 
Arbitragehof dragen, dat dit Hof te dezen het bestaan van rechtsonzekerheid die ver
band zou houden met een schending van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, heeft 
willen verwerpen. 

Waarom is dat zo, zonder dat zulks bovendien opzien baart? Sub B.3.S zegt het ar
rest van het Arbitragehof "dat het niet onredelijk voorkomt dat de wetgever die nieuwe 

(1) Zie concl. O.M. 

(2) Cass., 29 juni 2000, A.R. C.99.0216.F, te verschijnen in AC., met concl. O.M.; Arbitrage
hof 8 mei 2001, nr. 60/2001, B.S. 28 juni 2001, p. 22304. 
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regeling slechts laat ingaan voor de toekomstige en niet voor de hangende gedin
gen". Zander het met zoveel woorden te zeggen is hetArbitragehofvan mening dater 
geen rechtsonzekerheid kan bestaan als verwezen wordt naar de algemene beginse
len, dat is de bron van het recht. Volgens de algemene beginselen immers worden de 
rechtsmiddelen die tegen het vonnis kunnen worden aangewend, in geval van wij
ziging van de wet op de rechtsmiddelen tegen vonnissen, geregeld door de wet die van 
kracht is op de dag van het vonnis (3). Te dezen is het bestreden arrest gewezen op 
26 februari 1999, dat is op het ogenblik dat de artikelen 386 tot 391 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen (1992), die van toepassing waren voor de ophef
fing ervan bij artikel 34 van de wet van 15 maart 1999, van kracht waren. De door 
het Hof gegeven uitlegging volgens welke de vroegere bepalingen te dezen van toe
passing zijn is derhalve in overeenstemming met de algemene beginselen en, der
halve, met de rechtszekerheid. Dat is de draagwijdte van de door mij onderstreepte 
passus uit voormeld arrest van het Arbitragehof. 

3. De eisers hadden dus volgens de hierboven uiteengezette zienswijze artikel 388, 
tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992) in acht moeten ne
men, wat zij, zoals u hebt vastgesteld in Uw arrest van 29 juni 2000, niet hebben ge
daan. 

Besluit : verwerping. 

ARREST (vertaling) 

(A.R. C.99.0216.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1999 gewe
zen door het Hof van Beroep te Luik; 

Gelet op de op 27 april 2000 door de eerste voorzitter van het Hof gewe
zen beschikking waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen; 

Gelet op het arrest van het Hofvan 29 juni 2000; (4) 

Gelet op het arrest nr. 60/2001, op 8 mei 2001 gewezen door het Arbitrage
hof; (5) 

Over de door verweerder tegen de voorziening aangevoerde grand van niet
ontvankelijkheid volgens welke het verzoekschrift is neergelegd ter griffie van 
het Hof van Cassatie in plaats van ter griffie van het hof van beroep : 

Overwegende dat het Arbitragehof in voormeld arrest voor recht heeft ge
zegd dat "de artikelen 34 en 97, laatste lid, van de wet van 15 maart 1999 
betreffende de beslechting van fiscale geschillen en artikel 11, eerste lid, van 
de wet van 23 maart 1999 betreffende de rechterlijke inrichting in fiscale za
ken, in hun uitlegging dat, zelfs na 6 april 1999, voorzieningen in cassatie 
tegen arresten die uitspraak doen op beroepen inzake inkomstenbelastin
gen die v66r 1 maart 1999 bij de hoven van beroep zijn ingesteld, onder
worpen zijn aan de regels van de artikelen 386 tot 391 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen 1992, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet 
schenden"; 

(3) Zie Cass., 18 okt. 1963 (Bull. en Pas., 1964, I, 180); 24 jan. 1983, A.R. 3706, nr. 300 en de 
verwijzingen in noot 1; 10 juni 1998, A.R. P.98.0549.F, nr. 300. 

(4) A.R. C.99.0216.F, nr. 415. 

(5) Nr. 60/2001, B.S. van 28 juni 2001, p. 22304. 
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Overwegende dat, in strijd met wat de eisers betogen, dat antwoord geen 
verzoek om uitlegging verantwoordt; 

Overwegende dat het Hof in zijn arrest van 29 juni 2000 heeft vastge
steld dat de eisers hebben gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 388, 
tweede lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, krachtens het
welk het verzoekschrift, dat vooraf aan de verweerder werd betekend, en het 
exploot van de betekening worden afgegeven ter griffie van het hof van be
roep; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid client te worden aangenomen; 

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

22 oktober 2001 - se kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en T'Kint. 

Nr. 562 

3e KAMER - 22 oktober 2001 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST- ElNDE- ONTSLAG 01\1 DRlNGENDE REDEN- FElT SE
DERT TENMlNSTE DRIE DAGEN BEKEND - KENNIS VAN HET FElT - BE GRIP. 

2o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- OP CONCLUSlE- BURGER
LIJKE ZAKEN CHANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN) - GETUIGENIS- CONCLU
SIE - OMSTANDIG VERWEER- GEBREK AAN ANTWOORD. 

1 o Het feit dat aanleiding geeft tot het ontslag wegens dringende redenen is volgens art. 
35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet aan de ontslaggevende partij bekend wan
neer deze omtrent het bestaan van het feit en de omstandigheden die daarvan een drin
gende reden kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken een 
beslissing te kunnen nemen, inzonderheid voor haar eigen overtuiging en tevens te
genover de andere partij en het gerecht (1). (Art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

2° Wanneer een der partijen in haar conclusie de bewijswaarde van een getuigenis op 
grand van een omstandig verweer heeft betwist, is niet regelmatig met redenen om
kleed de beslissing die enkel op het getuigenis steunt en dit verweer niet beant
woordt (2). (Art. 149 gecoord. Gw. [1994].) 

(1) Cass., 6 sept. 1999, A.R. S.98.0122.F, nr. 437; Cass., 14 mei 2001, A.R. S.99.0174.F, nr. 278, 
motivering; zie Cass., 14 mei 1979 (A. C., 1978-79, 1092); Cass., 22 jan. 1990, A.R. 8681, nr. 316. 

(2) Zie Cass., 6 dec. 1976 (A. C., 1977, 389); Cass., 30 jan. 1980 (ibid., 1979-80, nr. 328); Cass., 
7 jan. 1998, A.R. C.97.0220.F, nr. 10. 
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(C ... T. BELGA HOME VIDEO N.V) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.99.0206.F) 

HET HOF; - Met de notitie overeenstemmend arrest. 

22 oktober 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Storck- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Aduocaten : mrs. Simont en Butzler. 

Nr. 563 

3e KAMER - 22 oktober 2001 

WER.KLOOSHEID- RECHT OP UITKERING- ARBEID- WERKLOZE- ARBEID VOOR ZICH
ZELF VERRICHT- BE GRIP- AFGEVAARDIGD BESTUURDER VAN EEN HANDELSVENNOOT
SCHAP- VEREFFENAAR VAN EEN HANDELSVENNOOTSCHAP. 

De hoedanigheid van afgeuaardigd bestuurder of van vereffenaar van een handels
vennootschap waarin de werkloze, dat mandaat, zelfs onbezoldigd, vervult moet wor
den beschouwd als een werkzaamheid die de werkloze voor eigen rekening verricht 
gedurende zijn werkloosheid, die kan worden ingeschakeld in het economische ruil
verkeer van goederen en diensten en niet beperkt is tot het gewone beheer van het ei
gen bezit (1). (Art. 45, eerste lid, 1 o, Werkloosheidsbesluit 1991.) 

(B ... T. R.V.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.00.0108.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 2000 gewezen 
door het Arbeidshof te Luik; 

Over het middel: schending van de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek, 870 
van het Gerechtelijk Wetboek, 44, 45 (laatstgenoemd artikel zoals het bestond zo
wel voor als na de aanvulling ervan bij het koninklijk besluit van 26 maart 1996), 48, 
71, eerste lid, 4°, 154, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 
houdende de werkloosheidsreglementering en 149 van de Grondwet, 

doordat het arrest, nate hebben beslist dat eiser moest worden geacht de activi
teit voor zichzelf te hebben verricht, de beslissing van verweerder in haar geheel be
vestigt op alle eigen gronden en die van de eerste rechter, die het overneemt wat be
treft de feiten van de zaak, en die geacht worden hier volledig weergegeven te zijn, 

(1) Zie Cass., 18 juni 2001, A.R. S.99.0203.F, nr. 374 met concl. O.M. 
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terwijl eiser in zijn appelconclusie betoogde dat "de naamloze vennootschap Bu
ker geen activiteit meer heeft verricht na 1 januari 1994, dag waarop (zijn) vennoot 
( ... )hem heeft 'verlaten'; dat de aangiften in de belasting over de toegevoegde waarde 
van de naamloze vennootschap Buker onder de rubriek 'verrichtingen van de aan
gever' 'nihil' vermelden voor het tijdvak na het eerste trimester van 1994; dat de ver
liesen winstrekeningen onder de rubrieken 'verkopen' en 'aankopen' '0' vermelden voor 
de jaren 1994, 1995 en 1996; (. .. ) uit de naar aanleiding van de vereffening opge
maakte rekeningen blijkt dater haast geen activa waren en dat het mandaat van (ei
ser) aileen tot doel had een officieel einde te maken aan het bestaan van die ven
nootschap; (eiser) in zijn hoedanigheid van oprichter en bestuurder van de vennootschap 
de wettelijke verplichting had toe te zien op de regelmatigheid van de vereffenings
verichtingen; hij de mandaten volledig onbezoldigd heeft uitgeoefend, aangezien de ven
nootschap geen activiteiten meer verrichtte vanaf de dag waarop (eiser) zijn eigen ac
tiviteiten heeft stopgezet; (. .. ) het niet kan worden betwist dat de mandaten van (eiser) 
niet werkelijk waren ingeschakeld in het economische ruilverkeer van goederen en dien
sten en niet met winstoogmerk werden vervuld, zulks vanaf 1 januari 1994, dag waarop 
de naamloze vennootschap Buker aile economische activiteiten heeft stopgezet; (. .. ) het 
evenzeer vaststaat dat de activiteit van (eiser) niet heeft bijgedragen tot de waarde
vermeerdering van de vennootschap; (. .. ) het evenmin kan worden betwist dat de ac
tiviteit die (eiser) in zijn hoedanigheid van bestuurder en vervolgens van vereffe
naar van de naamloze vennootschap Buker heeft verricht hem zeker niet heeft 
verhinderd naar een dienstbetrekking te zoeken of die eventueel uit te oefenen; (. .. ) 
(eiser) tot de vereffening van de naamloze vennootschap Buker slechts heel af en toe 
als bestuurder optrad met het oogmerk het wettig voortbestaan van de vennoot
schap tot de vereffening ervan te verzekeren; (eiser) geen enkele materiele hande
ling heeft verricht waardoor het vermogen van de vennootschap of dat van hem zelf 
kon worden vermeerderd; die activiteit niet kan worden beschouwd als een bezig
heid die het 'gewone beheer van het eigen bezit' te hoven gaat of van speculatieve aard 
is; (verweerder) niet aanbiedt te bewijzen en evenmin bewijst dat de activiteit van (ei
ser) voldoet aan de criteria, die worden opgesomd in artikel 44 (lees : 45) van het ko
ninklijk besluit van 25 november 1991, gewijzigd bij de wet (lees : koninklijk be
sluit) van 26 maart 1996", 

eerste onderdeel, de werkloze, krachtens de artikelen 44 en 45 van het koninklijk 
besluit van 25 november 1991, het recht heeft om, zonder te voldoen aan de bij ar
tikel 48 van dat koninklijk besluit bepaalde voorwaarden, met name die inzake voor
afgaande aangifte, een activiteit voor zichzelf te verrichten op voorwaarde dat ze niet 
is ingeschakeld in het economische ruilverkeer van goederen en diensten en be
perkt is tot het gewone beheer van het eigen bezit; wanneer de activiteit binnen die 
perken wordt verricht, de werkloze zijn recht op werkloosheidsuitkeringen be
houdt; hij zijn controlekaart niet dient in te vuilen overeenkomstig artikel 71, eer
ste lid, 4°, van dat koninklijk besluit en dus geen administratieve sanctie wegens niet
nakoming van die verplichting kan oplopen op grond van artikel 154 van dat koninklijk 
besluit; de rechter, wanneer hij kennis neemt van een geschil over het recht op werk
loosheidsuitkeringen van een werkloze die een activiteit voor zichzelf he eft ver
richt, die activiteit in concreto dient te onderzoeken op grond van een beoordeling van 
aile gegevens van de zaak; daaruit volgt dat hij zich niet ertoe kan beperken te ver
wijzen naar andere wettelijke bepalingen, namelijk naar het koninklijk besluit nr. 38 
van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, waar
van het artikel 3 bepaalt dat de mandataris van een vennootschap op onweerleg
bare wijze vermoed wordt een zelfstandige beroepsbezigheid uit te oefenen; de rech
ter bij de beoordeling hiervan geen criteria kan hanteren waardoor de werkloze het 
recht wordt ontnomen om enigerlei activiteit voor zichzelf te verrichten; elke activi
teit - op zich - kan worden ingeschakeld in het economische ruilverkeer van goe
deren en diensten, zodat het criterium aileen terzake dienend is als tevens in feite wordt 
nagegaan of het beheer gewoon is; daaruit volgt dat het criterium volgens hetwelk "de 
activiteit zou moeten worden bezoldigd indien ze aan een derde zou worden toever
trouwd" geen voldoende grond oplevert om het begrip gewoon beheer van het eigen 
bezit als bedoeld in de artikelen 44 en 45 van het koninklijk besluit van 25 novem
ber 1991 zowel voor als na de inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 26 maart 
1996 ter zijde te laten, daar de aldus mogelijk gemaakte besparing een onvermijde
lijk gevolg is van het feit dat de werkloze de betrokken activiteit zelf verricht; de be-
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zigheid ten slotte die er "alleen in bestaat ( ... )de opbrengst van het gei:nvesteerde ka
pitaal te innen" geen activiteit is, zodat niet als regel kan worden aangenomen dat de 
werkloze de perken van de toegestane activiteit te buiten gaat telkens wanneer hij meer 
doet dan die opbrengst innen; het arrest, zo het aldus moet worden uitgelegd dat het 
toestaat of althans niet uitsluit dat eisers activiteit als bestuurder en vervolgens als 
vereffenaar alleen het administratieve voortbestaan en vervolgens de vereffening tot 
doel had van de vennootschap waarvan hij de enige aandeelhouder geworden was en 
die geen enkele activiteit meer verrichte, dat hij door die activiteit noch het vermo
gen van eiser noch dat van de vennootschap had kunnen vermeerderen en dat de om
vang ervan hem niet onbeschikbaar maakte voor de arbeidsmarkt, maar dat het niet
temin beslist dat die feitelijke gegevens niet terzake doen op gronden waaruit alleen 
kan worden afgeleid dat eisers mandaat van bestuurder en vervolgens van vereffe
naar zijn onderwerping aan het sociaal statuut van de zelfstandigen tot gevolg had, 
dat zijn activiteit niet beperkt was tot het innen van de opbrengst van het gei:nves
teerde kapitaal en dat zij had moeten worden bezoldigd indien zij door een derde was 
verricht, de artikelen 44, 45, 48, 71 en 154 van het koninklijk besluit van 25 novem
ber 1991 schendt: 

Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 44 van het koninklijk besluit van 25 november 

1991 houdende de werkloosheidsreglementering bepaalt dat de werkloze, om 
uitkeringen te kunnen genieten, wegens omstandigheden onafhankelijk van 
zijn wil zonder arbeid en zonder loon moet zijn; 

Dat, krachtens artikel 45, eerste lid, 1 o, van dat besluit, voor de toepas
sing van artikel 44 als arbeid wordt beschouwd, de activiteit verricht voor 
zichzelf die ingeschakeld kan worden in het economische ruilverkeer van goe
deren en diensten en die niet beperkt is tot het gewone beheer van het ei
gen bezit; 

Overwegende dat het arrest, zonder dienaangaande te worden bekriti
seerd, zowel in de eigen motivering als in die van het beroepen vonnis die 
het overneemt wat het relaas van de feiten betreft, vaststelt dat eiser die op 
6 juni 1994 een aanvraag tot werkloosheidsuitkeringen heeft ingediend en 
daarbij had verklaard geen bijkomende activiteiten te hebben, in mei 1991 
een naamloze vennootschap heeft opgericht waarvan hij sedert eind 1992 de 
enige aandeelhouder is, dat hij vanaf de oprichting tot de vereffening er
van op 28 juni 1996 het mandaat van afgevaardigd bestuurder heeft uitge
oefend, dat hij toen de vereffenaar ervan is geworden en dat de vereffe
ning afgesloten was op 23 december 1998; 

Overwegende dat het arrest door die enkele vaststellingen de beslissing 
dat eiser gedurende het litigieuze tijdvak voor zichzelf een activiteit heeft ver
richt die kan worden ingeschakeld in het economische ruilverkeer van goe
deren en diensten en die niet beperkt is tot het gewone beheer van het ei
gen bezit, naar recht verantwoordt; 

Dat het onderdeel aileen kritiek oefent op ten overvloede gegeven over
wegingen van het arrest 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. 

22 oktober 2001 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, eerste voorzitter- Ver
slaggever : de h. Storck - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, eerste advocaat
generaal - Aduocaten : mrs. Draps en Simont. 
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Nr. 564 

3e KAMER - 22 oktober 2001 

1° SAMENVOEGING VAN ZAKEN- CASSATIEBEROEP- BESTREDEN BESLISSINGEN
ONDERSCHEIDEN BESLISSINGEN- ONDERSCHEIDEN VOORZIENINGEN- SAMENHANG- GE
VOLG. 

2° CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- BELANG- BESTREDEN BESLISSING
BESCHIKKING- KRITIEK- GEEN NADEEL- GEVOLG. 

3o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE- VERKIEZINGEN- ORGANI
SATIE- VORDERING IN RECHTE- VORDERING TOT ORGANISATIE VAN VERKIEZINGEN- TER
MIJN. 

4o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE- OPRICHTING- VORDE
RING IN RECHTE - VORDERING TOT ORGANISATIE VAN VERKIEZINGEN- TERMIJN. 

5° CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIE
BEROEP -ALLERLEI- CASSATIEBEROEP TEGEN EEN VONNIS- CASSATIEBEROEP TEGEN EEN 
ARREST- HOGER BEROEP ONTV ANKELIJK VERKLAARD BIJ EINDVONNIS - CASSATIEBEROEP TE
GEN HET VONNIS- ONTV ANKELIJKHEID. 

1" Het Hofvoegt ambtshalve twee cassatieberoepen die tegen onderscheiden beslis
singen zijn ingesteld, wanneer het oordeelt dat die beroepen onderling zo nauw ver
bonden zijn dat het wenselijk is ze samen te berechten bij een en hetzelfde arrest (1). 
(Art. 30 Ger.W.) 

2° Niet ontvankelijk wegens het ontbreken van belang is het middel dat kritiek oe
fent op een beschikking van de bestreden beslissing waardoor de eiser niet kon be
nadeeld worden (2). 

3° en 4 o Uit de omstandigheid dat, om te kunnen oordelen of twee of meer juridi
sche entiteiten verzuimd hebben sociale verkiezingen te houden, ofschoon zij daar
toe gehouden waren, vooraf moet worden nagaan of zij tezamen een technische bedrijfs
eenheid vormen, kan niet worden afgeleid dat de rechtsvordering tot organisatie van 
die verkiezingen het in artikel 9 van het K.B. van 25 mei 1999 bedoelde beroep is en 
dus binnen de bij die bepaling voorgeschreven termijn moet worden ingesteld (3). (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.) 

5° Wanneer het arbeidshof bij eindarrest het hager beroep van eiser tegen het bestre
den vonnis ontvankelijk heeft verklaard, is dat vonnis niet vatbaar voor cassatie
beroep (4). 

(1) Zie Cass., 12 dec. 1997 (twee arresten), A.R. C.96.0284.F- C.97.0004.F- C.97.0005.F, nr. 552-
553 (tweede zaak). 

(2) Cass., 25 juni 1971 (A. C., 1971, 1094); Cass., 3 dec. 1976 (ibid., 1977, 389); zie Cass., 6 juni 
1996, A.R. C.95.0151.N, nr. 221; J.BoRE, "La cassation en matiere civile", Parijs, Dalloz, 2e ed., 1997, 
nrs. 656 en 657; T. CREPON, "Des pourvois en cassation en matiere civile", I, Parijs, Larose en For
eel, 1892, nr. 1138; E. FAYE, "La Gaur de cassation", Parijs, Marescq-Alne, 1903, nr. 45; R.P.D.B., 
vo Pourvoi en cassation en matiere civile, nrs. 171 e.v. en 408; C. ScHEYVEN, "Traite pratique des 
pourvois en cassation", Brussel, Bruylant - Christophe et Cie, 2e ed., 1885, nrs. 61 en 63. 

(3) Cass., 12 feb. 2001, A.R. S.OO.Ol12.F, nr. 84. 

(4) Zie Cass., 12 nov. 1908 (Bull. en Pas., 1909, I, 16); Cass., 18 april1929 (ibid., 1929, I, 159); 
Cass., 17 juni 1929 (ibid., 1929, I, 244) en de noot 2; Cass., 20 jan. 1967 (ibid., 1967, I, 608). In 
zijn conclusie voor het geannoteerde arrest had het O.M. de uitdrukking "irrevocablement juge" 
verkozen hoven "definitivement juge" om alle verwarring over de betekenis van de gebruikte ter
m en uit te sluiten (zie art. 19, eerste lid, Ger.W.) 
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(PARFUMERIE CLOQUET N.V E.A. T. A.B.V.V.- IN TEGENWOORDIGHEID VAN A.C.V E.A.; 
PARFUMERIE CLOQUET N.V. E.A. T. A.B.V.V.- IN TEGENWOORDIGHEID VAN A.C.V. E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. S.OO.Oll8.F- S.00.0131.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 maart 2000 gewezen 
door de Arbeidsrechtbank te Brussel, en gelet op het bestreden arrest, op 15 
mei 2000 gewezen door het Arbeidshof te Brussel; 

Overwegende dat het arrest, op het hoger beroep van de eiseressen, het be
streden vonnis, waarbij de rechtsvordering van verweerster ontvankelijk was 
verklaard, bevestigt; dat de voorzieningen met algemeen rolnummer 
S.OO.Ol18.F en S.00.013l.F respectievelijk gericht zijn tegen het vonnis en 
tegen het arrest; dat die voorzieningen onderling zo nauw verbonden zijn dat 
erover uitspraak dient te worden gedaan bij een en hetzelfde arrest; 

Over de voorziening met algemeen rolnummer S.00.0131.F: 

Over het eerste middel: schending van de artikelen 8, 17, 18, 556, 607, 608, 616, 617, 
1050 van het Gerechtelijk Wetboek, 24, inzonderheid § 3, van de wet van 20 septem
ber 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, gewijzigd bij de wet van 28 fe
bruari 1999 houdende sommige maatregelen inzake sociale verkiezingen, 79, inzon
derheid § 3, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers 
bij de uitvoering van hun werk, gewijzigd bij voornoemde wet van 28 februari 1999, 
en 78 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsra
den en de comites voor preventie en bescherming op het werk, 

doordat het arrest, nate hebben aangenomen dat "(verweerster), bij het op 21 fe
bruari 2000 tegen (de eiseressen) ingediende verzoekschrift, de arbeidsrechtbank vraagt 
voor recht te zeggen dat : 1. zij tezamen een technische bedrijfseenheid vormen in de 
zin van de wet van 20 september 1948 en van de wet van 4 augustus 1996 betref
fende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk; 2. er in die tech
nische bedrijfseenheid sociale verkiezingen dienen te worden gehouden met het oog 
op de oprichting van een ondernemingsraad en een comite voor preventie en bescher
ming op het werk en (de eiseressen) dienen te worden veroordeeld tot de organisa
tie van die verkiezingen; 3. (de eiseressen) aan de werknemers de inlichtingen die
nen te verstrekken als bedoeld in de artikelen 6 en volgende van het koninklijk besluit 
van 25 mei 1999; 4. (de eiseressen) hoofdelijk, de ene bij ontstentenis van de an
dere, dienen te worden veroordeeld tot betaling van een dwangsom van driehonderd
duizend BEF per dag vertraging ingeval zij in gebreke blijven de verkiezings
procedure te beginnen binnen vijf dagen na de betekening van het vonnis dat hen 
daartoe veroordeelt", het hager beroep van de eiseressen ontvankelijk verklaart, op 
grond dat "(de eiseressen) weliswaar oordelen dater grond bestaat tot toepassing van 
artikel 9 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999, maar dat de beroepen beslis
sing niettemin voor hen ongunstig is, te meer daar niet zozeer de door (de eiseres
sen) tegen de vordering aangevoerde verweermiddelen bepalen of de beslissing (waar
bij ze worden verworpen) vatbaar is voor hoger beroep, dan wel de vordering en de 
beslissing op die vordering" en dat "bovendien die hogere beroepen noodzakelijker
wijs ontvankelijk zijn, nu het beroepen vonnis zich uitsluitend baseert op de basis
wetten, en het in die zin volslagen nutteloos blijkt een vraag te stellen aan het 
Arbitragehof', 

terwijl uit de artikelen 616 en 617 van het Gerechtelijk Wetboek volgt dat tegen ie
der vonnis van de arbeidsrechtbank hoger beroep kan worden ingesteld, tenzij de wet 
anders bepaalt; wanneer dat rechtsmiddel openstaat, het hoger beroep tegen de von
nissen van de arbeidsrechtbank wordt ingesteld bij het arbeidshof dat, krachtens de 
artikelen 8 en 607 van het Gerechtelijk Wetboek, bevoegd is ervan kennis te ne
men, behalve als, overeenkomstig artikel 556 van dat wetboek, de wet de kennisne
ming van dat beroep aan zijn rechtsmacht onttrekt; als op grand van een bijzon-
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dere bepaling van de wet een in eerste aanleg gewezen vonnis geacht wordt in laat
ste aanleg te zijn gewezen, cassatieberoep overeenkomstig artikel 608 van het Ge
rechtelijk Wetboek het enige rechtsmiddel is dat tegen die beslissing openstaat; de toe
laatbaarheid (van het hoger beroep) niet afhangt van de beroepen beslissing en van 
de wetsbepalingen die ze verklaart toe te passen of niet toe te passen maar wel van 
het onderwerp en de oorzaak van de bij de eerste rechter ingestelde vordering; als de 
wet elke mogelijkheid van hoger beroep tegen de beslissing uitsluit wegens het on
derwerp zelfvan de vordering, het voor de toelaatbaarheid van het hoger beroep niet 
terzake doet dat de beroepen beslissing heeft vastgesteld dat die wet niet van toe
passing was op de bij de rechtbank ingestelde vordering; elk hoger beroep in dat ge
val uitgesloten is en aileen het buitengewone rechtsmiddel van het cassatieberoep kan 
worden aangewend als die wet zulks toestaat; uit de omstandigheid aileen dat ap
pellant belang heeft bij het hoger beroep omdat, enerzijds, hij de tegenstrever van de 
gei:ntimeerde was voor de eerste rechter en, anderzijds, de beroepen beslissing hem 
in het ongelijk stelt, zodat hij hoedanigheid en belang heeft om hoger beroep in te stel
len in de zin van de artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek niet kan wor
den afgeleid dat tegen een in laatste aanleg gewezen vonnis niettemin hoger beroep 
mogelijk is wegens het onderwerp en de oorzaak van de oorspronkelijke vordering daar 
in dat geval toch aileen cassatieberoep openstaat; de voorwaarden voor de toelaat
baarheid van het hoger beroep de openbare orde raken; de artikelen 24 van de wet van 
20 september 1948 en 79 van de wet van 4 augustus 1996, gewijzigd bij de wet van 
28 februari 1999 bepalen dat de geschillen betreffende de sociale verkiezingen met het 
oog op de oprichting van de ondernemingsraden en de comites voor preventie en be
scherming op het werk onderworpen zijn aan bijzondere regels die aanzienlijk afwij
ken van het gewone procedurerecht; § 3 van die bepalingen luidt als volgt: "de Ko
ning kan bepalen binnen welke termijn de in § 1 bedoelde vorderingen moeten worden 
ingesteld. Hij kan eveneens bepalen of er hoger beroep of verzet kan worden aange
tekend, en binnen welke termijn de arbeidsgerechten uitspraak doen"; daaruit volgt 
dat, inzake sociale verkiezingen de beslissing van de arbeidsrechtbank waarbij uit
spraak gedaan wordt over de vorderingen die de werkgevers, de werknemers, de re
presentatieve werknemersorganisaties en de representatieve organisaties van ka
derleden kunnen instellen tot beslechting van aile geschillen in verband met afdeling 
N van de wet van 20 september 1948 en in verband met de wet van 4 augustus 1996 
en de uitvoeringbesluiten ervan, in eerste en laatste aanleg worden gewezen en niet 
vatbaar zijn voor hoger beroep maar aileen voor cassatieberoep, behalve als het ha
ger beroep en het verzet, die gewone rechtsmiddelen zijn, uitdrukkelijk mogelijk wor
den gemaakt bij de koninklijke besluiten tot uitvoering van die wetten; aileen de in 
artikel 78 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 bedoelde beslissingen, waar
van te dezen geen sprake is, vatbaar zijn voor hoger beroep; het arrest, na erop te heb
ben gewezen dat het door verweerster op 21 februari 2000 ingediende verzoek
schrift ertoe strekte de eiseressen te dwingen tot het houden van sociale verkiezingen 
overeenkomstig de wetten van 20 september 1948 en 4 augustus 1996, niet wettig op 
de in het middel weergegeven gronden heeft kunnen beslissen dat het hoger beroep 
tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank van 22 maart 2000, waarbij de vordering 
van verweerster was toegewezen, ontvankelijk was : 

Overwegende dat die beslissing aan de eiseressen geen nadeel toe
brengt zodat ze er geen belang bij hebben om kritiek te oefenen op het dic
tum van het arrest dat het door hen ingestelde hager beroep overeenkom
stig hun conclusie ontvankelijk verklaart; 

Dat het middel niet ontvankelijk is; 

Over het tweede middel : schending van de artikelen 14, 23, § 3, van de wet van 20 
september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, 49, 50, § 3, 79, § 3, van 
de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uit
voering van hun werk, gewijzigd bij de wetten van 28 februari 1999 houdende be
paalde maatregelen inzake sociale verkiezingen en 5 maart 1999 betreffende de so
ciale verkiezingen, 6, 8, 9 en 68, c, van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 
betreffende de ondernemingsraden en de comites voor preventie en bescherming op 
het werk, 
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doordat het arrest, na erop te hebben gewezen dat "(verweerster) de werkgever op 
grand van de wetten van 20 september 1948 en 4 augustus 1996 verantwoordelijk acht 
voor de oprichting van een ondernemingsraad en een comite voor preventie en be
scherming op het werk wanneer het minimumaantal tewerkgestelde werknemers be
reikt is, dat hij zelf het initiatief dient te nemen om de sociale verkiezingen te hou
den op de vastgestelde data, zelfs als het de eerste sociale verkiezingen zijn in zijn 
onderneming en, ten slotte, dat hij daartoe met name dient te verwijzen naar de be
woordingen van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de ondernemings
raden en de comites voor preventie en bescherming op het werk", dat "de Bond der Be
dienden, Technici en Kaders van Belgie op 28 november 1999 aan (eerstgenoemde 
eiseres) een schrijven richtte dat luidde als volgt : 'betreft : organisatie van de so
ciale verkiezingen in uw winkels. De wet betreffende de sociale verkiezingen (5 maart 
1999 - Belgisch Staatsblad van 18 maart 1999) wijzigt de voorwaarden voor de or
ganisatie van sociale verkiezingen voor de ondernemingen die uit verschillende ju
ridische entiteiten bestaan. De inlichtingen waarover wij beschikken betreffende uw 
winkels wettigen onze conclusie dat de onderscheiden juridische entiteiten waaruit uw 
onderneming bestaat tezamen een enkele bedrijfseenheid vormen. Uw onderne
ming overschrijdt hierdoor het minimumaantal werknemers dat vereist is voor de op
richting van comites voor preventie en bescherming op het werk en van onderne
mingsraden. Wij vragen u daarom u voor 10 december (eerste datum die mogelijk is 
om de procedure van de sociale verkiezingen te starten) met ons in verbinding te wil
len stellen teneinde meer concrete maatregelen te treffen voor de praktische organi
satie van de sociale verkiezingen in uw onderneming"', dat "die brief onbeantwoord 
bleef', dat verweerster in het op 21 februari 2000 ingediende verzoekschrift de 
arbeidsrechtbank vroeg voor recht te zeggen dat de eiseressen "tezamen een techni
sche bedrijfseenheid vormen in de zin van de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het 
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk", "dater in die techni
sche bedrijfseenheid sociale verkiezingen moeten worden gehouden met het oog op de 
oprichting van een ondernemingsraad en een comite voor preventie en bescherming 
op het werk" en dat "de (eiseressen) aan de werknemers de inlichtingen dienen te ver
strekken als bedoeld in de artikelen 6 en volgende van het koninklijk besluit van 25 
mei 1999", het hager beroep van de eiseressen niet gegrond verklaart en het beroe
pen vonnis bevestigt in zoverre dat vonnis het beroep van verweerster ontvankelijk 
heeft verklaard, op grand dat "er geen enkel rechtsgevolg kan worden verbonden aan 
(het) uitblijven van een antwoord vanwege (de eiseressen), daar dit niet kan wor
den beschouwd als een weigering om sociale verkiezingen te houden, dat de reden daar
voor kan zijn ofwel dat de (eiseressen) oordeelden niet te verkeren in de voorwaar
den van de wet, ofwel dat zij een afwachtende houding verkozen aan te nemen; dat 
de (eiseressen) zich niet daarop kunnen beroepen om te beweren dat de kies
verrichtingen, zoals ze in het koninklijk besluit worden omschreven, begonnen zijn"; 
dat, "gelet op het feit dat de werkgever nag helemaal geen begin had gemaakt met de 
bij het koninklijk besluit van 25 mei 1999 bepaalde verrichtingen, ofschoon hij daar
toe verplicht is, de vakvereniging geen beroep kon instellen op grand van die wette
lijke uitvoeringsbepalingen, aangezien die vereniging, wegens de nalatigheid zelfvan 
de onderneming, niet gebonden was door welke termijn dan oak. Als immers de
gene die het initiatief moet nemen niets onderneemt, zelfs als hij van oordeel is dat 
hij niet voldoet aan de bij de wet bepaalde voorwaarden om een ondernemingsraad of 
een comite voor preventie en bescherming op het werk op te richten, ontneemt hij zich
zelf elk middel om een vakvereniging te dwingen om haar beroep te gronden op die 
wettelijke uitvoeringsbepalingen" en dat de eiseressen niet verkeren "in het in arti
kel 8 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 bedoelde geval van 'afwezigheid van 
een beslissing', aangezien het antwoord van de werkgever geen enkele juridische waarde 
heeft ( ... ) en dat in geen geval kan worden aangenomen dat er oak maar het gering
ste begin is gemaakt met de kiesverrichtingen", 

terwijl, eerste onderdeel, artikel14 van de wet van 20 september 1948, gewijzigd bij 
artikel6 van de wet van 5 maart 1999, luidt als volgt: "§ 1.- Ondernemingsraden wor
den ingesteld in al de ondernemingen die gewoonlijk een gemiddelde van ten min
ste vijftig werknemers tewerkstellen; ( ... ) onder 1 o onderneming dient te worden ver
staan, de technische bedrijfseenheid, bepaald op grand van de economische en sociale 
criteria; ingeval van twijfel primeren de sociale criteria; ( ... ) § 2 - 1) De onderne-
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ming is er ook toe verplicht een ondernemingsraad op te richten wanneer ze als ju
ridische entiteit tenminste vijftig werknemers tewerkstelt (. .. ) en welke ook het aan
tal werknemers is tewerkgesteld in ieder van haar zetels (. .. ); b) meerdere juridi
sche entiteiten worden vermoed, 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 wor
den door eenzelfde persoon of door personen die onder ling een economische band heb
ben, ofwel deze juridische entiteiten eenzelfde activiteit hebben of activiteiten die op 
elkaar afgestemd zijn, (2) en dat er elementen bestaan die wijzen op een sociale sa
menhang tussen deze juridische entiteiten, zoals met name een gemeenschap van men
sen verzameld in dezelfde gebouwen of in nabije gebouwen, een gemeenschappelijk per
soneelsbeheer, een gemeenschappelijk personeelsbeleid, een arbeidsreglement of 
collectieve arbeidsovereenkomsten die gemeenschappelijk zijn of die gelijkaardige be
palingen bevatten. Wanneer het bewijs wordt geleverd van een van de voorwaarden 
bedoeld in (1) en het bewijs van bepaalde elementen bedoeld in (2), zullen de betrok
kenjuridische entiteiten worden beschouwd als vormend een enkele technische bedrijfs
eenheid behalve indien de werkgevers het bewijs leveren dat het personeelsbeheer 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 °"; artikel 50, 
§ 3, van de wet van 4 augustus 1996, gewijzigd bij de wet van 5 maart 1999, iden
tieke bepalingen bevat; artikel 24, § 1, van de wet van 20 september 1948 en arti
kel 73, § 1, van de wet van 4 augustus 1996, gewijzigd bij de wet van 28 februari 1999 
bepalen dat "de werkgevers, de werknemers, de representatieve werknemersorgani
saties en de representatieve organisaties van kaderleden bij de arbeidsgerechten een 
vordering kunnen instellen tot beslechting van alle geschillen in verband met deze af
deling en haar uitvoeringsbesluiten", terwijl § 3 eraan toevoegt dat "de Koning kan 
bepalen binnen welke termijnen de in § 1 bedoelde vorderingen moeten worden in
gesteld"; het koninklijk besluit van 25 mei 1999 ter uitvoering van de wetten van 20 
september 1948 en 4 augustus 1996, de sociale verkiezingen regelt voor de vernieu
wing van de ondernemingsraden en de comites voor preventie en bescherming op het 
werk; dat besluit de aanvang van de kiesprocedure vaststelt op 10 december 1999 en 
de verkiezingen zelfvaststelt te rekenen van 8 mei 2000; artikel 8 van dat besluit be
paalt dat "uiterlijk op de vijfendertigste dag die de aanplakking voorafgaat van het 
bericht waarin de datum van de verkiezingen wordt aangekondigd, door de werkge
ver schriftelijk in kennis worden gesteld (. .. ) 2° de raad en het comite of, bij ontsten
tenis ervan, de vakbondsafVaardiging, de werknemers en de representatieve werk
nemersorganisaties, van zijn beslissing betreffende : - het aantal technische 
bedrijfseenheden of juridische entiteiten waarvoor organ en moe ten worden opge
richt, met hun beschrijving; - de indeling van de juridische entiteit in technische 
bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen of de samenvoeging van meer
dere juridische entiteiten in technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en gren
zen"; artikel 9, eerste lid, van dat besluit bepaalt dat "uiterlijk op de zevende dag die 
volgt op de bij artikel 8 bedoelde vijfendertigste dag, de betrokken werknemers als
ook de betrokken representatieve werknemersorganisaties tegen de in artikel 8 ver
melde beslissingen van de werkgever of tegen de afwezigheid van een beslissing van 
de werkgever beroep kunnen instellen bij de arbeidsrechtbank"; het beroep dat bij de 
arbeidsrechtbank tegen de beslissing van de werkgever of de afwezigheid van diens 
beslissing wordt ingesteld na het verstrijken van de in artikel 9 bepaalde termijn van 
zeven dagen aldus niet ontvankelijk is; uit het onder ling verband tussen die tek
sten volgt dat de werkgever gehouden is uiterlijk de vijfendertigste dag die vooraf
gaat aan de datum van de aanplakking van het bericht waarin de datum van de ver
kiezingen wordt aangekondigd, zijn beslissing betreffende het bestaan van technische 
bedrijfseenheden en juridische entiteiten kenbaar te maken en dat, bij verzuim hier
van, de representatieve werknemersorganisaties over een termijn van zeven dagen vanaf 
die uiterste datum beschikken om bij de arbeidsrechtbank beroep in te stellen op straffe 
van verval; indien de werkgever, ofschoon hij door de vakvereniging wordt aange
zocht om sociale verkiezingen te houden met het argument dat verschillende juridi
sche entiteiten, die, afzonderlijk beschouwd, geen voldoende aantal werknemers tel
len om een ondernemingsraad of een comite voor preventie en bescherming op het werk 
op te richten, maar, tezamen, een technische bedrijfseenheid vormen waarbinnen die 
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organen wel dienen te worden opgericht, dienaangaande geen beslissing neemt en al
dus het bestaan van een degelijke technische bedrijfseenheid verwerpt, het aan de re
presentatieve werknemersorganisatie staat zich binnen de bij artikel 9 bepaalde ter
mijn tot de arbeidsrechtbank te wenden wegens het uitblijven van die beslissing over 
het aantal technische bedrijfseenheden en juridische entiteiten waarvoor de orga
nen moeten worden opgericht; uit de vaststellingen van het bestreden vonnis blijkt dat 
de Bond der Bedienden, Technici en Kaders, representatieve werknemersorganisa
tie, op 29 november 1999, met toepassing van artikel 1, 6, b, van het koninklijk be
sluit van 25 mei 1999, eerstgenoemde eiseres, die volgens de organisatie tezamen met 
de andere eiseressen een technische bedrijfseenheid vormt, heeft aangezocht om de 
procedure voor de sociale verkiezingen te starten tegen 10 december 1999, en dat ei
seres dienaangaande geen beslissing getroffen heeft; eiseres aldus haar beslissing be
treffende het bestaan van technische bedrijfseenheden en juridische entiteiten niet ken
baar gemaakt heeft, ofschoon ze daartoe krachtens artikel 8 van het koninklijk besluit 
verplicht was; die afwezigheid van beslissing verweerster het recht gaf om zich bin
nen de bij artikel 9 bepaalde termijn tot de arbeidsrechtbank te wenden; het arrest 
bijgevolg, nu het beslist dat het uitblijven van een antwoord op het verzoek van ver
weerster geenjuridische waarde had, zodat het niet kon worden uitgelegd als een wei
gering om sociale verkiezingen te houden, de beslissing volgens welke artikel 9 van 
het koninklijk besluit van 25 mei 1999 en de daarin bepaalde termijn niet van toe
passing waren op de bij het verzoekschrift van 21 februari 2000 ingestelde rechts
vordering, niet naar recht verantwoordt (schending van alle in het middel vermelde 
bepalingen); 

tweede onderdeel, artikel 9 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 waarin het 
beroep tegen de in artikel 8 bedoelde beslissing of tegen de afwezigheid van beslis
sing geregeld wordt, niet vereist dat de werkgever, overeenkomstig artikel 6, de da
tum van aanplakking van het bericht waarin de datum van de verkiezingen wordt aan
gekondigd mededeelt en evenmin dat hij vooraf, overeenkomstig artikel 7, uiterlijk op 
de vijfendertigste dag die aan de aanplakking voorafgaat, schriftelijk de overlegor
ganen van de onderneming raadpleegt over het aantal technische bedrijfseenheden 
waarvoor een raad of een comite moet worden opgericht; die inlichtingen trouwens al
leen dienen te worden verstrekt aan de vakbondsafvaardiging (artikel 6, 1 °) of "(aan) 
de raad, (aan) het comite, of, bij ontstentenis ervan, aan de vakbonds-afvaardiging" 
(artikel 7, 1 °); het arrest, nu het beslist dat, aangezien de werkgever niet uit eigen be
weging een aanvang maakt met de in het koninklijk besluit van 25 mei 1999 be
doelde verrichtingen, het beroep van de vakvereniging niet past binnen het kader van 
de in dat besluit bedoelde procedures, daar geen enkele termijn is voorgeschreven voor 
de beroepen die zij in dat geval beslist in te stellen, de toepassing van artikel 9 van 
dat besluit onderwerpt aan een voorwaarde die het niet bevat en de beslissing dat de 
door verweerster op 21 februari 2000 ingestelde rechtsvordering ontvankelijk is, niet 
naar recht verantwoordt, "daar (verweer ster) niet gebonden is door welke termijn dan 
ook" (schending van alle in het middel vermelde bepalingen) : 

Wat de twee onderdelen samen betreft : 

Overwegende dat, krachtens de artikelen 24, § 1, van de wet van 20 sep
tember 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en 79, § 1, van de 
wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk, de werkgevers, de werknemers, de representa
tieve werknemersorganisaties en de representatieve organisaties van ka
derleden bij de arbeidsgerechten een vordering kunnen instellen tot be
slechting van alle geschillen betreffende de wetten op de ondernemingsraden 
en de comites voor preventie en bescherming op het werk; 

Dat beide artikelen in de derde paragraafbepalen dat de Koning kan vast
stellen binnen welke termijn de in de eerste paragraaf bedoelde vorderin
gen moeten worden ingesteld; 

Overwegende dat, ter uitvoering van die bepalingen, artikel 9, eerste lid, 
van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de ondernemings
raden en de comites voor preventie en bescherming op het werk, bepaalt dat 
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uiterlijk op de zevende dag die volgt op de in artikel 8 van dat besluit be
doelde vijfendertigste dag, de betrokken werknemers alsook de betrokken re
presentatieve werknemersorganisaties tegen de in artikel 8 vermelde be
slissingen van de werkgever of tegen de afwezigheid van een beslissing van 
de werkgever beroep kunnen instellen bij de arbeidsrechtbank; 

Dat een van die beslissingen met name die is welke bedoeld wordt in voor
meld artikel 8, eerste lid, 2°, en waarbij de werkgever uiterlijk op de vijfen
dertigste dag die de aanplakking voorafgaat van het bericht waarin de da
tum van de verkiezingen wordt aangekondigd, de aldaar opgesomde organen 
schriftelijk in kennis client te stellen van het aantal technische bedrijfs
eenheden of juridische entiteiten waarvoor organen moe ten worden opge
richt, met hun beschrijving, en van de indeling van de juridische entiteit in 
technische bedrijfseenheden met hun beschrijving en grenzen of de samen
voeging van meerdere juridische entiteiten in technische bedrijfseenheden 
met hun beschrijving en grenzen; 

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de rechtsvordering van ver
weerster ertoe strekt "voor recht te horen zeggen dat 1. (de eiseressen) te
zamen een technische bedrijfseenheid vormen in de zin van de wet van 20 
september 1948 (. .. ) en van de wet van 4 augustus 1996 (. .. ); 2. (. .. ) er in die 
technische bedrijfseenheid sociale verkiezingen dienen te worden gehou
den met het oog op de oprichting van een ondernemingsraad en van een co
mite voor preventie en bescherming op het werk en de (eiseressen) (die
nen te) worden veroordeeld tot de organisatie van die verkiezingen; 3. de 
(eiseressen) aan de werknemers inlichtingen dienen te verstrekken als be
doeld (in de) artikelen 6 en volgende van het koninklijk besluit van 25 mei 
1999; 4. de (eiseressen) dienen te worden veroordeeld (. .. )tot betaling van een 
dwangsom (. .. ) ingeval zij in gebreke blijven de verkiezingsprocedure te be
ginnen"; 

Overwegende dat uit die vaststellingen volgt dat het middel in geen van 
zijn onderdelen betwist dat de rechtsvordering van verweerster, ook al im
pliceert ze de beslissing dat de eiseressen tezamen een technische bedrijfs
eenheid vormen, een ander doel heeft dan het beroep bedoeld in artikel 9 van 
het koninklijk besluit van 25 mei 1999; 

Dat, derhalve, die enkele vaststellingen een voldoende wettelijke grond
slag opleveren voor de beslissing van het arrest dat die rechtsvordering niet 
onderworpen was aan de bij artikel 9 voorgeschreven termijn; 

Dat geen enkel onderdeel van het middel, zelfs al zou het gegrond zijn, tot 
cassatie kan leiden, mitsdien geen belang vertoont en derhalve niet ont
vankelijk is; 

Over het derde middel : schending van de artikelen 1349, 1352 van het Burgerlijk 
Wetboek, 14, 24, § 3, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het 
bedrijfsleven, 49, 50, § 3, 79, § 3, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het wel
zijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, zoals die wetten zijn gewij
zigd bij de wetten van 28 februari 1999 houdende bepaalde maatregelen inzake so
ciale verkiezingen en 5 maart 1999 betreffende de sociale verkiezingen, 8, 9, 68, c, van 
het koninklijk besluit van 25 mei 1999 betreffende de ondernemingsraden en de co
mites voor preventie en bescherming op het werk, 

doordat het hof het hager beroep v:;m de eiseressen niet gegrond verklaart en het 
beroepen vonnis waarbij het beroep dat verweerster had ingesteld buiten de bij ar
tikel 9 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 bepaalde termijn ontvankelijk was 
verklaard, bevestigt op grand dat, "gelet op het feit dat de werkgever nag helemaal 
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geen begin had gemaakt met de bij het koninklijk besluit van 25 mei 1999 bepaalde 
verrichtingen, de vakvereniging geen beroep kon instellen op grand van die wette
lijke uitvoeringsbepalingen, aangezien die vereniging wegens de nalatigheid zelfvan 
de onderneming niet gebonden was door welke termijn dan ook" en dat "als immers 
degene die het initiatief moet nemen, niets onderneemt, zelfs als hij van oordeel is dat 
hij niet voldoet aan de bij de wet bepaalde voorwaarden om een ondernemingsraad of 
een comite voor preventie en bescherming op het werk op te richten, hij zich zelf elk 
middel ontneemt om een vakbondsorganisatie te dwingen haar beroep te gronden op 
die wettelijke uitvoeringsbepalingen, 

terwijl artikel 24, § 1, van de wet van 20 september 1948 en artikel 79, § 1, van de 
wet van 4 augustus 1996, gewijzigd bij de wet van 28 februari 1999, bepalen dat "de 
werkgevers, de werknemers, de representatieve werknemersorganisaties en de re
presentatieve organisaties van kaderleden bij de arbeidsgerechten een vordering kun
nen instellen tot beslechting van alle geschillen in verband met deze afdeling en haar 
uitvoeringsbesluiten"; een vordering die ertoe strekt de nalatige werkgever te doen ver
oordelen tot het houden van sociale verkiezingen, bijgevolg rechtsgeldig kan wor
den ingesteld, zelfs als de door de Koning bepaalde termijn waarbinnen zij moeten 
plaatsvinden, verstreken is; de ontvankelijkheid van die rechtsvordering verant
woord is door de nalatigheid die de werkgever heeft begaan door niet uit eigen be
weging en binnen de voorgeschreven termijnen de verplichtingen na te komen die de 
wet hem zonder uitzondering oplegt wanneer de onderneming gewoonlijk gemid
deld ten minste vijftig werknemers tewerkstelt; wanneer het aantal werknemers, dat 
vereist is voor de oprichting van een ondernemingsraad of een comite voor preven
tie en bescherming op het werk, pas wordt bereikt na toepassing van het vermoe
den, vervat in de artikelen 14, § 2, b, van de wet van 20 september 1948 en 50,§ 3, 
van de wet van 4 augustus 1996, gewijzigd bij de artikelen 6 en 16 van de wet van 5 
maart 1999 naar luid waarvan "meerdere juridische entiteiten worden vermoed, tot 
het tegendeel wordt bewezen, een technische bedrijfseenheid te vormen, indien het be
wijs kan worden geleverd : (1) dat ofWel deze juridische entiteiten deel uitmaken van 
eenzelfde economische groep of beheerd worden door eenzelfde persoon of door per
sonen die onderling een economische band hebben, ofWel deze juridische entiteiten een
zelfde activiteit hebben of activiteiten die op elkaar afgestemd zijn, (2) en dat er ele
menten bestaan die wijzen op een sociale samenhang tussen deze juridische entiteiten, 
zoals met name een gemeenschap van mensen verzameld in dezelfde gebouwen of in 
nabije gebouwen, een gemeenschappelijk personeelsbeheer, een gemeenschappelijk 
personeelsbeleid, een arbeidsreglement of collectieve arbeidsovereenkomsten die ge
meenschappelijk zijn of die gelijkaardige bepalingen bevatten", de werkgevers niet al
tijd het initiatief dienen te nemen tot de voorafgaande verrichtingen, daar die en
kel vereist zijn als, enerzijds, het vermoeden is aangevoerd door de personen ten gunste 
van wie het bestaat, dat zijn onder meer de representatieve werknemersorganisa
ties, en als, anderzijds, de werkgevers het vermoeden niet hebben omgekeerd door het 
bewijs te leveren dat het personeelsbeheer en -beleid geen sociale criteria aan het licht 
brengen die kenmerkend zijn voor het bestaan van een technische bedrijfseenheid; de 
werkgevers zich niet schuldig maken aan nalatigheid door in dat geval niet uit ei
gen beweging de aan de sociale verkiezingen voorafgaande verrichtingen te begin
nen, de vordering die ertoe strekt een nalatige werkgever te doen veroordelen tot het 
organiseren van verkiezingen, waartoe hij altijd gehouden is, rechtsgeldig kan wor
den ingesteld na het verstrijken van de termijn waarbinnen zij dienden plaats te vin
den; zulks evenwel niet het geval is wanneer op grand van de vermoedens, die zijn in
gevoerd bij de artikelen 14, § 2, b, van de wet van 20 september 1948 en 50, § 3, van 
de wet van 4 augustus 1996, gewijzigd bij de wet van 5 maart 1999, moet worden uit
gemaakt voor welke technische bedrijfseenheden er een ondernemingsraad of een co
mite voor preventie en bescherming op het werk dienen te worden opgericht, daar de 
rechtsvordering in dat geval dient te worden ingesteld binnen de bij artikel 9 van het 
koninklijk besluit van 25 mei 1999 bepaalde termijn; het arrest bijgevolg, nu het vast
stelt dat de vordering van verweerster gegrond was op het in de artikelen 14, § 2, b, 
van de wet van 20 september 1948 en 50, § 3, van de wet van 4 augustus 1996 ver
vatte vermoeden, maar niettemin beslist dat de eiseressen altijd verplicht waren so
dale verkiezingen te houden en dat, nu die verplichting niet was nagekomen, ver
weerster niet onderworpen was aan artikel 9 van het koninklijk besluit van 25 mei 
1999 en niet gebonden was door de aldaar bepaalde termijn, zodat zij het beroep te 
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allen tijde konden instellen, niet naar recht verantwoord is en een schending in
houdt van de in het middel vermelde bepalingen : 

Overwegende dat uit de omstandigheid dat de rechter, teneinde te kun
nen oordelen of twee of meer juridische entiteiten verzuimd hebben so
ciale verkiezingen te organiseren ofschoon zij daartoe verplicht waren, client 
uit te maken of zij tezamen een technische bedrijfseenheid vormen, niet volgt 
dat de enige rechtsvordering tot organisatie van die verkiezingen het in ar
tikel 9 van het koninklijk besluit van 25 mei 1999 bedoelde beroep is en dus 
binnen de in die bepaling voorgeschreven termijn moet worden ingesteld; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Op het cassatieberoep met algemeen rolnummer S.OO.OllS.F: 

Over de grond van niet-ontvankelijkheid, die het openbaar ministerie over
eenkomstig a:rtikel1097 van het Gerechtelijk Wetboek ambtshalve tegen de 
voorziening heeft opgeworpen en volgens welke het bestreden vonnis niet vat
baar is voor cassatieberoep : 

Overwegende dat het arrest van 15 mei 2000 bij eindbeslissing het ho
ger beroep van de eiseressen tegen het bestreden vonnis ontvankelijk heeft 
verklaard; 

Dat voormeld vonnis, dat vervangen wordt door het arrest dat het beves
tigt, niet vatbaar is voor cassatieberoep; 

Dat de grond van niet-ontvankelijkheid client te worden aangenomen; 

En overwegende dat, ten gevolge van de verwerping van de voorzienin
gen, de vorderingen tot bindendverklaring van het arrest geen belang meer 
hebben; 

Om die redenen, voegt de voorzieningen met algemeen rolnummer 
S.OO.OllS.F en S.00.013l.F; op de voorziening met algemeen rolnummer 
S.00.013l.F : verwerpt de voorziening en de vorderingen tot bindend
verklaring van het arrest; veroordeelt de eiseressen in de kosten; op de voor
ziening met algemeen rolnummer S.OO.OllS.F: verwerpt de voorziening als
ook de vorderingen tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt de 
eiseressen in de kosten. 

22 oktober 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. 565 

28 KAMER- 23 oktober 2001 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAFZA
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) -AANDUIDING VAN WETS
BEPALINGEN- BESTANDDELEN VAN HET MISDRIJF- MISDRIJF WAARVOOR BEKLAAGDE NIET 
WORDT VEROORDEELD. 

--------- -
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Geen wetsbepaling legt de strafrechter de verplichting op om de wetsbepalingen aan te 
duiden die de bestanddelen van het misdrijf inhouden dat een beklaagde ten laste 
is gelegd maar waarvoor hij niet veroordeeld wordt (1). (Artt. 149 Gw.; 163 en 195 
Sv.) 

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

ARREST 

(A.R. P.00.0304.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 januari 2000 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen; 

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

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

Over het vierde middel : 

Overwegende dat de artikelen 163 en 195 Wetboek van Strafvordering de 
rechter niet de verplichting opleggen om de wetsbepalingen aan te duiden 
die de bestanddelen van het misdrijf inhouden dat een beklaagde ten laste 
is gelegd maar waarvoor hij niet veroordeeld wordt; 

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 beslissingen op de bur
gerlijke rechtsvorderingen; 

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert; 

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

23 oktober 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal - Advocaat : mr. G. Houbrechts, Tongeren. 

(1) Zie Cass., 28 maart 1979, AC., 1978-79, 890. 
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Nr. 566 

2e KAMER - 23 oktober 2001 

VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDE
LING- ALGEMEEN- TOESTAAN VAN EEN PROEFTIJD- WEIGERING DOOR DE STRAFRECH
TER- MAATSCHAPPELIJKE ENQUETE. 

Geen wetsbepaling uerplicht de strafrechter, wanneer hi} oordeelt dat het toestaan van 
een proeftijd zoals bedoeld in art. 1 Probatiewet niet aangewezen is, voorafgaande
lijk aan deze beslissing een maatschappelijke enquete over de beklaagde te doen in
stellen (1). (Art. 1 Probatiewet.) 

(D ... ) 

ARREST 

(A.R. P.00.0349.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 januari 2000 in ho
ger beroep en op verwijzing gewezen door de Correctionele Rechtbank teTon
geren; 

Gelet op het arrest van het Hof van 29 juni 1999; 

Gelet op het verzoekschrift tot cassatie dat aan dit arrest is gehecht en daar
van deel uitmaakt; 

Over het vierde middel : 

Overwegende dat geen wetsbepaling de rechter, wanneer hij oordeelt dat 
het toestaan van een proeftijd zoals bedoeld in artikel 1 Probatiewet niet aan
gewezen is, verplicht voorafgaandelijk aan deze beslissing een maatschap
pelijke enquete over de beklaagde te doen instellen; 

Overwegende dat de omstandigheid dat de beklaagde zelf heeft voorge
steld dienstv~rlening te verrichten hieraan niet afdoet; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

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

23 oktober 2001 - 26 kamer- Voorzitter : de h. Farrier, afdelingsvoorzitter- Ver
slaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-
generaal - Advocaat : mr. L. Robben, Hasselt. · 

(1) Zie Cass., 30 april 1986, A.R. 4999, nr. 535. 
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Nr. 567 

28 KAMER - 23 oktober 2001 

1 o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VOOR MEMORIES EN 

STUKKEN- MEMORIE NIET IN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING- GEVOLG. 

2° TAALGEBRQIK- GERECHTSZAKEN (WET 15 JUNI 1935)- IN CASSATIE- STRAFZAKEN
MEMORIE NIET IN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING- GEVOLG. 

1 o en 2° Het Hof slaat geen acht op de memorie tot staving van een cassatieberoep in 
strafzaken die niet is opgesteld in de taal van de rechtspleging (1). (Artt. 27 en 40 
Taalwet Gerechtszaken.) 

(A. .. ) 

ARREST 

(A.R. P.Ol.l170.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 2001 door het Hof 
van Beroep te Brussel gewezen; 

Overwegende dat het Hof geen acht slaat op de memorie die niet is op
gesteld in de taal van de rechtspleging; 

I. Op de voorziening van 29 juni 2001: 

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

II. Op de voorziening van 12 juli 2001 : 

Overwegende dat, krachtens artikel 438 Wetboek van StrafVordering, een 
tweede voorziening van eenzelfde partij tegen dezelfde beslissing niet ont
vankelijk is, ook al werd nog geen uitspraak gedaan over de eerste voorzie
ning; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

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

23 oktober 2001- 28 kamer- Voorzitter: de h. Forrier, afdelingsvoorzitter- "\kr
slaggeuer : de h. Maffei - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat
generaal-Advocaat: mr. V Puzaj, Luik. 

(1) Cass., 24 jan. 1994, A.R. P.93.0743.N, nr. 42. 
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Nr. 568 

2e KAMER - 24 oktober 2001 

1° ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING- ALLERLEI -ARBEIDSONGEV ALLENWET- UIT
LEGGING - PREJUDICIEEL GESCHIL. 

2° PREJUDICIEEL GESCHIL- ARBEIDSONGEVALLENWET- UITLEGGING. 

So CASSATIE- VERNIETIGING. OMVANG- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE -ARREST DAT UIT
SPRAAK DOET OVER DE BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN- .CASSATIE -ANDERE DAAR
UIT VOORTVLOEIENDE ARRESTEN - ZELFDE ONWETTIGHEID - GEVOLG. 

4 o CASSATIE - VERNIETIGING. OMV ANG- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING- TUSSENKOMENDE PARTIJ- VERZEKERAAR VAN DE BEKLAAGDE- CASSATIE- CASSATIE
BEROEP VAN DE BEKLAAGDE - GEVOLG. 

5° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
RECHTER- VERPLICHTING OM UITSPRAAK TE DOEN OVER ALLE PUNTEN VAN DE VORDE
RING. 

6° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING ~ RECHTER- VER
PLICHTING OM UITSPRAAK TE DOEN OVER ALLE PUNTEN VAN DE VORDERING. 

7° ARBEIDSONGEVAL- VERZEKERING -AANSPRAKELIJKE DERDE- REGRESVORDERING 
VAN DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- GRENZEN. 

go ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDING- CUMULATIE EN VERBOD- LICHAMELIJKE SCHADE 
- FORFAITAIRE VERGOEDINGEN- VERGOEDING VOLGENS HET GEMEEN RECHT- VORDE
RING VAN DE GETROFFENE - GRENZEN. 

go AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- SCHADE - ALLERLEI- AR
BEIDSONGEVAL- LICHAMELIJKE SCHADE- FORFAITAIRE VERGOEDINGEN- VERGOEDING VOL
GENS HET GEMEEN RECHT- VORDERING VAN DE GETROFFENE - GRENZEN. 

1 o en 2° De voor de strafrechter gestelde vraag of een verkeersongeval een arbeidson
geval sensu stricto dan wel een ongeval op de weg naar en van het werk is, levert een 
prejudicieel geschil op in de zin van art. 74, tweede lid, Arbeidsongevallenwet (1). (Art. 
7 4, tweede lid, Arbeidsongevallenwet.) 

so Vernietiging, op het cassatieberoep van de vrijwillig tussengekomen partij, van een 
arrest, in zoverre het uitspraak doet over de tegen haar ingestelde burgerlijke rechts
vorderingen, brengt de vernietiging mee van de andere arresten waartegen die par
tij cassatieberoep heeft ingesteld, in zoverre zij uitspraak doen over die burgerlijke 
rechtsvorderingen, aangezien zij het gevolg zijn van eerstgenoemd arrest en door de
zelfde onwettigheid zijn aangetast, ook al voert eiseres geen enkel middel aan (2). 

4 o Wanneer de beklaagde en zijn vrijwillig tussengekomen verzekeraar regelmatig 
cassatieberoep hebben ingesteld tegen een arrest dat hen in solidum veroordeelt tot 
schadeloosstelling van de getroffene van een ongeval, en, op het cassatieberoep van 

(1) Cass., 12 jan. 1993, A.R. 5785, nr. 21. 

(2) Zie Cass., 22 nov. 1989, A.R. 7649, nr. 188; 14 april1992, A.R. 5145, nr. 435; 26 juni 1998, 
A.R. C.97.0236.F, nr. 343. 
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de verzekeraar, de tegen hem gewezen beslissing vernietigd wordt, leidt die vernie
tiging tot vernietiging van de door dezelfde onwettigheid aangetaste beslissing waar
bij de beklaagde wordt veroordeeld, zelfs als laatstgenoemde geen enkel middel aan
voert (3). 

5° en 6° Art. 1138, 3° Gerechtelijk Wetboek wordt door de rechter geschonden wan
neer deze zich in strafzaken niet uitspreekt over een van de punten van de vorde
ring van de burgerlijke partij (4). (Art. 1138, 3°, Ger.W.) 

7° De arbeidsongevallenverzekeraar die de wettelijke vergoedingen heeft betaald, treedt 
in de rechten van de getroffene en kan tegen de per soon die voor het arbeidsonge
val of voor het ongeval op de weg naar en van het werk aansprakelijk is, een regres
vordering instellen tot terugbetalingen van de bedragen die hij als wettelijke ver
goedingen heeft uitgekeerd, zonder dat hij daarin een hoger bedrag kan vorderen dan 
het bedrag dat de getroffene volgens het gemeen recht voor dezelfde schade had kun
nen verkrijgen (5). (Artt. 46 en 47 Arbaidsongevallenwet.) 

8° en go De volgens het gemeen recht toegekende vergoeding, die geen betrekking kan 
hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door de 
Arbeidsongevallenwet, mag samengevoegd worden met de krachtens die wet toege
kende vergoedingen; de getroffene kan van de aansprakelijke derde derhalve slechts 
vergoeding voor lichamelijke schade eisen volgens het gemeen recht wanneer de val
gens het gemeen recht berekende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke scha
deloosstelling die aan de getroffene wordt toegekend op grond van de 
Arbeidsongevallenwet en enkel voor het verschil (6). (Art. 46, § 2, tweede lid, 
Arbeidsongevallenwet.) 

(R.V.S. N.V. T. DE FEDERALE VERZEKERINGEN E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.Ol.0704.F) 

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 12 december 1985, 17 de
cember 1987, 9 juni 1994, 7 november 1996 en 21 maart 2001 gewezen door 
het Hof van Beroep te Bergen; 

Gelet op de arresten van 25 juni 1986 (7) en 23 november 1994 (8) van het 
Hof; 

I. Op de tegen de vijf arresten gerichte voorziening van de naamloze ven
nootschap R.V.S.: 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de bur
gerlijke rechtsvorderingen die de verweersters sub 1 en 2 tegen haar heb
ben ingesteld in het arrest van 12 december 1985 : 

Over het middel : schending van de artikelen 7 4, tweede lid, van de Arbeidsongevallen
wet van 10 aprill971 en, voor zover nodig, van artikel46, eerste paragraaf, 4°, van 
dezelfde wet, 

(3) Cass., 22 nov. 1989, A.R. 7649, nr. 188. 

(4) Cass., 22 jan. 1986, A.R. 4527, nr. 327; 22 nov. 1989, A.R. 7678, nr. 189. 

(5) Cass., 17 sept. 1997, A.R. P.97.0480.F, nr. 357; 8 sept. 1999, A.R. P.99.0334.F- P.99.0720.F, 
nr. 445. 

(6) Cass., 25 april 1990, A.R. 7823, nr. 495. 

(7) Cass., 25 juni 1986, A.R. 4906, Pas., nr. 672. 

(8) Niet gepubliceerd. 
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doordat het Hof van Beroep te Bergen, dat in correctionele zaken zitting houdt, in 
het eerste van de bestreden arresten, gewezen op 11 (lees : 12) december 1985, ai
leen de beklaagde aansprakelijk stelt voor een wegverkeersongeval dat op 6 april1979 
rond 7.30 uur te Velaines heeft plaatsgevonden, toen hij het voertuig bestuurde waarin 
drie werkmakkers hadden plaatsgenomen en hij zich van Saint-Sauveur, de woon
plaats van zijn werkgever, naar een bouwplaats te Doornik begaf, waar zij alle vier 
hoorden te werken; dat het voormelde arrest beslist dat de beklaagde, in tegenstel
ling tot wat eiseres, verzekeraar van de burgerlijke aansprakelijkheid van de be
klaagde voor het gebruik van zijn persoonlijk voertuig, betoogde, geen beroep kan doen 
op de onthe:ffing van aansprakelijkheid, bedoeld in artikel 18 van de Arbeidsovereen
komstenwet van 3 juli 1978, waarbij dat arrest in hoofdzaak steunt op de grond dat 
de arbeiders, volgens hun werkgever, niet noodzakelijkerwijs langs de firma naar het 
werk dienden te gaan; dat zij pas betaald werden vanaf 8 uur, dit wil zeggen vanaf 
het ogenblik waarop zij daadwerkelijk op de bouwplaats begonnen te werken; dat die 
bijzonderheden bevestigd worden door de getuigenissen van andere arbeiders; dat die 
getuigen tevens bevestigen dat het betaalde werk pas begon toen zij op hun respec
tieve bouwplaatsen toekwamen, die zij soms, tenzij ze met andere collega's afspra
ken, met eigen middelen dienden te bereiken wanneer de enige bestelwagen van de 
werkgever elders gebruikt werd, zoals dat het geval was op de dag van het liti
gieuze ongeval; dat uit geen enkel gegeven van het dossier blijkt dat de beklaagde en 
zijn metgezellen, op de dag van de feiten, voorschriften of richtlijnen hadden gekre
gen met betrekking tot de aard van hun werkzaamheden of hun uurrooster; dat uit 
de verklaringen van alle arbeiders van de werkgever blijkt dat, in tegenstelling tot wat 
de vrijwillig tussenkomende partij beweert - i.e. eiseres in cassatie -, hun ver
plaatsing naar het werk vrij konden regelen door hetzij gebruik te maken van de enige 
bestelwagen van de werkgever, hetzij onder elkaar af te spreken om zich met het per
soonlijk voertuig van een van hen te verplaatsen hetzij, ten slotte, gebruik te rna
ken van een eigen vervoermiddel; dat, in de tweede veronderstelling, de tussen
komst van de werkgever in de brandstofkosten niet betekent dat de werkgever zijn 
gezag uitoefende, aangezien de arbeiders geen verplichte route dienden te volgen en 
die gedeeltelijke tussenkomst in de vervoerkosten niet met loon gelijkgesteld kan wor
den; dat een dergelijke vergoeding niet tot gevolg heeft de verplaatsing van het per
soneel bij de werkelijke arbeidstijd of bij de aan de arbeidsovereenkomst eigen ver
houding van arbeidsondergeschiktheid te voegen, zodat niets toelaat te besluiten dat 
de werkgever zijn gezag en toezicht uitoefende gedurende de tijdspanne waarin de werk
nemers zich naar hun bouwplaats begaven vanuit hun respectieve woonplaats; dat die 
overweging niet weerlegd wordt door het feit dat sommige arbeiders, om praktische 
of economische redenen, met het oog op gezamenlijk vervoer ofvereenvoudiging van 
dat vervoer bij de woonplaats van de werkgever verzamelden v66r het tijdstip waarop 
het werk en het loon daadwerkelijk in aanmerking werden genomen; dat niet bewe
zen is dat de personeelsleden die een omweg maakten om eerst bij de werkgever langs 
te gaan, zulks deden om zijn bevelen of richtlijnen in ontvangst te nemen of mate
riaal of gereedschap mee te nemen; dat uit die overwegingen blijkt dat niets be
wijst dat de beklaagde, op het ogenblik van het litigieuze ongeval, onder het - zelfs 
maar virtuele - gezag, lei ding of toezicht van zijn werkgever stond; dat het ver
keersongeval dat plaatsvindt op de weg naar de werkelijke werkplaats, aileen als een 
arbeidsongeval kan worden beschouwd als de arbeider niet vrij over zijn tijd kon be
schikken; dat niets de beklaagde belette om er vrij over te beschikken, aangezien hij 
geen andere verplichting of richtlijn had gekregen dan om 8 uur op de werkplaats te 
Doornik aanwezig te zijn; dat het daarenboven vaststaat dat de beklaagde en zijn in
zittenden de normale weg volgden om zich van hun verblijfplaats naar de werk
plaats te begeven; dat de burgerlijke partijen B., D. en M. bijgevolg zijn getroffen door 
een verkeersongeval op de weg naar en van het werk, en niet door een ongeval dat 
plaatsgevonden heeft tijdens de tenuitvoerlegging van de arbeidsovereenkomst; dat 
de bepalingen van artikel 18 van de wet van 3 juli 1978 niet van toepassing zijn, wan
neer uitspraak wordt gedaan over de vergoedingen voor schade die het gevolg is van 
een ongeval op de weg naar en van het werk; dat de beklaagde en zijn verzekeraar de 
door het ongeval veroorzaakte schade overeenkomstig het gemeen recht moeten her
stellen en de getroffenen moeten vergoeden; dat de vorderingen van de burgerlijke par
tijen ontvankelijk zijn, in zoverre zij tegen de beklaagde en zijn verzekeraar gericht 
zijn, 
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terwijl artikel 74, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971 be
paalt dat prejudiciele geschillen die v66r de strafrechter ontstaan in verband met de 
interpretatie van de arbeidsongevallenwet, beslecht worden door het arbeids
gerecht; een dergelijk prejudicieel geschil voor de appelrechters is ontstaan toen zij 
hun arrest van 11 december 1985 hebben gewezen; eiseres in cassatie, immers, zo
als dat arrest vaststelt (bladzijde 5, zesde lid en volgende), geweigerd had de bur
gerlijke partijen te vergoeden, op grand dat de beklaagde onder het gezag van zijn werk
gever stand toen het litigieuze ongeval had plaatsgevonden en dat ongeval dus geen 
ongeval was op de weg naar en van het werk, maar een arbeidsongeval sensu stricto, 
zodat de beklaagde een beroep kon doen op de aansprakelijkheidsbeperkingen, be
paald in artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978; de burger
lijke partijen, de Federale Verzekeringen en B., in hun conclusies daarentegen be
toogden dat de beklaagde en zijn collega's nog niet onder het gezag van hun werkgever 
stonden toen het ongeval plaatsvond en het bijgevolg als een ongeval op de weg naar 
en van het werk moest worden aangemerkt; dat geschil, dat betrekking had op de uit
legging van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, een prejudiciele vraag was 
die bij het arbeidsgerecht aanhangig had moeten worden gemaakt overeenkomstig ar
tikel 7 4, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet, en door de appelrechters niet zelf 
mocht worden beantwoord; de voormelde bepaling van de wet van 10 april1971 de open
bare orde raakt, zodat zij, ook bij ontstentenis aan enige vordering in die zin, de zaak 
ambtshalve naar dat gerecht hadden moeten verwijzen teneinde uitspraak te laten doen 
over de kwalificatie van het litigieuze ongeval overeenkomstig de Arbeidsongevallen
wet; het hofvan beroep, bijgevolg, dat bij het bestreden arrest van 12 december 1985 
zelf beslist dat het litigieuze ongeval geen arbeidsongeval maar een ongeval naar en 
van het werk is, artikel 7 4, tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
schendt en het hofnoch die beslissing, noch derhalve de beslissing waarbij het de door 
de burgerlijke partijen tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen ont
vankelijk verklaart, naar recht verantwoordt; de vernietiging van het arrest van 12 
december 1985 de vernietiging moet meebrengen van de arresten van 17 december 1987, 
9 juni 1994, 17 november 1996 en 21 maart 2001, die alleen het gevolg ervan zijn : 

Overwegende dat luidens artikel 74, tweede lid, van deArbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, de prejudiciele geschillen die zich voor de strafrech
ter stellen in verband met de interpretatie van de arbeidsongevallenwet, be
slecht worden door het arbeidsgerecht; 

Overwegende dat de voor het strafgerecht gestelde vraag of een wegverkeers
ongeval een arbeidsongeval stricto sensu is of een ongeval op de weg naar 
en van het werk, een prejudiciele vraag is in de zin van die wetsbepaling; 

Overwegende dat het arrest het aan de appelrechters voorgelegde ge
schil beslecht, dat betrekking heeft op de vraag of ''het litigieuze ongeval", 
zoals eiseres voor hen betoogde, "vanuit een juridisch oogpunt moet wor
den aangemerkt als een arbeidsongeval" en, na lange, in het middel ver
melde overwegingen over "de juridische aard van het ongeval", beslist dat 
het gaat om "een ongeval op de weg naar en van het werk en geenszins om 
een ongeval dat zich heeft voorgedaan tijdens de tenuitvoerlegging van de 
arbeidsovereenkomst", waaruit het afleidt dat de bepalingen van artikel 18 
van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 "in hoofdzaak betrek
king hebben op de arbeidsovereenkomst" en "niet van toepassing zijn wan
neer uitspraak moet worden gedaan over de vergoeding van schade die het 
gevolg is van een ongeval op de weg naar en van het werk", zodat "de be
klaagde V. en zijn verzekeraar, (eiseres), de door het ongeval veroorzaakte 
schade dus overeenkomstig het gemeen recht moeten herstellen en (de ver
weerders) moeten vergoeden"; 

Dat het hof van beroep, door zelf te beslissen dat het ongeval geen ar
beidsongeval maar een ongeval op de weg naar en van het werk is, uit
spraak heeft gedaan over een geschil dat het voorwerp had moeten uitma
ken van een aan het arbeidsgerecht te stellen prejudiciele vraag; 
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Dat het middel gegrond is; 

B. In zoverre de voorzieningen gericht is tegen de beslissingen op de bur
gerlijke rechtsvorderingen die de verweersters sub 1 en 2 in de arresten van 
9 juni 1994, 7 november 1996 en 21 maart 2001 tegen eiseres hebben in
gesteld: 

Overwegende dat eiseres geen enkel middel aanvoert; 

Overwegende, evenwel, dat de hierna uit te spreken vernietiging van het 
arrest van 12 december 1985, in zoverre het uitspraak doet over de door de 
verweersters tegen eiseres ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, de ver
nietiging meebrengt van de arresten van 9 juni 1994, 7 november 1996 en 
21 maart 2001, in zoverre zij over die burgerlijke rechtsvorderingen uit
spraak doen, aangezien zij het gevolg zijn van eerstgenoemd arrest en door 
dezelfde onwettigheid zijn aangetast; 

C. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de bur
gerlijke rechtsvorderingen die tegen haar zijn ingesteld door de verweer
ders sub 3 tot 6 in het arrest van 12 december 1985, door verweerder sub 3 
in het arrest van 17 december 1987, en door de verweerders sub 3 en 4 in 
het arrest van 9 juni 1994 : 

Overwegende dat nit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan, niet 
blijkt dat eiseres, vrijwillig tussenkomende partij, haar voorziening aan die 
verweerders heeft doen betekenen; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

II. Op de voorziening die R.V. tegen de vijf arresten heeft ingesteld : 
Overwegende dat eiser geen enkel middel aanvoert; 

Overwegende dat, evenwel, de hierna uit te spreken vernietiging, op de 
voorziening van de naamloze vennootschap R.V.S., eisers verzekeraar, van 
de arresten van 12 december 1985, 9 juni 1994, 7 november 1996 en 21 maart 
2001, in zoverre zij uitspraak doen over de door de verweersters sub 1 en 2 
tegen haar ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, de vernietiging mee
brengt van diezelfde arresten, die door dezelfde onwettigheid zijn aange
tast, in zoverre zij uitspraak doen over de door dezelfde verweersters te
gen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, aangezien eiser een 
regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld en met zijn verzekeraar hoofde
lijk is veroordeeld tot schadeloosstelling van de voornoemde verweersters; 

III. Op de voorziening van de gemeenschappelijke kas voor verzekering te
gen arbeidsongevallen De Federale Verzekeringen tegen dat arrest van 21 
maart 2001: 

Over het eerste middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet en 1138, 
3°, van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het arrest, dat uitspraak doet over de vordering van eiseres, die ertoe strekt 
om, in de hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar die in de rechten van de 
gemeenrechtelijke getroffene is getreden, de terugbetaling te vorderen van de bedra
gen die hij als wettelijke vergoedingen heeft uitgekeerd, alleen beslist dat ''het hof in 
zijn arrest van 9 juni 1994 eraan herinnert dat de subrogatoire vordering van de 
arbeidsongevallenverzekeraar beperkt is tot de rechten die de naar gemeen recht ge
troffene ten aanzien van de veroorzaker van het ongeval kan doen gelden en tot be
loop van de uitbetalingen die hij zelfverricht heeft; dat het hof, wat de materiele schade 
betreft die de partijen B. en M. tijdens de tijdvakken van tijdelijke ongeschiktheid heb
ben geleden, beslist dat rekening moest worden gehouden met het netto-inkomen van 
die partijen, met inbegrip van bepaalde bedragen aan sociale en fiscale lasten; dat het 
hof, nate hebben vastgesteld dat "de enige beoordelingsgegevens die de burgerlijke 
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partij, wat dat betreft, aan het hofheeft voorgelegd, betrekking hebben op de bere
kening van zijn loon op grond van de wet van 10 april 1971; dat het hier een volko
men theoretische raming van zijn inkomen betreft, op grond van zijn bruttoloon, waar
bij forfaitair geraamde voordelen gevoegd zijn"; dat het hof de burgerlijke partijen 
verzoekt hun dossier te vervolledigen door hun netto-inkomen voor de periode van 
T.G.O. nader te bepalen; dat de algemene beginselen die het hofnaar- aanleiding daar
van herhaalt, ook al houdt het de uitspraak over de vordering van de burgerlijke par
t~j D. aan, op die partij op straffe van tegenstrijdigheid van toepassing zijn, aange
zien geen enkel gegeven de toepassing van andere beginselen wettigt; (. .. ) dat de 
arbeidsongevallenverzekeraar geenszins verduidelijkt hoe hij het betwiste saldo van 
de medische kosten heeft verkregen (9.233 frank voor M. en 14.018 francs voor B.); 
dat uit het overzicht van de uitgaven, samen met de bewijsstukken, evenwel blijkt dat 
de arbeidsongevallenverzekeraar, vanaf 5 juli 1982, ten voordele van D. uitbetalin
gen heeft verricht tot beloop van 2.291.466 frank voor medische kosten en 45.356 frank 
voor verplaatsingskosten; dat er evenwel rekening dient te worden gehouden met de 
provisie van 3.549.630 frank die aan de arbeidsongevallenverzekeraar reeds was toe
gekend; (. .. ) dat de arbeidsongevallenverzekeraar daarentegen nog steeds geen stuk
ken heeft voorgelegd waaruit het bedrag van het nettoloon van de partij D. op het ogen
blik van het ongeval kan worden afgeleid, waardoor de materiele schade die de 
voornoemde partij tijdens die periode van tijdelijke ongeschiktheid geleden heeft, in 
gemeen recht niet kan worden geraamd; dat dit precieze beoordelingsgegeven de for
faitaire raming van die tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid geleden schade be
let;(. .. ) dat het aan eiseres staat het bewijs van haar schade te leveren, alsook van het 
feit dat de hierboven vermelde dubbele grens, in zijn geheel genomen, niet is over
schreden; dat (eiseres) dat bewijs niet levert, zodat deze vordering verworpen moet wor
den, 

terwijl eiseres in haar tweede, in hoger beroep genomen aanvullende conclusie de 
veroordeling van de tweede verweerster vorderde tot terugbetaling van een totaal
bedrag van 12.546.980 frank, op grond van de volgende afrekening : (1) getroffene M. : 
medische kosten : 9.233 frank; (2) getroffene B. : prothesekapitalen : 4.938 frank; me
dische kosten : 14.018 frank; (3) slachtoffer D. : vergoeding 90 pet. van 1 juni 1981 tot 
15 januari 1984 : 1.008.168 frank; medische kosten : 2.291.466 frank; verplaatsings
kosten : 45.536 frank; gevestigd kapitaal voor een B.G.O. van 100 pet. : 9.173.101 frank; 
de appelrechters, bijgevolg, door alleen uitspraak te doen over de terugbetaling van 
eiseres' uitgaven met betrekking tot de medische kosten en de verplaatsingskosten, 
alsook de terugbetaling van de wettelijke vergoeding die zij gestort heeft tot vergoe
ding van de materiele schade ten gevolge van de tijdelijke ongeschiktheid van de ge
troffene D., hetzij verzuimen uitspraak te doen over de vordering tot terugbetaling van 
de prothesekapitalen die ten gunste van de getroffene B. zijn gevestigd en van het ka
pitaal dat ten gunste van de getroffene D.is gevestigd tot vergoeding van de mate
riele schade ten gevolge van de blijvende ongeschiktheid van 100 pet. (schending van 
artikel1138, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek), hetzij een vordering verwerpen die ei
seres met haar conclusie regelmatig bij hen aanhangig heeft gemaakt, zonder daar re
denen voor op te geven, zodat het arrest niet regelmatig met redenen is omkleed (scherr
ding van artikel 149 van de Grondwet): 

Overwegende dat de rechters, krachtens artikel1138, 3°, van het Gerech
telijk Wetboek, uitspraak moeten doen over alle punten van de bij hen aan
hangig gemaakte vordering; 

Overwegende dat de appelrechters nagelaten hebben uitspraak te doen over 
een van de punten van de vordering die eiseres in haar tweede aanvul

_lende conclusie had aangevoerd, en die strekte tot terugbetaling van de ten 
gunste van de getroffene B. gevestigde "prothesekapitalen" en van het ten 
gunste van de getroffene D. gevestigde kapitaal tot vergoeding van de ma
teriele schade ten gevolge van zijn blijvende volledige ongeschiktheid; 

Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is; 

Over het tweede middel : schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burger
lijk Wetboek, 46 en 4 7 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 
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doordat het bestreden arrest, nate hebben vastgesteld dat de getroffene D. "niets 
vordert met betrekking tot zijn medische kosten en het inkomstenverlies dat hij tij
dens de tijdvakken van tijdelijke en blijvende gehele ongeschiktheid geleden heeft, aan
gezien hij wat dat betreft is vergoed door de arbeidsongevallenverzekeraar", eise
res, in haar hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar die in de rechten van de 
naar gemeen recht getroffene is getreden, de terugbetaling, ten laste van de tweede 
verweerster, weigert van de bedragen die zij als arbeidsongevallenverzekeraar heeft 
uitbetaald wegens de schade die de getroffene D. heeft geleden ten gevolge van zijn 
tijdelijke en blijvende ongeschiktheid, op grond "dat het hof, wat de materiele schade 
betreft die de partijen B. en M. tijdens de tijdvakken van tijdelijke ongeschiktheid heb
ben geleden, beslist heeft dat rekening moest worden gehouden met de netto
inkomsten van die partijen, met inbegrip van bepaalde bedragen aan sociale en fis
cale lasten; dat het hof, nate hebben vastgesteld dat "de enige beoordelingsgegevens 
die de burgerlijke partij wat dat betreft aan het hofheeft voorgelegd, betrekking heb
ben op de berekening van haar basisloon op grond van de wet van 10 april1971; dat 
het hier een strikt theoretische raming van haar inkomsten betreft die gegrond is op 
het bruttoloon, waarbij forfaitair berekende voordelen gevoegd zijn", de burgerlijke par
tijen verzoekt hun dossier te vervolledigen door hierbij meer gegevens over het hun 
tijdens het tijdvak van T.G.O. uitgekeerde nettoloon te voegen; dat de algemene be
ginselen die het hof naar aanleiding daarvan heeft herhaald, ook al houdt het de uit
spraak over de vordering van de burgerlijke partij D. aan, op die partij op straffe van 
tegenstrijdigheid van toepassing zijn, aangezien geen enkel gegeven de toepassing van 
andere beginselen rechtvaardigt; ( ... ) dat de arbeidsongevallenverzekeraar nog steeds 
geen stukken heeft voorgelegd waaruit het bedrag van het nettoloon van de partij D. 
op het ogenblik van het ongeval kan worden afgeleid, waardoor de materiele schade 
die de voornoemde partij tijdens die periode van tijdelijke ongeschiktheid geleden heeft, 
in gemeen recht niet kan worden geraamd; dat dit precieze beoordelingsgegeven de 
forfaitaire raming van die tijdens de tijdelijke arbeidsongeschiktheid geleden schade 
belet"; 

terwijl uit de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 46 en 47 van de 
arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 blijkt dat de arbeidsongevallenverzekeraar 
die de wettelijke vergoedingen heeft betaald, in de rechten van de getroffene treedt 
en tegen de persoon die voor het arbeidsongeval of voor het ongeval op de weg naar 
en van het werk aansprakelijk is, een regresvordering kan instellen tot terugbeta
ling van de bedragen die hij als wettelijke vergoedingen heeft uitgekeerd, zonder dat 
hij daarin een hoger bedrag kan vorderen dan het bedrag dat de getroffene volgens 
het gemeen recht voor dezelfde schade had kunnen verkrijgen; de getroffene of zijn 
rechthebbenden krachtens artikel 46, § 2, tweede lid, van de wet van 10 april 1971, 
volgens het gemeen recht van de voor het ongeval aansprakelijke slechts vergoe
ding voor lichamelijke schade kunnen eisen wanneer de volgens het gemeen recht be
rekende vergoeding meer bedraagt dan de wettelijke schadeloosstelling die aan de ge
troffene wordt toegekend op grond van de wet van 10 april 1971 en enkel voor het 
verschil; dat het bestreden arrest, op grond dat de getroffene D. "niets vordert met be
trekking tot ( ... ) het inkomstenverlies dat hij tijdens de tijdvakken van tijdelijke en 
blijvende gehele ongeschiktheid geleden heeft, aangezien hij wat dat betreft is ver
goed door de arbeidsongevallenverzekeraar", vaststelt dat de materiele schade ten ge
volge van de tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene is ver
goed door de arbeidsongevallenverzekeraar en dat die vergoeding, te dezen, niet minder 
bedraagt dan die welke volgens het gemeen recht geraamd wordt; het arrest, dat vast
stelt dat de arbeidsongeschiktheidsvergoedingen die krachtens de arbeidsongevallen
wet aan de getroffene D. zijn toegekend niet minder bedragen dan die welke vol
gens het gemeen recht geraamd worden, eiseres, in haar hoedanigheid van in de rechten 
van de in gemeen recht getroffene getreden arbeidsongevallenverzekeraar, niet zon
der schending van de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 46 en 47 van de voor
melde wet, de terugbetaling ten laste van de tweede verweerster kan weigeren van 
het totaalbedrag of van een gedeelte van de bedragen die zij als arbeidsongevallen
verzekeraar heeft uitbetaald wegens de schade die de getroffene D. ten gevolge van 
zijn tijdelijke en blijvende ongeschiktheid heeft geleden : 

Overwegende dat, enerzijds, de artikelen 46 en 4 7 van de voormelde wet 
van 10 april 1971 bepalen dat de arbeidsongevallenverzekeraar die de wet-
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telijke vergoedingen heeft betaald, in de rechten van de getroffene treedt en 
tegen de persoon die voor het arbeidsongeval of voor het ongeval op de weg 
naar en van het werk aansprakelijk is, een regresvordering kan instellen tot 
terugbetaling van de bedragen die hij als wettelijke vergoedingen heeft uit
gekeerd, zonder dat hij daarin een hager bedrag kan vorderen dan het be
drag dat de getroffene volgens het gemeen recht voor dezelfde schade had kun
Iien verkrijgen; 

Overwegende dat, anderzijds, artikel 46, § 2, tweede lid, bepaalt dat de val
gens het gemeen recht toegekende vergoeding, die geen betrekking kan heb
ben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door die 
wet, samengevoegd mag worden met de krachtens die wet toegekende ver
goedingen; dat de getroffene van de aansprakelijke derde derhalve slechts 
vergoeding voor lichamelijke schade kan eisen volgens het gemeen recht wan
neer de volgens het gemeen recht berekende vergoeding meer bedraagt dan 
de wettelijke schadeloosstelling die aan de getroffene wordt toegekend op 
grand van de Arbeidsongevallenwet en enkel voor het verschil; 

Overwegende dat het arrest vermeldt dat de getroffene D. "niets vordert 
met betrekking tot zijn medische kosten en het inkomstenverlies dat hij tij
dens de tijdvakken van tijdelijke en blijvende gehele ongeschiktheid gele
den heeft, aangezien hij wat dat betreft is vergoed door de arbeidsongevallen
verzekeraar"; dat het arrest aldus vaststelt dat die getroffene door eiseres 
is vergoed voor de materiele schade die hij geleden heeft ten gevolge van zijn 
tijdvakken van arbeidsongeschiktheid en dat die vergoeding niet minder be
draagt dan die welke volgens het gemeen recht berekend wordt; 

Dat, bijgevolg, de appelrechters hun beslissing tot verwerping van de vor
dering van eiseres, die ertoe strekte om, ten laste van verweerster, in haar 
hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar die in de rechten van de naar 
gemeen recht getroffene getreden is, de terugbetaling te verkrijgen van de 
bedragen die hij met toepassing van de arbeidsongevallenwet had uitbe
taald wegens de schade ten gevolge van de tijdelijke volledige ongeschikt
heid van D., niet naar recht verantwoorden; 

Dat het middel, wat dat betreft, gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten van 12 december 1985, 
9 juni 1994, 7 november 1996 en 21 maart 2001, in zoverre zij uitspraak doen 
over de burgerlijke rechtsvorderingen van de gemeenschappelijke kas voor 
verzekering tegen arbeidsongevallen De Federale Verzekeringen en van D., 
handelend qualitate qua, tegen de naamloze vennootschap R.V.S. en V.; ver
werpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde arres
ten; veroordeelt eiseres, de naamloze vennootschap R.V.S., in een vijfde van 
de kosten van zijn voorziening en elke verweerder, De Federale Verzeke
ringen en D., handelend qualitate qua, in twee vijfde van die kosten; ver
oordeelt V. in de kosten van zijn voorziening; veroordeelt eiseres De Fede
rale Verzekeringen in een vierde van de kosten van haar voorziening en 
verweerster, de naamloze vennootschap R.V.S., in de overige drie vierde van 
die kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep te Brus
sel. 

24 oktober 2001- 2e kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaten : mrs. De Gryse en Gerard. 
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Nr. 569 

2e KAMER - 24 oktober 2001 

VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING ~ HOF vAN BEROEP ~ 
PROCES-VERBAAL VAN DE TERECHTZITTING ~ GEEN HANDTEKENING VAN DE VOORZITTER OF 
VAN DE GRIFFIER- DAAROPVOLGEND ARREST- GEVOLG. 

Wanneer het proces-verbaal van een terechtzitting waarop de zaak in hager beroep is 
behandeld, niet is ondertekend door de voorzitter of door de griffier, is het arrest van 
het hof van beroep niet nietig wanneer dat arrest of een daarv66r maar na dat proces
verbaal gewezen arrest alle vaststellingen bevat waaruit de regelmatigheid van de 
rechtspleging kan worden afgeleid (1). (Art. 10 wet 1 mei 1849; art. 780 Ger.W.) 

(M ... T. Z ... E.A.) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.Ol.0993.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 18 mei 2001 gewezen door 
het Hof van Beroep te Bergen; 

A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing over de straf
vordering: 

Over het tweede middel : 

Overwegende dat, wanneer het proces-verbaal van een terechtzitting waarop 
de zaak in hoger beroep is behandeld, niet is ondertekend door de voorzit
ter of door de griffier, het arrest van het hofvan beroep niet nietig is wan
neer dat arrest of een daarv66r maar na dat voormelde proces-verbaal ge
wezen arrest aile vaststeilingen bevat waaruit de regelmatigheid van de 
rechtspleging kan worden afgeleid; 

Overwegende dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 29 novem
ber 2000 aileen is ondertekend door de griffier; 

Overwegende dat het arrest alvorens recht te doen van 22 december 2000 
erop wijst dat het voormelde proces-verbaal aileen is ondertekend door de grif
fier en beslist dat "het ontbreken van de handtekening van de voorzitter lou
ter het gevolg is van een verzuim, aangezien de vereiste vormvereisten op 
die terechtzitting zijn nageleefd"; dat het hof van beroep aldus de vaststel
lingen van de griffier, waaruit blijkt dat de terechtzitting van 29 novem
ber 2000 heeft plaatsgevonden met naleving van de bij wet voorgeschre
ven vormen, bevestigt en overneemt; 

Dat het middel niet kan worden aangenomen; 

(1) Zie Cass., 20 april1994, A.R. P.94.0325.F, nr. 188; 8 nov. 2000, A.R. P.00.0898.F, nr. 607. 
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kos
ten. 

24 oktober 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Fettweis - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal- Advocaat: mr. C. Giannelis, Charleroi. 

Nr. 570 

2° KAMER - 24 oktober 2001 

1 o ARBEIDSONGEVAL- VERZEKERING- DADING TUSSEN DE GETROFFENE EN DE AAN
SPRAKELIJKE DERDE -AFSTAND DOOR DE GETROFFENE -ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR 
- INDEPLAATSSTELLING- TEGENSTELBAAR KARAKTER- GEVOLGEN. 

2° INDEPLAATSSTELLING- ARBEIDSONGEVAL- DADING TUSSEN DE GETROFFENE EN 
DE AANSPRAKELIJKE DERDE -AFSTAND DOOR DE GETROFFENE -ARBEIDSONGEVALLEN
VERZEKERAAR- TEGENSTELBAAR KARAKTER- GEVOLGEN. 

3° DADING- ARBEIDSONGEVAL- DADING TUSSEN DE GETROFFENE EN DE AANSPRAKE
LIJKE DERDE -AFSTAND DOOR DE GETROFFENE- ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- INDE
PLAATSSTELLING - TEGENSTELBAAR KARAKTER- GEVOLGEN. 

1 o, 2° en 3 o De dading die de getroffene door een arbeidsongeval en de voor dat on
geval aansprakelijke derde hebben aangegaan zonder instemming van de 
arbeidsongevallenverzekeraar van die getroffene, kan aan laatstgenoemde niet wor
den tegengeworpen; de door de getroffene gedane afstand, die het gevolg is van een 
dergelijke dading, ontzegt de arbeidsongevallenverzekeraar noch het recht om te han
delen noch het belang om in rechte op te treden, in de hoedanigheid van indeplaats
gestelde in de rechten van de getroffene, die hij v66r de dading verkregen heeft met 
toepassing van de artt. 46, § 1, 4°, en § 2, en 47, Arbeidsongevallenwet, teneinde van 
de aansprakelijke derde de terugbetaling te verkrijgen van de door hem uitge
keerde bedragen, van de door hem betaalde vergoedingen en van het kapitaal dat over
eenstemt met de waarde van de jaarlijkse vergoeding of van de rente die hi} krach
tens die wet verschuldigd is, en dat tot beloop van het bedrag dat volgens het gemeen 
recht aan de getroffene verschuldigd is voor dezelfde schade als die welke krach
tens die wet wordt vergoed (1). (Artt. 46, § 1, 4 o, en § 2, en 4 7 Arbeidsongevallen
wet.) 

(AXA ROYALE BELGE N.V. T. T ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.Ol.l144.F) 

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 28 mei 2001 in hoger be
roep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel; 

(1) Zie Cass., 13 sept. 1968 (A. C., 1969, 42). 
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Over het eerste middel : schending van de artikelen 46, inzonderheid § 1, 4 o en § 2 
(als gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978) en 47 (als gewijzigd bij de wetten van 7 juli 
1978 en 1 augustus 1985, en zoals het van toepassing was zowel v66r als na de la
tere wijzigingen, met name door het koninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 1987, door 
de wet van 20 juli 1990, door het koninklijk besluit van 16 december 1996 en door de 
wet van 12 augustus 2000) van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, van de ar
tikelen 1249, 1251, inzonderheid 3°, 1252 en, voor zover nodig, van de artikelen 1382 
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, alsook miskenning van het algemeen begin
sel, beschikkingsbeginsel genaamd, dat de rechter verbiedt ambtshalve een geschil op 
te werpen dat de openbare orde niet raakt en waarvan het bestaan door de partijen 
in hun conclusies was uitgesloten, alsook van het algemeen beginsel van het recht van 
verdediging, 

doordat vaststaat en niet betwist wordt 1) dat de naamloze vennootschap Royale belge 
(in wiens rechten en verplichtingen eiseres thans is getreden, en zij, in hager be
roep, de in haar naam ingestelde rechtsvordering heeft overgenomen) in haar hoe
danigheid van arbeidsongevallenverzekeraar in de plaats was getreden van de ge
troffene H. tot beloop van de vergoedingen en bedragen die zij haar heeft uitbetaald 
krachtens de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, wegens de schade die hij ge
l eden had ten gevolge van het litigieuze ongeval van 2 juni 1990, waarvoor ver
weerster volledig aansprakelijk is gesteld; 2) dat de naamloze vennootschap Royale 
belge zich in eerste aanleg bijgevolg tegen verweerster burgerlijke partij had ge
steld ingevolge haar hoedanigheid van indeplaatsgestelde in, met name, de rechten 
van de getroffene H. en van de getroffene E., en dit op grand van de uitbetalingen die 
zij in hun voordeel heeft verricht; 3) dat de eerste kamer van de Politierechtbank te 
Brussel, bij het niet beroepen vonnis van 19 november 1991, de vordering van de naam
loze vennootschap Royale belge ontvankelijk en gegrond verklaart en verweerster ver
oordeelt om haar een provisionele schadevergoeding van een frank te betalen, plus de 
interesten en de kosten, maar de uitspraak over de in hoofdorde gevorderde bedra
gen aanhoudt, de zaak sine die verwijst en een geneeskundig deskundigenonder
zoek van de voornoemde getroffenen beveelt; dat de voormelde Politierechtbank te Brus
sel verweerster bij een daaropvolgend, eveneens niet beroepen vonnis van 12 juni 1992 
veroordeelt om aan de naamloze vennootschap Royale belge een aanvullende provi
sie van 105.772 frank te betalen wegens de uitbetalingen die zij ten gunste van me
vrouw E. heeft verricht; 4) dat de eerste rechter, in het beroepen vonnis van 29 sep
tember 1998 van de vijfde kamer van de Politierechtbank te Brussel, vaststelt dat de 
deskundige V., die belast was met het onderzoek van de getroffene H., in zijn ver
slag van 15 oktober 1995 :- enerzijds, aan die getroffene: "- een tijdelijke arbeids
ongeschiktheid van 100 pet. heeft toegekend, met inbegrip van een Iichte morele schade 
en een gemiddelde quantum doloris gedurende een maand; - een gedeeltelijke tij
delijke arbeidsongeschiktheid van 50 pet., met inbegrip van een zeer lichte morele 
schade en een Iichte quantum doloris van een maand; - een gedeeltelijke tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid van 25 pet., waarbij dat percentage rekening houdt met een 
lichte, drie maanden durende quantum doloris, die in dat percentage vervat is; - een 
gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 15 pet., waarbij dat percentage re
kening houdt met een lichte, drie maanden durende quantum doloris, die in dat per
centage vervat is; - een gedeeltelijke tijdelijke arbeidsongeschiktheid van 5 %, waar
bij dat percentage rekening houdt met een lichte, drie maanden durende quantum 
doloris, die in dat percentage vervat is";- en, anderzijds, geconcludeerd had dat "de 
letsels op 2 maart 1991 als geconsolideerd zijn beschouwd en dat de huidige toe
stand van mevrouw H., die het gevolg is en te wijten is aan het ongeval van 2 juni 1990, 
geen meetbare gedeeltelijke blijvende ongeschiktheid tot gevolg heeft, aangezien de 
subjectieve klachten van de getroffene toegeschreven kunnen worden aan de erken
ning van een lichte, maar blijvende quantum doloris"; 5) dat de naamloze vennoot
schap Royale belge, in haar op de terechtzitting van 30 april 2001 regelmatig neer
gelegde eerste appelconclusie, die conclusie van de deskundige V. betwist en, met 
wijziging van de beroepen beslissing, de aanwijzing vordert van een college van des
kundigen dat belast zou worden met het onderzoek van de getroffene H., en de recht
bank in hager beroep verzoekt de zaak sine die te verwijzen "om na het geneeskun
dig deskundigenonderzoek te pleiten en uitspraak te horen doen over de door (haar) 
reeds voorgelegde vordering tot terugbetaling van de bedragen die zij als 
arbeidsongevallenverzekeraar aan mevrouw H. had uitbetaald", waarbij zij, wat dat 
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betreft, met name het volgende herhaalt (onder punt 3 van de "Antecedenten", op de 
bladzijden 2 en 3 van de voormelde appelconclusie) : "Inzake arbeidsongevallen heeft 
het Fonds voor arbeidsongevallen evenwel, na geneeskundig onderzoek, de met toe
passing van de wet van 10 april1971 aangegane gewone dading op 9 oktober 1995 ge
homologeerd, waarbij het mevrouw H. het recht toekent om van conclusieneemster, 
arbeidsongevallenverzekeraar, arbeidsongevallenvergoedingen te verkrijgen we
gens een tijdelijke gehele ongeschiktheid van 3 juni 1990 tot 14 augustus 1994; de 
consolidatiedatum, in het kader van diezelfde dading, is vastgesteld op 15 augustus 
1994, met een blijvende economische ongeschiktheid van 15 pet.; het Fonds voor ar
beidsongevallen heeft het basisloon dat de getroffene tijdens de twaalf maanden v66r 
het ongeval heeft verdiend, vastgesteld op 618.593 frank, zodat conclusieneemster aan 
mevrouw H., met ingang van 15 augustus 1994, eenjaarlijkse rente van 15 pet. diende 
toe te kennen, die evenwel ge'indexeerd werd op een bedrag van 102.452 frank"; 6) dat 
de naamloze vennootschap Royale belge in haar aanvullende appelconclusie, neer
gelegd op de terechtzitting van 30 april 2001, de rechtbank verzoekt akte te verle
nen van de hoofd- en aanvullende conclusies die zij op diezelfde terechtzitting in ho
ger beroep had neergelegd, en eiseres- die verklaard had de oorspronkelijk in naam 
van de naamloze vennootschap Royale belge ingestelde rechtsvordering over te ne
men -, bij de tweede aanvullende conclusie die zij op dezelfde terechtzitting in ho
ger beroep heeft neergelegd, de rechtbank verzoekt haar de reeds door de naamloze 
vennootschap Royale belge neergelegde hoofdconclusie en aanvullende conclusie ten 
goede te doen komen; dat het bestreden vonnis vaststelt : 1) dat verweerster bij von
nis van 19 november 1991 definitief aansprakelijk is gesteld voor het ongeval dat zich 
op 2 juni 1990 te Brussel heeft voorgedaan; 2) "dat hoofdappellant (eiseres) de eer
ste rechter verwijt geen recht te hebben gedaan op haar vordering om een college van 
deskundigen aan te wijzen om mevrouw H. te onderzoeken"; 3) "dat de eerste rech
ter een passende uiteenzetting heeft gegeven van de gevolgen van het litigieuze on
geval aan de hand van de conclusies van het deskundigenverslag van dokter V., en dat 
de rechtbank in hoger beroep hiernaar uitdrukkelijk verwijst"; 4) "dat de eerste rech
ter de vordering van mevrouw H. afWijst, op grond dat zij een dading had aanvaard 
om haar morele schade te vergoeden, en aldus een einde heeft gemaakt aan het tus
sen haar en de beklaagde gerezen geschil"; dat "mevrouw H. daarenboven reeds is ver
goed 'overeenkomstig de wet"'; dat "zij geen hoger beroep heeft ingesteld en dus geen 
partij meer is in het geding"; dat het voormelde vonnis beslist dat het hoger beroep 
van eiseres niet gegrond is en haar in de door haar gemaakte kosten veroordeelt op 
de volgende gronden: "dat haar verzekeraar (verzekeraar van de getroffene H.), (ei
seres) aan wie de rechtbank akte verleent van de hervatting van het geding, in ho
ger beroep opnieuw de aanwijzing van een college van deskundigen vordert ten
einde mevrouw H. te onderzoeken, en daarbij de leemten in het deskundigenonderzoek 
beklemtoont; die partij in haar argumentatie uit het oog verliest dat haar verze
kerde verkregen heeft waar zij recht op had en dat zij geen aanvullende vergoeding 
voor haar kan verkrijgen; dat (eiseres) bij deze rechtsvordering te dezen geen be
lang meer heeft en haar hoger beroep bijgevolg niet ontvankelijk moet worden ver
klaard", 

terwijl, eerste onderdeel, de arbeidsongevallenverzekeraar, met toepassing van de 
artikelen 46, inzonderheid § 1, 4 o, en § 2, en 4 7 van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, zoals zij in het middel zijn aangewezen, een rechtsvordering of een vor
dering tegen de voor het ongeval aansprakelijke kan instellen, met het oog op de te
rugbetaling van de uitbetaalde bedragen, van de door hem betaalde vergoedingen en 
van het kapitaal dat overeenstemt met de waarde van de jaarlijkse vergoeding of van 
de rente die hij krachtens die wet verschuldigd is, en dat die rechtsvordering uitge
oefend wordt ingevolge een indeplaatsstelling die (krachtens de voornoemde artike
len en de artikelen 1249, 1251, inzonderheid 3°, en 1252 van het Burgerlijk Wet
hoek) ertoe strekt de schuldvordering zelf die de getroffene krachtens het gemeen recht 
(met toepassing van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek) tegen de 
voor het arbeidsongeval aansprakelijke derde heeft tot betaling van de vergoeding, tot 
beloop van dezelfde schadebedrag uit het vermogen van de getroffene naar dat van de 
verzekeraar over te dragen, zodat de afstand die de getroffene doet van elke vorde
ring tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke derde, de dading die zij heb
ben aangegaan over de vergoeding van de schade, in zoverre deze gedekt is door de 
Arbeidsongevallenwet, of het gebrek aan een hoger beroep van de getroffene tegen een 
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beslissing die haar vordering tegen de aansprakelijke derde afwijst, niet kunnen wor
den tegengeworpen aan de arbeidsongevallenverzekeraar die met die afstand of met 
die dading niet heeft ingestemd noch afbreuk kan doen aan de rechten die de 
arbeidsongevallenverzekeraar ten aanzien van de derde kan doen gelden noch hem 
het recht kan ontzeggen om in de plaats van de getro:ffene tegen de voor het arbeids
ongeval aansprakelijke derde op te treden tot terugbetaling van de door hem uitge
keerde bedragen en vergoedingen, van de door hem betaalde vergoedingen en van het 
kapitaal dat overeenstemt met de waarde van de jaarlijkse vergoeding of van de rente 
die hij verschuldigd is, en dat tot beloop van het bedrag dat hij volgens het gemeen 
recht aan de getro:ffene verschuldigd is voor dezelfde schade als die welke "overeen
komstig de wet" moet worden vergoed; overigens, hoewel aile uitzonderingen die v66r 
de indeplaatsstelling aan de indeplaatssteller konden worden tegengeworpen welis
waar ook aan de indeplaatsgestelde kunnen worden tegengeworpen, zulks niet geldt 
voor de uitzonderingen die ontstaan zijn na betaling van de schuldvordering die de over
dracht van de schuldvordering tot gevolg heeft gehad, aangezien het vorderings
recht vanaf de betaling op de indeplaatsgestelde is overgegaan, zodat geen enkele akte 
die op de indeplaatssteller betrekking heeft, op dat recht een invloed kan hebben, en, 
te dezen, het beroepen vonnis en de dading die is aangegaan door verweerster en de 
getro:ffene H. (welke, volgens de appelconclusie die verweerster heeft neergelegd op 
de terechtzitting van 30 april 2001, het resultaat was van een briefwisseling die tus
sen 26 januari en 25 maart 1996 is gevoerd en die geleid heeft tot de dading van 16 
juni 1997) tot stand zijn gekomen na de indeplaatsstelling van eiseres, die daarv66r 
reeds uitbetalingen had verricht ten gunste van de getro:ffene, en eiseres met het niet 
beroepen vonnis van 29 november 1991 van de Politierechtbank te Brussel ver
weerster heeft doen veroordelen om haar, in haar hoedanigheid van arbeidsongevallen
verzekeraar die in de plaats is getreden van de rechten van de getro:ffene, een pro
visionele frank te betalen; de omstandigheden dat de getro:ffene H. geen hoger beroep 
heeft ingesteld tegen het beroepen vonnis dat haar vordering afwijst op grond dat zij 
een dading had aanvaard om haar "morele" schade te vergoeden en aldus een einde 
is gemaakt aan het tussen haar en de beklaagde gerezen geschil, dat zij overeen
komstig de wet is vergoed, dat zij geen partij meer is in het geding en zodoende ver
kregen heeft waar zij recht op had (door verweersters vergoeding van haar morele 
schade en door de "overeenkomstig de wet" toegekende vergoeding), weliswaar im
pliceren dat de voormelde getro:ffene zelf geen aanvullende vergoeding meer kan ver
krijgen ten laste van de aansprakelijke derde, maar niet wettelijk impliceren dat ei
seres geen belang meer zou hebben bij de huidige rechtsvordering; eiseres immers nog 
steeds belang heeft bij die vordering en daarentegen, ondanks die omstandigheden, 
nog steeds de mogelijkheid had om hoger beroep in te stellen tegen de beslissing van 
de eerste rechter om haar vordering niet gegrond te verklaren, en om, op grond van 
haar hoger beroep, tegen verweerster de voor het litigieuze ongeval aansprakelijke derde 
op te treden teneinde hem, met toepassing van de artikelen 46, inzonderheid § 1, 4 o, 
en § 2, en 4 7 (zoals zij in het middel zijn vermeld) van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april1971, in hoger beroep te doen veroordelen tot terugbetaling van de uitbeta
lingen die zij krachtens de voormelde wet en tot beloop van het gemeenrechtelijk ver
schuldigde bedrag ten gunste van de getro:ffene heeft verricht als vergoeding voor de 
overeenkomstig de wet te vergoeden schade, en eiseres bijgevolg nog steeds belang had 
om kritiek uit te oefenen op de conclusies van het verslag van de deskundige V. en een 
aanvullend deskundigenonderzoek te vorderen om het bedrag te bepalen dat, val
gens het gemeen recht, aan de getro:ffene verschuldigd was; en het bestreden von
nis bijgevolg niet naar recht is verantwoord en het geheel van de in het middel aan
gewezen wetsbepalingen schendt; het bestreden vonnis, zo het met de overweging dat 
"(eiseres) in haar argumentatie uit het oog verliest dat haar verzekerde (wiens vor
dering door de eerste rechter is verworpen, op grond dat zij een dading heeft aan
vaard om haar morele schade te vergoeden en zij 'overeenkomstig de wet' is ver
goed) verkregen heeft waar hij recht op had en dat zij voor haar geen aanvullende 
vergoeding kan verkrijgen", beslist dat uitgerekend eiseres zelf geen aanvullende scha
devergoeding kan verkrijgen, in dat geval tevens de artikelen 46, inzonderheid § 1, 4°, 
en § 2, en 4 7 (zoals zij in het middel zijn aangewezen) van de Arbeidsongevallenwet 
schendt, aangezien de rechtsvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar, die in de 
rechten van de getro:ffene is getreden tot beloop van de uitbetalingen die hij "over
eenkomstig de wet" ten gunste van de getro:ffene heeft verricht en van het door hem 
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verschuldigde kapitaal van de rente, niet ertoe strekt om in de plaats van de getrof
fene een "aanvullende" vergoeding van de voor het ongeval aansprakelijke derde te 
verkrijgen ten opzichte van de - door de wet niet gedekte - vergoeding die aan de 
getroffene voor zijn "morele" schade is verschuldigd, en ten opzichte van de vergoe
ding die aan de getroffene krachtens de arbeidsongevallenwet is verschuldigd, maar 
uitsluitend ertoe strekt aan de arbeidsongevallenverzekeraar de vergoeding uit te be
talen die, met toepassing van de gemeenrechtelijke regels, verschuldigd is tot ver
goeding van de door de getroffene geleden schade en tot beloop van het bedrag dat aan 
de getroffene is uitbetaald en krachtens de Arbeidsongevallenwet was verschuldigd 
(schending van het geheel van de in het middel aangewezen wetsbepalingen); 

Wat het eerste onderdeel betreft: 

Overwegende dat de dading die de getroffene door een arbeidsongeval en 
de voor dat ongeval aansprakelijke derde hebben aangegaan zonder instem
ming van de arbeidsongevallenverzekeraar van die getroffene, aan laatst
genoemde niet kan worden tegengeworpen; dat de door de getroffene ge
dane afstand, die het gevolg is van een dergelijke dading, de 
arbeidsongevallenverzekeraar noch het recht om te handelen noch het be
lang ontzegt om in rechte op te treden, in de hoedanigheid van indeplaats
gestelde in de rechten van de getroffene, die hij v66r de dading verkregen heeft 
met toepassing van de artikelen 46, § 1, 4°, en § 2, en 47 van de 
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, teneinde van de aansprakelijke derde 
de terugbetaling te verkrijgen van de door hem uitgekeerde bedragen, van 
de door hem betaalde vergoedingen en van het kapitaal dat overeenstemt met 
de waarde van de jaarlijkse vergoeding of van de rente die hij krachtens die 
wet verschuldigd is, en dat tot beloop van het bedrag dat volgens het ge
meen recht aan de getroffene verschuldigd is voor dezelfde schade als die 
welke krachtens die wet wordt vergoed; 

Overwegende dat de appelrechters het door eiseres tegen de eerste rech
ter ingestelde hoger beroep "niet gegrond" verklaren, op grond dat die rech
ter "de vordering van (de getroffene), mevrouw H., afgewezen heeft, op grond 
dat zij een dading had aanvaard om haar morele schade te vergoeden, en al
dus een einde heeft gemaakt aan het tussen haar en (verweerster) gere
zen geschil; (. .. ) dat mevrouw H. daarenboven thans 'overeenkomstig de wet' 
is vergoed; dat zij geen hoger beroep heeft ingesteld; dat zij dus geen par
tij meer is in het geding; (. .. ) dat (eiseres, arbeidsongevallenverzekeraar van 
de getroffene), uit het oog verliest dat haar verzekerde verkregen heeft waar 
zij recht op had en dat zij voor haar geen aanvullende vergoeding kan ver
krijgen; dat (eiseres) bij deze rechtsvordering te dezen geen belang meer heeft 
(. .. )", en hun beslissing aldus niet naar recht verantwoorden; 

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; ver
oordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel, uitspraak doende in hoger beroep. 

24 oktober 2001 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggeuer : de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie van de h. Spreutels, advocaat
generaal - Advocaat : mr. Simont. 
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Nr. 571 

2• KAMER- 24 oktober 2001 

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN - BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP
RAADKAMER- OVERZENDING VAN DE STUKKEN AAN DE PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF 
VAN BEROEP- BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING- ONTVANKELIJKHEID. 

Het cassatieberoep is niet ontvankelijk, wanneer het gericht is tegen de beslissing van 
de raadkamer die beveelt dat de stukken van het onderzoek, met inbegrip van een staat 
van de overtuigingstukken en van de processen-verbaal waarin het voorwerp van het 
aan eiser ten laste gelegde misdrijf vastgesteld wordt, onverwijld door de procu
reur des Konings aan de procureur-generaal bij het hof van beroep overgezonden zul
len worden en daarenboven een beschikking tot gevangenneming wijst, aangezien die 
beslissing is gewezen onder voorbehoud van een volledig onderzoek van de gege
vens van het dossier, dat door de kamer van inbeschuldigingstelling moet worden ver
richt (1). (Artt. 133, 221 tot 239 Sv.; art. 26, § 5, Wet Voorlopige Hechtenis.) 

(0 ... ) 

ARREST (vertaling) 

(A.R. P.Ol.1338.F) 

HET HOF;- Gelet op de bestreden beschikking, op 14 september 2001 
gewezen door de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik; 

Overwegende dat de raadkamer, wanneer zij de stukken overzendt aan de 
procureur-generaal bij het hofvan beroep met het oog op de inbeschuldi
gingstelling, een beschikking tot gevangenneming kan uitvaardigen en de on
middellijke tenuitvoerlegging ervan kan bevelen; dat die beslissing even
wei wordt gewezen onder voorbehoud van een volledig onderzoek van de 
gegevens van het dossier, dat krachtens de artikelen 221 tot 239 van het Wet
hoek van Strafvordering door de kamer van inbeschuldigingstelling moet wor
den verricht; dat de aldus aan het toezicht van het hof van beroep onder
worpen beslissing van de raadkamer die de gevangenneming beveelt, door 
de aard en het voorwerp ervan, niet vatbaar is voor cassatieberoep; 

Dat de voorziening niet ontvankelijk is; 

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

24 oktober 2001- 2• kamer- Voorzitter: de h. Lahousse, afdelingsvoorzitter
Verslaggever : de h. Close - Gelijkluidende conclusie van de h. Loop, advocaat
generaal. 

(1) Zie Cass., 16 jan. 1979 (A. C., 1978-79, 556); 3 sept. 1991, A.R. 5839, nr. 2. 
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ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 
Bijlage bij DEEL 8 van JAARGANG 2001 

INHOUDSOPGAVE 

Overheidsopdrachten (Werken. Leveringen. Dien- 21 september 
sten). 

Wegverkeer. 21 september 

Erfdienstbaarheid. 21 september 

Cassatiemiddelen. 21 september 

Verwijzing van een rechtbank naar een andere. 21 september 

Verwijzing van een rechtbank naar een andere. 21 september 

Advocaat - Rechten van de Mens - Rechtsbeginse- 21 september 
len (Algemene)- Recht van verdediging- Rech-
terlijke organisatie - Wraking - Cassatieberoep -
Redenen van de vonnissen en de arresten. 

Cassatiemiddelen. 24 september 

Paritair comite. 24 september 

Rechtsmisbruik - Ondernemingsraad en veiligheids- 24 september 
co mite. 

Arbeidsongeval. 24 september 

Valsheid en gebruik van valse stukken. 25 september 

Heling. 25 september 

Cassatie - Oplichting - Misdrijf. 25 september 

Voorlopige hechtenis - Onderzoeksgerechten. 25 september 

Rechten van de Mens - Recht van verdediging - 26 september 
Deskundigenonderzoek. 

Douane en accijnzen - Veroordeling met uitstel en 26 september 
opschorting van de veroordeling- Geestrijke dran-
ken - Belasting. 

Redenen van de vonnissen en arresten - Recht- 26 september 
banken - Bevoegdheid en aanleg - Sport. 

Cassatieberoep - Bevoegdheid en aanleg - Onder-
zoek in strafzaken - Samenhang - Onaantast-

26 september 

bare beoordeling door de feitenrechter - Onderzoeks-
gerechten. 

Cassatieberoep - Gerechtskosten. 26 september 

Loon - Bewijs. 27 september 

-, 

Nr. 481 

Nr. 482 

Nr. 483 

Nr. 484 

Nr. 485 

Nr. 486 

Nr. 487 

Nr. 488 

Nr. 489 

Nr. 490 

Nr. 491 

Nr. 492 

Nr. 493 

Nr. 494 

Nr. 495 

Nr. 496 

Nr. 497 

Nr. 498 

Nr. 499 

Nr. 500 

Nr. 501 



-2-

Vonnissen en arresten. 

Inkomstenbelastingen - Redenen van de vonnis
sen en arresten - Rechtsbeginselen (Algemene) -
Arbitragehof- Prejudicieel geschil. 

Inkomstenbelastingen- Arbitragehof- Prejudi
cieel geschil. 

Inkomstenbelastingen. 

Arbitragehof- Prejudicieel geschil - Cassatie
middelen. 

Europese Unie. 

Redenen van de vonnissen en arresten. 

Arbeidsongeval- Verjaring -Arbitragehof- Pre
judicieel geschil. 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite. 

Rechterlijke organisatie - Rechtsbeginselen 
(Algemene) - Rechtbanken. 

Radio- en televisieomroep. 

Valsheid en gebruik van valse stukken. 

Bewijs - Prejudicieel geschil - Oplichting. 

Cassatieberoep- Onderzoek in strafzaken. 

Herziening. 

Cassatieberoep. 

Rechterlijke organisatie - Onderzoeksgerechten -
Onderzoek in strafzaken - Rechtsbeginselen 
(Algemene). 

Rechterlijk gewijsde- Strafvordering. 

Veroordeling met uitstel en opschorting van de 
veroordeling - Redenen van de vonnissen en ar
resten. 

Vreemdelingen. 

Onderzoeksgerechten - Voorlopige hechtenis. 

Koophandel. Koopman - Faillissement, faillis-
sementsakkoord en gerechtelijk akkoord. 

Beslag. 

Rechtbanken. 

Verwijzing van een rechtbank naar een andere. 

Openbaar ministerie - Verwijzing van een recht
bank naar een andere. 

27 september Nr. 502 

28 september Nr. 503 

28 september Nr. 504 

28 september Nr. 505 

28 september Nr. 506 

28 september Nr. 507 

28 september Nr. 508 

1 oktober Nr. 509 

1 oktober Nr. 510 

2 oktober Nr. 511 

2 oktober Nr. 512 

2 oktober Nr. 513 

2 oktober Nr. 514 

2 oktober Nr. 515 

2 oktober Nr. 516 

2 oktober Nr. 517 

2 oktober Nr. 518 

3 oktober Nr. 519 

3 oktober Nr. 520 

3 oktober Nr. 521 

3 oktober Nr. 522 

4 oktober Nr. 523 

4 oktober Nr. 524 

5 oktober Nr. 525 

5 oktober Nr. 526 

5 oktober Nr. 527 
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Verwijzing van een rechtbank naar een andere. 8 oktober Nr. 528 

Verwijzing van een rechtbank naar een andere. 8 oktober Nr. 529 

Inkornstenbelastingen. 8 oktober Nr. 530 

Arbeidsongeval. 8 oktober Nr. 531 

Redenen van de vonnissen en arresten. 8 oktober Nr. 532 

Arbeidsongeval - Gerechtskosten. 8 oktober Nr. 533 

Vonnissen en arresten. 8 oktober Nr. 534 

Straf- Veroordeling met uitstel en opschorting van 9 oktober Nr. 535 
de veroordeling. 

Vonnissen en arresten. 9 oktober Nr. 536 

Verjaring. 9 oktober Nr. 537 

Straf- Misdrijf. 9 oktober Nr. 538 

Voorlopige hechtenis. 9 oktober Nr. 539 

Cassatieberoep. 10 oktober Nr. 540 

Hoger beroep. 10 oktober Nr. 541 

Verwijzing van een rechtbank naar een andere. 10 oktober Nr. 542 

Rechterlijke organisatie. 12 oktober Nrr543 

Stedenbouw - Vonnissen en arresten. 12 oktober Nr. 544 

Inkornstenbelastingen - Vonnissen en arresten. 12 oktober Nr. 545 

Levensonderhoud. 12 oktober Nr. 546 

Aansprakelijkheid buiten overeenkornst. 16 oktober Nr. 547 

Nieuwe vordering - Hoger beroep. 16 oktober Nr. 548 

Wegverkeer. 16 oktober Nr. 549 

Rechten van de Mens - Grondwet - Hoger be- 17 oktober Nr. 550 
roep - Burgerlijke rechtsvordering- Redenen van 
de vonnissen en arresten. 

Grondwet - Redenen van de vonnissen en arresten 17 oktober Nr. 551 
- Rechten van de Mens - Strafvordering- Douane 
en accijnzen - Bewijs. 

Hof van assisen. 17 oktober Nr. 552 

Voorlopige hechtenis - Cassatiemiddelen - Rech- 17 oktober Nr. 553 
ten van de Mens - Recht van verdediging. 

Rechten van de Mens - Voorrecht van rechtsmacht 17 oktober Nr. 554 
- Recht van verdediging- Arbtragehof- Preju-
dicieel geschil - Cassatiemiddelen - Bewijs. 

Verbintenis - Bewijs. 18 oktober Nr. 555 
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Koop. 18 oktober Nr. 556 

Rechtsbeginselen (Algemene) - Redenen van de 19 oktober Nr. 557 
vonnissen en arresten - Rechten van de Mens -
Recht van verdediging. 

Aansprakelijlmeid buiten overeenkomst. 19 oktober Nr. 558 

Verzekering. 19 oktober Nr. 559 

Beslag. 19 oktober Nr. 560 

Grondwet - Inkomstenbelastingen - Wetten. De- 22 oktober Nr. 561 
creten. Ordonnanties. Besluiten - Cassatieberoep. 

Arbeidsovereenkomst - Redenen van de vonnis- 22 oktober Nr. 562 
sen en arresten. 

Werkloosheid. 22 oktober Nr. 563 

Samenvoeging van zaken - Cassatiemiddelen - 22 oktober Nr. 564 
Ondernemingsraad en veiligheidscomite - Cassatie-
beroep. 

Redenen van de vonnissen en arresten. 23 oktober Nr. 565 

Veroordeling met uitstel en opschorting van de 23 oktober Nr. 566 
veroordeling. 

Cassatieberoep - Taalgebruik. 23 oktober Nr. 567 

Arbeidsongeval- Prejudicieel geschil- Cassatie - 24 oktober Nr. 568 
Vonnissen en arresten- Rechtbanken- Aanspra-
kelijkheid buiten overeenkomst. 

Vonnissen en arresten. 24 oktober Nr. 569 

Arbeidsongeval - lndeplaatsstelling - Dading. 24 oktober Nr. 570 

Cassatieberoep. 24 oktober Nr. 571 
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