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TOETSING VAN DE GRONDWE'ITIGHEID 

EN TOETSING VAN DE VERENIGBAARHEID 

MET DE VERDRAGEN 

Nederlandse vertaling van de redevoering door eerste advocaat
generaal J. Velu uitgesproken op de plechtige openingszitting 
van bet Hoi van Cassatie op 1 september 1992. 

INLEIDING 

1. Ik ben mij er terdege van bewust hoezeer de titel van deze re· 
de : « Toetsing van de grondwettigheid en toetsing van de verenig· 
baarheid met de verdragen » met betrekking tot het voegwoord 
« en » dubbelzinnig kan lijken. 

Een hooggeleerde professor wees er onlangs op dat het gebruik 
van dat voegwoord in een titel inderdaad dubbelzinnig is. « Het 
kan - zo opperde hij - pervers en bijna uitdagend zijn : Corneille 
en Racine, Voltaire en Rousseau, de logheid en de sierlijkheid, de 
woorden en de zaken » ... « het kan samenvoeging bedoelen of op
eenvolging, maar evenzeer vergelijking als wederzijdse be'invloe
ding, tegenstelling of verder contradictie en zelfs mededinging » 
(1). 

Het zou zeker een belangwekkende studie opleveren, wanneer 
men in het Iicht van elk van die standpunten, die door die verschil
lende betekenissen zijn ingegeven, de verhouding tussen de toet
sing van de grondwettigheid en de toetsing van de verenigbaar
heid met de verdragen gaat onderzoeken. Mijn opzet zal beschei
dener zijn. 

2. Ik wou het eerste dee! van mijn uiteenzetting besteden aan 
het opmaken van de stand van zaken in het hedendaagse Belgi-

{1) DRAGO, R., Toespraak op het colloquium « Conseil constitutionnel et Conseil 
d'Etat» (Parijs, 21-22 januari 1988), in Conseil constitutionnel et Consell d'Etat, Pa
rijs, 1988, p. 39. 
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sche recht, met betrekking tot de toetsing van de grondwettigheid 
en de toetsing van de verenigbaarheid met de verdragen gelet op 
de nog steeds voortdurende ontwikkelingen die zich seder\ bijna 
een kwart eeuw in de grondwettelijke wetgeving en rechtspraak 
aftekenen. 

In het tweede gedeelte zal ik dan een probleem onderzoeken dat 
nauw verwant is aan het samenbestaan van die twee toetsingswij
zen en dat mijns insziens fundamenteel is. Voor een goed begrip 
ervan client men steeds voor ogen te houden dat de toetsing van de 
grondwettigheid impliceert dat de Grondwet voorrang heeft, in· 
zonderheid op de wetgevende akten, terwijl de toetsing van de ver· 
enigbaarheid met de verdragert de voorrang impliceert van de ver
dragen met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, inzon
derheid op de wetgevende alden. Maar - en U zal mer ken dat dit 
meer dan een werkhypothese is - wie krijgt voorrang bij een con
flict tussen verdrag en Grondwet? Met andere woorden, dient het 
bevoegde rechtscollege bij een dergelijk conflict de norm van het 
verdrag met rechtstreekse uitwerking als een referentienorm te 
hanteren en, bijgevolg, de Grondwet aan het verdrag te toetsen, of 
client daarentegen de grondwettelijke norm als referentienorm te 
gelden en het verdrag aan de Grondwet te worden getoetst? Kort
om, leidt het conflict verdrag · Grondwet tot een toetsing van de 
grondwettigheid of tot een toetsing van de verenigbaarheid met 
het verdrag? 

I. DE HUIDIGE STAND VAN DE TWEE SOORTEN TOETSING 

A. De toetsing van de grondwettigheid 

3. Gedurende meer dan een eeuw, meer bepaald tot in 1948, 
oefende uw Hof de controle uit op de toepassing en de uitlegging 
van de grondwette!ijke regels. Seder\ 1948, het jaar waarin de 
Raad van State werd ge1nstalleerd, en vooral seder\ 1984, het jaar 
waarin het Arbitragehof werd ge1nstalleerd, is die controle ver· 
deeld ( 1 bis). 

Het Arbitragehof heeft immers niet de uitsluitende bevoegdheid 
om de akten van de openbare mach\ aan de Grondwet te toe\· 

(1 bis) Over de rechtsleerstellige studies betreffende de jurisdictionele toetsing van 
de grondwettigheid van. de akten van de openbare macht, zie de bibliografische aan
wijzingen in ALEN, A, Algemene beginselen en grondslagen van het Belgisch pu
bliekrecht, deel I, Brussel, 1988, p. 109-110; ANDERSEN, R., DELPEREE, F., JA
DOT, B., LEJEUNE, Y., RASSON-ROLAND, A, RIGAUX, M.F., SIMONART, H., 
TULKENS, F., en VAN COMPERNOLLE, J., LaCour d'arbitrage, Actualites et per
spectives, Brussel, 1988, p. 417-429. 

DELVA,.J., « Actualiteit van de confrontatie van de rechter met de toetsing van de 
Wet aan de Grondwet », T.B.P., 1978, p. 379 e.v. 

DUMONT, H., « Le contr6le de la constitutionnalitE:'l des lois en Belgique : fonction 
juridictionnelle ou politique ? », in Fonction de juger et pouvoir judiciaire, Brussel, 
1983, p. 71·174. 

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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sen (2). Dat toezicht staat in ons recht aan verschillende klassen 
van rechtscolleges. In dat opzicht client een onderscheid te worden 
gemaakt tussen de bevoegdheden van de gerechtelijke en van de 
administratieve rechtscolleges, enerzijds, en die van het Arbitra
gehof anderzijds. 

1° De gerechtelijke en de administratieve rechtscolleges 

4. De gerechtelijke rechtscolleges en de administratieve rechts
colleges zijn bevoegd en verplicht om na te gaan of de administra
tieve akten respectievelijk de gerechtelijke akten verenigbaar zijn 
met het geheel van de grondwettelijke regels, maar ze zijn slechts 
in zeer uitzonderlijke gevallen bevoegd om de grondwettigheid 
van de wetgevende akten te toetsen. 

a) De toetsing van de administratieve akten 

5, De toetsing van de grondwettigheid, door de gerechtelijke en 
de administratieve rechtscolleges, van de akten van de verschil· 
lende administratieve overheden kan worden gevraagd door aile 
rechtzoekenden die de vereiste hoedanigheid en het vereiste be
lang hebben, ongeacht de grondwettelijke regel die zogezegd is ge
schonden. Die toetsing kan bijexceptie of bij wege van rechtsvor
dering worden uitgeoefend. 

6. De toetsing bij wege van exceptie berust op artikel 107 van de 
Grondwet luidens hetwelk « de hoven en rechtbanken de algeme
ne, provinciale en plaatselijke besluiten en verordeningen aileen 
toepassen in zover zij met de wetten overeenstemmen ». Er wordt 
aangenomen dat aile rechtscolleges, zowel gerechtelijke als admi
nistratieve, die bepaling horen toe te passen, en dat hun toetsing 
de toetsing van de grondwettigheid van besluiten en reg!ementen 
omvat. Ingevo!ge die bepa!ing zijn uw Hof en de andere gerechte-

{Vervolg noot van vorige biz.) 

LEYSEN, R., en SMETS, J., Toetsing van de wet aan de Grondwet in BelgiiJ, Zwol~ 
le, 1991. 

FALYS, J., LEURQUIN, F., en SIMONART, H.,« Le contr6le juridictionnel des lois. 
Etat de la question. A) la doctrine 1831-1940 »,in Actualite du contrOle juridictionnel 
des lois, Brussel, 1973, p. 323-339. 

MAST, A., en DUJARDIN, J., Overzicht van bet Belgisch grondwettelijk recht, 
Be uitg., Gent, 1985, p. 450-463. 

ORIANNE, P., « Le contr6le juridictionnel des lois. Etat de la question. B) La doctri
ne 1940-1971 », in Actualite du contr6Je juridictionnel des lois, Brussel, 1973, p. 
339-349. 

VELAERS. J., Van Arbitragehof tnt Grondwettelijk Hof, Antwerpen, 1990, 
p. 553-569. 

VELU, J. met de. medewerking van QUERTAINMONT, P., en LEROY, M., Droit pu
bh'c, deel I, Brussel, 1986, p. 209-266. 

(2) LEROY, M., « Conflits ailleurs qu'A la Cour d'arbitrage » in L'll.vi>nement des 
Communautes et des Regions, Brussel, 1990, p. 99-144; RASSON-ROLAND, A.," La 
jurisprudence de la Cour d'arbitrage et systeme constitutionnel : l'exercice de la 
fonction ju:idictionnelle »,in ANDERSEN, R., e.a., La Cour d'arbitrage, Brussel, 1988, 
p. 263-289, mz. nr. 264, p. 266. 
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lijke rechtscolleges alsook de Raad van State en de administratie
ve rechtscolleges bevoegd om, binnen de perken van hun res
pectieve bevoegdheden, na te gaan of de akten van de nationale 
Uitvoerende Macht, van de gemeenschaps- en gewestexecutieven 
in overeenstemming zijn met de verschillende grondwettelijke re
gels, inzonderheid met die regels die de fundamentele rechten 
waarborgen en met die regels die de bevoegdheden verdelen tus
sen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, en de toepas
sing van die akten te weigeren als zij oordelen dat zij ongrondwet
tig zijn. 

7. Er bestaan, voor de gerechtelijke of administratieve rechtscol
leges, verschillende soorten toetsing van de grondwettigheid van 
de administratieve akten bij wege van rechtsvordering. 

Die beroepen bij wege van rechtsvordering - die dus op een 
schending van de Grondwet zijn gegrond - maken derhalve, in 
ruime zin van het woord, werkelijke grondwettelijke beroepen uit. 
De enen vallen onder de bevoegdheid van de Gerechtelijke Macht. 
Het zijn: 

- de vordering tot herstel van de schade ten gevolge van de OJ1· 
grondwettige administratieve akte, ingesteld krachtens de artike
len 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek; evenals 

- de vordering in gerechtelijk kort geding tegen een ongrond
wettige administratieve akte, als bepaald bij artikel 584 van het 
Gerechtelijk Wetboek, krachtens hetwelk de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, in aile gevallen die hij spoedeisend 
acht, bij voorraad uitspraak doet in aile zaken, behalve die welke 
de wet aan de Rechterlijke Macht onttrekt. 

De andere vallen onder de bevoegdheid van de Raad van State. 
Het zijn: 

- het beroep tot nietigverklaring van de ongrondwettige akte 
van een administratieve overheid, als bepaald bij artikel14 van de 
wetten op de Raad van State, gecoordineerd op 12 januari 1973, en 
ook 

- de vordering tot schorsing van de ongrondwettige akte van 
een administratieve overheid, als bepaald bij artikel 17 van de ge
noemde gecoordineerde wetten, gewijzigd bij de wet van 19 juli 
1991. 

8. Wanneer de gerechtelijke of administratieve rechtscolleges 
vaststellen dat een akte van de administratieve overheid ongrond
wettig is, leggen zij, naar gelang van het geval of van het rechts
college, een van de volgende sancties op :de niet-toepasselijkheid 
van de akte (3),de vernietiging ervan (4), de schorsing ervan (5), 
het herstel van de toegebrachte schade (6), het bevelen van voorlo-

(3) Gw., art. 107. 

(4) Gec.W.R.v.St., art. 14. 

(5) Gec.W.R.v.St., artt. 17 en 18. 

(6) B.W., art. 1382 e.v. 
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pige maatregelen ingegeven door het spoedeisende van de zaak 
(7), het opleggen van een dwangsom (8), het opleggen van een 
straf (9) ... 

9. Het Arbitragehof is niet bevoegd om uitspraak te doen over 
ongrondwettigheden die mochten zijn begaan door de nationale 
Uitvoerende Macht, door een gewestelijke of gemeenschapsexecu
tieve of door een andere administratieve overheid (10). 

Wanneer de beweerde schending van de regels die door of 
krachtens de Grondwet zijn vastgelegd om de respectieve be
voegdheden van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten te 
bepalen, of van de grondwettelijke regels inzake de gelijkheid 
voor de wet, het verbod van discriminatie of de vrijheid van onder
wijs, te wijten is aan het eigen toedoen van de nationale Uitvoe
rende Macht, van een gemeenschaps- of gewestexecutieve of van 
een andere administratieve overheid, zijn alleen de gerechtelijke 
en de administratieve rechtscolleges bevoegd om zelf uitspraak te 
doen over de aangevoerde ongrondwettigheid ( 11). Geen enkele 
grondwettelijke noch wettelijke bepaling verplicht die rechtscolle
ges aan het Arbitragehof prejudiciiHe vragen te stellen aangaande 
een beweerde schending van de genoemde regels door een veror
denend of individueel besluit, als die schending niet te wijten lijkt 
aan de wetgevende akte op grond waarvan het besluit is genomen 
(12). 

(7) Ger.W., art. 584 en Gec.W.R.v.St., art. 18. 

(8) Ger.W., art. 1385bis; Gec.W.R.v.St., artt. 17 en 36. 

(9) Sw., Boek II, titels II en IV. 

(10) Arbitragehof, 28 okt. 1986, arrest nr. 28, rolnr. 20; 20 jan. 1987, arrest nr, 31, 
rolnr. 25; 22 april 1987, arrest nr. 35, rolnr. 35; 15 okt. 1987, arrest nr. 40, rolnr. 34; 
29 okt. 1987, arrest nr. 41, rolnr. 38; 10 nov. 1987, arrest nr. 42, rolnr. 37; 25 feb. 1988, ar
rest nr. 47, rolnr. 45; 2 maart 1988, arrest nr. 48, rolnr. 55; 10 maart 1988, arrest nr. 49, 
rolnr. 56; 10 mei 1988, arrest nr. 53, rolnr. 69; 13 okt. 1989, arrest nr. 23/89, rolnrs. 140 
en 142; 25 jan. 1990, arrest nr. 7/90, rolnr. 136; 7 feb. 1991, arrest nr. 2/91, rolnrs. 246 en 
248; 13 feb. 1992, arrest nr. 10/92, rolnrs. 246, 248, 249; R.v.St., 12 mei 1989, nr. 32561, 
Arr.R.v.St., 12 mei 1989, J.L.M.B., 1989, 901. ALEN, A., en MEERSSCHAUT, F.,« Het 
Arbitragebof, (nog steeds) een grondwettelijk hof in wording» in ALEN, A., De derde 
staatshervorming, T.B.P., bijzonder nummer 1989, 54-76, inz. 60; DELPEREE, F., en 
RASSON-ROLAND, A, « Chronique de 1987 » over« la jurisprudence constitution
neUe et l'analyse des decisions », Annuaire international de justice constitutionnelle, 
Parijs, 1987, p. 455·474, inz. p. 456, idem,« Chronique de 1988 »,ibid., p. 245-270, inz. 
p. 246. 

LEROY, M., « Sens et non sens dans le reglement des conflits », J.T., 1989, 
p. 557-561, inz. p. 558; RASSON-ROLAND, A., La jurisprudence de la Cour d'arbitrage, 
inz. p. 266-267; RIGAUX, M. F.,« La jurisprudence de la Cour d'arbitrage et le systeme 
constitutionnel; l'exercice de la fonction gouvernementale », in ANDERSEN, R., e.a., 
La Cour d'arbitrage, Brussel, 1988, p. 255-263; SAROT, J., VANDERNOOT, P., en PE· 
REMANS, E., La jurisprudence de Ja Cour d'arbitrage, Brussel, 1990, p. 46; bijwer
king, 'Brussel, p. 11. 

(11) Dat bet Arbitragehof bevoegd is voor bet toetsen van een wetgevende akte in· 
dien deze de toepassing van een wetsbepaling zou uithollen, leze men o.m. in Arbitra
gehof, 28 okt.1986, arrest nr. 28, rolnr. 20; 22 apri11987, arrest nr. 35, rolnr. 35; 10 nov. 
1987, arrest nr. 42, rolnr. 37. 

(12) R.v.Sl, 12 mei 1989, Arr.R.v.St., 1989, nr. 32561. 
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10. Ten aanzien van de akten van de administratieve overheid 
kan de grondwettelijke toetsing niettemin in bepaalde gevallen 
problemen doen rijzen. 

Ik zal er twee vermelden. 

In het eerste geval vloeit de ongrondwettigheid voort of lijkt ze 
voort te vloeien uit de wet of het decreet of de ordonnantie op 
grand waarvan de akte van de administratieve overheid is gena~ 
men. 

De toestand verschilt naargelang het aangevoerde gebrek een 
beweerde schending oplevert van de regels die de bevoegdheden 
verdelen onder de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, of 
van de regels vervat in de artikelen 6, 6bis of 17 van de Grand wet, 
dan wei bestaat in een beweerde schending van andere grondwet
telijke regels. Als het aangevoerde gebrek die andere grondwette
lijke regels betreft, dient nag verder onderscheid te worden ge
maakt naargelang de administratieve akte op grand van een wet 
of een decreet dan wel op grand van een ordonnantie is genomen. 
Aldus dient men drie hypothesen te onderzoeken. 

Wanneer - eerste hypothese - de aangevoerde ongrondwettig
heid is afgeleid uit schending van bevoegdheidsverdelende regels 
of van de regels vervat in de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grand
wet, en die ongrondwettigheid de wet, het decreet of de ordonnan
tie aantast of lijkt aan te tasten op grand waarvan het besluit is 
genomen, dient het rechtscollege, ingevolge artikel 26 van de bij
zondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof en onder voor
behoud van de in die bepaling vastgelegde uitzonderingen, het Ar
bitragehof te verzoeken uitspraak te doen over de vraag of de 
genoemde grondwettelijke regels door de wet, het decreet of de 
ordonnantie inderdaad geschonden werden (13). Indien het Arbi-

(13) De verklarende nota van de Regering bij bet voorstel tot herziening van 
art. l07ter Gw. had betrekking op bet geval van een koninklijk besluit of het besluit 
van een Executieve dat overeenstemde met de wet of het decreet, maar strijdig was 
met de artt. 6, 6bisof 17 Gw., en zette, met verwijzing naar het arrest Waleffe van het 
Hof van Cassatie van 20 april1950, (Bull. en Pas., 1951, I, 560) uiteen dater twee hypo
thesen te onderscheiden zijn : 

« - ofwel is de wil van de wet- of decreetgever duidelijk : in dat geval mogen de 
rechtscolleges het koninklijk besluit of het besluit van de Executieve niet toetsen aan 
de Grondwet, want anders zouden zij onrechtstreeks de wet of het decreet aan de 
Grondwet toetsen, hetgeen hen verboden is; wei zouden zij omtrent de conformiteit 
van de wet of bet decreet met de artikelen 6, 6bis of 17 van de Grondwet een prejudi
cHHe vraag aan het Arbitragehof kunnen stellen; 

- ofwel is de wil van de wet- of decreetgever onduidelijk : in dat geval gaan de 
rechtscolleges uit van het vermoeden van overeenstemming van de wet of bet decreet 
met de Grondwet, en is de ongrondwettigheid van bet koninklijk besluit of bet besluit 
van de Executieve een teken dat zij buiten de grenzen van de wet of het decreet zijn 
genomen. » 

(Gedr.St., Senaat, B.Z., 1988, nr. 100-3/1°, 2-3). 
In commissie en later in openbare zitting is door de Senaat, en o.a. door de mede

verslaggever Lallemand, tegen die interpretatie zeker een drievoudige kritiek geuit: 

a) het bewuste geval was niet dat waarin een koninklijk besluit of een besluit van 
een Executieve in overeenstemming «is» met de wet of bet decreet en strijdig is met 

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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tragehof oordeelt dat de wet, het decreet of de ordonnantie inder
daad niet verenigbaar is met die grondwettelijke regels, zal het 
gerechtelijke of administratieve rechtscollege vervolgens, naar 
gelang van zijn bevoegdheid, hetzij moeten weigeren het besluit 
toe te passen, hetzij dat besluit nietig verklaren (14). 

Wanneer - tweede hypothese - de aangevoerde ongrondwet
tigheid is afgeleid uit schending van andere regels dan die welke 
de bevoegdheid verdelen onder de Staat, de gemeenschappen en 
de gewesten en de regels vervat in de artikelen 6, 6bisen 17 van de 
Grondwet en die ongrondwettigheid kennelijk de wet of het de
creet aantast of lijkt aan te tasten op grand waarvan het besluit is 
genomen, is het rechtscollege niet bevoegd om de wet of het de
creet te toetsen aan de grondwettelijke regels waarvan de scherr
ding wordt aangevoerd; het kan niet beslissen dat het besluit niet 
kan worden toegepast of nietig is, als het overeenkomstig de wet 
of het decreet is genomen (15). 

(Vervolg noot van vorige blz,) 
een van de artikelen van de Grondwet, maar wei dat waarin bet in overeenstemming 
« scbijnt »met de wet of bet decreet, want in de tweede hypothese komt de nota van 
de R,egering, tot de conclusie dat bet besluit niet in overeenstemming is. 

b) in de eerste hypothese, te weten wanneer de wit van de wet- of decreetgever dui
delijk is, « kunnen » de recbtscolleges niet aileen, maar moeten in beginsel aan het 
Arbitragehof een prejudici€le vraag stellen nopens de verenigbaarheid van de wet of 
het decreet met de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet, omdat, indien men aan de 
rechtscolleges alleen de mogelijkheid laat om een prejudicHHe vraag te stellen, zulks 
erop zou neerkomen dat zij aan het Arbitragehof toevertrouwde grondwetstoetsing 
uitoefenen. 

c) in de tweede hypothese, te weten wanneer de wil van de wet- of decreetgever 
niet duidelijk is, mogen de rechtscolleges, op grond van het Waleffe-arrest, niet uit
gaan van het vermoeden dat de wet of het decreet in overeenstemming is met de ge
noemde artikelen van de Grondwet: zij zijn in beginsel, zoals in de eerste hypothese, 
verplicbt om aan het Arbitragehof een prejudicifile vraag te stellen, want« zoniet zou 
de toetsingsbevoegdheid van dat Hof geen betekenis hebben » en zou de Rechterlijke 
Macht zich op onrechtstreekse wijze de grondwetstoetsing toeeigenen, waartoe zij 
niet bevoegd is. Zie bet verslag van de heren LALLEMAND en LEEMANS, namens 
de Commissie. ( Gedr.St., Senaat, B.Z., 1988, nr. 100-3/2°, p. 5-8). De regering nam die 
interpretatie aan (zie de verklaring voor de Senaat van de beer DEHAENE, minister 
van de lnstitutionele Hervormingen), (Hand., Senaat, 14 juni 1988, p. 511). Over de 
door de Raad van State in zaken van schorsing uitgeoefende toetsing van de schijn
bare ongrondwettelijkheid van de wetgevende normen waarop de voor de raad be
streden beslissingen berusten, zie R.v.St., 30 aug. 1991, ROSIE t. RIZIV nr. 37.546, 
J.T., 1991, p. 676 en de noot van LAGASSE, D. 

(14) Zie o.m. Arbitragehof, 20 jan. 1987, arrest nr. 31, rolnr. 25. ALEN, A., en 
MEERSSCHAUT, F., « Het Arbitragehof (nog steeds) ... », o.c., p. 60; DELPEREE, F., 
en RASSON-ROLAND, A.,« Chronique de 1987 ... », o.c., p. 457; VELAERS, J., HetAr
bitragehof, Antwerpen, 1985, p. 86-87; idem, « Het Arbitragehof : een grondwettelijk 
hof met een beperkte bevoegdheid. Een overzicht van dertien maanden werldng » in 
ALEN, A., en SUETENS, L.P. (ed.) Zeven knelpunten na zeven jaar staatshervor
ming, Brussel, 1988, p. 143-212, inz. p. 186-187. 

(15) Ik meen dat, indien de aangevoerde ongrondwettigheid wegens schending van 
dezelfde regels klaarblijkelijk geen invloed heeft op de wet of het decreet op grond 
waarvan het besluit is genomen, het gerecht kan uitgaan van het vermoeden dat de 
wet of het decreetverenigbaar is met die regels; bet gerecht moet derhalve, naar ge
lang van het geval, verklaren dat het besluit niet toepasselijk of nietig is, op grond 
dat het niet te verenigen is met de beweerdelijk geschonden grondwetsregels ofwel 
dat het buiten de wet of het decreet is genomen. 
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Wanneer - derde hypothese - de ongrondwettigheid is afge
leid uit schending van andere regels dan die welke de bevoegdheid 
verdelen onder de Staat, de gemeenschappen en de gewesten en 
de regels vervat in de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet en 
die ongrondwettigheid de ordonnantie aantast of lijkt aan te tas
ten, op grand waarvan het besluit is genomen, kan het rechtscolle
ge, ingevolge de artikelen 9 en 69 van de bijzondere wet van 
12 januari 1989 betreffende de Brusse!se instellingen, de ordon
nantie toetsen aan de grondwettelijke regels waarvan de schen
ding wordt aangevoerd. Als het oordeelt dat de ordonnantie strij
dig is met een van die regels, dient het te bes!issen dat het besluit, 
naar gelang van het geval, niet kan worden toegepast of nietig is. 

11. Een ander controversieel geval is het geval waarin het ge
brek van ongrondwettigheid een besluit aantast dat op grand van 
een wet op bijzondere machten is genomen. 

De gerechtelijke en administratieve rechtscolleges zijn bevoegd 
om de grondwettigheid van de besluiten op bijzondere machten te 
toetsen, op voorwaarde evenwel dat deze niet door de wetgever 
zijn bevestigd. Wanneer voor een rechtscollege een vraag wordt 
opgeworpen inzake de schending door een wet, een decreet of een 
ordonnantie van de regels die in of krachtens de Grondwet zijn 
vastge!egd ter bepaling van de respectieve bevoegdheden van de 
Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, of van de regels 
vervat in de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet, van een 
besluit op bijzondere machten dat door de wetgever is bevestigd, 
dient het onder voorbehoud van de uitzonderingen bepaald in 
artikel 2fl, § 2, tweede en derde lid, van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Arbitragehof, het Arbitragehof te verzoeken 
op die vraag uitspraak te doen (16). 

(16) Arbitragehof, 8 juni 1988, arrest nr. 58, rolnrs. 54 en 61; 21 dec. 1988, arrest 
nr, 71, rolnr. 75; 2 feb. 1989, arrest nr. 2/89, rolnr. 76; 7 feb. 1990, arrest nr. 9/90, 
rolnr. 111; ALEN, A., en MEERSSCHAUT, F. « Het Arbitragehof (nag steeds) ... », o.c., 
p. 60; DELPEREE, F., en RASSON-ROLAND, A., Chronique de 1988 sur« la jurispru
dence constitutionnelle et I' analyse des decisions », Annuaire international de justice 
constitutionnelle, 1988, p. 245-270, inz. p. 246, en de voetnoten 5 en 6; RIGAUX, M.F., 
«La jurisprudence de la Cour d'arbitrage ... », o.c., nr. 252, p. 256-258; SAROT, J., VAN
DERNOOT, P., en PEREMANS, E.,« La jurisprudence ... », o.c., p. 14, 17, 27, 28, 31, 44, 
45, 51, 94, 157, 158, 164 en 380; bijwerking, Brussel, 1991, p. 126-127; VELAERS, J., Het 
Arbitragehof, Antwerpen, 1985, nrs, 88-91. 

Dat bet Arbitragehof bevoegd is om kennis te nemen van beroepen tot vernietiging 
of prejudicii:He vragen inzake schending van de regels die door of krachtens de 
Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van 
de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, alsmede van de in de artt. 6, 6bis en 
17 Gw. bevoegde regels : 

- door wetgevende akten tot toekenning van bijzondere mach ten aan een Execu
tieve of tot bekrachtiging van de besluiten inzake bijzondere machten. Arbitragehof, 
8 juni 1988, arrest nr, 58, rolnrs. 54 en 61; 2 feb. 1989, arrest nr. 2/89, rolnr. 76; 13 ju
ni 1991, arrest nr. 16/91, rolnr. 244; 

- door wetgevende akten tot geldigverklaring van vernietigde besluiten, Arbitra
gehof, 13 juni 1991, arrest nr. 16/91, rolnr. 244. 
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b) De toetsing van de jurisdictionele akten 

12. Ik vermeld hier enkel pro memorie de toetsing van de grond
wettigheid van de jurisdictionele akten door de gerechtelijke en 
administratieve rechtscolleges. Die toetsing Ievert geen bijzonde
re moeilijkheden op, en bovendien werd nooit betwist dat de gewo
ne rechtscolleges, binnen de per ken van hun respectieve bevoegd
heden, bevoegd zijn om na te gaan of de proceshandelingen en de 
daden van onderzoek, die in de bij hen aanhangig gemaakte zaken 
zijn gesteld, in overeenstemming zijn met de Grondwet en dat zij, 
wanneer zij over een beroep uitspraak dienen te doen, bevoegd 
zijn om de grondwettigheid van de bestreden jurisdictionele be
slissing te toetsen. Doorgaans wordt ongrondwettigheid alsdan ge
sanctioneerd door, naar gelang van het geval, de vernietiging of de 
wij ziging van de aangeklaagde akte. 

c) De toetsing van de wetgevende akten 

13. In de huidige stand van ons recht zijn de gerechtelijke en de 
admi!listratieve rechtscolleges evenwel, in de regel, niet bevoegd 
om de wetgevende akten aan de Grondwet te toetsen. 

14. Tot in 1970 was er in onze Grondwet geen enkele bepaling te 
vinden die de jurisdictionele toetsing van de grondwettigheid van 
de wetten, ontstaan na de datum waarop zij uitvoerbaar was ge
worden, uitdrukkelijk bepaalde of verbood (17). 

V66r 1974 was uw Hof, overeenkomstig een vaste rechtspraak 
die in een twintigtal arresten was vastgelegd (18), van oordeel dat 
de rechtscol!eges niet bevoegd waren om de grondwettigheid van 
de wetten te toetsen. De motivering van de meeste van die arres
ten was uitermate bondig en beperkte zich ertoe te zeggen dat de 
Rechterlijke Macht niet bevoegd is om na te gaan of een bepaalde 
wettelijke bepaling a! dan niet harmonieerde met een bepaald ar
tikel van de Grondwet. In vier Uwer arresten (19) wordt erop ge
wezen dat « aileen de Wetgevende Macht, die op haar gebied soe
verein is, de grondwettigheid van de wetten beoordeelt , en dat 
« het dus niet staat aan de Rechterlijke Macht na te gaan of een 

(17) Wat de vroegere wetten betreft, bepaalt art. 138 Gw. : « Met ingang van de dag 
waarop de Grondwet uitvoerbaar wordt, zijn aile daarmee strijdige wetten, decreten, 
besluiten, reglementen en andere akten opgeheven ». 

(18) Cass., 23 juli 1849 (Bull. en Pas., 1849, I, 443), 16 juli 1894 (ibid., 1894, I, 267), 
19 juli 1921, twee arresten (ibid., 1921, I, 455 en 456); 10 dec. 1928 (ibid., 1929, I, 36), 
13 mei 1935 (ibid., 1935, I, 247), 14 okt. 1935 (ibid., 1936, I, 1), 21 feb. 1938 (ibid., 1938, I, 
61), 10 jan. 1939 {ibid., 1939, I, 4), 29 juni 1939 (ibid., 1939, I, 341), 23 okt. 1939 (ibid., 
1939, I, 434), 29 juni 1944 (ibid., 1944, I, 245), impliciet (zie noot 3, ibid., 1967, I, 241), 
14 mei 1945 (ibid., 1945, I, 160), 18 okt. 1949 (ibid., 1950, I, 90), 14 dec. 1950 (ibid., 1951, I, 
242), 26 nov. 1951 (ibid., 1952, I, 157), 7 feb. 1956 (ibid., 1956, I, 592), 20 sept. 1956 (ibid., 
1957, I, 22), 20 nov. 1962 (ibid., 1963, I, 362) en 21 okt. 1966 (A.C., 1967, 242). 

{19) Cass., 13 mei 1935, 14 okt. 1935, 21 feb. 1938 en 10 jan. 1939 (aangehaald in de 
vorige voetnoot). 
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wet a! dan niet conform de Grondwet is » (20). Met betrekking tot 
de toetsing van de grondwettigheid van de besluitwetten die de 
Koning tijdens de eerste wereldoorlog heeft genomen (21), van de 
besluitwetten tijdens de tweede wereldoorlog genomen door de in 
raad vergaderde ministers {22), en van de besluitwetten genomen 
krachtens wetten op de bijzondere machten (23) heeft U dezelfde 
oplossing gehanteerd. De rechtspraak van andere, zowel gerechte~ 
lijke als administratieve rechtscolleges (24), was doorgaans gelijk
lopend {25). 

15. In 1974, in conflicten tussen de Orde der Geneesheren en 
dokter Le Compte, heeft Uw Hof drie arresten in tuchtzaken gewe
zen, die Uw vorige rechtspraak op de belling leken te zetten. 

Het eerste arrest, van 3 mei 1974 (26), is het bekendste. 

Dokter Le Compte had cassatieberoep ingesteld tegen een be
slissing van de Nederlandstalige raad van beroep van de Orde der 
Geneesheren, en voerde aan, in een van de middelen tot staving 
van zijn voorziening, dat de Koning, bij de opheffing van de wet 
van 25 juli 1938 tot oprichting van de Orde der Geneesheren, niet 
aileen die wet had geschonden, maar oak artikel 67 van de Grand
wet luidens hetwelk de Koning « de verordeningen maakt en de 
besluiten neemt die voor de uitvoering van de wetten nodig zijn, 
zonder ooit de wetten zelf te mogen schorsen of vrijstelling van 

(20) Zie een. w.at uitvoeriger motiv~ring in een arrest van het Hof van Beroep te 
Brussel van 7 JUh 1928, met de vordermg van de procureur-generaal Hayoit de Termi
court, toen substituut-procureur-generaal bij dat hof. (Bull. en Pas., 1928, II, 206). 

(21) Cass .•. 19_juli 19~1, twee arresten (Bull. en Pas., 1921, I, 455 en 456); zie Cass., 
11 feb. en 4 ]Unt 1919 (1bid., 1919, I, 9 en 70, 97 en 153); 18 feb. en 27 april 1920 (ibid., 
1920, I, 62 en 124). 

(22) Cass., 14 mei 1945 (Bull. en Pas., 1945, I, 160); 18 okt. 1949 (ibid., 1950, I, 90); zie 
Cass., 6, 13 en 27 nov. en 11 dec. 1944 (ibid., 1945, I, 23, 33, 54 en 65); 3 maart 1947 (ibid., 
1947, I, 94) en 15 maart 1948 (ibid., 1948, I, 173). 

(23) Cass., 27 jan. 1943 (Bull. en Pas., 1943, I, 32); 7 okt. en 9 dec. 1946 (ibid., 1946, I, 
3?3. en 468); 27 feb. 1947 (ibid., 1947, I, 92); 22 nov. 1948 (ibid., 1948, I, 654); 17 okt. 1949 
(1b1d., 1950, I, 81) en 28 nov. 1955 (ibid., 1956, I, 295 en de noot 3); zie Cass. 10 feb. 
28 juni en 5 juli 1943 (ibid., 1943, I, 61, 273 en 282) en 20 maart 1947 (ibid., 1947, I, 118): 

(24) Zie voor de rechtspraak van de Raad van State : R.v.St., 23 maart 1951 (Arr. 
R.v.St., 1951, nr, 810); 28 jan. 1953 (ibid., 1953, nr. 2151); 14 juli 1955 (ibid., 1955, 
nr. 45~0, Pas., .1956, IV, 131 en noot); 3 okt. 1957 (Arr.R.v.St., 1957, nr. 5807); 
11 apnl1961 (1b1d., 1961, nr. 8532); 20 maart 1964 (ibid., 1964, nr. 10.527); 19 nov. 1967 
(ibid., 1967, nr, 12.665); 12 jan. 1968, vier arresten (ibid., 1968, nrs. 12.755 tot 12.758); 
24 jan. 1969, twee arresten (ibid., 1969, nrs. 13.356 tot 13.359); 31 jan. 1969, twee arres
ten (ibid., 1969, nrs. 13.370 tot 13.371); 18 april1969 (ibid., nr. 13.502); 1 feb. 1972 (ibid., 
1972, nr. 15.657); 12 jan. 1973 (ibid., 1973, nr. 15.657); zie tevens R.v.St., 1 april 1960 
(ibid., 1960, nr, 7757) en 19 dec. 1972 (ibid., nr. 15.632). 

(25) Contra: zie: Carr. Bergen, 30 mei 1928 (Pas., 1928, III, 200); Carr. Brugge, 21 ju
ni. 19?8 (ibid., 1928, III, 202); Kh. Luik, 3 nov. 1937 (Jur. Liege, 1938, 47); Rb. Brussel, 
5 JUnt 1973 (R. W., 1972-73, kol. 1002 met noot L.P. Suetens, kol. 1011 e.v.; Pas., 1974, III, 
66); Corr. Brussel, 14 dec. 1973 (Pas., 1974, III, 69). 

(26) Cass., 3 mei 1974 (A.C., 1974, 967) met concl. pr.oc.-gen._GANSHOF VANDER 
MEERSCH. Ook J.T., 1974, p. 564. _.: .. _ -~ . · 
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hun uitvoering te mogen verlenen ». (27) De beer procureur-gene
raal Ganshof van der Meersch stood in zijn conclusie de stelling 
voor dat de gerechtelijke rechtscolleges bevoegd zijn om de grond
wettigheid van de wetten te toetsen (28). 

Uw Hof heeft bet voormeld middel afgewezen en geoordeeld dat 
de wet van 31 maart 1967, op grond waarvan bet besluit nr. 79 van 
10 november 1976 was genomen, een wet op bijzondere machten 
was eh dat zij de Koning had gemachtigd, overeenkomstig arti
kel 78 van de Grondwet, om de wetgeving inzake de geneeskunst 
te herzien en aan te passen (29). 

De rechtsleer was het oneens over de vraag of Uw Hof aldus be
doelde, met wijziging van zijn vroegere rechtspraak, de grondwet
tigheid van de wetten te gaan toetsen: de enen waren van mening 
dat het Hof zijn traditionele rechtspraak trouw was gebleven (30); 
de anderen waren ervan overtuigd dat bet Hof daarvan was afge-

(27) Art. 32, eerste lid, koninklijk besluit nr. 79 van 10 nov. 1967 betreffende de Or
de der Geneesheren bepaalt het volgende : • De Koning bepaalt de datum waarop de 
wet van 25 juli 1938 tot oprichting van de Orde der Geneesheren wordt opgeheven en 
deze waarop het tegenwoordige besluit in werking treedt ». Ingevolge die bepaling is 
op 25 maart 1969 een koninklijk besluit genomen waarin 1 april 1969 als datum tot 
opheffing van de wet van 1938 en tot inwerkingtreding van het besluit nr. 79 is vastge
steld. Art. 32, K.B. nr. 79 van 10 nov. 1967 en K.B. van 25 maart 1969 zijn vernietigd 
.door een arrest van de R.v.St. van 17 okt. 1972 (B.S., 10 feb. 1973), in zoverre zij art. 3, 
vierde lid, W. van 25 juli 1938 opheffen. 

(28) J.T., p. 564 e.v.; vgl. de cone!. proc.-gen. DUMON, toen eerste advocaat-gene
raal, bij Cass., 23 juni 1974 (A.C., 1974, p. 1196). 

(29) • Overwegende, zegt het arrest, dat het koninklijk besluit nr. 79 van 10 nov. 
1967, op grond van de artt. 1, 8°, a, en 3 van de wet van 31 maart 1967, in a rtikel be
paalt dat voor de Orde der Geneesheren, opgericht door de wet van 25 juli 1938, voor
taan de bepalingen van dit besluit gelden, en, in artikel 32, de Koning ertoe machtigt 
de datum waarop de wet van 25 juli 1938 wordt opgeheven en die waarop dat besluit 
in werking treedt vast te stellen; dat het koninklijk besluit van 25 maart 1969 in arti
kel 1 de datum waarop het koninklijk besluit nr. 79 van 10 nov. 1967 in werking 
treedt, alsmede de datum waarop de wet van 25 juli 1938 is opgeheven, op 1 april1969 
bepaalt; overwegende dat artikel 78 van de Grondwet toestaat dat een bijzondere wet, 

-krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, de uitoefening van de verordenende 
macht van de Koning buiten de door artikel67 van de Grondwet gestelde grenzen uit

. breidt; overwegende dat de Koning derhalve op grond van de wet tot bevoegdverkla
ring van 31 maart 1967 bij het koninklijk besluit nr. 79 van 10 nov. 1967 heeft kunnen 
beslissen tot opheffing van de wet van 25 juli 1938; overwegende dat, in zoverre het 
koninklijk besluit van 25 maart 1969 de datum bepaalt waarop de wet van 25 juli 1938 
is opgeheven, bet regelrnatig is genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit 
nr. 79 van 10 nov. 1967, overeenkomstig artikel 67 van de Grondwet; dat h et middel 
naar recht faalt. • 

(30) MAST, A., • Le controle juridictionnel de Ia constitutionnalite des lois •, 
R.C.J.B., 1975, 216 e.v.; idem, Overzicht van h et Belgisch grondwettelijk recht, 7e dr., 
1983, p. 439, RIMANQUE, K., • Overwegingen naar aanleiding van het Cassatiearrest 
van 3 mei 1974 in zake LeCompte tegen de Orde der Geneesheren •, T.B.P., 1974, p. 
255 e.v., idem, • Het vraagstuk van de rechterlijke toetsing van de grondwettigheid 
der wetten. Synthese van een actuele kwestie •, R. W., 1974-1975, kol. 1871 e.v.; 
SUETENS, L.P., • Oerechtelij~e. to_etsing van de wet en het constitutionaliteitspro
bleem van wetten met regionaal toepassingsgebied •, R.W., 1974-197_5, !<_ol._ 1_72~ ~·Y: 
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weken (31). Sommige auteurs stelden vast dat hun interpretatie 
van het arrest werd bevestigd (32) of tenietgedaan (33) door latere 
arresten van Uw Hof. De bewoordingen van het arrest zijn onge
twijfeld voor verschillende uitleggingen vatbaar. Uw Hof heeft 
weliswaar niet langer uitdrukkelijk gesteld1 zoals in zijn vroegere 
arresten, dat de rechtscolleges niet bevoegd zijn om de grondwet
tigheid van de wetten te toetsen, maar het trad evenmin uitdruk
kelijk de stelling van het openbaar ministerie bij. Zelfs a! kan men 
aannemen dat dit arrest oordeelde, zij het impliciet, dat de wet op 
de bijzondere machten van 31 maart 1967 door de Wetgevende 
Macht kon worden genomen overeenkomstig artikel 78 van de 
Grondwet, dan is de controverse thans doelloos geworden. 

Uw Hof heeft op 25 juni en 6 september 1974, inzake dezelfde 
partijen, twee arresten in dezelfde zin gewezen (34). In geen van 
Uw latere arresten is over dat probleem duidelijk stelling gena
men (35). Overigens, sedert het arrest van Uw Hof d.d. 27 !!lei 1991 

(31) DELPEREE, F., Droit constitutionnel, Brussel, 1980, I, p. 114-115; DE MEYER, 
J., noot bij het Arrest van het Hof van Cassatie van 3 mei 1974, R. W., 1974-1975, kol. 
102 e.v.; idem, « Avis sur la rfdorme des institutions », T.B.P., 1975, bijzonder nr., 
p. 333 e.v., inz. p. 344; VANWELKENHUYZEN,A., « L'attribution de pouvoirs speciaux 
et le contr6le judiciaire de la constitutionnalite des lois. A propos de I' arret de la Cour 
de cassation du 3 mai 1974 », J.T., 1974, p. 577 e.v. en p. 597 e.v. Zie ook : HAES
BROUCK, E.,« Gerechtelijke toetsing van de wet en het constitutionaliteitsprobleem 
van wetten met regionaal toepassingsgebied », R.W., 1974~1975, kol. 1597. 

(32) DELPEREE, F., « La conformite de la loi ala Constitution », R.C.J.B., 1977, 
p. 450 e.v. 

(33) DE JONGHE, J., en REYNTJENS, F.,« De twijfels van het Hof van Cassatie », 
R. W., 1975-1976, kol. 2113 e.v., inz. kol. 2114. Volgens die auteurs was er sinds een ar· 
rest van het Hof van 14 jan. 1976 ongetwijfeld een ~entering gekomen in de recht
spraak. Zie REYNTJENS, F., « De wetten zijn nog steeds onschendbaar », R. W:, 
1974-1975, kol. 1788-1789. 

(34) Cass., 25 juni 1974 (A.C., 1974, 1196) met concl. proc.-gen., DUMON, toen eerste 
adv.-gen.; Cass., 6 sept. 1974 (ibid., 1975, 21). 

(35} Er zijn weliswaar tot staving van een cassatieberoep al middelen aangevoerd 
waarin impliciet of uitdrukkelijk gewag wordt gemaakt van de onwettigheid van een 
wetgevende akte. 

Het Hof heeft niet meer van ambtswege beslist dat middelen niet ontvankelijk wa
ren op grand dat het voor die grieven onbevoegd was. 

Het heeft soms een middel niet ontvankelijk verklaard omdat het van belang was 
ontbloot (Cass., 14 jan. 1976, A.C., 1976, 547). 

In andere arresten beslist het Hof dat het niet behoefde te onderzoeken of de Rech· 
terlijke Macht aldan niet bevoegd is om de grondwettigheid van de wetten en deere
ten te toetsen, omdat het van oordeel was dat de grondwetsregel waarvan schending 
was aangevoerd, niets te maken had met de regel die is voorgeschreven of vastge
steld bij de bepaling van de wetgevende akte, waarvan wordt beweerd dat zij on
grondwettig is. (Cass., 16 feb. 1984, A.R. F 544 F, A C., 1983-84, nr. 334). 

Bepaalde arresten zijn uitgelegd in die zin dat zij impliciet toezicht uitoefenen op 
de grondwettigheid van een wetgevende akte (Cass., 11 juni 1979, A.C., 1978-79, 1187; 
30 maart 1981, AR. nr. 2684, ibid., 1980-81, nr. 437; 8 feb. 1982, A.R. nr, 2684, ibid., 
1981-82, nr. 344; 14 jan., AR. 3605,4 maart, A.R. 3640,14 april, A.R. 6645 en 2juni 1983, 
twee arresten, AR. 6708 en 6608, ibid., 1982-83, nrs. 285, 369, 443, 546 en 547). 

Overigens, toen het Hof uitspraak diende te doen op een middel volgens hetwelk 
de ongrondwettigheid niet te vinden was in een wetgevende akte zelf, maar in de in
terpretatie van de rechter ervan, heeft het in bepaalde arresten impliciet toezicht uit
geoefend op de grondwettigheid van die interpretatie (Cass., 20 nov. 1975, A. C., 1976, 
359, met concl. 0. M. in Bull. en Pas., 1976, I, 349 e. v, en R.C.J.B., 1977, p, 446 met nota 
van F. DELPEREE; 8 dec. 1976 {A.C., 1976, 394) en 16 nov. 1983, A.R. 3116, ibid., 
1983-84, nr. 147). 
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inzake Le Ski (36), blijkt dat de eisers in cassatie, die willen aan
voeren dat een wetgevende akte onverenigbaar is met een funda
menteel recht dat zowel door de Grondwet als door een interna
tionaal verdrag met rechtstreekse werking in de interne rechtsor
de wordt gewaarborgd, er alle baat bij hebben voor uw Hof eerder 
de schending van het verdrag dan de schending van de Grondwet 
aan te voeren. Zulks is bijvoorbeeld het geval voor de midde!en 
ten betoge dat een wetgevende akte onverenigbaar is met de vrij
heid van de gedachte, met de vrijheid van uitdrukking, met het 
recht op eerbiediging van de eigendom, of, voor 1989, met het dis
criminatieverbod (37). Na de arresten van Uw Hof uit 1974, in de 
zaken Le Compte, werd in enkele vonnissen van gerechtelijke 
rechtscolleges de exceptie van ongrondwettigheid van wetten en 
decreten aangenomen (38). De Raad van State zijnerzijds bleef 
trouw aan zijn traditionele rechtspraak, waarbij in voorkomend 
geval ambtshalve de onbevoegdheid werd opgeworpen van de ad
ministratieve rechtscolleges om uitspraak te doen over de grond
wettigheid van de wetten die zij horen toe te passen (39). 

16. Op 26 juni 1975 heeft de Senaat een wetsvoorstel van heer 
Pierson aangenomen (40) waarvan het enige artikel de hoven en 
rechtbanken verbood te oordelen over de grondwettigheid van de 
wetten en decreten (41). Naar dat voorstel werd in 1988 door sena
tor Lallemand in de openbare zitting van de Senaat in volgende 
bewoordingen verwezen : « On peut sourire quelque peu car cette 
proposition pouvait etre suspectee d'inconstitutionnalite. L'inter
pretation de la Constitution n'appartient, de droit, qu'au constitu
ant et non au Iegislateur. Tres curieusement done, notre assem
bh~e semble s'etre aventuree sur un terrain dangereux, puisqu'elle 
a vote !a proposition it !a quasi-unanimite. De plus, si !a Cour de 
cassation avait maintenu sa jurisprudence, elle aurait pu estimer 

(36) Cass., 27 mei 1971 (A.C., 1971, 959) met concl. proc.-gen. GANSHOF VANDER 
MEERSCH. 

(37) Zie de verwijzingen, infra, nr. 32-36. 

(38) Arbeidsrechtb. Brussel, 11 mei 1976 (R. W., 1975-76, kol. 107) en Vredegerecht 
Etterbeek, 4 nov. 1976 (J.T., 1977, p. 257); vgl. Corr. Charleroi, 18 nov. 1980 (J.T., 1981, 
p. 260 en nota J. FALYS). 

(39) R.v.St., 23 sept. 1975 (Arr. R.v.St., 1975, nr. 17.173), 30 maart 1977 (ibid., 1977, 
nr. 18.206), 11 april1979 (ibid., 1979, nr. 19.578), 6 juni 1979 (ibid., 1979, nr. 19.678) en 
28 nov. 1979 (ibid., 1979, nr. 19.943), 28 maart 1980 (ibid., 1980, nr. 20.233), 6 juli i984 
(A.P.M. 1984, nr. 24.591), 23 april, 14 mei en 18 juni 1985 (ibid., 1985, nrs. 25.260,25.326 
en 25.486). 

(40) Zie DELPEREE, F.,« Au nom de la loi », J.T., 1975, p. 489-496; GREGOIRE, M., 
« Vers une nouvelle violation de la Constitution », J_e Soir, 4 nov. 1975. 

(41) Gedr.$t., Senaat, 1974-75, nr. 602/1. 
Volgens de Senaat, zou de stelling dat de Rechterlijke Macht bevoegd is om de 

grondwettigheid van de wetten en decreten te toetsen, " strijdig met de geest van de 
Grondwet, en met de machtenscheiding, zoals de Grondwet die tot stand heeft ge
bracht, strijdig met de wil van de Grondwetgevende Kamers, schadelijk voor de orde 
in de Staat en voor de rechtszekerheid, gevaarlijk voor het boger landsbelang ». (Zie 
het verslag van de H. DE STEXHE, namens de senaatscommissie voor de Justitie, 
Gedr.St., Senaat, zitting, 1974-75, nr. 602/2.) 
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qu'une telle loi etait non conforme a la Constitution et ainsi refu
ser de l'appliquer. Une telle demarche n'aurait pas manque de sa
veur. » (42) 

Het voorstel werd doorgestuurd naar de Kamer (43) die er ver
der geen gevolg aan heeft gegeven (44). 

17. Intussen was BelgH~. met de grondwetsherziening van 
1968-1971, de weg van het federalisme ingeslagen, en die nieuwe 
koers werd van bij het begin gekenmerkt door een versnippering 
van de wetgevende functie : naast de wet, uitgaande van de natio
nale wetgever, konden in bepaalde materies decreten met kracht 
van wet worden genomen door de cultuurraden van de Franse en 
Nederlandse cultuurgemeenschappen. 

Een stelsel met verschillende wetgevers waarin bijgevolg be
voegdheidsconflicten tussen die wetgevers kunnen rijzen, moet lo
gischerwijze leiden tot het instellen van procedures om die con~ 
flicten te voorkomen en te regelen.In een dergelijk stelsel implice~ 
ren de procedures tot regeling van de bevoegdheidsconflicten 
noodzakelijk een toetsing van de normen die kracht van wet heb~ 
ben aan de grondwettelijke regels die de Wetgevende Macht her
verdelen. Al in de zeventiger jaren bleek dat precies de organisa
tie van die procedures een van de meest kiese problemen van de 
staatshervorming was. Welke overheid diende te worden belast 
met de toetsing van de normen die kracht van wet hebben aan de 

(42) Pari. Hand., Sena.a.t, 1988-89, 30 nov. 1988, 413. 

(43) Gedr.St., Kamer, 1974-75, nr. 637. 

(44) Het verslag over bet voorstel tot herziening van artikel107tervan de Grand
wet, dat namens de commissie tot herziening van de Grondwet en de institutionele 
hervormingen door de heren LALLEMAND en LEEMANS (vervolg) is voorgedragen, 
zegt dat een lid van de Commissie eraan had herinnerd « dat in werkelijkheid, zo de 
kamer geen gevolg heeft (had) gegeven aan bet voorstel van de Senaat, zulks niet 
was uit onverschilligheid of vijandigheid tegenover die tekst, maar omdat het Hof 
van Cassatie via" de geijkte kanalen" had laten weten dat bet niet van plan was mee 
te gaan met de door zijn procureur-generaal voorgestelde oplossingen ». (Gedr.St., Se
naat, B.Z., 1988, nr. 100-3/2°, p. 9.) 

In dezelfde zin heeft Senator LALLEMAND op de openbare senaatszitting van 
30 november 1988 het volgende verklaard « la Chambre n'a(vait) pas suivi le S€nat 
parce que, manifestement, des assurances discretes avaient ete donnees que la Cour 
de cassation ne pers€v€rerait pas dans cette voie et, en tout cas, n'affronterait pas le 
pouvoir 1€gislatif sur ce terrain glissant ». (Pari. Hand., Senaa.t, 1988-89, 30 nov. 1988, 
413.) 

Dat leden van bet Hof van Cassatie toendertijd iets dergelijks hebben gezegd is 
mij onbekend. In 1989 wees de emeritus procureur-generaal DUMON op bet vol· 
gende: « Bij weten van de korpscbefs van bet Hof van Cassatie, beeft geen lid van het 
Hoogste Hof enig mandaat of bevoegdheid gekregen om een dergelijke verklaring uit 
te leggen en oak omdat, mochten sommige magistraten uit eigen beweging gehandeld 
hebben, zij in hun beroepsplichten zouden tekortgeschoten zijn » (DUMON, F., « Het 
jurisdictioneel toetsingsrecht van de grondwettigheid der wetten », R. W., 1989-90, 
p. 1-10, inz. p. 7). 
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grondwettelijke regels tot herverdeling van de wetgevende be
voegdheden? De rechters? Sommige rechters? Een bijzondere 
rechter? Een,niet-jurisdictioneel orgaan? (45) 

Een tiental jaren lang werd over die problemen in de rechtsleer 
een groat debat gevoerd. De verschillende opinies van de auteurs 
en bezinningsgroepen kunnen in twee fundamentele strekkingen 
worden ondergebracht. Voor de eerste moest bij de toetsing van de 
nornien die kracht van wet hebben aan de regels tot herverdeling 
van de wetgevende bevoegdheden het parlement het laatste woord 
hebben. 

Voor de andere kan die toetsing alleen maar gebeuren door een 
of meer jurisdictionele of quasi-jurisdictionele organen. Sommige 
vertegenwoordigers van die tweede strekking waren voorstanders 
van een jurisdictionele of quasi-jurisdictionele toetsing door een 
gespecialiseerd orgaan, terwijl anderen die toetsing wilden laten 
uitvoeren door de gerechtelijke en administratieve rechtscolleges, 
hetzij in verspreide orde, hetzij op een centrale marrier door preju:.. 
diciele vragen die, naar gelang van het geval, aan het Hof van Cas~ 
satie of aan de Raad van State zouden worden gesteld, of, zeals 
soms werd gesuggereerd, aan een gemengde kamer van het Hof 
en de Raad. (46) · 

Tijdens de voor ons land op grondwettelijk gebied woelige perio
de werd onze Grondwet herhaaldelijk gewijzigd, inzonderheid om 
te pogen voor dat probleem een bevredigende oplossing te vinden, 
in zoverre zelfs dat men de woorden van die Franse boekhande
laar, aan wie men de tekst van de Grondwet vroeg en die daarop 
antwoordde dat hij geen tijdschriften verkocht, in de mond van 
een Belgische boekhandelaar had kunnen leggen ( 4 7), 

Tussen 1971 en 1984 werden achtereenvolgens twee stelsels van 
semi-jurisdictionele rege!ing van de bevoegdheidsconflicten inge
steld. Pas met de installatie van het Arbitragehof in 1984 verkreeg 
de toetsing van de verschillende normen die kracht van wet heb
ben, aan de grondwettelijke regels inzake verdeling van bevoegd
heid, een werkelijk jurisdictioneel karakter. 

18. Op 24 december 1970 werd in de Belgische Grondwet artikel 
59bisingevoegd. De oorspronkelijke versie ervan voorzag in de op
rich,ting van cultuurraden voor de Franse Cultuurgemeenschap en 
voor de Nederlands·e Cultuurgemeenschap, die voor sommige ma
teries de bevoegdheid kregen om bij decreten wetgevend op te tre-

(45) In verbanci met die kwestie;zie o. a. VELU, J., en VAN WELKENHUYZEN, A., 
« Le contr6le de la conformite des llormes ayant.force de loi aux regles redistribuant 
le pouvoir 18gislatif », A.P.T., 1980, 93-156. 

(46) Over die verschillende strekkingen, zie o.m. VELU, J., ep. VAN WELKENHUX
_ZEN, A., o.c., 120 e.v. 

'(47) LUCHAIRE, F., Introduction au ·colloque, Conseil constitutionnel et Conseil 
d'Etat (Parijs, 21-22 jan. 198B),'·Conseil-constitutionnel et CoriSeil d'Etat, Parijs, 1988, 
~a ' . 
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den. Paragraaf 8 van dat artikel bepaalde dat de wetgever « de pro
cedure instelt om de conflicten tussen de wet en het decreet, als
ook tussen de decreten te voorkomen en te regelen >?· 

Dat was een van de doelstellingen van de wet van 3 juli 1971 tot 
indeling van de !eden van de wetgevende kamers in taalgroepen 
en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor 
de Nederlandse Cultuurgemeenschap en voor de Franse Cultuur
gemeenschap. Die wet, waarvan de meeste bepalingen bij de ge
wone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wer
den opgeheven, voerde een semi-jurisdictionele toetsing in van de 
wetten en decreten, inzonderheid aan sommige bepalingen van de 
Grondwet die de bevoegdheid tussen de Staat en de cultuurge
meenschappen verdeelden. 

Die wet richtte binnen de Raad van State een nieuwe afdeling 
op, die « afdeling van de bevoegdheidsconflicten » werd genoemd 
(48), maar die in werkelijkheid nooit is samengesteld. Men zou die 
afdeling kunnen vergelijken met het legendarische paard van 
Roeland dat schier aile deugden bezat op een essentiele hoedanig
heid na : het bestaan. Die afdeling zou, in theorie, de conflicten 
tussen wetten en decreten, en tussen decreten onderling (49), gere
geld hebben, hetzij op verzoek van de ministerraad (50), hetzij pre
judicieel, op verzoek van een rechtscollege (51). De Raad van State 
zou echter niet het laatste woord hebben gehad. Het parlement 
zou de regelingsarresten van de afdeling bevoegdheidsconflicten 
hebben kunnen vernietigen. Dat stelsel werd vooral bekritiseerd 

(48) W. 3 juli 1971, art. 12. 

{49) Die afdeling van de Raad van State had kennis kunnen nemen van~ conflicten 
tussen de wet en een decreet en tussen een decreet van de Cultuurraad van de Neder· 
landse Cultuurgemeenschap en een decreet van de Cultuurraad van de Franse Cul
tuurgemeenschap » en zou « bevoegd geweest zijn om bij wege van een prejudiciiHe 
beslissing, uitspraak te doen over de vragen betreffende de strijdigheid tussen een 
wet en een decreet of tussen decreten van de Nederlandse Cultuurraad en de Franse 
Cultuurraad en die hem zouden zijn voorgelegd door de hoven en rechtbanken of 
door ieder ander gerecht », (Artt. 17 en 18 W. 3 juli 1971.) 

(50) De ministerraad had te allen tijde de zaak bij die afdeling van de Raad van 
State aanhangig kunnen maken door een door de eerste minister ondertekend ver
zoekschrift, indien hij van oordeel was dat er een conflict of een mogelijkheid van 
conflict bestaat. (Art. 13 W. 3 juli 1971;. 37 Gec.W.R.v.St.) 

(51) Bij die afdeling van de Raad van State hadden door een gerecht vragen kun
nen aanhangig gemaakt worden i.v.m. de strijdigheid tussen een wet en een decreet 
of tussen decreten van de Cultuurraad van de Nederlandse Cultuurgemeenschap en 
van de Cultuurraad van de Franse Cultuurgemeenschap, zulks naar aanleiding van 
een procedure voor dat gerecht. Die afdeling had bij wege van een prejudiciEHe beslis· 
sing uitspraak kunnen doen, na schorsing van bet debat door bet betrokken rechts· 
college, Ieder rechtscollege had een prejudicii:He vraag aanhangig kunnen maken bij 
die afdeling, indien het van oordeel was dat het antwoord op die vraag noodzakelijk 
was voor zijn beslissing. 

De verwijzingsbeslissing zou de procedure en de verjaring opgeschort hebben; zij 
zou niet vatbaar geweest zijn voor beroep, 

Indien zij genomen werd door een rechtscollege waarbij de zaak in boger beroep 
was gebracht, zou zij de tenuitvoerlegging hebben opgeschort van de beslissing waar
tegen boger beroep werd ingesteld, behalve wanneer de voorlopige tenuitvoerlegging 
van rechtswege moet plaatshebben. (Art. 14, W. 3 juli 1971; art. 38 Gec.W,R.v.St.) 
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wegens die belangrijke beperking van de executoriale kracht van 
de arresten van de afdeling bevoegdheidsconflicten : de regelings
arresten zouden pas executoriale kracht hebben verkregen als zij 
niet werden vernietigd door de wetgevende kamers binnen negen
tig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving aan de voorzitter van 
ieder van de kamers (52). 

Die regeling voor bet oplossen van bevoegdheidsconflicten heeft 
alleen uitwerking gekregen ten gevolge van een uitzondering 
waarin de wet van 3 juli 1971 had voorzien voor bet geval waarbij 
een prejudiciele vraag betreffende de strijdigheid tussen een wet 
en een decreet of tussen decreten van de Cultuurraad van de Fran
se Cultuurgemeenschap en van de Cultuurraad van de Nederland
se Cultuurgemeenschap voor bet eerst voor bet Hof van Cassatie 
werd opgeworpen. In dat geval diende bet Hof die vraag niet voor 
te leggen aan de afdeling bevoegdheidsconflicten van de Raad van 
State : bet Hof legde de vraag voor beslissing voor aan de wetge
vende kamers (53). 

Op 11 juni 1979 heeft Uw Hof bet enige arrest gewezen dat, met 
toepassing van de wet van 3 juli 1971, besliste een prejudiciele 
vraag aan de wetgevende kamers over te leggen inzake de strijdig
heid tussen een wet en een decreet (54); in dat arrest, gewezen in 
zake Vandenplas t. « Etablissement Bartholome-Lovinfosse " 

(52) Artt. 15 tot 18 W. 3 juli 1971; artt. 40 tot 43 Gec.W.R.v.St. 
De beslissing van de Wetgevende Kamers waarbij een regelingsarrest wordt nietig 

verklaard of, bij gebreke van nietigverklaring, het regelingsarrest zou « erga omnes » 
eerst uitwerking hebben de tiende dag die volgt op de bekendmaking in het Belgisch 
Staatsblad. 

Noch bet regelingsarrest, noch, in voorkomend geval, de beslissing van de Kamers 
zouden nietigverklaring tot gevolg hebben gehad van de wetgevende akte waardoor 
de bevoegdheidsregels zijn overschreden; de Koning had bij de Wetgevende Kamers 
of aan de bevoegde Cultuurraad, naar gelang van bet geval, een antwerp van wet of 
van decreet moeten indienen waarbij de naar de Raad van State verwezen bepaling 
wordt opgeheven of in overeenstemming gebracbt hetzij met bet regelingsarrest het
zij met de beslissing van de Wetgevende Kamers. 

(53) Art. 20 W. van 3 juli 1971 (Art. 45 Gec.W.R.v.St.) was gesteld als volgt :«Wan
neer een prejudicieel geschil, als bedoeld in artikel14 voor het eerst voor bet Hof van 
Cassatie wordt opgeworpen, hetzij door de partijen, hetzij ambtsbalve, zendt bet Hof 
bet gescbil voor beslissing over aan de Wetgevende Kamers •· 

Dit verzoek scborst de loop van de verjaring. 
De beslissing van de Wetgevende Kamers beeft uitwerking vanaf de tiende dag die 

volgt op de bekendmaking in bet Belgisch Staatsblad. 
De invoeging van die uitzondering kwam ten dele tegemoet aan de opmerkingen 

van de eerste voorzitter van bet Hof van Cassatie en van zijn procureur-generaal in 
een brief die zij op 7 juni 1971 aan de eerste minister hadden gezonden. Zoals in bet 
verslag namens de Kamercommissie voor de herziening van de Grondwet is gezegd, 
dat het immers « onlogisch en niet fraai zou zijn, moest bet Hoogste Gerecbtsbof wet
telijk verplicbt worden te verwijzen naar de Raad van State », (Gedr.St., 1970-71, 
1026/3, p. 15). 

(54) Cass., 11 juni 1979 (A.C., 1978-79, 1192) met concl. proc.-gen. LENAERTS, toen 
adv.-gen., T.B.P., 1979, p. 500 en Gedr.St., Senaat, 1980.-81, nr. 1, 43. 
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B.V.B.A. (55), heeft uw Hof enerzijds impliciet geoordeeld dat het 
decreet van 19 juli 1973 van de Nederlandse Cultuurraad tot rege
ling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tus
sen de werkgevers en de werknemers (56) in overeenstemming 
was met de grondwettelijke regels die de territoriale bevoegdhe
den van de cultuurraden vastleggen, maar heeft het anderzijds 
vastgesteld dat dit decreet strijdig was met artikel 52, § 1, van de 
op 18 juli 1966 gecoordineerde wetten op het gebruik van de talen 
in bestuurszaken en heeft het het prejudiciele geschil aan de wet
gevende kamersovergezonden voor beslissing. (57) 

Het is duidelijk dat het stelsel voor de regeling van de bevoegd
heidsconflicten zoals dat in de wet van 3 juli 1971 was uitgewerkt, 
niet uitsluitend jurisdictiOn eel was; alleen het nationaal parlement 
was bevoegd wanneer de strijdigheid tussen wet en decreet of tus
sen decreten onderling tijdens een cassatiegeding aan het Iicht 
kwam; in de andere gevallen was de op!ossing alleen mogelijk 
mits het parlement daarmee instemde. 

(55)' De vennootschap « Etablissements Jos. Bartholome-Lovinfosse », verweerster, 
wier bedrijfszetel gevestigd was bij Luik, in het Franse taalgebied, had in het Frans 
een ontslagbrief geschreven aan de beer Vandenplas, eiser, die, als handelsvertegen
woordiger bij die vennootschap, vooral, maar niet uitsluitend in het Nederlandse taal
gebi'ed werkte. Vandenplas betwistte de geldigheid van de ontslagbrief en vorderde 
van de verwerende vennootschap een opzeggingsvergoeding wegens beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst. Destijds was krachtens artikel 1, van het decreet van de 
Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap van 19 juli 1973 tot regeling 
van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en 
de werknemers, alsmede voor de door de wet en de v·erordeningen voorgeschreven 
akten en bescheiden van ondernemingen, van toepassing op de natuurlijke personen 
en rechtspersonen die een bedrijfszetel in het Nederlandse taalgebied hebben of .in 
dat gebied personeel tewerkstellen; die bepaling maakte geen onderscheid naarge
lang het personeel van de natuurlijke personen en rechtspersonen die geen bedrijfs
zetel in het Nederlandse taalgebied hebben, al dan niet uitsluitend in dit taalgebied 
tewerkgesteld is. Anderzijds maken volgens artikel 52, § 1, van de wetten op het ge
bruik van de talen in bestuurszaken, gecoOrdineerd op 18 juli 1966, de private nijver
heids-, handels- of financiebedrijven gebruik van de taal van het gebied waar hun .be
drijfszetel of onderscheiden bedrijfs:z;etels gevestigd zijn, voor de akten en beschei
den die bestemd zijn voor hun personeel. Wanneer een private nijverheids-, handels
of financiebedrijf wiens bedrijfszetel gevestigd is in het Franse taalgebied een ant
slag brief zendt aan de werknemer die in het Nederlands taalgebied werkt, diende die 
brief derha1ve in het Nederlands te zijn gesteld, overeenkomstig het decreet van de 
Cultuurraad van de Nederlandse Cultuurgemeenschap van 19 juli 1973, en in het 
Frans, overeenkomstig artikel 52, § 1, van de wetten op het gebruik der talen in be
stuurszaken, gecoi::irdineerd op 18 juli 1966. 

Het arrest van het Hof stelt vast dat dit decreet van 19 juli 1973 in strijd is met arti
kel 52,§ 1, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoi::irdineerd 
op 18 juli 1966, in zoVerre wordt voorgeschreven welke taal de private nijverheids-, 
handels- of financiebedrijven waarvan de bedrijfszetel in het Franse taalgebied is ge
vestigd, moeten gebruiken voor de documenten die bestemd zijn voor hun personeel 
dat zij in het Nederlab.dse taalgebied tewerkstellen. 

Verg. met Arbitragehof, 30 jan. 1986, arrest nr.· 10, rolnr. 24. 

(56) Dat decreet is vaak vermeld als « septemberdecreet » omdat het in het Belgisch 
Sta.atsblad op 6 septemb€r 1973 is beken<lgemaakt.'' · .. 

(57) Op 1 april1981 heeft de Senaat beslist dat het decreet van 19 juli 1973 te dezen 
geen toepa.Ssing vond. 

De Kamer heefi zich nooit oVer die vraag \iitgesproken. 
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19. Dat stelsel bleef van kracht tot 1980. De grondwetgever ging 
in op de terechte bezwaren tegen het stelsel van de wet van 3 juli 
1971 en verleende in 1980 aan een rechtscollege - het Arbitrage
hoi - de bevoegdheid om de verschillende wetgevende akten te 
toetsen aan de regels die in of krachtens de Grondwet zijn vastge
legd om de respectieve bevoegdheden van de Staat, de gemeen
schappen en de gewesten te bepalen. 

Artikel 107ter, dat op 29 juli 1980 in de Grondwet werd inge
voegd, bepaalde in paragraaf 2 dat een Arbitrageho! werd opge
richt dat bevoegd is om de conflicten te regelen tussen de wet, het 
decreet en de regels bedoeld in artikel 26bis, evenals tussen de de
creten onderling en tussen de regels bedoeld in artikel 26bis 
onder ling. 

Dat artikel bevatte evenwel een overgangsbepaling waarin werd 
gezegd dat het « in werking treedt binnen de zes maanden na zijn 
afkondiging. »en dat «de wet ten voorlopige titel een procedure in
stelt om de conflicten tussen de wet en het decreet alsook tussen 
de decreten te voorkomen en te regelen ». 

Met toepassing van laatstgenoemde bepaling hee!t de gewone 
wet tot hervorming der instellingen van 9 augustus 1980 een over
gangsstelsel voor de regeling van bevoegdheidsconflicten inge
steld, dat op 1 oktober 1980 in werking is getreden en dat van toe
passing b!eef tot bij de oprichting van het Arbitragehof. Volgens 
de vooruitzichten van artikel107ter van de Grondwet had het Ar
bitragehof tegen einde januari 1981 moeten opgericht zijn. In Ieite 
werd het Hof pas op 1 oktober 1984 ge1nstalleerd; de overgangspe
riode duurde dus vier jaar in plaats van zes maanden. 

Het stelsel van de wet van 3 juli 1971 bleef, onder voorbehoud 
van enkele wijzigingen, in grate lijnen behouden, de afdeling be
voegdheidsconflicten van de Raad van State bleef verder aileen op 
papier bestaan. (58) 

De voornaamste wijziging betrof het geval van een prejudicie!e 
vraag betreffende de strijdigheid tussen een wet en een decreet of 
tussen decreten die voor het eerst voor Uw Hof werd opgeworpen. 

(58) In beginsel zou de afdeling bevoegdheidsconflicten van de Raad van State be
voegd zijn geweest om kennis te nemen van conflicten tussen de wet en bet decreet 
en tussen de decreten. (Art. 17 Gec.W.; art. 24 W. van 9 aug. 1980) en om, bij wijze van 
prejudicii:ile beslissing, uitspraak te doen over vragen betreffende de strijdigheid tus
sen een wet en een decreet en tussen decreten die haar door de hoven en rechtban
ken of door enig ander rechtscollege worden voorgelegd. (Art. 18, Gec.W.; art. 25 W. 
van 9 aug. 1980.) Die afdeling van de Raad van State had kunnen geadieerd worden, 
hetzij door een rechtscollege (art. 38 Gec.W.), hetzij door de ministerraad of de Ge
meenschaps- of Gewestexecutieven, elk wat hem of haar betreft, indien zij van oor
deel zijn dater e~n conflict of een mogelijkheid van conflict bestaat (art. 37 Gec.W.; 
art. 26 W. van 19 aug. 1980). Het regelingsarrest diende te worden ter kennis gebracht 
van de eerste minister of van de voorzitter van de Gemeenschaps- of Gewest
executieve (art. 40 Gee. W; art. 27). De Koning had bij de Wetgevende Kamers of bij de 
bevoegde raad van de Gemeenschap of van het Gewest, naar gelang van het geval, 
een antwerp van wet of van decreet moeten indienen waarbij de naar de Raad van 
State verwezen bepaling wordt opgeheven of in overeenstemming gebracht, hetzij 
met het regelingsarrest, hetzij met de beslissing van de Wetgevende Kamers (art. 46, 
Gec.W.; art. 29 W. van 9 aug. 1980). 
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In het vorige stelsel diende Uw Hof in dat geval de zaak voor be
slissing over te zenden naar de kamers; in het overgangsstelsel 
van de wet van 9 augustus 1980 echter was Uw Hof bevoegd om 
daarover te beslissen. Maar, net zoals het hypothetisch regelings
arrest van de Raad van State, werd het arrest van Uw Hof pas de
finitief mits het door de wetgevende kamers niet werd nietig ver
klaard binnen negentig dagen na de kennisgeving ervan aan de 
voorzitter van ieder van de kamers. Het arrest moest tegelijkertijd 
ter kennis worden gebracht van de eerste minister of van de voor
zitter van de Gemeenschaps- of Gewestexecutieve, naar gelang 
van het geval (59). Aldus diende het Hof in dat overgangsstelsel, 
als het vaststelde dat er een strijdigheid bestond tussen een wet 
en een decreet of tussen twee decreten, alvorens over de voorzie
ning uitspraak te doen, zelf uitspraak te doen over de uit die strij
digheid ontstane prejudiciele vraag. Zoals het vroegere stelsel, 
heeft oak dat overgangsstelsel maar echt kunnen functioneren in 
het geval dat ik net heb vermeld. 

In de loop van dat overgangsstelsel is slechts een zaak bij Uw 
Hof aanhangig gemaakt, de zaak « Van Hoet t. N.V. Aimo ,. (60) 

(59) Art. 28 W. van 9 aug. 1980; art. 45, §§ 1 en 2, Gec.W.R.v.St. Ook bier had de be
slissing van de Wetgevende Kamers waarbij een arrest wordt nietig verklaard, of, bij 
gebreke van nietigverklaring, uitwerking vanaf de tiende dag die volgt op de bekend
making in het Belgisch Staatsblad (art. 28, W. 9 aug. 1980, art. 45, § 4, Gec.W.R.v.St.). 

De Koning diende bij de Wetgevende Kamer of bij de bevoegde raad van de Ge~ 
meenscbap of van bet Gewest, naar gelang van bet geval, een ontw"erp van wet of van 
decreet in te dienen waarbij de aan bet Hof van Cassatie voorgelegde bepaling wordt 
opgeheven of in overeenstemming gebracbt, betzij met bet arrest, hetzij met de be~ 
slissing van de Wetgevende Kamers (art. 28 W. 9 aug. 1980; art. 45, § 5, Gec.W.R.v.St.) 

(60) Het geschil vertoonde enige analogie met de zaak Vandenplas t. Etablisse~ 
ments Bartholome-Lovinfosse waarop bet arrest van 11 juni 1979 betrekking had. De 
beer Van Hoet, eiser, was handelsvertegenwoordiger bij de vennootscbap Aimo, ver
weerster, wier bedrijfszetel te Elsene was gevestigd. Als nederlandstalige werkte hij 
vooral in bet Nederlandse taalgebied. Verweerster had hem in bet Frans een ontslag~ 
brief geschreven, hoewel die brief, zowel krachtens bet decreet van 19 juli 1973, als 
krachtens de gecoOrdineerde wetten van 18 juli 1966 op bet gebruik van de talen in 
bestuurszaken in bet Nederlands had moeten gesteld zijn; om die reden vordert hij 
van verweerster een vergoeding wegens be€indiging van de Arbeidsovereenkomst. 

Het Arbeidshof van Antw"erpen had op grand van art. 59 Gec.W. van 18 juli 1966 
verweerster verplicht de in bet Frans gestelde ontslagbrief te vervangen door een Ne~ 
derlandse. 

Volgens art. 10 van bet decreet van 19 juli 1973 zijn de stukken of akten die in 
strijd zijn met de bepalingen van bet decreet, nietig en de nietigheid wordt ambtshal~ 
ve door de recbter vastgesteld; de opheffing van de nietigheid van de geschreven 
stukken heeft slechts uitw"erking vanaf de dag van de indiening van de vervangende 
stukken bij de griffie van de arbeidsrechtbank. Ingevolge art. 59 van de Gec.W. van 
18 juli 1966 daarentegen heeft de vervanging van de akten en stukken uitw"erking 
vanaf de datum van bet vervangen stuk. Naargelang te dezen toepassing was ge~ 
maakt van art. 10 van bet decreet dan wei van art. 59 van de Gec.W., was de bestraf~ 
fing van de onregelmatigheid inzake bet gebruik van de taal bij bet opstellen van de 
ontslagbrief anders. Indien toepassing was gemaakt van art. 10 van bet decreet, dan 
kon de rechter zijn beslissing niet doen steunen op de in bet Frans gestelde ontslag~ 
brief, omdat deze krachtens die bepaling nietig was en dat de nietigheid slechts kon 
worden opgeheven vanaf bet ogenblik dat de in bet Nederlands gestelde brief ter grif~ 
fie werd neergelegd; indien er toepassing was gemaakt van art. 59 van de Gec.W. kon 
de rechter daarentegen rekening houden met de in bet Frans gestelde ontslagbrief, 
vermits deze was vervangen door een in bet Nederlands gestelde brief en die vervan~ 
ging effect sorteerde op de datum van de eerste brief. 
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waarin twee arresten zijn gewezen. In een eerste arrest, d.d. 
30 maart 1981 (61), oordeelde Uw Hof impliciet dat het decreet van 
19 juli 1973 van de Nederlandse Cultuurraad tot regeling van het 
gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werk
gevers en de werknemers in overeenstemming was met de grond
wettelijke regels tot vaststel!ing van de territoriale bevoegdheid 
van de cultuurraden; het stelde bovendien vast dater strijdigheid 
hestand tussen artikel 10 van dat decreet en artikel 59 van de 
wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoordi
neerd op 18 juli 1966 (62), en besliste, alvorens verder uitspraak te 
doen, dat toepassing diende te worden gemaakt van artikel10 van 
het decreet en niet van artikel 59 van de gecoordineerde wetten 
(63). In een tweede arrest d.d. 8 februari 1982 (64) stelde Uw Hof 
vast dat zijn arrest van 30 maart 1981 niet nietig werd verklaard 
binnen negentig dagen te rekenen vanaf de kennisgeving aan de 
voorzitter van ieder van de kamers, waarna het aan dat arrest uit
werking verleende en de bestreden beslissing vernietigde met toe
passing van artikel 10 van het decreet van 19 juli 1973. 

Dat overgangsstelsel inzake de regeling van de bevoegdheids
conflicten, als bepaald bij de wet van 9 augustus 1980, was even
min als het vroegere stelsel een uitsluitend jurisdictioneel stelsel, 
aangezien het nationaal parlement bij de regeling van de bevoegd
heidsconflicten het laatste woord had. 

Dat stelsel bleef toepasselijk tot de installatie van het Arbitrage
hof. 

20. De toetsing van de wetgevende akten door het op 1 okto
ber 1984 ge1nstalleerde Arbitragehof, bleef tot begin 1989 beperkt 
tot de toetsing van die akten aan de door of krachtens de Grand
wet vastgelegde regels tot vaststelling van de respectieve bevoegd
heden van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten. Na de 
herziening, op 15 juli 1988, van artikel107ter, en met toepassing 
van de bepalingen van de bijzondere wet op het Arbitragehof van 

(61) Cass., 30 maart 1981, A.R. 2684 (A.C., 1980-81, nr. 437). 

(62) Het arrest stelt vast dat art. 10 van bet decreet van de Cultuurraad voor de Ne
derlandse Cultuurgemeenschap van 19 juli 1973 tot regeling van bet gebruik van de 
talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede 
voor de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de 
ondernemingen, strijdig is met art. 59 van de wetten op het gebruik van de talen in 
bestuurszaken, gecoOrdineerd op 18 juli 1966, in zoverre sancties worden voorge
schreven wegens het gebruik van een andere taal dan het Nederlands door private 
nijverheids-, handels- of financiebedrijven waarvan de bedrijfszetel in het tweetalige 
gebied Brussel-Hoofdstad is gevestigd, voor de in art. 52,§ 1, eerste lid, van die wetten 
bedoelde bescheiden welke bestemd zijn voor het nederlandssprekend personeel dat 
die bedrijven in het Nederlandse taalgebied tewerkstellen. 

(63) Het arrest oordeelt dat wanneer inzake taalgebruik in bedrijven, de regels die 
zijn voorgeschreven bij een wet voor Brussel-Hoofdstad en de regels die bij een de
creet zijn vastgesteld voor een eentalig Nederlands of Frans taalgebied tegelijk toe
passelijk zijn, en er strijdigheid bestaat tussen de wet en het decreet, de regeling 
voor het eentalige gebied voorrang heeft boven die voor het tweetalige gebied Brus
sel-Hoofdstad. 

(64) Cass., 8 feb. 1982, AR. 2684 (A.C., 1981-82, nr. 344). 
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6 januari 1989, werd de bevoegdheid van dat rechtscollege, met in
gang van de inwerkingtreding van die wet, uitgebreid tot de teet
sing van de wetten, decreten en ordonnantien aan de artikelen 6, 
6bis en 17 van de Grondwet, die respectievelijk betrekking hebben 
op de gelijkheid voor de wet, het discriminatieverbod en de vrij
heid van onderwijs. Ik kom daarop zo dadelijk terug. 

Met betrekking tot de gerechtelijke en de administratieve 
rechtscolleges blijkt uit de tekst en de wetsgeschiedenis van arti
kel 107ter van de Grondwet, als herzien op 15 juli 1988, en uit de 
bijzondere wet van 6 januari 1989, dat die rechtscolleges, in de hui
dige stand van ons positief recht, in de regel niet bevoegd zijn om 
bij wege van dwingende beslissingen uitspraak te doen over vra
gen betreffende de schending van welke grondwettelijke regel dan 
oak door een wet of een decreet. 

Ingevolge artikel 26, § 2, derde lid, 3°, van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 op het Arbitragehof, zijn de rechtscolleges, waarvan 
de beslissingen vatbaar zijn voor, al naar het geval, hager beroep, 
verzet, voorziening in cassatie of beroep tot vernietiging bij de 
Raad van State, evenwel bevoegd om te beslissen dat een wet, een 
decreet of een ordonnantie bepaalde grondwettelijke regels klaar
blijkelijk niet schendt : te weten de regels voor het bepalen van de 
onderscheiden bevoegdheden van de Staat, de gemeenschappen 
en de gewesten en de regels aangegeven in de artikelen 6, 6bis en 
17 van de Grondwet (65). 

Overigens zijn de gerechtelijke en de administratieve rechtscol
leges, betreffende de ordonnantien van de Brusselse Hoofdstede
lijke Raad en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommis~ 
sie van Brussel-Hoofdstad, ingevolge de artikelen 9 en 69 van de 
bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brussel
se instellingen, bevoegd om die ordonnantii:~n te toetsen aan de 

(65) Volgens de regeling in art. 26 van de Bijzondere wet Arbitragehof, wanneer in 
verband met de schending door een wetgevende akte van een regel die door of krach
tens de Grondwet is vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid 
van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten of van een regel van de artt. 6, 
6bis en 17 van de Grondwet een vraag voor een rechtscollege wordt opgeworpen, 
moet dit college het Arbitragehof verzoeken op deze vraag uitspraak te doen. (Art. 26, 
§ 2, eerste lid, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

Dit is evenwel geen absoluut beginsel; daarop bestaan vier uitzonderingen: de eer
ste uitzondering geldt voor aile rechtscolleges; deze zijn niet verplicht om het Arbitra
gehof te verzoeken op de prejudicifile vraag uitspraak te doen, wanneer de vordering 
niet ontvankelijk is om procedureregelen die ontleend zijn aan normen die zelf niet 
het onderwerp uitmaken van het verzoek tot het stellen van de prejudicifile vraag. 
(Art. 26, § 2, tweede lid, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 

De overige drie uitzonderingen zijn slechts van toepassing op de rechtscolleges 
waarvan de beslissing vatbaar is voor, al naar het geval, boger beroep, verzet, voor
ziening in cassatie of beroep tot vernietiging bij de Raad van State. 

Die rechtscolleges zijn evenmin ertoe gehouden een prejudicii:He vraag aan het Ar
bitragehof te stellen wanneer het Arbitragehof reeds uitspraak heeft gedaan op een 
vraag of een beroep met hetzelfde onderwerp, wanneer zij menen dat bet antwoord 
op de prejudicii:He vraag niet onontbeerlijk is om uitspraak ie doen of wanneer de 
wet, het decreet of de in art. 26bis Gw. bedoe.lde regel klaarblijkelijk geen bevoegd
heidsverdelende regel of de artt. 6, 6bis of 17 Gw. evenmin schendt. (Art. 26, § 2, derde 
lid, Bijzondere Wet Arbitragehof.) 
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grondwettelijke regels, met uitzondering van de regels die de res
pectieve bevoegdheden bepalen van de Staat, de gemeenschappen 
en de gewesten, en van de regels aangegeven in de artikelen 6, 
6bis en 17 van de Grondwet (66). 

Aldus moet de gerechtelijke of de administratieve rechter, onder 
voorbehoud van de gevallen waarin hij een prejudici€le vraag aan 
het Arbitragehof moet stellen, op het betoog van een rechtzoeken
de dat een wetgevende akte onverenigbaar is met een fundamen
teel recht, zich in beginsel onbevoegd verklaren om kennis te ne
men van de grief, in zoverre die is afgeleid uit de schending van 
een grondwettelijke regel, zulks hoewel hij wei bevoegd is om over 
dezelfde grief uitspraak te doen in zoverre die is afgeleid uit de 
schending van een rechtstreeks werkende regel van een verdrag 
die identiek kan zijn met de grondwettelijke regel. 

zo Het Arbitragehof (66bis) 

a) Het oorspronkelijk stelsel 
(van 1 oktober 1984 tot 16 januari 1989) 

21. De vooraanstaande professoren Favoreu en Cappelletti heb
ben in een vergelijkende studie onderzocht waarom, in de meeste 
Europese Staten waar de toetsing van de grondwettigheid ge-

(66) Wanneer een vraag over schending door een ordonnantie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest of van de Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van de bevoegdheidsverdelende re
gels of van de artt. 6, 6bis en 17 Gw. voor een rechtscollege wordt opgeworpen, moet 
dit college krachtens art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof het Arbitragehof verzoeken 
over die vraag uitspraak te doen, behoudens de uitzonderingen waarin dat arti
kel voorziet en die waarvan in de vorige voetnoot sprake is, 

(66bis) Over het Arbitragehof, zie o,m. : 
a) De werken van :ANDERSEN, R.; DELPEREE, F.; JADOT, B.; LEJEUNE, Y.; 

RASSON-ROLAND, A.; SIMONART, M.F.; TULKENS, H., en VAN COMPERNOLLE, 
F., La Cour d'arbitl'age. Actualites et perspectives, Brussel, 1988. 

CHIDIAC, M.J., LaCour d'arbitrage en droit beige, Luik, 1984. 
DELPEREE, F., en RASSQN-ROLAND, A., Recueil d'etudes sul' Ja Coul' d'arbltm

ge, Brussel, 1990. 
GILLET, E., Recours et questions pn:Jjudicielles a la Cour d'arbitrage, Brussel, 

1985. 
MOUREAUX, S., en LAGASSE, J-P., LaCour d'al'bitrage, juridiction constitution

neUe. Commentaires deJa loi du 28 juin 1983, Brussel, 1984. 
REYNDERS, D., Prevention et reglement des conflits . .La genese deJa Coul' d'arbi

trage. Dossier C.R.I.S.P., Brussel, 1983. 
SAROT, J., met de medewerking van VANDERNOOT, P. en PEREMANS, E., La ju

risprudence de la Cour d'arbitrage, Brussel, 1990, Bijwel'king 1991. 
SIMONART, H., La Cour d'arbitrage. Une etape dans Je contr6le de la constitution

nalitB de Ja Joi, Brussel, 1988. 
VELAERS, J., Het Arbitragehof. Een commentaar op de wet van 28 juni 1983 hou

dende de inrichting, bevoegdheld en werking van bet Arbitragehof, Antwerpen, 1985. 
Idem, Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hoi, Antwerpen, 1990. 

(Zle vervolg noot op volgende biz.) 
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beurt, die toetsing aan een gespecialiseerd rechtscollege en niet 
aan het geheel van het rechtsapparaat is toevertrouwd. Uit hun 
onderzoek blijkt dat die keuze hoofdzakelijk is ingegeven door -
citaat - ' de traditionele zwakheid en angstvalligheid van de con
tinentale rechter, waarvoor de verklaring in zijn statuut van be
roepsmagistraat dient te worden gezocht ». In de onderstelling dat 
die analyse voor ons land opgaat, zou precies de terughoudend
heid die de gerechtelijke en de administratieve rechtscolleges op 
dat gebied aan de dag hebben gelegd, voor de politieke wereld de 
reden zijn geweest waarom zij niet geschikt werden geacht om de 
opdracht uit te oefenen die thans aan het Arbitragehof is toever
trouwd (67). 

(Vervolg noot van vorige biz.) 

b) De studies of openingsredes : 
- van procureur-generaal DUMON : 
« Het Arbitragehof », R. W., 1982-83, p. 2305-2320. 
" La Cour d'arbitrage. Juridiction. Non autorite politique », J.T., 1983, p. 533-540. 
« La Cour d'arbitrage. Les competences. Etendue et limites. Effets de ses arrets », 

J.T., 1985, p. 230-235. 
« Le contr6le de la constitutionnalite des lois et des decrets. Projet actuellement 

soumis aux chambres Iegislatives », J.T., 1988, p. 449-450. 
« Het jurisdictioneel toetsingsrecht van de grondwettigheid der wetten », R. W., 

1989-90, p. 1-10. 
- van procureur-generaal KRINGS : 
« Bescbouwingen over de gevolgen van de door bet Arbitragebof gewezen arres

ten », rede uitgesproken op de plecbtige openingszitting van bet Hof op 2 septem
ber 1985, Brussel, 1985, R. W., 1985-86, p. 482-523. 

c) De overzichten van de rechtspraak door DELPEREE, F., en RASSON-ROLAND, 
A., « Chronique Belgique », Annuaire international de justice constitutionnelle, 1985, 
p. 307-324; 1986, p. 255-278; 1987' p. 455-474; 1988, p. 245-268; 1989, p. 363-383: 

DEL VA, J., « Overzicbt van de rechtspraak van het Arbitragebof ten behoeve van 
de private rechtspraktijk april1985-januari 1988 », T.P.R., 1988, p. 1299-1372. 

DEL VA, J., en MEERSSCHAUT, F., « De rechtspraak van bet Arbitragehof ten be· 
hoeve van de private rechtspraktijk. Overzicht van de sedert januari 1988 met toepas
sing van de organieke wet van 28 juni 1983 en van de wet van 10 mei 1985 gedane uit
spraken », T.P.R., 1990, p. 679-767. 

QUERTAINMONT, P., en UY'ITENDAELE, M., « Une annee de fonctionnement de 
la Cour d'arbitrage. Chronique de jurisprudence», A.P.T., 1986, p. 46-79. 

Idem,« Cbronique de jurisprudence. LaCour d'arbitrage, An II », A.P.T., 1987, 
p. 61-89. 

QUERTAINMONT, P.; UY'ITENDAELE, M., en DE BRUYCKER, P., « Chronique 
de jurisprudence et de legislation. LaCour d'arbitrage, Ans III et IV, (1987-1988) », 
A.P.T., 1989, p. 77·116). 

QUERTAINMONT, P.; UY'ITENDAELE, M., en VANDERNACHT, P., « Chronique 
de jurisprudence. LaCour d'arbitrage en 1989 et 1990 », A.P.T., 1991, p. 27 tot 58. 

RIMANQUE, K., « Een jaar rechtspraak van het Arbitragehof (april 1985-maart 
1986) » R. W., 1985-86, 2875-2896. 

VELAERS, J., « Het Arbitragehof :(len grondwettelijk hof met beperkte bevoegd
heid. Een overzicbt van dertig maanden werking », in ALEN, A., en SUETENS, L.P., 
Zeven knelpunten na zeven jaar staatshervorming, Brussel, 1988, p. 143-212. 

d) De noten en artikelen aangehaald in VELAERS, J., « Van Arbitragehof tot 
Grondwettelijk Hot», Antwerpen, 1990, p. 562-569. 

(67) FAVOREU, L., Les cours institutionnelles, Parijs, 1986, p. 9, en de door die au
teur aangehaalde studie van de h. CAPPELE'ITI, Cours constitutionnelles, p. 463. 
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Oorspronkelijk, dat wil zeggen tussen 1984 en begin 1989, was 
dat rechtscoilege aileen bevoegd om te oordelen over bevoegd
heidsconflicten. 

Zoals volgde uit artikel 107ter, paragraaf 2, ingevoegd in de 
Gronc\wet op 29 juli 1980, en uit de artikelen 1 tot 20 van de wet 
van 2~ juni 1983, houdende de inrichting, de bevoegdheid en de 
werking van bet Arbitragehof, bleef de bevoegdheid van dat Hof 
beperkt tot de uitspraak, bij wege van arrest, over beroepen tot 
vernietiging of over prejudiciEHe vragen, om de conflicten te rege
len tussen de wet, het decreet en de regels aangewezen in arti
kel 26bis van de Grondwet evenals tussen de decreten onderling 
en tussen de regels aangewezen in artikel 26bis onderling. 

Met betrekking tot de geschillen die tot vernietiging kunnen lei
den, kon het Hof aileen kennis nemen van de beroepen ingesteld 
door de ministerraad of door de executieve van een gemeenschap 
of een gewest, strekkende tot gehele of gedeeltelijke vernietiging 
wegens schending van de regels die door of krachtens de Grand
wet zijn vastgesteld voor bet bepalen van de onderscheiden be
voegdheid van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten (68). 

Metbetrekking tot de prejudiciele geschillen kon het Hof aileen 
kennis nemen hetzij van de vragen om trent de schending door een 
wet of een decreet van de regels die door of krachtens de Grand
wet zijn vastgesteld voor bet bepalen van de onderscheiden be
voegdheid van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, het
zij van de vragen omtrent een conflict tussen gemeenschapsdecre
ten of tussen gewestdecreten, die uitgaan van verschiilende wetge
vers en voor zover het conflict ontstond uit hun onderscheiden 
werkingssfeer (69). 

22. Het Arbitragehof werd evenwel reeds tijdens die periode van 
1984 tot begin 1989, terwijl bet grondwettelijk en wettelijk aileen 
bevoegd was om bepaalde bevoegdheidsconflicten te regelen, er
toe genoopt om, ongeacht rechtstreeks toepasselijke verdragsre
gels, andere grondwettelijke regels uit te leggen en zelfs toe te 
passen dan die welke de respectieve bevoegdheden van de Staat, 
de gemeenschappen en de gewesten bepalen, en inzonderheid de 
grondwettelijke regels betreffende de fundamentele rechten en de 
vrijheden. 

De rechtsleer heeft gemeend dat zogenaamd " afgeleid » of " in
direct » gevolg van de gespecialiseerde toetsing door bet Arbitra
gehof te kunnen verklaren, zowel door de werkwijze van dat 
rechtscoilege als door de aard zelf van de grondwettelijke regels 
ter bescherming van de fundamentele rechten (70). 

(68) W. van 28 juni 1983, art 1, § 1. 

{69) W. van 28 juni 1983, art. 15, § 1. 

(70) Zie o.m. LEJEUNE, J., {(La Cour d'a.rbitraqe et les evolutions du droit. La pro
tection des droits et Jibertes »,in ANDERSEN, R. e.a., LaCour d'arbitrage, Brussel, 
1988, 337-382, inz. p. 372-382. 
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Volgens de opvatting van Kelsen komen aile grondwettige te
kortkomingen van de wetgevende normen uiteindelijk neer op on·
bevoegdheid, in die zin dat de ongrondwettigheid van een door een 
wetgever uitgevaardigde norm hieraan te wijten is dat die norm 
aileen door de grondwetgever geldig kon worden uitgevaardigd. 
Die opvatting is noch door de Grondwetgever van 1980 en 1988, 
noch door de wetgever van 1983 en 1989 vastgelegd en het Arbitra
gehof heeft ze, terecht, niet overgenomen. Maar men treedt die op
vatting nog niet bij als men aanneemt dater vaak een nauwe band 
bestaat tussen de grondwettelijke bevoegdheidsregels en de eigen
lijke grondwettelijke regels, en dat het onderscheid tussen de toet
sing aan de ene en de toetsing aan andere soms kies is (71). 

Reeds vanaf januari 1986 vindt men in de rechtspraak van het 
Arbitragehof arresten die, om te beslissen of een wetgever aldan 
niet de bevoegdheidsverdelende regels heeft geschonden, grond
wettelijke bepalingen inzake de fundamentele rechten en vrijhe
den uitleggen die door een partij waren aangevoerd tot staving 
van een vordering of een verweer betreffende het probleem van de 
bevoegdheidsverdeling. 

Zo heeft het arrest van het Arbitragehof van 22 januari 1986, 
waarbij wordt vernietigd het decreet van 2 december 1982 van de 
Franse Gemeenschap, op de Franse onderwijsinstellingen die een 
onderwijs verstrekken buiten de grenzen van het grondgebied van 
de Franse Gemeenschap, artikel 17 van de Grondwet uitgelegd dat 
betrekking heeft op de vrijheid van onderwijs en dat door de Exe
cutieve van de Franse Gemeenschap in haar verweer was aange
voerd (72). In dezelfde zin heeft het arrest van het Arbitragehof 
van 30 januari 1986 dat het decreet van 19 juli 1973 van de Cultuur
raad van de Nederlandse Cultuurgemeenschap « tot regeling van 
het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de 
werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de 
verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de onder
nemingen ))' gedeeltelijk vernietigt, artikel 23 van de Grondwet 
uitgelegd dat betrekking heeft op het vrij gebruik van talen en dat 

(71) Zie AUBERT, J., Traite de droit constitutionnel suisse, NeuchiHel, 1967, II, 
p. 581; MAYSTADT, P., « Le contr6le de constitutionnalite en Suisse», in Actualite du 
contr6le constitutionnel des lois, Brussel, 1973, p. 161-185, inz. p. 170-171; VELU, J., en 
VAN WELKENHUYZEN, A., a. c., p. 141; Rapport de la Cour d'arbitrage sur la hierar
chie des normes constitutionnelles et sa fonction dans la protection des droits fonda
mentaux (prepare par P. VANDERNOOT), Revue universelle des droits de l'homme, 
1990, p. 241-257, inz. p. 244. 

(72) Arbitragehof 22 jan. 1986 (arrest nr. 8, rolnr. 9). Het arrest verwerpt het ver
weer van de Executieve van de Franse Gemeenschap volgens hetwelk « de Gemeen
schappen die als publiekrechtelijke rechtspersonen over een toegewezen bevoegd
heid beschikken, geen aanspraak kunnen maken op vrijheden die ten behoeve van de 
burgers zijn gewaarborgd om op grand daarvan een regeling te treffen met betrek
king tot materies die in art. 59bis, § 2, 2°, Gw. uitdrukkelijk aan hun bevoegdheid zijn 
onttrokken ». 
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door de Executieve van de Franse Gemeenschap tot staving van 
haar beroep was aangevoerd (73). 

Bovendien heeft het Arbitragehof in verscheidene arresten ge
oordeeld dat de grondwettelijke bepalingen die de regeling van be
paalde aangelegenheden, en inzonderheid van heel wat funda
mentele rechten, aan de wet overlaten, bevoegdheidsverdelende 
regels zijn. Talrijke materies kunnen immers, volgens de Grond
wet, aileen door of krachtens de wet worden geregeld. De omstan
digheid dat de Grondwet bepaalt dat een bepaalde aangelegenheid 
alleen door de wet kan worden geregeld, heeft niet alleen gevolgen 
voor de bevoegdheid van de Wetgevende Macht en de Uitvoerende 
Macht (74) maar ook voor de bevoegdheidsverdeling tussen de 
Staat, de gemeenschappen en de gewesten; in beginsel mogen de 
gemeenschaps- en gewestorganen, bij het uitoefenen van hun on
derscheiden bevoegdheid, niet uit eigen beweging de materies re
gelen die tot het aan de wet voorbehouden gebied behoren. Vol
gens de rechtspraak van het Arbitragehof kan de decreetgever die 
materies, die aan de gemeenschappen en gewesten zijn toever
trouwd, alleen regelen op voorwaarde dat zij in gener wijze beho
ren tot de bevoegdheden die de Grondwet aan de wet heeft voorbe
houden. Op die regel wordt alleen een uitzondering gemaakt in de 
gevallen waarin de bijzondere en gewone wetten tot hervorming 

(73) Arbitragebof 30 jan. 1986, arrest nr. 10, rolnr. 24. Het arrest verklaart de op 
art. 23 Gw. gesteunde grief van de Franse Gemeenscbap niet gegrond om de redenen 
dat • door aan de cultuurraden van de Cultuurgemeenschappen bevoegdheid toe te 
kennen om bet taalgebruik in de sociale betrekkingen tussen werkgevers en werkne
mers alsmede voor de wettelijk voorgeschreven akten en bescbeiden van de onderne
mingen te regelen, beeft art. 59bis, § 3, 3°, Gw. een uitzondering toegevoegd op bet in 
art. 23 Gw. erkende beginsel van de vrijbeid van taalgebruik •· 

Over de vrijbeid van taalgebruik, zie men ook de arresten van 25 maart 1986 
(nrs. 15 en 6, rolnrs. 6 en 11); 12 juni 1986 (nr. 19, rolnr. 15) en 25 juni 1986 (nrs. 20, 21 
en 22, rolnrs. 26, 21 en 27) waarin wordt beslist dat • sinds de inwerkingtreding van 
art. 59bis van de Grondwet, de nationale wetgever, binnen de grenzen van zijn residu
aire territoriale bevoegdheid, dezelfde materii:He bevoegdbeid beeft om bet taalge
bruik in sociale aangelegenheden te regelen, als de Franse en de Vlaamse Gemeen
scbap binnen hun onderscheiden territoriale grenzen •, wat inhoudt dat art. 23 van de 
Grondwet zou gewijzigd zijn bij art. 59bis, ten aanzien zowel van de nationale wetge
ver als van de communautaire wetgevers en dat de bevoegdheid van de nationale wet
gever in taalzaken niet meer zou beperkt zijn tot de akten van de overheid en tot de 
gerechtszaken. (Vgl. Arbitragehof 26 maart 1986, arrest nr. 17, rolnr. 13; 18 nov. 1986, 
arrest nr. 29, rolnr. 30.) 

(74) Aldus kan de wetgever geenszins, o.m. door een wet inzake bijzondere of bui
tengewone mach ten, aan de Koning de bevoegdheid ver lenen om in aangelegenheden 
die aileen bij de wet kunnen worden geregeld, wetten op te heffen, aan te vullen, te 
wijzigen of te vervangen; zoal de wetgever een kaderwet kan goedkeuren in aangele
genheden die aileen door of kracbtens de wetten kunnen worden geregeld, kan zulks 
aileen op voorwaarde dat de kaderwet nauwkeurig de grondregels van de aangele
genheden vaststelt; de Koning kan niet, zonder machtsoverschrijding, zelf aangele
genheden regelen die volgens de Grondwet alleen door of krachte s de wet kunnen 
word~n geregeld. Zie o.m. VELU, J., Droit public, I, Bru~el , ll86 ,, ~h 61;>-~jP, at ge 
verwlJzmgen. • 'u , 



-30-

der instellingen daartoe een bijzondere en uitdrukkelijke machti
ging hebben verleend (75). 

Aldus heeft het Arbitragehof in verschillende arresten de grond
wettelijke regels inzake strafvervolging en bestraffing uitgelegd. 
Hieruit, dat « artikel 7 van de Grondwet de nationale wetgever be~ 
last met de bepaling van de gevallen waarin een vervolging kan 
worden ingesteld en oak van de vorm van die vervolging »,en hier~ 
uit dat « artikel 9 van de Grondwet overigens bepaalt dat geen 
straf kan worden ingevoerd of toegepast dan krachtens de wet », 
heeft dat Hof o.m. afgeleid dat de gemeenschappen en gewesten in 
die voorbehouden materies alleen kunnen optreden mits zij daar
toe door de bijzondere wetgever zijn gemachtigd en dat een wette
lijke bepaling, zoals artikel 11 van de bijzondere wet van 8 augus
tus 1980, hoewel zij de decreetgever de mogelijkheid biedt om de 
gevallen te bepalen waarin vervolging kan worden ingesteld en de 
straffen vast te stellen binnen de in die wet bepaalde grenzen, die 
wetgever tach niet de bevoegdheid verleent om de vorm van de 
vervolging te regelen (76). 

Het Arbitragehof heeft ook de grondwettelijke regels inzake de 
onschendbaarheid van de waning uitgelegd : uit artikel 10 van de 
Grondwet dat bepaalt dat « de waning onschendbaar is » en « dat 
geen huiszoeking kan plaats hebben dan in de gevallen die de wet 
bepaalt en in de vorm die zij voorschrijft », heeft het, in strijd met 
het advies van de Raad van State (77), afgeleid dat aileen de natio
nale wetgever, en niet de decreetgever, bevoegd is om de materie 
van de schending van de waning te regelen door « het vastleggen 

(75) AI verleent artikellO Bijzondere Wet aan de Raden de mogelijkheid om in de
creten rechtsbepalingen op te nemen inzake aangelegenheden waarvoor zij niet be
voegd zijn, geldt die mogelijkheid niet voor bevoegdheden die door de Grondwet ai
leen aan de wet zijn toegekend. 23 dec. 1987, arrest nr. 44, rolnr. 36; 11 feb.1988, arrest 
nr. 46, rolnr. 41; 25 feb, 1988, arrest nr. 47, rolnr. 45; 17 maart 1988, arrest nr. 50, 
rolnr. 52; 17 maart 1988, arrestnr. 51, rolnr. 53; 2 juni 1988, arrestnr. 56, rolnr. 56; 8 ju
ni 1988, arrest nr. 57, rolnr. 58; 30 juni 1988, arrest nr. 86, rolnr. 51; 2 feb. 1989, arrest 
nr. 3/89, rolnr. 77; 11 mei 1989, arrest nr. 11/89, rolnr. 79; 31 mei 1989, arrest nr. 13/89, 
rolnr. 80; 31 mei 1989, arrest nr. 14/89, rolnr. 81; 17 jan.l990, arrest nr. 5/90, rolnr. 143; 
5 april 1990, arrest nr. 15/90, rolnr. 135; 21 dec. 1990, arrest nr. 41/90, rolnr. 186; 
28 maart 1991, arrest nr. 5/91, rolnr. 157. 

Zie CEREXHE, G., « Les "matieres r€servees" : une notion de droit constitution
net», AP. T., 1983, p. 243-257; LEROY, M., « L'avenir des matieres reservees », Rev. de 
droit de l'ULB, 1990, p. 15-49; SMETS, J., « De verklaring tot herziening van de Grand
wet en de door de Grondwet aan de " wet" voorbehouden bevoegdheden - Enige 
kanttekeningen », T.B.P., 1992, p. 459-461. 

(76) Arbitragebof, 3 dec. 1987, arrest nr. 43, rolnrs. 40 en 44; 23 dec. 1987, arrest 
nr. 44, rolnr. 36; 17 maart 1988, arresten nrs. 50 en 51, rolnrs. 52 en 53; 9 juni 1988, ar
resten nrs. 59, 60, 61, 62, 63 en 64, rolnrs. 63, 64, 66, 72, 57 en 65. 

(77) R.v.St., advies van de afdeling wetgeving van 18 feb. 1981 over bet on twerp van 
Vlaams decreet betreffende bet bebeer van afvalstoffen ( Gedr.St., Vl.R., 1980-81, 
nr. 131/1, 23). Vgl. met de adviezen van 28 nov. 1983 over bet antwerp van het Waals 
decreet inzake de bescherming van bet oppervlaktewater tegen vervuiling ( GedJ'.St., 
Cons.Reg. W., 1983-84, nr. 107/1, 84) en van 16 maart 1987 over bet antwerp van bet 
Waals decreet boudende wijziging van bet decreet van 5 juli 1985 met betrekking tot 
de afvalstoffen ( Gedl'.St., Cons.Reg. W., 1986-87, nr. 148/1, 5-6). 
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van de gevallen van huiszoeking » en door « de vorm ervan te be
palen », nu artikel 10 van de bijzondere wet inzake de impliciete 
machten niet toestaat dat wordt afgeweken van de bevoegdheid 
die voornoemd artikel van de Grondwet aan de wet voorbehoudt 
(78). 

Nag andere arresten hebben regels inzake vrije meningsuiting 
(79), inzake de voorwaarden voor de uitoefening van de politieke 
rechten (80), de vrijheid van handel en industrie (81), en de be
voegdheid van de rechtscolleges ... (82) uitgelegd. 

(78) Arbitragehof 23 dec. 1987, arrest nr. 44, rolnr. 36. 

(79) Een arrest van het Arbitragehof van 20 dec. 1985 heeft het Q.ecreet van de Fran
se Gemeenschap van 8 sept. 1981 « tot bepaling van de erkenningsvoorwaarden van 
de lokale zenders »in zoverre een bepaling van dat decreet verbod legde op uitzendin
ge~ met het karakter van handelsreclame, gedeeltelijk vernietigd op grand dat de 
Bijzondere Wet van 8 aug. 1980, volgens de toen vigerende tekst, een uitzondering 
maakte voor de handelsreclame in een aangelegenheid i.v.m. de radio-omroep en de 
televisie die tot de bevoegd,beid van de gemeenscbappen beboort. (Arbitragebof 
20 dec.1985, arrest nr. 7, rolnr. 7.) Een arrest van 20 jan. 1987 over een prejudicifHe 
vraag beslist dat art. 2 van bet decreet van 12 dec. 1977 boudende bet statuut van de 
radio-television beige de la Communaute culturelle fran\;aise, door in algemene be
woordingen te stellen dat « bet Instituut stelt bet programma van zijn uitzendingen 
vast en bepaalt de uitvoeringsmodaliteiten ervan » heeft aan bet Instituut geen rui
mere bevoegdheid toegekend dan die welke is verleend aan de decreetgever zelf, die 
binnen de grenzen van zijn grondwettelijke bevoegdbeid is gebleven, op grand o.m. 
dat « de zeggenscbap over de programmering die aan de instituten van de radio-om
roep en de televisie is toegekend, beperkt is tot de aan de Gemeenscbappen zelf over
gedragen aangelegenheid, waaruit bet uitzenden van mededelingen van de nationale 
Regering uitdrukkelijk is uitgesloten » en dat « de uitzending van zulke mededeling 
van de nationale Regering, omgeroepen door de zorgen van bet Instituut, geen uit
zending van dat instituut is». (Arbitragebof 20 jan. 1987, arrest nr. 31, rolnr. 25.) 

(80) Het arrest van 26 maart 1986 boudende vernietiging van bet decreet van de 
Franse Gemeenschap van 26 juni 1984 « tot verzekering van de bescherming van het 
Franse taalgebruik voor de franstalige overbeidsmandatarissen », wijst erop dat inge
volge art. 4, Gw. samen met art. 8 van de Gw. blijkt dat « aan de nationale wetgever 
de zorg uitdrukkelijk is toevertrouwd om de toepassing van bet beginsel van de di
recte verkiezing te verzekeren en de verkiesbaarbeidsvoorwaarden vast te stellen » 
en dat aileen de wetgever « de verkiesbaarbeidsvoorwaarden van de overbeidsman
datarissen kan regelen »,en stelt de betekenis en de draagwijdte vast van de begrip
pen « verkiesbaarbeidsvoorwaarden » en « overbeidsmandatarissen », (Arbitragebof, 
26 maart 1986, arrest nr. 17, rolnr. 13.) 

Het arrest van 17 juni 1987 tot vernietiging van bet decreet van de Vlaamse Raad 
van 23 dec. 1986 boudende voordracht van kandidaat-burgemeesters in bet Vlaamse 
Gewest beslist dat ingevolge artikel108 Gw. de nationale wetgever bevoegd is.voor 
bet vaststellen van de regels inzake benoeming van burgemeesters en o.m. om nader 
te bepalen of er taalvereisten moeten vervuld zijn bij de benoeming tot dat ambt. (Ar
bitragehof, 17 juni 1987, arrest nr. 37, rolnrs. 48 en 49.) 

(81) Arbitragebof 26 juni 1986, arrest nr. 25, rolnr. 18; 10 juni 1987, arrest nr. 36, 
rolnr. 29; 25 feb. 1988, arrest nr. 47, rolnr. 45. 

(82) Het Arbitragebof leidt uit art 94 Gw. a£ dat aileen de nationale rechter be
voegd is om de bevoegdbeid van de recbtscolleges vast te stellen. 

Het arrest van 11 feb. 1988 beeft op een prejudicii:He vraag van de Raad van State 
betreffende de bevoegdbeid van het Waalse Gewest in verband met de geldigverkla
ring van bepaalde benoemingen bijde S.D.R.W., beslist dat het decreet van bet Waal-

(Zie vervolg noot op volgende blz.) 
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23. De rechtspraak van Uw Hof wijkt af van die van het Arbitra
gehof met betrekking tot de draagwijdte van artikel 11 van de 
Grondwet en van artikel 1 van de bijzondere wet betreffende de 
rechtspleging bij hoogdringende ornstandigheden inzake onteige
ning ten algemenen nutte, vervat in artikel 5 van de wet van 26 ju
li 1962 betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de 
concessies voor de bouw van autosnelwegen. Luidens artikel 11 
van de Grondwet kan niemand van zijn eigendom worden ontzet 
dan ten algemenen nutte, in de gevallen en op de wijze bij de wet 
bepaald en tegen billijke en voorafgaande schadeloosstelling. Wa
ren de gemeenschaps- en gewestexecutieven, nu de Grondwet de 
onteigeningsbevoegdheid tot de « bij de wet bepaalde gevallen » 
beperkt, bevoegd om onteigeningen ten algemenen nutte toe te 
staan die werden gedaan door een andere openbare overheid dan 
die executieven, nude bijzondere wet tot hervorming der instellin
gen geen bepaling bevatte die hen daartoe bevoegdheid verleende? 

Uw Hof heeft die vraag in zijn arrest van 20 februari 1986 (83) 
ontkennend beantwoord. U heeft beslist dat de nationale wetge
ver, met artikel 79 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen, de bedoeling had gehad alleen de ge
meenschaps- en gewestexecutieven te machtigen onteigeningen 
ten algemenen nutte te verrichten, dat wil zeggen, daartoe over te 
gaan in de gevallen en op de wijze bepaald bij het decreet, met in
achtneming van de bij de wet vastgestelde gerechtelijke procedu
res en van het principe van de billijke en voorafgaande schade
loosstelling aangewezen in artikel 11 van de Grondwet, en dat 
artikel 6, § 1, I, 1° en 2°, van de wet van 8 augustus 1980 niet kan 
worden uitgelegd in die zin dat het de gemeenschaps- en gewestra
den en hun executieven bevoegd maakt voor de aangelegenheden 
in verband met de onteigeningen ten algemenen nutte die door 
een andere overheid dan die executieven, inzonderheid door de ge
meenten, worden verricht. 

(Vervolg noot van vorige biz.) 

se Gewest van 8 mei 1985 houdende geldigverklaring van die benoemingen de be
voegdheidsverdelende regels schendt, op grand dat « de decreetgever zich de be
voegdheid niet kan toeeigenen die de wet bij art. 94 Gw. alleen aan de wetgever heeft 
toegekend en evenmin door een decreet de uitoefening van de wettelijke bevoegdheid 
van de Raad van State buiten werking kan stellen t.a.z. van individuele administra
tieve handelingen ». (Arbitragehof, 11 feb. 1988, arrest nr. 46, rolnr. 41.) 

Het arrest van 30 juni 1988 heeft verschillende bepalingen van het decreet van de 
Vlaamse Gemeenschap van 27 juni 1985 inzake bijzondere jeugdbijstand waarbij 
marginaal en« in dezelfde zin als de nationale wetgever »de bevoegdheid wordt gere
geld die volgens de nationale wet aan de jeugdrechtbank toebehoorde, vernietigd op 
grand dat het decreet zich mengde in de vaststelling van de bevoegdheid van die 
rechtbank, die krachtens art. 94 Gw. alleen door de nationale wetgever kan worden 
omschreven en derhalve « de grondwettelijke bevoegdheidsregels schendde ». (Arbi
tragehof, 30 juni 1988, arrest nr, 66, rolnr. 51.) 

(83) Cass,, 20 feb. 1986, AR. 7230 (A. C., 1985-86, nr, 402) met cone!. O.M. Zie : BAL
FROID, J.P. « Observations sur l'arret Silly », J.T., 1987, 625-626; LAGASSE, D., 
« L'Executif regional wallon est-il competent pour autoriser un pouvoir subordonne a 
proc€der a une expropriation pour cause d'utilit€ publique? », J.T., 1987, 630-632; LE
JEUNE, Y., o.c., 353-356, « L' expropriation et la reforme de l'Etat », Mouvement com
munal, 1987, 126-143. 
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Uw Hof had impliciet geoordeeld dat het bevoegd was om zelf 
over dat litigieuze punt uitspraak te doen, nu de wet van 26 ju
li 1962 aan de hervorming der instellingen voorafging. 

Het Arbitragehof heeft zich daarentegen, in het arrest van 15 ju
ni 1988, bij de uitspraak over een prejudicii;Je vraag van het Hof 
van Beroep te Luik (84), « bevoegd verklaard om te beslissen of de 
uitlegging die in een bepaald geval wordt gegeven aan een wet die 
aan de hervorming van de Staat voorafgaat a! dan niet de be
voegdheidsverdelende regels schendt », en vervolgens beslist dat 
artikel 1 van de wet van 26 juli 1962 de bevoegdheidsverdelende 
regels niet schendt op voorwaarde dat het aldus wordt ge1nterpre
teerd dat het aan de gemeenschaps- of gewestexecutieve, naarge
lang van het geval, toekomt om, ten aanzien van de aan de ge
meenschappen of de gewesten overgedragen aange!egenheden, 
vast te stellen dat de onmiddellijke inbezitneming van een of 
meerdere onroerende goederen ten algemenen nutte onontbeer
lijk is » (85). 

Intussen hadden de Duitstalige, de Vlaamse en de Waalse wetge
ver decreten uitgevaardigd waarbij zij hun executieve uitdrukke
lijk bevoegdheid verleenden om in deze aangelegenheid op te tre
den (86). 

b) Het huidige stelsel (vanaf 16 januari 1989) 

24. Ik schreef in 1986 : « S'il est vrai, comme l'observait le profes
seur Rivero, que les institutions, a la difference des satellites, de
meurent rarement sur l'orbite aU leur createur avait entendu les 
placer, il n'8tait pas tout a fait illusoire d'imaginer qu'un jour ou 
I' autre, les 8vEmements aidant, la Cour d'arbitrage puisse se trans
former en Cour constitutionnelle ... » (87). De gebeurtenissen heb
ben ertoe bijgedragen dat het Arbitragehof zich inderdaad tot een 
Constitutioneel Hof met beperkte bevoegdheid heeft ontwikkeld. 

Door de herziening van artikel 107ter, paragraaf 2, van de 
Grondwet, op 15 juli 1988 en ingevolge de artikelen 1 tot 30 van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof is de be
voegdheid van dat Hof op twee punten uitgebreid. 

Enerzijds blijft 's Hofs bevoegdheid niet Ianger beperkt tot de 
conflicten tussen de wet, de decreten en de regels aangewezen in 
artikel 26bis van de Grondwet, alsook tussen de decreten onder-

(84) Luik, 30 nov. 1987, J.T., 1988, 379, met de nota van J.P. BALFROID. 

{85) Arbitragehof, 15 juni 1988, arrest nr. 65, rolnr. 71. Zie in dezelfde zin het advies 
van de Raad van State, van 24 april1987 in verenigde kamers ( Gedr.St., VLR., 1986-87, 
nr. 240/1, p. 4-10; T.B.P., 1988, 27-30). 

(86) Decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 9 nov. 1987; Vlaamse decreten 
van 13 april1988; Waals decreet van 6 mei 1988. 

(87) VELU, J., Droit public, I, Brussel, 1986, 102. 
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ling en tussen de regels aangewezen in artikel 26bis onderling 
(88). Het Arbitragehof is thans oak bevoegd voor de schending, 
door een wet, een decreet of een in artikel 26 bis aangewezen regel, 
van de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet die respectievelijk 
betrekking hebben op de gelijkheid voor de wet, het discriminatie
verbod en de vrijheid van onderwijs. 

Anderzijds kan bij het Hof, met betrekking tot de geschillen van 
nietigverklaring, niet aileen door de Ministerraad en door de Ge
meenschaps- en Gewestexecutieven, een beroep worden ingesteld, 
maar oak door de voorzitters van de wetgevende vergaderingen en 
door iedere persoon die doet blijken van een belang. 

Bovendien kan de wetgever, krachtens artikell07ter, paragraaf 
2, als gewijzigd bij de wet van 15 juli 1988, door een wet aangeno
men met de bij artikel1, laatste lid, van de Grondwet bepaalde bij
zondere meerderheid, de bevoegdheid van het Arbitragehof uit
breiden tot de schending door een wet, een decreet of een in arti
kel 26bis bedoelde regel, van andere artikelen van de Grondwet. 
Een dergelijke wet is tot op heden niet aangenomen. 

25. Ingevolge de dynamiek die het Arbitragehof ertoe leidt een 
volwaardig Constitutioneel Hof te worden, is dat college dan oak, 
sedert begin 1989, resoluut zijn bevoegdheden verruimend blijven 
interpreteren. 

Dat geldt in de eerste plaats voor de vroegere bevoegdbeid van 
bet Hof betreffende de toetsing van de wetgevende akten aan de 
bevoegdbeidsverdelende regels. 

Uit een arrest van bet Hof d.d. 28 mei 1991, inzake recbt van ant
woord, kon worden afgeleid (89) dat dit boge recbtscollege de fun-

(88) De wetgever heeft overigens het begrip « regels vastgesteld voor het bepalen 
van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewes
ten » aanzienlijk uitgebreid. 

Luidens art. 124bis Bijzondere Wet Arbitragehof van 6 jan. 1989 (art. 68 W. van 16 
jan, 1989) «worden voor de toepassing van de artt. 1 en 26, § 1, als regels bedoeld in to 
van die twee bepalingen beschouwd, het overleg, de betrokkenheid, het geven van in
lichtingen, de adviezen, de eensluidende adviezen, de akkoorden, de gemeenschappe
lijke akkoorden en de voorstellen waarvan sprake is in de Bijzondere Wet van 
8 aug. 1980 tot hervorming der instellingen, de samenwerkingsakkoorden bedoeld in 
art. 92bis, van voornoemde wet uitgezonderd, alsook in de bijzondere wet betreffende 
de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten of in elke andere wet gena
men ter uitvoering van de artikelen 59bis, 59ter, 101quater, 108teren 115 Gw. ». 

(89) Arbitragehof, 28 mei 1991, arrest nr. 14/91, rolnr. 169. Dat arrest verwerpt de 
stelling volgens welke de aangelegenheden inzake bet recht van antwoord i.v.m. de 
radio-omroep en de televisie een culturele aangelegenheid zou zijn die tot de be
voegdheid van de Gemeenschappen behoort. Het oordeelt dat bet recht van antwoord 
een aangelegenheid is die niet afhangt van de radio-omroep en de televisie, maar die 
betrekking heeft op de vrijheid van drukpers en de vrije meningsuiting en derhalve 
deel uitmaakt van de nationale bevoegdheid. « Het recht van antwoord is volgens dat 
arrest o.m. een rechtsinstituut ter bescherming van de persoon, dat een noodzakelijk 
gevolg is van de persvrijheid en de vrije meningsuiting. Het is de aan iedere natuur
lijke persoon of rechtspersoon verleende bevoegdheid om te reageren tegen aantas
tingen van zijn eer en zijn goede naam door enig medium, alsmede om over hen ver-

(Zie vervolg noot op volgende biz;) 
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damentele rechten en vrijheden voortaan erkent « als een aangele
genheid die als dusdanig moet worden beoordeeld, en die tot de 
nationale bevoegdheid behoort, in tegenstelling tot de opvatting 
dat de fundamentele rechten en vrijheden, met betrekking tot de 
uitoefening van een bevoegdheid, worden geregeld, gereglemen
teerd, beschermd door de overheid die houder is van die bevoegd
heid » en dat « aangezien de fundamentele rechten en vrijheden 
een « aangelegenheid )) uitmaken, in de zin waarin dat begrip 
wordt gehanteerd in de staatshervorming, het beginsel van het be
houd van die aangelegenheid in de schoot van de nationale be
voegdheid aileen op het beginsel van de residuaire bevoegdheid 
gegrond kan zijn » (90). 

Als het geheel van de in de Grondwet vastgelegde fundamentele 
rechten en vrijheden voortaan wordt erkend als een aangelegen
heid die als dusdanig tot de nationale hevoegdheid behoort, mag 
men dan niet aannemen dat, naar het oordeel van het Arbitrage
hof, het geheel van de grondwettelijke regels betreffende die rech
ten en vrijheden als bevoegdheidsverdelende regels moet worden 
beschouwd, zodat de interpretatieve dialectiek van dat Hof, in het 
kader van de geschillen omtrent de bevoegdheidsregelende regels, 
onrechtstreeks op het geheel van die regels van toepassing zou 
kunnen zijn? 

26. Het Arbitragehof heeft zijn nieuwe bevoegdheid inzake de 
toetsing van de wetgevende akten aan de grondwettelijke regels 
die de gelijkheid voor de wet, het discriminatieverbod en de vrij
heid van onderwijs waarborgen, eveneens in die zin opgevat dat 
het, vooral op grond van artikel6bisvan de Grondwet (91), geleide-

(Vervolg noot van vorige blz.} 

spreide onthullingen recht te zetten. De normen die de uitoefening van dat recht 
moeten waarborgen hebben een eigen doelstelling die niet verschilt naargelang het 
om een geluidsmedium, een visueel of een geschreven medium gaat. De wetgever 
heeft weliswaar regels uitgevaardigd die naar gelang van bet medium verschillen, 
doch enkel om de middelen die voor de verwezenlijking van zulk een doelstelling 
noodzakelijk zijn, aan de bijzondere kenmerken van elk medium aan te passen. Dat 
de bijzondere wetgever de bevoegdheid inzake het recht van antwoord aan de Ge· 
meenschappen heeft willen toewijzen, kan niet worden afgeleid uit bet feit dat art. 4, 
6°, Bijzondere Wet tot hervorming der instellingen bepaalt dat de radio-omroep en de 
televisie een bij art. 59bis, § 2, 1°, Gw., bedoelde culturele aangelegenheid zijn ». 

In die zin ging oak, een advies van de afdeling wetgeving van de raad van State, 
d.d. 5 juni 1991 : « Noch de herziene Grondwet, noch de Bijzondere Wet van 
8 aug. 1980 tot hervorming van de instellingen hebben aan de Gemeenschappen en 
Gewesten bevoegdheid toegekend inzake de fundamentele rechten en vrijheden. Mo· 
gen deze, in de uitoefening van hun bevoegdheden geen afbreuk doen aan reeds ge
vestigde vrijheden, zij kunnen evenmin vrijheden miskennen waarvan het bestaan 
zal worden erkend door de grondwetgever zelf of de nationale wetgever. Daarin moet 
geen beperking van hun bevoegdheden worden gezien. (Zie E. GILLET, « Repartition 
des competences et libertes fondamentales », Information et documentation juridi
ques, 1992-01, p. 1-2.) 

(90) GILLET, E., o.c., p, 1-2. 

(91) In art, 17 Gw. nopens de vrijheid van onderwijs is eveneens sprake van zulke 
mogelijke onrechtstreekse controle, in zoverre dat artikel a.m. bepaalt dat « iedereen 
recht heeft op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijhe
den > (§ 3). 
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lijk zijn bevoegdheid heeft kunnen uitbreiden tot allerlei betwis
tingen waarvan de oplossing de interpretatie of de toepassing van 
andere grondwettelijke regels of van fundamentele beginselen 
van de Belgische rechtsorde impliceerde. 

Ik wil hier bij wijze van voorbeeld enkele aspecten van de recht
spraak van dat college vermelden die mij dienaangaande beteke
nisvollijken : 

1) Kennis nemend van grieven afgeleid uit schending van de 
artt. 6 en 6bisvan de Grondwet, heeft het Hof zijn beslissing syste
matisch gegrond op de eerste zin van artikel 6bis, eerder dan op 
artikel 6 betreffende de gelijkheid voor de wet. Die eerste zin van 
artikel 6bis luidt: " het genot van de rechten en vrijheden aan de 
Belgen toegekend moet zonder discriminatie verzekerd worden » 
(92). 

Die bepaling lijkt op het eerste gezicht niets toe te voegen aan 
artikel 6. De Grondwetgever van 1970 vond overigens moeilijk een 
verantwoording voor het nut van die nieuwe tekst met betrekking 
tot het beginsel van de gelijkheid voor de wet dat reeds in artikel 6 
was vervat. Dat blijkt uit het door de heer Boel opgestelde verslag 
in naam van de kamercommissie tot herziening van de Grondwet, 
waarin hij, aangaande de eerste zin van artikel 6bis, toegeeft dat 
« die zin moet worden beschouwd als zijnde een loutere her haling 
van de principes vervat in artikel 6 » (93) : dat de nieuwe bepaling 
overbodig was, kon niet duidelijker worden benadrukt. In de Se
naat kreeg de heer Ansiaux, op zijn uitdrukkelijke vraag aan de 
regering wat de eerste zin van artikel 6bis toevoegt aan het sedert 

{92) Over de gelijkheid voor het Arbitragehof, zie o.m. : 
DE GAVRE, J. « Le principe d'E!galite dans le droit de Ia filiation: limites, excep

tions et contr6le »,Rev. de l'ULB, 1990-91, p. 11-36, inz. p. 32. 
DELGRANGE, X., « Note sous C.A. 13 octobre 1989. Quand Ia Cour d'arbitrage s'in

spire de la Cour de Strasbourg "• Rev. reg. dr., 1989, p. 619 e.v. 
DE RIDDER, P., « De beperkte toetsing van het gelijkheidsbeginsel door het Arbi

tragehof », R. W., 1990-91, p, 481-491. 
LAGASSE, D., « Observation sous C.A. 13 juillet 1989 et 13 octobre 1989 - La loi 

programme du 30 dE!cembre 1988 imposait-elle aux laboratoires non hospitaliers de 
biologie clinique des conditions d'exploitation discriminatoires par rapport aux labo
ratoires hospitaliers? », J.T., 1990, p. 7 e.v. 

QUERTAINMONT, P.; UY'ITENDAELE, M., et VANDERNACHT, P., Chronique de 
jurisprudence. LaCour d'arbitrage en 1989 et 1990. A.P.T., 1991, p. 27 tot 58, inz. p. 42 
tot 58. 

SCHOLSEM, J.C. « L'Egalite devant Ia Cour d'arbitrage »,in Liber Amicorum Prof. 
em. E. Krings, Brussel, 1991, p. 773-787. 

SUETENS, P., « Gelijkheid en non-discriminatie in de rechtspraak van het Arbitra
gehof »,in ALEN, A., en LEMMENS, P. (ed.), Egalite et non-discrimination, Antwer
pen 1991, p. 95-115. 

VELAERS, J., « Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof » Antwerpen, 1990, 
p. 166-204. 

Idem, « Discriminatie in de sector van de klinische biologie : de zaak Biorim voor 
het Arbitragehof », T.B. W., 1990, p. 454-463. 

(93) Gedr.St., Kamer, B.Z., 1969-70, 10, nr. 2B-2o, 2. 
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1831 bestaande stelsel (94}, helemaal geen bevredigend antwoord. 
Wij mogen derhalve veronderstellen dat heel wat parlementsleden 
de tekst hebben goedgekeurd, zoals de heer Ansiaux, zonder het 
nut ervan in te zien, enkel omdat, naar diens woorden, « dat somR 
migen kon plezieren ... » (95} (96). 

2) Ret Arbitragehof heeft a! in het arrest van 27 april 1989 (97}, 
dat een vordering afwijst tot schorsing van de wet van 23 maart 
1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, en 
niet wil weten van een zuiver letterlijke interpretatie van artikel 
107tervan de Grondwet, impliciet geoordeeld dat de artt. 6 en 6bis 
van de Grondwet als referentienormen dienden te worden losge
maakt van artikel 17, wat het uitdrukkelijk heeft bevestigd in de 
arresten-Biorim van 13 juli en 13 oktober 1989 (98). 

Terwijl de herziening van artikel 107 ter uitgaat van de politieke 
akkoorden die, als pasmunt voor de overheveling van het onder
wijs naar de gemeenschappen, in de Grondwet nieuwe waarbor
gen tegen discriminatie in het onderwijs hebben ingebouwd (99), 
heeft het Arbitragehof zich aldus bevoegd verklaard om discrimi
naties, die geen verband houden met het onderwijs, tegen te gaan. 
Ret dient gezegd dat uit sommige aanwijzingen in de wetsgeschie
denis blijkt dat die interpretatie (100) mogelijk is. Zij wordt trou
wens, met uitzondering van een auteur (101), door de rechtsleer 
bijgetreden (102). 

3) Ret Arbitragehof heeft a! in het arrest-Biorim d.d. 13 oktober 
1989 (103), dat verschillende bepalingen van de Programmawet 
van 30 december 1988 inzake de klinische biologie nietig verklaart, 
het onafhankelijk karakter van de artikelen 6 en 6bis van de 

(94) en (95) Parl. Hand., Senaat, 4 juni 1970, 1710-1711. 

(96) Zie DAUBIE, C., « Les techniques de protection des minorites », Annales de 
droit, 1972, 235; DE STEXHE, P., La revision de !a Constitution beige, Namen-Brussel, 
1972, p. 130-131; VELU, J., «La protection des droits fondamentaux de l'homme et des 
droits des minorites », in " La Reforme de l'Etat 150 ans apres l'independance natio
nale », Brussel, 1980, 51-121, inz. 62-70; WIG NY, P., La troisieme revision de la Consti
tution, Brussel, 1972, 399. 

(97) Arbitragehof, 27 april 1989, arrest nr. 8/89, rolnrs. 132 tot 134. 

(98) Arbitragehof, 13 juli 1989, arrest nr. 21/89, rolnrs. 140, 141 en 142; 13 okt. 1989, 
arrest nr. 23/89, rolnrs. 140, 141 en 142. 

(99) Zie o.m. Gedr.St., Senaat, 1988, nr. 100-3/lo, 1-2. De uitbreiding van de bevoegd
heid van het Arbitragehof had oorspronkelijk aileen tot doel de vrijheid van onder
wijs te waarborgen met het oog op de communautarisering van het onderwijs op het 
oog. Mettertijd kwamen de beginselen van gelijkheid en van non-discriminatie erbij. 

(100) Hierover leze men SUETENS, L.P., o.c., 99-100. 

(101) Naar mij:ri weten is de stelling van een « gekoppelde interpretatie » enkel ver
dedigd door DE GROOF, J., De Grondwetsherziening van 1988 en het onderwijs, 
Brussel, 1989, p. 191-203. 

(102) Zie de talrijke verwijzingen in LEYSEN, R., en SMETS, J., Toetsing van de 
wet aan de Grondwet in Belgifi, Zwolle, 1991, 51 en de noot. 

(103) Arbitragehof, 13 okt, 1989, arrest nr. 23/89, rolnrs. 140, 141 en 142. 
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Grondwet benadrukt. Dat arrest wijst de stelling van de minister
raad af volgens welke artikel 6bis van de Grondwet aileen de dis
crimina tie om ideologische en filosofische redenen verbiedt, en be
slist dat het eerste dee! van artikel 6bis « een algemene draagwijd
te heeft en elke discrimatie verbiedt, ongeacht de oorsprong er
van )) en dat << de grondwettelijke regel van niet-discriminatie van 
toepassing is ten aanzien van alle rechten en vrijheden die aan de 
Belgen zijn toegekend ». De artt. 6 en 6bis krijgen aldus een vee! 
ruimere draagwijdte dan artikel14 van het Europees Verdrag tot 
Bescherming van de Rechten van de Mens, dat aileen de discrimi
natie verbiedt in het genot van de rechten en vrijheden die bet er
kent (104). 

4) Het Arbitragehof heeft a! in het vorenvermeld arrest-Biorim 
van 13 oktober 1989 beklemtoond, dat tot de rechten en vrijheden 
die aan de Belgen zijn toegekend en waarvan het genot, luidens 
artikel 6bis, zonder discriminatie moet worden verzekerd, de aan 
de Belgen in titel II van de Grondwet toegekende rechten behoren. 
Het Hof heeft door dat arrest de wettelijke bepaling vernietigd die 
de vrijheid van vereniging aantastte, omdat die bepaling buiten 
verhouding leek met bet te dezen door de wetgever beoogde doe!. 

Aldus toetst bet Arbitragehof op onrechtstreekse wijze het ge
heel van de regels betreffende de bij de Grondwet aan de Belgen 
toegekende rechten :bet weigert de artt. 6 en 6bis los te zien van 
de andere grondwettelijke regels en oordeelt dat artikel 6bis inte
grerend dee! uitmaakt van elk artikel dat die rechten waarborgt. 
Maar de schending van de andere grondwettelijke regels voor bet 
Hof aileen kan worden aangevoerd in samenhang met de artt. 6, 
6bis en, in voorkomend geval, 17 van de Grondwet. Professor 
Suetens schrijft in dat verband : « Sans doute d'un point de vue pu
rement technique et juridique, il y a lieu de distinguer entre le con
trole direct du respect des droits fondamentaux et le controle du 
respect de ces droits en liaison avec le principe de non-discrimina
tion, mais en reaute cette distinction est sans grande significa
tion , (105). In de referentienormen die het Arbitragehof hanteert 
voor de toetsing op grand van de artt. 6 en 6bis, zijn de grondwet
telijke regels begrepen betreffende de vrijheid van vereniging 
(106), het eigendomsrecht (107), de vrijheid van taalgebruik (108), 
de uitoefening van politieke rechten (109) ... 

(104) Zie o.m. VELU, J., en ERGEC, R., La convention europeenne des droits de 
J'homme (R.P.D.B., Bijv. VII), Brussel, 1990, nrs. 139-140. Vgl. met art. 2, § 1, I.V.B.P.R. 

(105) SUETENS, L.P., o.c., biz. 109, noot 23. 

(106) Arbitragehof, 13 okt. 1989, arrest nr. 23/89, rolnr. 140. 

(107) Arbitragehof, 5 juli 1990, arrest nr. 25/90, rolnrs. 112 en 114 tot 131; 
21 dec. 1990, arrest nr. 42/90, rolnr. 163. 

(108) Arbitragehof, 23 mei 1990, nr. 18/90, rolnr. 88; 14 juli 1990, 26/90, rolnrs. 132, 
133, 134, 151, 152 en 153. 

(109) Arbitragehof, 23 mei 1990, arrest nr, 18/90, rolnr. 88; 21 dec, 1990, arrest 
nr. 40/90, rolnr. 166. 
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5) Het Arbitragehof heeft al in het arrest van 23 mei 1990 (110), 
dat het beroep tot vernietiging afwijst dat inzonderheid is gericht 
tegen de zogeheten wet tot pacificatie tussen de gemeenschappen 
d.d. 9 augustus 1988, geoordeeld dat zo « kan worden aanvaard dat 
het door de wetsbepalingen gemaakte onderscheid zijn verant
woording vindt in het nagestreefde doe! - de beveiliging van een 
hogeropenbaar belang -, in zoverre althans de genomen maatre
gelen redelijkerwijze kunnen worden aangezien als niet onevenre
dig met het door de wetgever nagestreefde doe! "• artikel 6bis 
wordt geschonden « als het handhaven van een dergelijk belang 
zou worden betracht ten koste van een miskenning van grondbe
ginselen van de Belgische rechtsorde "· 

Niet aileen het geheel van de grondwettelijke normen die aan de 
Belgen de erkende rechten en vrijheden toekennen, worden door 
het Hof als referentienorm gehanteerd, maar bovendien ook het 
geheel van de grondbeginselen van de Belgische rechtsorde. 

6) Reeds in het arrest van 5 juli 1990, dat afwijzend beschikt op 
een beroep tot vernietiging van de wet van 30 augustus 1988 hou
dende wijziging van de wet van 3 november 1967 betreffende het 
loodsen van zeevaartuigen, heeft het Arbitragehof overwogen dat 
de vreemdelingen voor het Hof de schending kunnen aanvoeren 
van het grondwettelij k beginsel van de gelijkheid, binnen de per
ken van artikel128 van de Grondwet, hoewel de artt. 6 en 6bis op 
grand waarvan het Hof zijn toetsing uitoefent, dee! uitmaken van 
titel II van de Grondwet, genaamd: « De Belgen en hun rechten "• 
dat artikel 6 aileen de gelijkheid van de Belgen voor de wet be
schermt en artikel6bis aileen het genot van de aan de Belgen toe
gekende rechten en vrijheden beoogt (111). 

Staat het buiten kijf dat vreemde fysieke personen of rechtsper
sonen toegang kunnen hebben tot het Hof op voorwaarde dat zij 
doen blijken van een belang, tach rijst de vraag of de ontvankelijk
heid van de door hen ingestelde beroepen tot vernietiging niet 
stu it op het feit dat zij onmogelijk bepaalde grondwettelijke rech
ten kunnen aanvoeren. 

Het Hof heeft, om te beslissen dat rechtspersonen naar vreemd 
recht voor het Hof de artt. 6 en 6bis kunnen doen gelden, de twee 
door het Hof uit artikel 128 van de Grondwet afgeleide beginselen 
toegepast. Het eerste beginsel zegt dat vreemdelingen met de Bel
gen worden gelijkgesteld voor het genot van de grondwettelijke 
rechten, het tweede stelt dat door de wet op die gelijkstelling uit
zonderingen kunnen worden gemaakt. 

Nog twee andere aspecten van de extensieve rechtspraak van 
het Arbitragehof wil ik onder de aandacht van Uw Hof brengen. Ik 
beperk mij thans tot de vermelding ervan aangezien ik in de loop 
van mijn uiteenzetting daarover wens uit te weiden. 

(110) Arbitragehof, 23 mei 1990, arrest nr. 18/90, rolnr. 88. 

(111) Arbitrageho£, 5 juli 1990, arrest nr, 25/90, rolnrs. 112 en 114 tot 131, R.C.J.B., 
1991, biz. 621 en de opmerking van R. ERGEC. « Le droit international et le droit a 
l'egalite des etrangers dans la jurisprudence de la Cour d'arbitrage. » 
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Enerzijds hebben sedert 1990 (112) tal van arresten van bet Arbi
tragehof er nadrukkelijk op gewezen dat tot de rechten en vrijhe
den die artikel 6bis van de Grondwet aan de Belgen toekent, de 
rechten en vrijheden behoren die voortvloeien uit internationale 
verdragsbepalingen waardoor Belgie is verbonden en die door een 
akte van goedkeuring toepasselijk zijn in de interne rechtsorde. 

Anderzijds heeft het Arbitragehof zich in een arrest van 16 okto
ber 1990 (113), dat in voltallige zitting is gewezen, bevoegd ver
klaard om, zowel inzake geschillen van nietigverklaring als inzake 
de prejudicii:He vragen, de door een wet, een decreet of een ordon
nantie goedgekeurde internationale verdragen te toetsen aan de 
artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet. 

27. Het komt voor dat de interpretatie die bet Arbitragehof aan 
de hand van de artt. 6 en 6bisvan de Grondwet aan dat geheel van 
referentienormen geeft, niet samenvalt met Uw desbetreffende 
rechtspraak. 

Ik heb reeds gewezen op een uiteenlopende uitlegging inzake de 
onteigeningen ten algemenen nutte met betrekking tot de toepas
sing van de door of krachtens de Grondwet vastgelegde regels 
voor bet bepalen van de respectieve bevoegdheid van de Staat, de 
gemeenschappen en de gewesten (114). 

In dezelfde materie kwam een andere uiteenlopende uitlegging 
aan bet Iicht met betrekking tot de toepassing van de artt. 6 en 
6bis van de Grondwet. Aan de oorsprong daarvan ligt een arrest 
van 21 december 1990 (115) van bet Arbitragehof, dat in voltallige 
zitting is gewezen, over een prejudiciEHe vraag van een vrederech
ter. Die uiteenlopende rechtspraak is des te betreurenswaardiger 
daar, zoals professor Suetens deed opmerken, zowel de prejudi
ciele vraag als bet antwoord van bet Arbitragehof kennelijk zon
der belang waren voor de oplossing van bet aan de vrederechter 
overgelegde geschil (116). 

In voormeld arrest besliste bet Arbitragehof dat de bepalingen 
van de artikelen 7 en 16, tweede lid, van de wet van 26 juli 1962 be
treffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden in
zake onteigening ten algemenen nutte en artikel 14 van de geco
ordineerde wetten op de Raad van State, de artt. 6 en 6bis van de 
Grondwet niet schenden in zover ze worden uitgelegd in die zin 
dat zij de onteigende niet verhinderen om voor de gerechtelijke fa
se bij de Raad van State een beroep tot vernietiging van het ontei
geningsbesluit in te stellen. 

(112) Arbitragehof, 23 mei 1990, arrest nr. 18/90, rolnr. 88. 

(113) Arbitragehof, 16 okt. 1991, arrest nr. 26/91, rolnr. 192. 

(114) Zie supra nr. 23. 

(115) Arbitragehof, 21 dec. 1990, arrest nr. 42/90, rolnr. 163. 

(116) SUETENS, L.P., o.c., biz. 115, noot 1. 
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Die uitlegging zet uw uitlegging in het arrest van 3 maart 1972 
van de onteigeningswetten van 17 april1835 en 26 juli 1962 gedeel
telijk op de belling. U had immers geoordeeld dat krachtens die 
wetten noch de Raad van State noch enig ander rechtscollege bui
ten de hoven en rechtbanken bevoegd was om na te gaan of de 
bij de wet gestelde voorwaarden waren vervuld (117). 

28. Het Arbitragehof heeft aldus, als het ware onrechtstreeks, 
hetzij vanuit bevoegdheidsverdelende grondwettelijke regels, het
zij vanuit grondwettelijke regels betreffende de gelijkheid voor de 
wet, het discriminatieverbod of de vrijheid van onderwijs, zijn toe
zicht uitgebreid tot een hele reeks andere grondwettelijke regels. 

Dat neemt niet weg dat het Hof op grond van artikel 107 ter van 
de Grondwet bij wege van arresten alleen uitspraak kan doen over 
de schending door een wet, een decreet of een ordonnantie, van 
andere regels van de Grondwet dan die welke de respectieve be
voegdheid van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten vast
leggen of die voorkomen in de artt. 6, 6bis en 17, op voorwaarde en 
in zoverre een met bijzondere meerderheid aangenomen wet het 
Hof daartoe zou machtigen. 

Rekening houdend met de onrechtstreekse toetsing van het Ar
bitragehof van verscheidene andere grondwettelijke regels dan de 
voormelde, is tijdens de zitting 1989-1990 een wetsvoorstel inge
diend bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ten einde de be
voegdheid van dat rechtscollege uit te breiden tot aile rechten en 
vrijheden die in titel II van de Grondwet worden gewaarborgd 
(118). Een amendement op dat voorstel wilde zelfs de toetsing door 
het Hof tot aile artikelen van de Grondwet uitbreiden (119). 

De Kamer heeft op 7 maart 1991 voorstel en amendement afge
wezen (120). 

(117) Cass., 3 maart 1972 (A. C., 1972, 606 en conclusie proc.-gen, GANSHOF van der 
MEERSCH); Verg. Arbitragehof 14 juli 1992, arrest nr. 57/92, rolnr. 385; Zie DAL, A., 
« Le regime du contr6Ie de l'i~galite en matiere d'expropriation pour cause d'utilite pu
blique », noot onder Arbitragehof 21 dec. 1990, J.LM.B., 1991, p. 362 e.v.; DUMONT, 
M., « La competence du Conseil d'Etat en matiere d'expropriation pour cause d'utilite 
publique »,Rev. adm., 1958, p. 173-184 en p. 221-230; GHYSELS, J., «De bevoegdheid 
van de Raad van State inzake onteigeningen », R. W., 1990-91, p. 1294 e.v.; 
HOEFFLER, J., « L'incidence de la loi du 26 juillet 1962 sur la competence du Conseil 
d'Etat en matiere d'expropriation », R.J.D.A., 1963, p. 1-5; HUBERLANT, C.,« Le con
tr6le judiciaire des expropriations pour cause d'utilite publique. Jusqu'oU s'etend-il ? 
A-t-il un caractere exclusif? », R.C.J.B., 1973, p. 469-473; JACQUES, E.,« Dits et non
dits a propos de 1a competence du Conseil d'Etat en matiere d'expropriation pour cau
se d'utilite publique », J.T., 1991, p. 810-816; QUINTIN, J.M., Les concessions d'auto
routes. Les expropriations pour cause d'utilite publique. Loi du 26 juillet 1962, 1962, 
p. 77; Sl!ETENS, L.P., « De Raad van State onbevoegd ta.v. onteigeningen ? », in Li
ber Amworum F. Duman, Antwerpen, 1983, deel II, p. 977-985; idem,« Gelijkheid ... » 
op. cit. p. 113-114. 

(118) Gedr.St., Kamer, 1989-90, nr. 1109/1. 

(119) Gedr,St., Kamer, 1990-91, nr. 1109/2. 

(120) Zie het verslag van de heer MAYEUR, Gedr.St., Kamer, 1990-91, nr. 1109/3. 
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29. De uiteenlopende rechtspraak van Uw Hof en van het Arbi· 
tragehof inzake onteigeningen ten algemenen nutte toont aan dat 
de progressieve versnippering van de jurisdictionele functie naast 
mogelijke voordelen oak nadelen kan inhouden. Zo onder meer, 
en zeker niet het minst, het risico dat in de rechtsorde, en inzon
derheid in de grondwettelijke orde, bepaalde incoherenties ont
staan of in stand worden gehouden. 

Gelukkig is er de internationale rechtsorde die niet aileen de 
harmonisatie van de verschillende nationale rechtsorden, maar 
bovendien de eenheid en de homogeniteit binnen elk van die 
rechtsorden bevordert. 

Het gezag van de uitgelegde zaak van de beslissingen van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens is ongetwijfeld de be
langrijkste factor bij de harmonisatie van de rechtspraak van de 
verschillende jurisdictionele arden betreffende de bij de Grondwet 
gewaarborgde fundamentele rechten. Doorgaans houdt de recht
spraak van Uw Hof, van het Arbitragehof en van de Raad van Sta
te rekening met het eigen gezag van de rechtspraak van het Euro
pees Hof, in zoverre dat Hof de bepalingen uitlegt van het Verdrag 
die vaak vee! gelijkenis vertonen met de grondwettelijke bepalin
gen. Dat gezag is niet hetzelfde als het gezag van gewijsde en zijn 
uitwerking blijft niet beperkt tot het overgelegde geval. Buiten het 
bestaan van nieuwe feiten of van andere objectieve gegevens die 
kunnen leiden tot een wijziging van de interpretatieve recht
spraak van het Europees Hof, heeft het specifieke gezag van die 
rechtspraak tot gevolg dat Uw Hof, het Arbitragehof en de Raad 
van State zich normalerwijze daarnaar richten (121). 

(121) Dat « gezag van gewijsde van de uitlegging »door het Hof Mensenrechten is
expliciet vastgelegd in het arrest van 10 mei 1989 van het Hof van Cassatie (A.R. 7423, 
A.C, 1988-89, nr. 514) met concl. adv.-gen. PIRETin (Bull. en Pa.s., 1989, I, nr. 514), dat 
op grand van bet arrest Lamy van 30 maart 1989 van bet Hof Mensenrechten ( st§rie A, 
nr. 151) beslist dat art. 5.4 E.V.R.M. inzake voorlopige hechtenis een procedure vereist 
die de raadsman van de gehecbte verdacbte de mogelijkbeid biedt om, voor de eerste 
verscbijning voor de raadkamer, inzage te krijgen van de stukken die betrekking 
bebben op de bevestiging van bet bevel tot aanbouding. Zoals bet Hof Mensenrecbten 
beeft gezegd in bet arrest Vermeire van 29 nov. 1991 (st§rieA, nr. 214-C), beeft bet Ar
bitragehof uitdrukkelijk bet bescbikkende gedeelte van zijn arrest van 4 juli 1991 (nr. 
18/91, rolnr. 183) ten dele gegrond op bet arrest Marckx van bet Hof Mensenrecbten 
van 13 juni 1979 (st§rie A, nr, 31), dat is gewezen ter zake van erfenisrecbten van bui
tenechtelijke kinderen, (Zie ook: Arbitragebof 29 jan. 1987, arrest nr. 32, rolnr. 36). 
Ofschoon de invloed van de rechtspraak van bet Hof van Straatsburg op de recht
spraak van de Raad van State betreffende de door het E.V.R.M. gewaarborgde rech
ten en vrijheden tot uiting komt in tal van arresten van bet hoge administratieve 
rechtscollege, verwijzen zeer weinig arresten van dat rechtscollege uitdrukkelijk 
naar arresten van bet Hof Mensenrechten. Voorbeelden biervan zijn : een arrest van 
7 aug. 1969 (Arr.R.v.St., nr.13.680) inzake taalgebruik in bet onderwijs, waarin verwe
zen wordt naar bet arrest van 23 juli 1968 van het Hof Mensenrechten m.b.t. (( affaires 
linguistiques belges» (slirie A, nr. 8) alsook een arrest van 26 sept. 1984 (Arr.R.v.St., 
nr. 24.689) betreffende de tuchtprocedure in bet openbaar ambt, waarin verwezen 
wordt naar verschillende arresten van bet Hof Mensenrechten : de arresten Airey 
van 9 okt. 1970 (slirie A, nr, 32), Artico van 13 mei 1980 (serie A, nr, 37), Le Compte, 
VanLeuven en De Meyere van 23 juni 1981 (serieA, nr. 43), Sporrong en Lonroth van 
23 sept. 1982 (slirie A, nr. 52) en Albert en LeCompte van 10 feb. 1983 (st§rie A, nr, 58). 

Over bet begrip « gezag van gewijsde van de uitlegging »van de arresten van bet 
Hof Mensenrechten, zie a.m. VELU, J., en ERGEC, R., o.c., nrs. 1231-1241. 
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Aldus leunt de rechtspraak van het Arbitragehof, wat betreft de 
inhoud van de grondwettelijke regels inzake de gelijkheid voor de 
wet en het discriminatieverbod, nauw aan bij die van het Euro
pees Hof voor de Rechten van de Mens (122). 

In de arresten-Biorim van 13 juli en 13 oktober 1989 en inver
schillende latere arresten is de draagwijdte van die regels aldus 
omschreven : « de grondwettelijke regels van de gelijkheid der 
Belgen voor de wet en van de niet-discriminatie sluiten niet uit dat 
een verschil in behandeling volgens bepaalde categorieen van per
sonen· wordt ingesteld, voor zover voor het criterium van onder
scheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat 

Het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden 
beoordeeld met betrekking tot het doe! en de gevolgen van de ter 
beoordeling staande norm of maatregel; het gelijkheidsbeginsel is 
geschonden wanneer vaststaat dat de aangewende middelen rede
lijkerwijze niet evenredig zijn met het beoogde doe! " (123). In 
sommige arresten wordt gezegd dat « het bestaan van een derge
lijke verantwoording moet worden beoordeeld rekening houdend 
met het doe! en de gevolgen van de aangevochten maatregel en 
ook met de aard van de in het geding zijnde beginselen " (124). 
Doorgaans hanteert het Arbitragehof bij de beoordeling van de 
overeenstemming of niet-overeenstemming van de ongelijke be
handeling van een individu of een groep met de artt. 6 en 6bisvan 
de Grondwet vier criteria : het doe!, het objectief karakter van het 
onderscheid, het aangepaste karakter van de maatregelen, het be
staan van een redelijke verhouding tussen de aangewende midde
len en het beoogde doe!. Aan de hand van die criteria onderzoekt 
het Hof achtereenvolgens of het door de wetgever beoogde doe! ge
oorloofd was, of de wettelijke maatregelen objectief verantwoord 
en aangepast zijn, en of, en dat is een evenredigheidstoezicht, 
de aangevochten wettelijke maatregelen redelijkerwijze kunnen 
worden beschouwd als maatregelen die niet buiten verhouding 
staan tot het door de wetgever beoogde doe!. Uw Hof hanteert se-

(122) Zie vooral Hof Mensenrechten, arrest « affaires linguistiques belges » van 
23 juli 1968 (serie A, nr. 6, blz. 33, § 10); MELCHIOR« Le principe de non-discrimina
tion dans la Convention europElenne des droits de l'homme »,in ALEN, A., en LEM
MENS, P., Egalite et non-discrimination, Antwerpen, 1991, 3-31; SCHOLSEM, J.C., 
« L'€galite devant la Cour d'arbitrage »,in Liber Amicorum Pl·of. em. E. Krings, Brus
sel, 1991, biz. 773-787; SUETENS, L.P., o.c., biz. 100-101; VELU, J., en ERGEC, R., o.c., 
nrs. 138-167. 

(123) Arbitragehof, 13 juli 1989, arrest nr. 21/89, rolnrs. 140, 141 en 142 en 13 okt. 
1989, arrest nr. 23/89, rolnrs. 140, 141 en 142. 

(124) Zie o.m. Arbitragehof 5 juli 1990, arrest nr. 25/90, rolnrs. 112 en 114 tot 131 en 
14 nov 1990, arrest nr. 34/90, rolnrs. 198 tot 208 en 210 en arrest nr. 35/90, rolnr. 224. 
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dert 5 oktober 1990 analoge criteria (125). De rechtspraak van de 
Raad van State verwijst er eveneens naar (126). 

Hoewel die onderliggende criteria van Uw rechtspraak en van 
die van het Arbitragehof en de Raad van State zeer vee! gelijkenis 
vertonen met die van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens, dient de aandacht van Uw Hof mijns insziens tach geves
tigd op twee verschillen tussen die rechtspraak en de rechtspraak 
van het Europees Hof. In een recente studie heeft professor Schol
sem dat zeer duidelijk aangetoond : <( D'une part, ce n'est pas seu
lement par rapport aux buts et effets de Ia mesure qu'il convient 
d'appr€cier les differences de traitement mais aussi, selon la Cour 
europ€enne des droits de l'homme, " eu €gard aux principes qui 
prevalent g€n€ralement dans les societes d€mocratiques ". D'autre 
part, par !'utilisation du mot " clairement" la Cour europ€enne des 
droits de l'homme attire !'attention sur le fait que son controle de 
proportionnalit€ ne sera que marginal, qu'il ne s'exercera qu'en 
cas de disproportion manifeste. Une telle precision fait defaut 
dans la formule utilisee par Ia Cour d'arbitrage. " (127) 

30. Hoewel de uitwerking van de rechtspraak van het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens belangrijk is, volstaat zulks 
niet, we merkten het reeds, om het risico uit te sluiten dat de 
rechtspraak van de verschillende jurisdictionele orden die de 
grondwettelijke normen horen uit te leggen en toe te passen, uit~ 
eenloopt. 

De Grondwet is dezelfde voor de gezagsdragers en voor aile on
derdanen. De rechtszekerheid verdwijnt voor heiden wanneer de 
toepassing of uitlegging van de Grondwet verschilt naar gelang 
van het rechtsprekend college dat zijn beslissing op de Grondwet 
steunt. 

Aangezien geen enkele procedure Uw Hof, het Arbitragehof en 
de Raad van State ertoe kan verplichten de mogelijke uiteenlopen
de rechtspraak een te maken, dienen de hoogste rechtscolleges 
van de Staat, in het belang van de samenhang van het recht, te be
seffen dat hun opdrachten complementair zijn en dienen zij er, zo 
nodig, over te waken dat de opdrachten geharmoniseerd worden. 

Aangaande het risico van uiteenlopende rechtspraak in Frank~ 
rijk tussen de « Conseil constitutionnel », de « Conseil d'Etat >> en 
het « Cour de Cassation '' schreven de heren R. Badinter, voorzit
ter van de« Conseil constitutionnel »,en Long, ondervoorzitter van 

(125) Cass., 5 okt. 1990, A.R. F 1818 N (A.C., 1990-91, nr. 61) en cone!. adv.-gen. 
D'HOORE (A. C., 1990-91, nr. 61) en 30 april1992, F 1138 F (A. C., 1991-92, nr. 57); zie PI
RET, J.M., « Egalite et non-discrimination dans la jurisprudence de Ia Cour de cassa
tion», in ALEN, A., en LEMMENS, P. (ed.) Egalite et non-discrimination, Antwerpen, 
1991, biz. 117-133. 

(126) R.v.St., 25 april1990, FJF 90/118, biz. 235; zie MARTENS, P., « Egalite et non
discrimination devant le Conseil d'Etat», in ALEN, A., en LEMMENS, P. (ed.) Egalite 
et non-discrimination, Antwerpen, 1991, blz. 185-198. 

(127) SCHOLSEM, J.C., o.c., biz. 774-775. 
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de « Conseil d'Etat "• onlangs : « II est (du) devoir (des trois ordres 
d'autorites juridictionnelles) de concevoir leurs missions respecti
ves comme compl6mentaires de chacune des deux autres, ensuite 
d'harmoniser leur jurisprudence dans les domaines qui leurs sont 
communs, enfin d'8viter toute faille, toute lacune, tout angle mort 
dans le contr6le juridictionnel. La doctrine de son cote doit les y 
aider t;!ll pla9ant dans la meme reflexion et la meme orientation 
generale des decisions dont l'apparante disparite resulte de lava
riete des questions posees au juge comme aussi parfois des circon
stances immediates qui les ont provoquees. " (128} 

Mij lijkt het dat die oproep tot complementariteit, harmonisatie, 
en gemeenschappelijke waakzaamheid oak bij ons enige weer
klank zou moeten krijgen in de werkzaamheden van Uw Hof, van 
het Arbitragehof en van de Raad van State, evenals in de beden
kinge!l van de rechtsleer. 

B. Toetsing van de verenigbaarheid met de verdragen 

31. Parallel met de toetsing van de grondwettigheid van de akten 
van de openbare overheid - algemeen en verspreid voor de admi
nistratieve en de jurisdictionele akten, beperkt en geconcentreerd 
voor de wetgevende akten - heeft zich in ons land, sedert een 
twintigtal jaren, een andere techniek van vervolmaking van de 
rechtsstaat ontwikkeld : de toetsing aan de verdragen met recht
streekse uitwerking in de interne rechtsorde. Die toetsing, die van 
algemene en verspreide aard is, en op alle akten van de openbare 
overheid van toepassing is, is zeer nauw verwant met de toetsing 
van de grondwettigheid, inzonderheid aangaande de fundamente
le rechten en vrijheden. 

Bij de bespreking, in de openbare vergadering van de Senaat, 
van het wetsontwerp dat zou leiden tot de bijzondere wet van 6 ja
nuari 1989 op het Arbitragehof, heeft senator Lallemand, de ver
slaggever van het ontwerp, tot tweemaal toe daarnaar verwezen. 
Hij verklaarde dat het arrest-Le Ski " een onrechtstreekse teet
sing van de grondwettigheid (had} ingevoerd "• en verder dat « de 
Rechterlijke Macht, door middel van het Verdrag voor de Rechten 
van de Mens, een soort grondwettelijke toetsing van de fundamen
tele, door het Verdrag beschermde, rechten en vrijheden verze
kert » (129). Men kon terecht schrijven dat de internationale ver-

(128) BADINTER, R., en LONG, M., « Conseil constitutionnei et Conseil d'Etat; une 
seule Constitution », in Conseil constitutionnel et Conseil d'Etat, Parijs 1988, biz. 
29-31. ' 

(129) Gedr.St., Senaat, 30 nov. 1988, biz. 413 en 417. 
Over de toetsing van de verenigbaarheid met de verdragen in het Belgisch recht 

zie o.m, : DELVA, J., «. Toetsing van .de interne overheidsdaad aan het verdrag », 
T.B.P., 1970, p. 397-411; Jdem, « Bedenkmgen over de toetsingsmacht van de justitiBie 
rechter ten aanzien van het verdrag na het cassatiearrest" Le Ski" van 27 mei 1971 », 
T.B.P., 1973, blz. 204 e.v.; DE VISSCHER, P., « Les positions actuelles de la doctrine et 

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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dragen inzake mensenrechten een grondwettelijke inhoud hebben 
(130). 

En, zoals wordt beklemtoond in een arrest van 18 oktober 1984 
van het Zwitserse « Tribunal f8d8ral })' dat in een arrest van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 18 december 1987 
wordt aangehaald (131), hebben de door het Europees Verdrag 

(Vervolg noot van vorige biz.) 

de Ia jurisprudence belges fl l't.'!gard du conflit entre le traite et Ia loi », in Recueil 
d'etudes de droit international en hommage a Paul Guggenheim, Geneve, 1968, 
biz. 605 e.v.; DUMON, F., « De verhouding internationaal recht-nationaal recht », 
T.B.P., 1981, p. 14-26; idem, « Les rapports entre le droit constitutionnel et le droit in
ternational», in Le nouveau droitconstitutionnel, 1987, p. 205-233; GANSHOF van der 
MEERSCH, W.J., « Reflexions sur le droit international et Ia revision de la Constitu
tion», rede uitgesproken op de plechtige openingszitting van bet Hof van Cassatie op 
2 sept. 1968, J.T., 1968, p. 485-496; idem,« De Belgische rechter tegenover het interna
tionaal recht en het gemeenschapsrecht », rede uitgesproken op de plechtige ope
ningszitting van het Hof van Cassatie van 1 sept. 1969, J.T., 1969, biz. 537 e.v.; idem, 
concl. Cass., 27 mei 1971 (Bull. en Pas., 1971, biz. 836); idem,« Les procedes nationaux 
de mise en vigueur des obligations souscrites et des accords conclus par le gouverne
ment en droit beige», Rapports belges au IXe Congres international de droit compare 
(Teheran, 1974), Brussel, 1974, inz. biz. 194 e.v.; HAYOIT DE TERMICOURT, R., 
« Conflict tussen het verdrag en de interne wet », rede uitgesproken op de plechtige 
openingszitting van het Hof van Cassatie op 2 sept. 1963, J.T., 1963, biz. 362 e.v.; LOUIS, 
J.V., « Le conflit de Ia regie de droit international et de la regie de droit interne», 
Revue de l'Universite de Bruxelles, 1968-69, biz. 362 e. v.; MASQUELIN, J., « La con
formite des lois aux droits international et europeen », in Actualite du contr6le juri
dictionnel des lois, Brussel, 1973, p. 365-390; Le droit des traites dans l'ordre juridique 
et dans Ja pratique diplomatique belges, Brussel, 1980, MERTENS DE WILMARS, J., 
« Note d'observations sous l'arret "Le Ski", S.E. W., 1972, biz. 444 e.v.; PESCATORE, 
P., « Note d'observations sous l'arret "Le Ski" », Cahiers de droit europeen, 1971, 
blz. 564 e.v.; RIGAUX, F., « Les conflits de la loi natioilate avec les traites internatio
naux "• Rapport au VIle Congres international de droit compare, Brussel, 1966, blz. 269 
e.v.; ROLIN, H.,« La force obligatoire des traites dans Ia jurisprudence beige», J.T., 
1953, biz. 561-562; SALMON, J., « Le conflit entre le traite international et la loi inter
ne en Belgique a la suite de !'arret rendu le 27 mai 1971 par la Cour de cassation », 
J.T., 1971, blz. 509 e.v., 529 e.v.; idem,« Les problemes d'adaptation de l'ordre juridique 
interne a l'ordre juridique international», in La reforme de l'Etat 150 ans apres-J'inde
pendance nationale, Brussel, 1980, blz. 123 e.v.; SALMON, J., en SUY, E.,« La primau
te du droit international sur le droit interne», in £'adaptation de Ia Constitution beige 
aux realites internationales, Brussel, 1965, biz. 69 e.v.; SMETS, P., L'assentiment des 
Chambres Jegislatives aux traites internationaux, Brussei, 1964; Pt.OUVIER, L., « La 
primaute du droit international et du droit communautaire en Belgique », R.M.C., 
1972, blz. 171 e.v.; STEIN, E., « Conflicts between treaties and subsequently enacted 
statutes in Belgium. Etat Beige v. Fromagerie Franco-Suisse Le Ski », Michigan Law 
Review, 72, biz. 118; VANDERSANDEN, G.,« Primaute du droit communautaire sur le 
droit national », Rev. Dr. Int. Camp., 1972, biz. 847-858; VERHOEVEN, J., « Jurispru
dence belge relative au droit international » , H.R.B.D.L, 1973, biz. 636-639; 1975, 
p. 677; 1976, p. 648; 1978-79, p. 722; 1981-82, p. 271; 1983, p. 759; 1986, p. 342; WAEL
BROECK, M., Traites internationaux et juridictions internes dans les pays du Mar
che Commun, Brussel-Parijs, 1969; idem,« Considerations sur le rOle du juge beige fa
ce au droit international », Rivista di diritto internazionale, LVI, 1973; idem, « Effets 
internes des obligations imposees a l'Etat », Miscellanea W.J. Ganshof van der 
Meersch, Brussel, 1972, biz. 575; idem, « Examen de la jurisprudence relative aux 
Communautes europElennes », R.C.J.B. (1955-1971}, 1971, p. 403 e.v.; (1971-1977), 1978, 
p. 73 e.v.; (1978-1988), 1989, p. 343 e.v. en p. 471 e.v. 

(130) EISSEN, M.A., « L'interaction des jurisprudences constitutionnelles natio
nales et de la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de l'homme »,in ROUS
SEAU, D., en SUDRE, F., (sous la direction de Conseil constitutionnel et Gaur euro
peenne des droits de l'homme, blz. 136-215, inz., blz. 138. 

(131) Arrest F. t. Suisse 18 dec. 1987, serie A, nr. 128, § 17-. 
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voor de Rechten van de Mens gewaarborgde rechten uiteraard het 
kenmerk van internationale grondwettelijke rechten (132). 

Die rechtstreekse toetsing aan de verdragen met rechtstreekse 
werking wordt uitsluitend door de gerechtelijke en de administra
tieve rechtscolleges uitgeoefend. Zij be let evenwel niet dat het Ar
bitragehof de normen van het internationaal verdragsrecht uitlegt 
en toepast in het kader van de grondwettelijke en wettelijke re
gels die zijn bevoegdheid bepalen. 

1° Gerechtelijke en administratieve rechtscolleges 

32. Sedert het belangrijke arrest van uw Hof d.d. 27 mei 1971 in 
zake N.V. « Franco Suisse Le Ski » {133), hebben de gerechtelijke 
en administratieve rechtscolleges zich bevoegd verklaard, en wer
den zij ook als dusdanig erkend, om de akten van de openbare 
overheid, met inbegrip van de verschillende normen van de inter
ne rechtsorde, aan de internationale verdragen met rechtstreekse 
werking in die rechtsorde te toetsen. 

Zoals U weet bepaalt onze Grondwet nergens de rang van de 
normen van de internationale verdragen in de hi6rarchie van de 
volgens het interne recht toepasselijke normen, in geval van con
flict tussen die internationale normen en de normen van Belgisch 
recht. 

Rechtsleer en rechtspraak hebben lang geoordeeld dat de inter
nationale verdragen in de interne rechtsorde « kracht van wet » 
hadden, of dat zij « gelijkwaardig waren aan de wet ». Die formule
ring had tot gevolg dat het conflict tussen het verdrag en de latere 
wet door de rechtscolleges diende te worden opgelost in het voor
deel van die wet, met toepassing van de regel dat een wet de vroe
gere wet opheft in zoverre zij daarmee strijdig is. Bovendien wa
ren rechtsleer en rechtspraak, op grand van de idee van de supre
matie van de wet en van een strakke opvatting over de scheiding 
van de machten, van oordeel dat « het aan de wetgever staat, wan
neer hij bepalingen ter uitvoering van een internationale overeen
komst uitvaardigt, de regels die hij aanneemt te toetsen aan de 
verplichtingen waartoe Belgie krachtens het verdrag is gehou
den >> en dat « de rechtbanken niet bevoegd zijn om de toepassing 
van de wet te weigeren op grond dat zij zogezegd niet in overeen-

(132) Volgens professor Garcia de Enterria, die rechter was in bet Hof Mensenrech
ten, heeft « de jurisprudentie van Straatsburg ~ « de waarde van een grondwettelijke 
recbtspraak » voor de Staten die de bevoegdheid van de Commissie inzake ver
zoekschriften van particulieren en de verplichte jurisdictie van het Hof bebben er
kend, aangezien « een nationale wet voor het Hof geen inbreuk op de minimumnor
men van bet Verdrag kan wettigen ~en« een rechtscollege dat hoven de wet staat de 
kern zelf is van de grondwettelijke rechtspraak »(GARCIA DE ENTERRIA, E.,« Va
leur de la jurisprudence de la Cour europ€enne des droits de l'homme en droit espag
nol ~, Melanges en l'honneur de G. Wiarda, Keulen, 1988, biz. 221-230, inz. blz. 221). 

(133) Cass., 27 mei 1971 (A.C., 1971, 959) en concl. proc.-gen. GANSHOF VANDER 
MEERSCH (Bull. en Pas., 1971, I, 886). 
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stemming met die verplichtingen zou zijn" (134). Die stelling heeft 
sedert het einde van de tweede wereldoorlog geleidelijk aan be
lang ingeboet; sedert enkele j aren was er zowel in de rechtsleer 
als in de rechtspraak een strekking waar te nemen die de voor~ 
rang van het internationaal recht voorstond; die evolutie is goed 
bekend en hoeft hier niet verder te worden uiteengezet. 

Die toestand verklaart de aarzelingen van de Belgische recht
spraak met betrekking tot het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens, die tot in 1971 hebben aangesleept. Hoewel sommige 
politierechtbanken, onder aanvoering van het beginsel van de 
scheiding van de machten, beslisten dat de hoven en rechtbanken 
niet bevoegd waren om de nationale wet te toetsen aan de bepalin
gen van het Verdrag (135), werd tach algemeen aanvaard dat, bij 
conflict tussen een normatieve bepaling van het Verdrag en een 
vroegere wet, de eerste de uitwerking van de tweede tegenhield, 
zelfs als de in deze vervatte regels in de interne rechtsorde regels 
van open bare orde waren. De vraag bleef hangende ingeval de wet 
na het Verdrag was ontstaan. De beslissingen die « expressis ver
bis >> de stelling van de voorrang van het Verdrag bijtraden, waren 
zeldzaam (136). 

(134) Cass., 26 nov. 1925 (Bull. en Pas., 1926, I, biz. 76). In zijn openingsrede van 
2 sept. 1963 «Conflict tussen het verdrag en de interne wet» (J.T., 1963, biz. 362 e.v.) 
trok proc.-gen. HAYOIT DE TERMICOURT in twijfel dat dit arrest de stelling had ge
volgd als zou de interne wet altijd voorrang moeten hebben hoven bet internationaal 
verdrag. In deze argumentatie, zei hij, « gewaagt bet Hof slechts van" verbintenissen 
die voor Belgie uit een verdrag spruiten, van ter voldoening aan een internationale 
overeenkomst uitgevaardigde beschikkingen ''; het redeneert bijgevolg also£ niet self 
executing bepalingen van bet verdrag ter sprake waren, dit wil zeggen bepalingen die 
aileen aan de Staten, als zodanig, verplicbtingen opleggen, en geen recbten of ver
plicbtingen in de persoon van de enkelingen in bet Ieven roepen. Welnu, in dergelijk 
geval, zoals ik bij de aanvang van dit betoog in herinnering bracht, is er bij de rechter 
geen normenconflict aanbangig, en hij staat macbteloos tegenover de miskenning 
door de wetgever van een door Belgie aangegane verbintenis. Wij behoeven bier niet 
te onderzoeken of in de werkelijkbeid de bepalingen van bet Verdrag van Versailles 
waarop de voorziening zich beriep al dan niet self executing waren; bet Hof echter, 
zoals blijkt uit de termen van zijn arrest, heeft ze als niet self executing bescbouwd, 
zodat uit het arrest geen stellige gevolgtrekking kan afgeleid worden ten aanzien van 
de leer van bet Hof betreffende de oplossing van bet conflict tussen self executing be
palingen van een verdrag en een daarna van kracbt geworden wet (blz. 483) ». 

(135) PoL Aubel, 21 juni 1962 (Ann. E. V.R.M. Conv., V., 1962, biz. 369) en Pol. Le Jo
doigne, 15 mei 1962 (doc. H. (65) du Conseil de L'Europe, blz. 15); cf. Pol. Le Roeulx, 20 ju
ni 1962 (ibid., blz. 16) en Pol. La Louviere, 29 juni 1962 (ibid., biz. 13). Die rechtspraak 
moet in verband worden gebracht met de toepassing van artikel 3 van de wet van 
24 juli 1961, naar luid waarvan in afwijking van de bepalingen van de wet van 29 ju
ni 1932 over bet taalgebruik in administratieve zaken, bij de algemene volkstelling 
van 1961 geen enkele vraag in verband met bet taalgebruik wordt gesteld. 

(136) Naar aanleiding van een conflict tussen bet Verdrag en de wet van 2 aug. 1963 
op bet gebruik van de talen in bestuurszaken, besliste een vonnis van B nov. 1966 van 
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dat « sous peine d'enlever tout effet utile 
ala reglementation internationale constituant une veritable loi supranationale dotee, 

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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33. Het beginsel van de voorrang van de normen van het internaw 
tionaal verdragsrecht met rechtstreekse werking in de nationale 
rechtsorde op de interne rechtsnormen is in Belgie op de recht
spraak gegrond. 

Dat beginsel werd voor het eerst door Uw Hof vastgelegd in het 
arrest-Le Ski d.d. 27 mei 1971, dat weigert een wet toe te passen 
die een koninklijk besluit bekrachtigt dat een bepaling van het 
E.E.G.-Verdrag had geschonden. Op de conclusie van de heer pro
cureur-generaal Ganshof van der Meersch heeft Uw Hof dat be
ginsel duidelijk (137) en zonder enig voorbehoud bevestigd (138). 

(Vervolg noot van vorige biz.) 

en sa qualit€! de source formelle du droit, de la force obligatoire, il y a lieu de consid€!
rer qu'en cas de contrariete entre loi nationale et loi internationale, la preeminence 
hh~rarchique doit etre donnee aux traites internationaux, dans la mesure oU, comme 
en l'espece, ils ont ete approuves par une loi beige; ... qu'il importe de reconnaltre ala 
Convention internationale le pouvoir de con£erer des droits subjectifs propres aux 
ressortissants d'un Etat contractant et d'en assurer l'exercice par-deJa eta l'encontre 
des regles contraires etablies meme posterieurement par une legislation nationale », 
(J.T., 1966, biz. 685). Andere rechtscolleges namen aan dat « les tribunaux sont habiles 
a appliquer les dispositions de la Convention)) (Pol. La Louviere, 29 juni 1962, doc. H 
(65) du Conseil de !'Europe, biz. 13), dat « les droits proteges par la Convention sont 
expressement devenus partie integrante du droit positif beige » en dat « si une loi ve
nait a priver un citoyen d'un de ces droits, il y aurait un conflit de lois qui, au penal, 
devrait se traduire par !'application du texte le plus favorable »(Pol. Le Roeulx, 20 ju
ni 1962, ibid., biz. 16), cf. Eur. Comm., 17 jan. 1963, verzoekschrift nr. 1661/62 (Rec. nr. 
10, biz. 20, inz. biz. 24). In elk geval bleef de vraag of in BelgH~ het Verdrag aldan niet 
de voorrang had hoven de latere wetten onbeantwoord in de Belgische rechtspraak, 
want noch bet Hof van Cassatie noch de Raad van State hadden daarover uitspraak 
gedaan. 

(137) Na elk normatief karakter te hebben ontzegd aan de wet tot goedkeuring van 
een internationaal verdrag en na erop te hebben gewezen dat « bet conflict tussen 
een internationale verdragsregel en een bepaling van een latere wet geen conflict tus
sen twee wetten is », vermeldt het arrest dat «de regel volgens welke een wet de vori
ge wet opheft in zoverre zij ermee in strijd is, niet van toepassing is in het geval dat 
het conflict bestaat tussen een verdrag en een wet », dat « wanneer een conflict be
staat tussen een interne rechtsregel en een internationale verdragsregel die recht
streeks gevolgen heeft in de interne rechtsorde, de door het verdrag bepaalde rechts
regel primeert », en dat « deze voorrang volgt uit de aard zelf van het bij verdrag 
bepaald internationaal recht ». 

(138) Dit arrest maakt bet voorbehoud niet dat proc.-gen. HAYOIT DE TERMI
COURT in zijn openingsrede van 1963 in de volgende bewoordingen formuleerde : 
« Gewis, zo een tekst in de Grondwet aan de rechterlijke instanties voorschreef de in
terne wetten toe te passen, zelfs in zover zij een voorheen goedgekeurd en bekendge
maakt verdrag, dat alsnog vigeert, tegenspreken, of zo een wet- hetzij door een al
gemene bepaling, hetzij door een bepaling betreffende een bijzondere materie -
dergelijke verplichting formeel uitte, dan zouden die instanties verplicht zijn zich 
naar dat voorschrift te voegen, oak al gold het verdragen met de specifieke kenmer
ken van de verdragen waarbij de Europese Gemeenschappen worden ingesteld. Dat 
echter, bij ontstentenis van dergelijke tekst, de rechtspraak zelve deze verplichting 
schept, kan, althans naar mijn mening, niet verantwoord worden "· (Conflict tussen 
het verdrag en de interne wet, plechtige openingsrede van proc.-gen. HAYOIT DE 
TERMICOURT, bh. 28.) 
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Hoewel het aan Uw Hof voorgelegde probleem het Gemeen
schapsrecht betrof heeft U het volgens het internationaal recht op
gelost (139). 

Wanneer men uw arrest uitlegt aan de hand van de conclusie 
van het openbaar ministerie, blijkt dat Uw Hof, om de stelling van 
de voorrang van de regel van het internationaal verdragsrecht 
met rechtstreekse uitwerking bij te treden, impliciet heeft aange
nomen dat de internationale rechtsorde en de interne rechtsorde, 
die als onderdelen van een enkele algemene rechtsorde moeten 
worden beschouwd, niet onafhankelijk van elkaar zijn, en dat de 
Staat en al zijn organen erover moeten waken dat een norm van 
interne rechtsorde niet in strijd kan zijn met een norm die een in
ternationale verbintenis uitmaakt. In zijn conclusie had de heer 
procureur-generaal Ganshof van der Meersch in hoofdzaak ge
zegd : « La superiorite du droit international s'impose aussi parce 
que Ia superiorite du droit interne serait Ia condamnation du droit 
international, puisqu'elle consacrerait la menace constante qui p€
se sur le caract€re general de celui-ci, par l'impossibilite, pour les 
r€gles de droit international, d'atteindre ou de maintenir ce carac
tere; c'est dire que, si le droit international devait ne pas prevaloir 
sur le droit interne, il ne serait plus. » 

Uw arrest stelt twee beperkingen in op zijn erkenning van de 
voorrang van het internationaal recht : het beoogt aileen de voor
rang van de regel van het internationaal verdragsrecht, mits bo
vendien die regel rechtstreekse werking in de interne rechtsorde 
heeft. 

Senator Lallemand, medeverslaggever, heeft, tijdens de bespre
king van het wetsontwerp dat tot de bijzondere wet van 6 janua
ri 1989 op het Arbitragehof zou leiden, voor de Senaat in volgende 
bewoordingen de draagwijdte van het arrest-Le Ski besproken : 
« En 1971, Ia Cour de cassation a consacre, pour la premiere fois, 
de fagon evidente et nette, le pouvoir des juridictions de contr61er 

(139) Na het beginsel van de voorrang van het rechtstreeks toepasselijke interna
tionaal verdragsrecht te hebben geformuleerd, vermeldt het arrest dat « zulks te 
meer geldt wanneer bet conflict zich voordoet tussen een norm van het interne recht 
en een norm van het gemeenschapsrecht », dat « immers de verdragen die het ge
meenschapsrecht hebben in het leven geroepen, een nieuwe rechtsorde hebben inge
steld, ten behoeve waarvan de Lid-Staten de uitoefening van hun soevereine machten 
in de bij deze verdragen omschreven gebieden hebben beperkt. De woorden « te 
meer:. wijzen erop dat volgens bet Hof de voorrang die het toekent aan het Verdrag 
van Rome niet gegrond is op de supranationale aard van dat verdrag alleen, maar 
geldt voor aile verdragen met directe werking in de interne rechtsorde. Aangezien 
echter de gemeenschapsverdragen een nieuwe rechtsorde hebben ingesteld, ten be
hoeve waarvan de Lid-Staten de uitoefening van hun soevereine machten in de bij de
ze verdragen omschreven gebieden hebben beperkt, geldt de voorrang van de recht
streeks toepasselijke normen van bet gemeenschapsrecht niet enkel voor die verdra
gen, maar oak voor bet afgeleid gemeenschapsrecht. Hoewel de richtlijnen van de 
Raad van Ministers en van de Commissie van de Europese Gemeenschappen verbin
dend zijn ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke Lid-Staat waarvoor zij 
bestemd zijn, doch aan de nationale instanties de bevoegdheid laten vorm en midde
len te kiezen, kunnen hun bepalingen niettemin toepasselijk zijn in de Lid-Staten. 
Zie daarvoor Cass., 7 jan. 1977, (impliciet), (A.C., 1977, blz. 493) en cone!. proc.-gen. 
DUMON, toen eerste adv.-gen., in A.C., 1977, blz. 496. (Zie oak Cass., 15 juni 1983, A.R. 
2988, A.C., 1982-83, nr. 569, en 5 okt. 1990, A.R. 6851, ibid., 1990-91, nr. 60.) 
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Ia comptabilite des normes legislatives de droit interne (Ia loi a 
l'epoque; aujourd'hui Ia loi et le decret) avec les dispositions des 
trait8s internationaux ayant des effets directs dans l'ordre juridi
que interne. C'est un arret revolutionnaire, dont les effets se conti
nuent aujourd'hui et determinent, a man sens la cesure operee 
dans le projet entre un controle limite a trois articles et le controle 
general de constitutionnalite. ,, (140) 

Tijdens de parlementaire voorbereiding van dezelfde wet heeft 
eerste minister Martens beklemtoond dat « het gaat (ging) om een 
onomkeerbare evolutie » en dat « elkeen die zich bezint over de op
portuniteit van de oprichting van een Grondwettelijk Hof, die 
werkelijkheid moet beseffen » (140bis). 

Er dient evenwel voorbehoud te worden gemaakt voor het geval 
het verdrag zelf bepaalt dat, in de omstandigheden die het aan
geeft, de interne rechtsnorm voorrang heeft. Dat is inzonderheid 
het geval voor het Europees Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en het Internationaal Verdrag inzake bur
gerrechten en politieke rechten. Het probleem van de rangorde 
van de normen van die beide verdragen bij conflict tussen die nor
men en die van het nationaal recht kan in beginsel aileen rijzen 
als laatstgenoemde hepalingen, met betrekking tot het bestaan of 
de uitoefening van een fundamenteel recht, voorwaarden, beper
kingen of sancties bevatten die voor de individuele personen 
strenger zijn dan die we ike uit die verdragen kunnen voortvloeien. 
Ingevolge de artikelen 60 en 5.2 van die respectieve verdragen 
mag immers geen bepaling daarvan zodanig worden uitgelegd 
« als beperkingen op te leggen of inbreuk te maken op de rechten 
van de mens en de fundamentele vrijheden, welke verzekerd kun
nen worden ingevolge de wetten van enige Hoge Verdragsluitende 
Partij ». Als een norm van een van die verdragen waardoor een be
paald recht wordt beschermd, onverenigbaar blijkt te zijn met een 
nationale norm die aan de individuele persoon een ruimere be
scherming van dat recht verzekert, dient de internationale norm 
noodzakelijkerwijze aldus te worden uitgelegd dat bedoeld recht, 
zoals het door de nationale norm wordt gewaarborgd, noch be
perkt noch aangetast wordt, zodanig dat er tussen beide normen 
geen werkelijk conflict kan bestaan (141) (142). 

(140) Hand., Senaat, 30 nov. 1988, biz. 413. 

(140bis) Gedr.St., Senaat, z. 1988-89, nr. 483-2, p. 8. 

(141) Zie DE MEYER, J., «Breves reflexions a propos de l'article 60 de la Conven
tion europeenne des droits de l'homme », in Protection des droits de l'homme: la di
mension europeenne. Melanges en J'honneur de G.J. Wiarda, Keulen, 1988, p. 125-129; 
VELU, J., en ERGEC, R., o.c., nrs 63-67. 

(142) Een ander geval waarin strijdigheid is uitgesloten omdat de voorrang van de 
nationale wet, grand is op het verdrag in art. 3 van de eenvormige wet inzake de in
ternationale koop van roerende lichamelijke zaken, opgemaakt te s'-Gravenhage op 
1 juli 1964 (zie Kh. Tongeren, 18 maart 1976, J.C.B., 1976, I, blz. 501}. 
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Uw Hof heeft de rechtspraak van het arrest-Le Ski in de volgen
de arresten bevestigd : 14 januari 1976 (143), 26 september 1978 
(144), 26 maart 1980 (144bis), 4 april 1984 (twee arresten) (145), 
16 april 1984 (146), 13 september 1984 (147), 17 september 1987 
(147 bis), 20 januari 1989 (148), 10 mei 1989 (149) en 15 juni 1989 
(150) (151). 

De rechtspraak van de Raad van State is gelijklopend (152). 

In de zaak die tot Uw arrest van 26 september 1978 heeft geleid, 
vernietigde Uw Hof, op een ambtshalve opgeworpen middel, de be
streden beslissing die, met betrekking tot het Europees Verdrag 
van de Rechten van de Mens, het beginsel zelf had miskend van 
de voorrang van de internationale rechtsnormen met rechtstreek
se werking (153). 

(143) Cass., 14 jan. 1976 (A.C., 1976, blz, 547) met de conclusie van procureur-gene
raal DUMON, toen eerste advocaat-generaal. 

(144) Cass., 26 sept. 1978 (A.C., 1978-79, biz. 116). 

(144bis) Cass., 26 maart 1980 (A.C., 1979-80, nr 473) en de noot getekend F.D. 

(145) Cass., 4 april 1984, twee arresten (A.C., 1983-84, nr, 448) en concl. O.M. (Bull, 
en Pas., 1984, I, nr. 448). 

(146) Cass., 16 april 1984, A.R. 6848 (A.C., 1983-84, nr. 477). 

(147) Cass., 13 sept. 1984, A.R. 7105 (AC., 1984-85, nr. 39). 

(147bis) Cass., 17 sept. 1987, A.R. 7645 (A.C., 1987-88, nr. 36). 

(148) Cass., 20 jan. 1989, A.R. 6128 (A. C., 1988-89, nr. 299). 

(149) Cass., 10 mei 1989, A.R. 7423 (A. C., 1988-89, nr. 514) en cone!. adv.-gen. PIRET 
(Bull. en Pas., 1989, I, nr. 514). 

(150) Cass., 15 juni 1989, A.R. 8583, impliciet (A.C., 1988-89, nr, 605). 

(151) Een arrest van het Hof van 21 april1983 kon mogelijks twijfel doen rijzen of 
die rechtspraak wei behouden werd, nu het stelt dat de bepalingen van een interna
tionaal verdrag « etaient entrees dans le droit civil beige » ten gevolge van de goed
keuring ervan door de wet en dat de justiciabelen het recht hadden zich erop te be
roepen « lorsqu'aucune loi ne s'y oppose ». Zoals in de rechtsleer werd opgemerkt, « il 
semble qu'il ne se soit agi que d'une redaction malheureuse et non d'une volonte d€lli
beree ». (R.C.J.B., 1985, biz. 22, met noot WAELBROECK). Het Hof heeft immers in la
tere, hierboven aangehaalde arresten, door de formule van het arrest« Le Ski »voile
dig over te nemen, opnieuw bevestigd dat het rechtstreeks toepasselijke internatio
naal verdragsrecht voorrang heeft hoven de, zelfs later uitgevaardigde, normen van 
het interne recht. 

(152) Zie o. m. R.v.St., 24 maart 1961, nr. 8500; 24 mei 1985, R.W., 1985-86, 39; 26 ju
ni 1985, nr, 25.520, A.P.M., 1985, biz. 99, 17 feb.l9.89, J.T., 1989, biz. 254, en 6 sept.1989, 
Arr.R.v.St. 1989, nr. 32961. 

(153) Voor de correctionele rechtbank in hager beroep had een beklaagde, die o.m. 
werd vervoigd wegens het niet dragen van de veiligheidsgordel tijdens het rijden, in 
zijn conclusie betoogd dat artikel 35.1, eerste lid, Wegverkeersreglement onverenig
baar is met de bepalingen van de artt. 5 en 8 van het Verdrag. Het vonnis van de cor
rectionele rechtbank had de beklaagde veroordeeld en dat verweermiddel verworpen 
op grand dat « une jurisprudence constante a toujours dE!nh~ au juge le droit de con
tr6ler la conformit€! de la loi a un traite international ». Het door het Hof ambtshalve 

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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34. Men heeft soms ten onrechte het arrest-Le Ski aangevoerd 
om de voorrang van het internationaal verdragsrecht op de Belgi
sche rechtsnormen te beklemtonen, waarbij men over het hoofd 
zag dat, volgens Uw rechtspraak, het internationaal verdragsrecht 
alleen voorrang (154) heeft op het interne recht als verschillende 
voorwaarden zijn vervuld. 

In de eerste plaats dient het verdrag in de internationale rechts
orde van kracht te zijn en Belgie te binden, wat voor de rechter on
der meer de verplichting inhoudt nate gaan, niet alleen of de Bel
gische Staat aan de verbintenis zijn goedkeuring heeft gehecht 
(155), maar ook of het verdrag van kracht is geworden en blijft 
(156) in de internationale orde ten aanzien van Belgie (157). 

(Vervolg noot van vorige blz.) 
opgeworpen middel voerde de schending aan van het rechtsbeginsel volgens hetw-elk 
de regel van een internationaal verdrag met directe werking in de interne rechtsorde 
voorrang heeft hoven de regels van intern recht. Het arrest preciseert dat de artt. 5 en 
8 van het Verdrag directe werking hebben in de interne rechtsorde en dus voorrang 
hebben hoven de normen van het interne recht. 

(154) Het vraagstuk betreffende de voorrang van het verdrag hoven een regel van 
buitenlands recht vertoont heel andere facetten (zie o. m. Arbh. Luik, 2 feb. 1976, J.L., 
1975-76, blz. 289). 

(155) R.v.St. 6 sept. 1989 (Arr.R.v.St., 1989, nr. 32988) en 24 nov. 1989 (ibid., 1989, 
nr. 33459.) Naar luid van art. 11 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragen
recht betreffende de middelen om de instemming door een verdrag gebonden te wor
den tot uitdrukking te brengen, kan de instemming van een Staat door een verdrag 
gebonden worden tot uitdrukking worden gebracht door ondertekening, door uitwis
seling van akten die een verdrag vormen, door bekrachtiging, aanvaarding, goedkeu
ring, of toetreding of door ieder ander overeengekomen middel. Art. 14, § 1, van het
zelfde verdrag bepaalt dat de instemming van een Staat door een verdrag gebonden 
te worden tot uitdrukking wordt gebracht door bekrachtiging indien : 

a) het verdrag er in voorziet dat deze instemming door bekrachtiging tot uitdruk-
king wordt gebracht; · 

b) het op andere wijze vaststaat, dat de Staten die aan de onderhandelingen heb
ben deelgenomen, waren overeengekomen dat bekrachtiging is vereist; 

c) de vertegenwoordiger van deze Staat het verdrag onder voorbehoud van be
krachtiging heeft ondertekend, of 

d) de bedoeling van deze Staat om het verdrag te ondertekenen onder voorbehoud 
van bekrachtiging uit de volmacht van zijn vertegenwoordiger blijkt of tijdens de on
derhandelingen te kennen is gegeven. 

(156) Art. 24 van het Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht betreffende de 
inwerkingtreding van verdragen, bepaalt : 

1. Een verdrag treedt in werking op de wijze en op de dag zoals voorzien in zijn be
palingen, of krachtens overeenstemming tussen de Staten die hebben deelgenomen 
aan de onderhandelingen. 

2. Indien dergelijke bepalingen of een dergelijke overeenstemming ontbreken, 
treedt een verdrag in werking zodra de instemming door het verdrag gebonden te 
worden, vaststaat voor aile Staten die hebben deelgenomen aan de onderhandelin
gen. 

3. Indien de instemming van een Staat door een verdrag gebonden te worden tot 
uitdrukking wordt gebracht op een datum na de inwerkingtreding van dit verdrag 
treedt bet in werking voor deze Staat op deze datum, tenzij het verdrag anders be
paalt. 

(157) Cass., 19 nov. 1900 (Bull. en Pas., 1901, I, biz. 53), 3 maart 1930 (ibid., 1930, I, 
biz. 137), 19 feb. 1976 (A.C., 1976, 718). Over het feit dat een verdrag dat niet van 
kracht is in de internationals rechtsorde toch indirecte werking kan hebben in de in
terne rechtsorde, zie o.m. Cass., 13 jan. 1978 (A.C., 1978, 568). 
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Het verdrag moet ook uitwerking hebben in de interne rechtsor
de, wat inzonderheid impliceert dat de rechter moet nagaan of het 
een verdrag betreft dat, gelet op zijn aard, door de kamers moet 
worden goedgekeurd en/of, in voorkomend geval, door de bevoeg
de gemeenschapsorganen (157 bis), en of het, in bevestigend geval, 
die goedkeuring heeft gekregen (158). 

Het verdrag dient, om aan de personen tegenstelbaar te zijn, re
gelmatig te zijn bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (159), 
wat impliceert dat de rechter moet nagaan of de bekendmaking 
van het verdrag overeenkomstig artikel 8 van de wet van 
31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, 
het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en 
verordeningen is gebeurd. 

Ten slotte hoort de aangevoerde verdragsnorm voldoende valle
dig en precies te zijn om rechtstreekse werking in de interne 
rechtsorde te hebben, wat door de rechter moet worden beoor
deeld (160). 

(157 bis) Naar luid van art. 16.1 van de bijzondere wet tot hervorming der instellin
gen van 8 aug. 1980 « wordt de instemming met de verdragen of akkoorden b€treffen
de de samenwerking in de aangelegenheden bedoeld in artikel59bis, § 2, lo en 2°, en 
2bis van de Grondwet in de artikelen 4 en 5 van (genoemde) wet, verleend door de 
Vlaamse Raad, de Franse Gemeenschapsraad of door beide Raden indien zij er beide 
bij betrokken zijn ». 

Krach tens art. 63 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de 
Brusselse instellingen, is overigens art. 16 van de bijzondere wet van 8 augustus 1990 
van toepassing op de verenigde vergadeting van de Gemeenschappelijke Gemeen· 
schapscommissie van Brussel-Hoofdstad; hieruit vloeit voort dat die vergadering be
voegd is instemming te Verlenen met de verdragen die betrekking hebben op de bi
communautaire persoonsgebonden aangelegenheden. 

(158) Concl. proc.-gen. JANSSENS, Cass., 30 mei 1910 (Bull. en Pas., 1910, I, 313); 
Cass., 20 mei 1916 (ibid., 1917, I, 110, B.J., 1919, 148), 8 jan. 1925 (ibid., 1925, I, 101), 27 
nov. 1950 (A. C., 1951, 143), 11 dec. 1953, (ibid., 1954, 252), 25 nov. 1955 (ibid., 1956, 234) 
en concl. proc.-gen. DUMON, toen adv.-gen. (Bull. en Pas., 1956, I, 291); 19 maart 1981 
(A. C., 1980-81, nr. 417) met noot E.L.; Cf. Cass., 25 jan. 1906 (Bull. en Pas., 1906, I, 95), 
R.v.St., 8 dec. 1977, nr. 18627, Arr.R.v.St., 1977, 1513 en R.v.St., 3 mei 1989, Arr.R.v.St. 
32.515). 

(159) Cass., 17 april 1840 (Bull. en Pas., 1839-1840, I, 361), 25 juni 1883 (B.J., 1883, 
811); 19 nov. 1900 (Bull. en ·Pas., 1901, I, 53); 11 dec. 1953 (A. C., 1954, 252); 18 nov. 1957 
(ibid., 1958, 162); 19 maart 1981 (ibid., 1980-81, nr. 417) met noot E.L., en 30 nov. 1989, 
A.R. 8459 (ibid., 1989·90, nr. 207). 

Over bet publiceren : 
- in bet Benelux-Bulletin van de gemeenschappelijke juridische Benelux-regels, 

zie Protocol van het Benelux-verdrag, art. 1; 
- in Journal officiel des Communautes, van de rechtsnormen van de Europese ge

meenschapsorganen, zie EGKS-verdrag van 18 april1951, art. 15; E.E.G-verdrag van 
25 maart 1957, art. 191; Euraton-verdrag van 25 maart 1957, art. 163. 

(160) Zie Cass., 30 okt. 1957 (Bull. en Pas., 1958, I, 88), 21 okt. 1975 (ibid., 1976, 230) 
en 21 april1983 (R,C.J.B., 1985, p. 22). In feite gebeurt bet zeer dikwijls dat de rechter
lijke en administratieve rechtscolleges niet nagaan of de normen van het verdrag 
waarvan zij de voorrang erkennen rechtstreeks toepasselijk zijn. Over het feit dat 
een verdrag, zelfs als bet niet rechtstreeks toepasselijk is, tach in aanmerking kan 
worden genomen voor de uitlegging en toepassing van het nationaal recht, zie o.m. 
R.v.St., 10 nov. 1976, nr. 17921 (Arr.R.v.St., 1976, 924); Brussel, 12 juni 1975 (R.D.P., 
1975·76, blz. 178). 
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Aan de hand van Uw rechtspraak kan niet worden betoogd dat 
het internationaal verdragsrecht voorrang heeft op de normen van 
de interne rechtsorde, met name betreffende verdragen die Belgie 
nag niet heeft bekrachtigd of verdragen die geen rechtstreekse 
uitwerking in de interne rechtsorde hebben. 

35. De rechter mag dus de normen van intern recht, zelfs als ze 
van openbare orde zijn (161), alleen toepassen voor zover zij ver
enigbaar zijn met de normen van de van kracht zijnde internatio
nale verdragen met rechtstreekse werking in de interne rechts
orde. 

Het gevolg van de voorrang van het verdrag op de wet, het de
creet of de ordonnantie is niet de opheffing of de vernietiging van 
de met het verdrag strijdige wet, decreet of ordonnantie, maar het 
niet tegenstelbaar karakter ervan. Wanneer de rechter oordeelt 
dat een regel van een wetgevende akte onverenigbaar is met een 
regel van een verdrag met rechtstreekse uitwerking in de interne 
orde, staat het hem niet te verklaren dat de regel van die akte nie
tig, vernietigd of opgeheven is, maar dient hij de toepassing ervan 
af te wijzen : de gevolgen van die regel houden op te bestaan in zo
verre hij strijdig is met de regel van het verdrag (162). Overigens, 

(161) Het Militair Gerechtshof had in een arrest van 20 dec. 1965 (J.T., 1966, biz. 169; 
R.D.P. 1966-67, blz. 89) beslist dat art. 6.1 van het Verdrag « ne neut avoir pour effet de 
modifier les rflgles de competence, c'est-8.-dire d'ordre public, auxquelles sont soumis 
les cours et tribunaux ». Op de eensluidende conclusie van het O.M. heeft het Hof van 
Cassatie, ook al verwierp het de voorziening tegen het arrest van het Militair Ge
rechtshof, zich in zijn arrest van 1 juni 1966 (Bull. en Pas., 1966, I, 1243; R.D.P., 
1966-67, biz. 100) niet bij die redengeving kunnen aansluiten. « Cette consideration», 
zei eerste adv.-gen. MAHAUX, toen adv.-gen. (R.D.P., 1966-67, blz. 93) « ne saurait etre 
approuvee. La Convention de sauvegarde ayant ete ratifiBe par Ia loi du 13 mai 1965, 
les rE!gles qui violeraient les droits qu'elle garantit devraient etre consid8r8es comme 
abrogBes dans la mesure oU elles seraient inconciliables avec Ia Convention ». 

(162} « Het zou onjuist zijn te zeggen », verklaarde proc.-gen. Hayoit de Termicourt 
in zijn bovenaangehaalde openingsrede van 1963, « dat een verdrag, zelfs door een 
wet goedgekeurd, de vroegere interne wet, welke bet tegenspreekt, opheft. Een ver
drag kan de toepassing van de vroegere interne wet alleen opschorten of daarvan af
wijken zolang het vigeert » (J.T., 1963, biz. 482). In zijn concl. voor bet arrest Le Ski 
had proc.-gen. Ganshof van der Meersch, in verband met een der middelen, gezegd : 
« C'est lei vouloir ignorer Ia difference fondamentale qui existe en droit public entre le 
refus d'application d'une regie de droit positif et son annulation », 

Wat dat betreft zegt bet arrest Le Ski : « dat uit de voorgaande overwegingen volgt 
dat de rechter verplicht was de bepalingen van intern recht die strijdig zijn met deze 
bepaling van bet Verdrag, buiten toepassing te Iaten ... » dat bet arrest, zonder scherr
ding van de in de middelen aangehaalde wettelijke bepalingen, heeft kunnen beslis
sen dat de gevolgen van de wet van 19 maart 1968 « waren " stopgezet" in zover zij in 
strijd was met een rechtstreeks toepasselijke bepaling van het bij verdrag bepaald in
ternationaal recht »; « dat dienaangaande de middelen naar recht falen ». 

Over de vraag of de voorrang van het internationaal verdrag de rechten kan mach
tigen om de wet te wijzigen, al ware het om de naleving van die wet zeker te stellen, 
zie Cass., 21 mei 1987, A.R. 7836 (AC., 1986-1987, nr. 567). 

Over de bevoegdheid van de Raad van State om kennis te nemen van de vernieti
ging van een koninklijk besluit, dat ingaat tegen de rechtstreeks uitvoerbare bepalin
gen van een verdrag en bij wet werd bekrachtigd, zie R.v.St., 10 nov. 1989 (Arr.R.v.St. 
1988, nr. 33.399), zie R.v.St., 12 april 1989 (ibid., 1989, nr. 32.346) en COPPENS, R. « Un 
arrete royal de pouvoirs sp8ciaux confirme par une loi est-il annulable par le Conseil 
d'Etat, lors que les dispositions sont contraires a une norme de droit international ? 
(Opm. onder R.v.St., 10 nov. 1989, J.T. 1989, p. 608-611). 
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als het verdrag niet Ianger van kracht zou zijn, wordt de wetge
vende akte opnieuw toepasselijk (163). 

36. De gerechtelijke en de administratieve rechtscolleges toet
sen inzonderheid de wetten, decreten en ordonnantien recht
streeks aan de rechtstreeks toepasselijke normen van het Euro
pees Verdrag voor de Rechten van de Mens en van het Internatio
naal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, die voor 
een groat deel overeenkomen met de normen van de Belgische 
grondwettelijke orde. 

Dat toezicht is algemeen en blijft, in tegenstelling tot de thans in 
ons land bestaande toetsing van de grondwettigheid, niet beperkt 
tot de regels van het Verdrag betreffende het discriminatieverbod 
of het recht op onderwijs, en evenmin tot de regels van het Ver
drag betreffende niet-discriminatie en gelijkheid voor de wet, 
noch tot het recht van de ouders om hun kinderen overeenkomstig 
hun eigen godsdienstige of morele overtuiging op te voeden. 

Inzonderheid Uw Hof oefent op het gebied van de mensenrech
ten een dubhe! toezicht uit op de wetgevende functie. 

Enerzijds heeft het Hof in tal van arresten toegezien op de over
eenstemming van de bepalingen van wetgevende akten met bepa
lingen van beide verdragen, inzonderheid met de bepalingen van 
een van beide verdragen : 

- tot bescherming van het recht op Ieven (164); 
- houdende verbod op onmenselijke of onterende straffen of be-

handelingen (165); 
- houdende verbod op slavernij of dwangarbeid (166); 
- tot waarborg van het recht op vrijheid en veiligheid (167); 

(163} Gedr.St., Senaat, 1959"60, nr. 138, biz. 13. 

(164) Cass., 20 dec. 1989, A.R. 7918 (A. C., 1989-90, nr, 256) in verband met bepalingen 
van het Sw. die de doodstraf opleggen. 

(165) Cass., 15 juni 1982, A.R. 7172 (A. C., 1981-82, nr. 611) betreffende de bepalingen 
van het Strafwetboek ter bestraffing van overspel, thans opgeheven; Cass., 16 ju
ni 1982, A.R. 2401 (ibid., 1981-82, nr. 625) betreffende de bepalingen van de wet van 
27 november 1891 tot beteugeling van de landloperij en de bedelarij waarbij de inter
nering wordt voorzien, en Cass., 20 dec. 1989, A.R. 7918 (ibid., 1989-90, nr. 256) betref
fende de bepalingen van het Strafwetboek die de doodstraf voorzien. 

(166) Cass., 4 april 1978, A.C., 1978, 864, i.v.m. de artt. 22 en 23 Wet Bescherming 
Maatschappij, vervangen bij de wet van 1 juli 1964, inzake de terbeschikkingstelling 
van de regering van recidivisten en gewoontemisdadigers. 

(167) Zie de vorige noot. 
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- tot erkenning van verschillende rechten op een goede rechts
bedeling (168); 

- tot bescherming van het recht op eerbiediging van het prive
leven en het gezinsleven (169); 

- betreffende de vrijheid van gedachte (170) en de vrijheid van 
uitdrukking (171); 

- betreffende het recht om te huwen en een gezin te stich
ten (172); 

(168) Cass., 30 mei 1984, A.R. 3457 (A.C., 1983-84, nr. 560) i.v.m. art. 416 Sv., krach
tens hetwelk in strafzaken voorziening in cassatie pas na de eindbeslissing open
staat; Cass., 20 jan. 1989, A.R. 6128 (ibid., 1988-89, nr. 299) i.v.m. art. 458, tweede lid, 
Ger.W. betreffende de begroting van bet honorarium van een advocaat, en Cass., 
15 juni 1989, A.R. 8583 (ibid., 1988-89, nr. 605); i.v.m. art. 419, eerste zin, Ger.W. betref
fende de rechterlijke tucht. 

(169) In burgerlijke zaken: Cass., 3 okt. 1983, A.R. 3618 (A.C.1983-84, nr. 62) betref
fende art. 331 B.W. gewijzigd namelijk op 1 juli 1974, tot regeling van de rechtspleging 
tot erkenning van in overspel verwekte kinderen; Cass., 10 mei 1985 (ibid., 1984-85, nr. 
542) betreffende art. 341, b, B.W. krachtens hetwelk de rechtsvordering tot inroeping 
van staat van natuurlijk kind slechts binnen een beperkte tijd kan worden ingesteld, 
en Cass., 6 maart 1986 (ibid., 1985-86, or. 433) betreffende art. 756 B.W. krachtens het
welk de niet erkende natuurlijke kinderen geen erfgenamen zijn van hun beweerde 
moeder. 

In strafzaken: Cass., 15 juni 1982, A.R. 7172 (A.C., 1981-82, or. 611) betreffende de 
bepalingen van bet Strafwetboek ter bestraffing van overspel, thans opgeheven; 
Cass., 7 dec. 1982, A.R. 7314 (ibid., 1982-83, or. 216) betreffende artikel 372bis Sw. ter 
bestraffing van de aaoranding op de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging, thans 
opgeheven; Cass., 5 feb. 1985, AR. 8743 (ibid., 1984-85, or. 332) betreffende de bepalin
gen van het Strafwetboek ter bestraffing van abortus, en Cass., 7 feb. 1990, A.R. 8042 
(ibid., 1989-90, nr. 351) betreffende de wetgeving ter bestraffing van bet bezit van ver
dovende middelen. 

In administratieve zaken en belastingzaken: Cass., 4 april1977 (A.C., 1977, 839) be
treffende de bepalingen van de wet van 3 juni 1964 houdende bet statuut van de gewe
tensbezwaarden, krachtens welke de op de lijst van de gewetensbezwaarden inge
schreven dienstplichtigen zich aan een keuring moeten onderwerpen; Cass., 19 nov. 
1981, A.R. F 556 F (ibid., 1981-82, nr. 185) betreffende de artt. 222-224 W.I.B. (Gec.W. 
van 26 feb. 1964) inzake bet bewijs van de inkomsten, en Cass., 16 feb. 1984, A.R. F 554 
F (A.C., 1983-84, nr. 334) betreffende de artt. 71 e.v. W.I.B. (Gec.W. 26 feb. 1964) inzake 
de samenvoeging van de inkomsten van de ecbtgenoten. 

(170) Cass., 4 april 1977 (A.C., 1977, 839) inzake bepalingen van de wet van 3 ju
ni 1964 boudende bet statuut van de gewetensbezwaarden, volgens welke de dienst
plichtigen, die ingescbreven zijn op de lijst van gewetensbezwaarden, verplicbt zijn 
zich aan een keuring te onderwerpen, en Cass., 16 feb. 1984, F 554 F (ibid., 1984-85, 
nr. 334) inzake de artt. 71 e.v. W.I.B. (Gec.W. 26 feb. 1964) betreffende de samenvoe
ging van de inkomsten van de ecbtgenoten. 

(171) In strafzaken: Cass., 21 okt. 1981, AR. 1902 (A.C, 1981-82, nr. 131) inzake arti
kel123sexies, 6°, Sw. betreffende de vervallenverklaring van bet recht om deel te ne
men aan de exploitatie, de administratie, de redactie, bet drukken of verspreiden van 
een dagblad of van gelijk welke publicatie, en Cass., 12 juni 1982, A.R. 7204 (ibid., 
1981-82, nr. 612) inzake de artt. 385 en 386 Sw. ter bestraffing van de openbare scben
nis van de goede zeden. 

In administratieve zaken: Cass., 21 nov.1979 (A. C., 1979-80, nr. 191) inzake de bepa
lingen van de wet van 14 mei 1930 over de radiotelegrafie, de radiotelefonie en andere 
radioverbindingen tot invoering van een voorafgaande macbtiging. 

(172) Cass., 16 feb. 1984, AR. F 554 F (A.C., 1983-84, nr, 334) inzake de artt. 71 e.v. 
W.I.B. (Gec.W. 26 feb. 1964) betreffende de samenvoeging van de inkomsten van de 
echtgenoten. 
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inzake het discrimatieverbod (173}; 
- met betrekking tot het recht op eerbiediging van de eigen

dom (174}. 

Wanneer Uw Hof vaststelt dater een conflict is tussen een bepa
ling van een van beide verdragen en een, zelfs latere, bepaling van 
een wetgevende akte, wijst het de toepassing van laatstgenoemde 
bepaling (175} af ten voordele van de internationaalrechtelijke be
paling. 

Aldus heeft het Hof, dat had vastgesteld dat artikel 459, tweede 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek dat bepaalt dat de zaken betref
fende de begroting van het honorarium van een advocaat voor de 
rechtbank in raadkamer worden behandeld, in conflict is met arti
kel 6.1 van het Verdrag dat voorschrijft dat inzonderheid de ge
schillen inzake burgerlijke rechten en verplichtingen in de regel 
een openbare behandeling vereisen, de beslissing over een derge
lijk geschil inzake begroting vernietigd wanneer, overeenkomstig 
artikel 459, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de zaak in 
raadkamer is behandeld en uit de stukken waarop het vermag 
acht te slaan, niet blijkt dat zich te dezen een van de gevallen 
heeft voorgedaan waarin, conform artikel6.1 van het Verdrag, kon 
worden afgeweken van de regel van de openbare behandeling van 
de zaak (176}. 

Evenzo behandelt Uw Hof, ingevolge artikel6.1 van het Verdrag, 
hoewel artikel 419, eerste zin, van het Gerechtelijk Wetboek be
paalt dat de tuchtprocedure ten laste van magistraten in raadka
mer worden gevoerd, in de regel de procedures voor het Hof in 
openbare terechtzitting, wanneer zij onder toepassing van die be
paling van het Verdrag vallen. 

Wanneer bij het Hof een voorziening aanhangig is gemaakt te
gen een beslissing die een tuchtmaatregel oplegt aan een magis
traat, vernietigt het die beslissing als de procedure onder toepas
sing valt van artikel 6.1 van het Verdrag en de zaak in raadkamer 

(173) Zie vorige noot. 

(174) Cass., 23 sept. 1976 (A. C., 1977, 91) betreffende de bepalingen van de wet van 
10 november 1953 tot aanvulling van de besluitwet van 6 okt. 1944 betreffende de tel
ling van de Belgische en vreemde effecten. 

Cass., 13 dec. 1985, A.R. 4608 (ibid., 1985-86, nr. 258) betreffende de artt. 177 en 178 
wet van 22 dec. 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978 tot vaststelling 
van de voorwaarden voor het ontstaan van het recht op schadevergoeding wanneer 
uit een plan, dat verbindende kracht heeft verkregen, de waardevermindering van 
een goed volgt, en Cass,, 9 feb, 1989, A.R. F 917 F (ibid., 1988-89, nr. 336) betreffende 
art. 132 W.I.B. 

(175) Lv.m. bet feit dat die voorrang bet Hof niet bevoegd kan maken om de norm 
van nationaal recbt op te heffen of te wijzigen, zie Cass., 21 mei 1987, AR. 7836 (A. C., 
1986-87, nr. 567). 

(176) Cass., 20 jan. 1989, AR. 6128 (A. C., 1988-89, nr. 299). 
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is behandeld, terwijl niet blijkt dat de behandeling met gesloten 
deuren was verantwoord door een van de in die bepaling vermelde 
redenen of dat de vervolgde magistraat van de door die bepaling 
voorgeschreven openbaarheid heeft afgezien (177). 

Het komt verder ook voor dat het Hof, zij het impliciet, het ont
breken van wetgeving censureert, wanneer dat rechtstreeks tot 
schending van een van beide verdragen heeft geleid. Dat is het ge
val wanneer het geoorloofd karakter van de inmenging in het ge
net van een recht, volgens een beperkende bepaling van het Ver
drag, inzonderheid afhankelijk wordt gesteld van de voorwaarde 
dat die inmenging in de wet is bepaald. 

Zo heeft het Hof beslist dat het opsporen en het tellen van tele
foongesprekken door de politie strijdig waren met artikel 8 van het 
Verdrag en heeft het bijgevolg een beslissing vernietigd die stelde 
dat dergelijke praktijken met dat artikel strookten, omdat er geen 
interne wet bestond die een dergelijke inmenging in het prive-Je
ven toestond, en niet omdat zij op zichzelf ten aanzien van arti
kel8 van het Verdrag niet te verantwoorden was (178) (179). 

De Raad van State heeft zijnerzijds in een arrest van 17 februari 
1989 geweigerd artikel 5 van de wet van 18 juli 1985 betreffende de 
bekendmaking van de opiniepeilingen toe te passen, op grond dat 
die bepaling strijdig was met artikel10 van het Verdrag tot Be-

(177) Cass., 15 juni 1989, A.R. 8588 (A.C:, 1988-89, nr. 605). 

(178) Cass., 2 mei 1990, A.R. 8168 (A.C., 1989-90, nr. 516) met concl. adv.-gen. Jans
sens de Bisthoven. 

(179) Weliswaar zijn een groat aantal middelen uit schending van het Europees 
Verdrag of het Internationaal Verdrag door het Hof verworpen. Tach dient erop ge
wezen dat tal van middelen zijn verworpen wegens niet-ontvankelijkheid, o.m. ; 

omdat zij enkel een feitelijke beoordeling van de bodemrechter bestrijden, of om
dat zij het Hof ertoe zouden nopen feitelijke gegevens te toetsen waartoe het niet be
voegd is; 

omdat zij onduidelijk zijn, wat onder meer het geval is wanneer zij niet zeggen 
waarin de schending van het Europees Verdrag of van het Internationaal Verdrag be
staat of welke bepaling van bet Verdrag is geschonden; 

omdat zij niet vooraf voor de feitenrechter zijn aangevoerd; 
omdat zij voor de eiser geen belang hebben of omdat zij geen invloed hebben op de 

wettigheid van de bestreden beslissing; 
omdat zij geen betrekking hebben op de bestreden beslissing. 
Talrijke middelen uit scbending van bet Europees Verdrag of van bet Internatio

naal Verdrag zijn ook door bet Hof verworpen op grond dat zij feitelijke grondslag 
missen, meestal omdat zij berusten op een onjuiste interpretatie van de bestreden be
slissing of op een bewering die geen steun vindt op die beslissing. 

Men is dan ook verwonderd over de t.a.v. bet Hof geopperde kritiek, die uitgaat 
van bepaalde auteurs volgens wie die beslissingen dat de middelen niet ontvankelijk 
zijn en feitelijke grondslag missen, hierdoor te verklaren zijn « dat bet Hof zoveel mo
gelijk wil vermijden over de grand uitspraak te moeten doen »en« een teken zijn van 
de terughoudendheid »van bet Hof bij de toepassing van bet Europees Verdrag of bet 
Internationaal Verdrag (GRIMONPREZ, G., en LENAERTS, K., « La jurisprudence 
de la Cour de Cassation beige au sujet de la Convention europE!enne des droits de 
l'homme », in Rapports belges au XIe Congri!s de l'AcadElmie internationale de droit 
compare, te Caracas in augustus-september 1982, 2, Brussel, 1985, 65-93). 
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scherming van de Vrijheid van Meningsuiting, althans wat betreft 
de peilingen die aan de gemeenteraadsverkiezingen voorafgaan 
(180). 

Dat leidt tot de, door senator Lal!emand dubbelzinnig genoem
de, toestand dat de gerechtelijke en de administratieve rechtscol
leges in de regel, niet bevoegd zijn om een wet of een decreet aan 
de in de Grondwet vervatte norm te toetsen, maar overigens wel 
bevoegd zijn om nate gaan of die wet of dat decreet verenigbaar is 
met de rechtstreeks toepasselijke norm die vervat is in een ver
drag en die identiek kan zijn met de norm uit de Grondwet (181). 

Bij ons weten heeft die toetsing van de wetgevende akten aan de 
rechtstreeks toepasselijke normen van de internationale verdra
gen geen bijzondere moeilijkheden opgeleverd; zoals blijkt onder 
meer uit bet relatief gering aantal wettelijke bepalingen waarvan 
zij hebben geoordeeld dat zij niet verenigbaar waren met het in
ternationaal verdragsrecht, hebben de gerechtelijke en de admi
nistratieve rechtscolleges hun toetsingsrecht helemaal niet aange
wend om een « regering van de rechters » in te stellen, waarvan 
sommigen lange tijd hebben beweerd dat zulks het noodzakelijk 
gevolg zou zijn van de jurisdictionele toetsing van de wetgevende 
akten. 

37. De preconstituante Wetgevende Macht heeft nogmaals, op 
17 oktober 1991, verklaard dat de Grondwet diende te worden her
zien, inzonderheid titel III, hoofdstuk III, met het oog op de invoe
ging van een artikel 107 bis betreffende de verhouding tussen de 
normen van het intern recht en die van het internationaal en 
supranationaal recht. 

Dat punt komt voor in aile verklaringen van grondwetsherzie
ning die sedert bijna veertig jaar zijn aangenomen, maar heeft 
nooit tot een beslissing van de grondwetgevende macht geleid. 

De verklaringen van grondwetsherziening van 12 maart 1954 en 
29 aprill958 die in hoofdzaak de aanpassing van de Grondwet aan 
de evolutie van de internationale rechtsorde beoogde, wilden in de 
Grondwet een bepaling doen opnemen waarin de voorrang van de 

(180) J.T., 1989, p. 254. 

(181) « Uit die nieuwe rechtspraak van 1971, aldus senator Lallemand voor de Se
naat in 1989, namelijk die van het arrest Le Ski, is een dubbelzinnige toestand ont
staan; immers de rechter kan de wet, de wetgevende norm aan de grondwettelijke be
palingen niet toetsen. Hij is echter wei bevoegd om na te gaan of die norm, die wet, 
dat decreet te verenigen is met een bepaling van een verdrag die, eventueel, dezelfde 
kan zijn als die van de Grondwet. Immers, en dit is een wezenlijk kenmerk van ons 
recht, een groat aantal grondwetsbepalingen tot vaststelling van de fundamentele 
rechten en vrijheden zijn in dezelfde of in andere bewoordingen terug te vinden in de 
internationale overeenkomsten, o.a. bet Europees Verdrag Rechten van de Mens. » 
Pari. Hand., Senaat, 30 nov. 1988, 413. 
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verdragen op de wetten, ze!fs latere, werd vastgelegd. Binnenland
se politieke moeilijkheden hebben de volledige uitvoering belet 
(182). 

In de verklaringen van grondwetsherziening die op 16 april1965 
en 28 februari 1968 door de Wetgevende Macht waren aangeno
men, werd gezegd dat de Grondwet onder meer diende te worden 
gewijzigd « door het invoegen van een artikel 107 bis betreffende 
de conflicten tussen de wetgevende of verordenende bepalingen 
van intern recht en de bepalingen van het internationaal of het ge
meenschapsrecht ». De ontbinding van het parlement in septem
ber 1971 maakte een einde aan de werkzaamheden van de grond
wetgevende kamers zonder dat de bespreking van dat punt van 
het herzieningsprogramma was voltooid (183). 

Intu~sen had Uw Hof, op 27 mei 1971, het arrest-Le Ski gewezen. 
Na dat arrest kon de vraag rijzen, of de Grondwetgever niet beter 
akte kon nemen van de « stilzwijgende herziening » door de Rech
terlijke Macht en bijgevolg elk artikel over dat probleem gewoon
weg achterwege Iaten. Professor Jean Salmon schreef in dat ver
band : « Etant donne !'article 25bis, qui implicitement admet deja 
la primaut8 du droit international sur le droit interne, ainsi que 
!'arret de Ia Cour de cassation dont le caractere declaratif est evi
dent, le silence circonstanci8 du Constituant est une voie qui m€ri
te de retenir I' attention. On laisserait aux juridictions le soin de 
d8gager, progressivement et prudemment, au fil des situations, du 
mllrissement des problemes, de revolution de l'orde international 
et des degr8s de compEm8tration avec l'ordre interne, la mesure et 
les limites de la primaute acquise dans son principe. La solution 
jurisprudentielle permettrait, en !'absence de texte formel, une 
evolution plus souple et progressive , (184). De preconstituante 
Wetgevende Macht heeft niettemin verkozen een desbetreffend 
artikel in de Grondwet in te voegen. 

(182) In parlementaire kringen was men gekant tegen de goedkeuring van zodani~ 
ge bepaling omdat de Wetgevende en de Uitvoerende Macht« er dient (de) voor te zor~ 
gen dat de wetten overeenstemmen met de internationale verplichtingen die zij had~ 
den aangegaan » (Gedr.St., Kamer, 1952~1953, nr. 693, 54~55) en dat « bet voorbarig 
leek een grondwettelijke oplossi"11-g te vinden voor een probleem » die thans noch in 
de ene, noch in de andere zin, algemeen door het volkenrecht wordt aanvaard. 
(Gedr.St., Kamer, 1959~1960, nr. 374, nr. 1.) 

(183) De regering had, op grand van de besluiten van een colloquium gehouden 
door de" Centres de droit international des universites de Bruxelles et de Louvain », 
voorgesteld dat art. 107 his Gw. zou bepalen dat « de hoven en rechtbanken de wetten 
en besluiten alleen toepassen voor zover zij overeenstemmen met de regels van bet 
internationaal recht en met name met de regelmatig bekendgemaakte, vigerende ver
dragen ». Op de vooravond van de ontbinding in sept. 1971, scheen in de senaatscom~ 
missie een akkoord te zijn bereikt over de volgende formule :«De hoven en rechtban~ 
ken passen de wetten en besluiten aileen toe, voor zover zij overeenstemmen met de 
rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de regelmatig bekendgemaakte verdra~ 
gen ». Zie de voorbereidende werkzaamheden van de grondwetgevende vergadering 
1968~1971, over de kwestie, P. DE STEXHE, La revision de fa Constitution belge, Na~ 
men~Brussel, 1972, p. 244 tot 248. 

(184) SALMON, J., « Le conflit entre le trait.e international et la loi interne en Belgi~ 
que ala suite de I' arret rendu le 27 mai 1971 par la Cour de cassation», J.T., p. 509 e.v. 
inz. p. 535. 
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Op 14 november 1978 en 5 oktober 1981 verklaarde zij dat o.m. 
hoofdstuk III van titel III van de Grondwet diende te worden her
zien met het oog op de invoeging van een artikel 107 his inzake de 
conflicten tussen de wettelijke of verordenende bepalingen van in
tern recht en de bepalingen van het internationaal recht of van 
het recht van de Europese Gemeenschappen (185). Uit de parle
mentaire voorbereiding van de verklaring van 1978 blijkt dat die 
hoegenaamd niet uitgelegd hoorde te worden in de zin dat zij, val
gens de kamers, impliceerde dat de rechtspraak, die sedert 1971 
de voorrang van het internationaal verdragsrecht op het intern 
recht had vastgelegd, weer ter discussie werd gesteld (186). De 
preconstituante Wetgevende Macht van 1978 wilde integendeel 
doen blijken dat die rechtspraak haar volledige instemming weg
droeg. De Heizelincidenten in 1985 brachten spanningen teweeg 
binnen de regering, wat tot verkiezingen leidde, zonder dat de 
grondwetgever het probleem van artikel 107 his van de Grondwet 
had kunnen regelen en zonder dat een akkoord over een nieuwe 
verklaring van grondwetsherziening kon worden bereikt, hoewel 
dat oorspronkelijk was voorzien. 

De verklaring van Grondwetsherziening van 8 november 1987 
bepaalde opnieuw dat hoofdstuk III van titel III van de Grondwet 
diende te worden herzien met het oog op de invoeging van een ar
tikel 107 his betreffende de verhouding tussen de normen van het 
intern recht en die van het internationaal en supranationaal recht. 
Die verklaring had dienaangaande net zo weinig uitwerking als de 
vorige. 

(185) Ter verantwoording van de opneming van die kwestie bij de herziening van 
1978, werd in de nota van de regering bij bet antwerp van verklaring aileen vermeld 
dat zodanig artikel in de Grondwet diende te worden opgenomen « teneinde rekening 
te houden met de evolutie in de internationale rechtsorde en de oprichting van supra
nationale instellingen, inz. op Europees vlak JJ en « omdat men eerder al had gedacht 
aan een artikel107bis ». (Gedr.St., Senaat, B.Z., 1978-1979,476, nr. 2, bijz., p. 7). 

(186) De beer Pierson heeft in het verslag namens de bijzondere senaatscommis
sie, belast met bet antwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet, tweemaal 
erop gewezen dat de opmerking in de commissie werd gemaakt dat bet nutteloos was 
om, gelet op de rechtspraak van het Hof van Cassatie, de voorrang van bet recbt
streekse toepasselijke internationaal recht op het nationaal recbt door de Grondwet 
te doen erkennen. Met verwijzing naar die opmerking, zegt bet verslag dat bet niet in 
de bedoeling van de commissie ligt afbreuk te doen aan die rechtspraak, doch, inte
gendeel, ze te bevestigen (Gedr.St., Senaat, 1978-1979, 476, nr. 2, 17, 18 en 19). Tijdens 
de openbare zitting van de Senaat van 8 november 1978, heeft de verslaggever Pier
son hierover een ondubbelzinnige verklaring willen afleggen. « Het staat vast», zegt 
hij, « dat dit voorstel in de verklaring van 1965 niet meer dezelfde strekking beeft. 
Toen vond men bet noodzakelijk te voorzien in de regeling van de conflicten tussen 
het nationaal, het internationaal en bet Europees recht. Sinds die verklaringvan 1965 
beeft het Hof van Cassatie beslist en zich uitgesproken voor de voorrang van bet in
ternationaal recht. Als men dezelfde tekst in 1978 aanneemt, dient men er niet uit af 
te leiden dat kritiek wordt geoefend op 's Hofs recbtspraak. Daarom beb ik in bet ver
slag doen opnemen dat bet niet in de bedoeling ligt op die rechtspraak terug te ko
men maar, integendeel, dat men zein feite wil bevestigen, anders zou art. 107 bisnut
teloos zijn ». (Pari. Hand., 8 nov. 1978, p. 79). In zijn verslag namens de bijzondere 
kamercommissie heeft de beer De Keersmaeker in de commissie, in dezelfde zin, be
nadrukt dat men « met een dergelijke herziening » de recbtspraak van bet Hof van 
Cassatie wil bevestigen, respectievelijk de Grondwet aan het huidige juridisch bestel 
wil aanpassen ». (Gedr.St., Kamer, 1978-1979,519, nr. 4, 12). 
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Tot op heden heeft de uit de verkiezingen van 1991 gesproten 
grondwetgever over dat probleem geen standpunt ingenomen. Voor 
het geval hij alsnog een nieuwe bepaling in de Grondwet mocht 
willen invoegen betreffende de verhouding tussen het internatio· 
naal recht en het intern recht, kunnen we ervan uitgaan dat hij ai
leen maar de rechtspraak van Uw arrest-Le Ski zou kunnen goed· 
keuren en bevestigen, nu zulks de wil van de preconstltuant van 
1978 is geweest en, zoals senator Lallemand beklemtoonde, « die 
rechtspraak heden ten dage zijn valle betekenis behoudt, aange· 
zien de wetgever, zoveel is duidelijk, de vernieuwing heeft aange"' 
nomen » (187). 

2° Het Arbitragehof. 

38. Aangezien het Arbitragehof een rechtscollege met toegewe· 
zen bevoegdheid is, vallen de conflicten tussen de normen van het 
internationaal recht en die van het intern recht buiten zijn be· 
voegdheid (188). 

Ter herinnering : De oorspronkelijke tekst van artikel 107ter 
van de Grondwet, zoals hij op 29 juli 1980 was aangenomen, ver· 
leende het Hof alleen de bevoegdheid om de conflicten te regelen 
tussen de wet, het decreet en de regels vervat in artikel26bis even· 
als tussen de decreten onder ling en tussen de regels vervat in arti
kel26bis onderling. Artikel107ter, als herzien op 15 juli 1988, ver· 
leent het Hof thans de bevoegdheid om bovendien uitspraak te 
doen over de schending door een wet, een decreet of een in artikel 
26bis aangewezen regel, van de artikelen 6, 6bis en 17 en bepaalt 
dat het Hof oak uitspraak kan doen over de schending door een 
wet, een decreet of een in artikel 26bis aangewezen regel, van an
dere artikelen van de Grondwet, op voorwaarde dat een met bij· 
zondere meerderheid aangenomen wet daartoe machtiging ver· 
leent. 

Volgens de Grondwet is het Arbitragehof niet bevoegd om uit· 
spraak te doen over de schending door een interne rechtsnorm, in
zonderheid door een wet, een decreet, of een ordonnantie van een 
regel van internationaal recht. Zelfs de bijzondere wetgever kan 
het die bevoegdheid niet verlenen. 

Die interpretatie volgt niet alleen uit de grondwettelijke en wet· 
telijke teksten, maar eveneens uit hun wetsgeschiedenis. 

39. Op 21 mei 1980 had de regering bij de Senaat een wetsont· 
werp ingediend tot herziening van hoofdstuk III van titel III van 
de Grondwet door de invoeging van en artikel 107 bis dat betrek· 

(187) Hand., Senaat, 30 nov. 1988, biz. 413. 
Zie het voorstel tot herziening van titel Ill, hoofdstuk IV, Gw. tot invoeging van een 

art. 107bis, in de Kamer ingediend op 11 aug. 1992 door Mevr. NEYTS-UYTIE
BROECK (Gedr.St., Senaa~ B.Z., 1991-1992, nr 62611). 

(188) DELPEREE, F., en RASSON-ROLAND, A., Chronique de 1988, in Annuaire 
international de justice constitutionnelle,_1988, .blz. 245-270, in;1:. __ b_l_?:._ 250-~51_. 



-64-

king had op het Arbitragehof (189). Vo!gens arikel107 bis, § 2, van 
het antwerp (zou) bet Hof « bij wege van arrest uitspraak doen, 
over ... 3°, de prejudiciEHe vragen van enig rechtscollege over de 
overeenstemming met het internationaal en supranationaal recht, 
van de wet, het decreet en, inzoverre de wet zulks bepaalt, van de 
regels aangewezen in artikel 26bis » (190). 

Tegelijkertijd bepaalde bet antwerp van gewone wet tot hervor
ming der instellingen, dat op 23 mei 1980 aan de Senaat werd voor
gelegd (191), inzonderheid de oprichting van een Arbitragehof dat 
belast werd met de regeling van de bevoegdheidsconflicten. Arti
kel 28, § 3, van dat antwerp luidde : « Het Hof doet, bij wijze van 
prejudiciele beslissing, uitspraak bij wege van arrest over vragen 
betreffende de strijdigheid tussen een wet of een decreet en bet in
ternationaal of supranationaal recht, en die hem door de hoven en 
rechtbanken of door enig ander rechtscollege (zouden) worden 
voorgelegd. » Volgens paragraaf 4 zou het rechtscollege dat de pre
judiciele vraag heeft gesteld zich naar bet arrest van bet Hof die
nen te voegen. (192) 

Beide ontwerpen wilden aldus aan de gerechtelijke en de admi
nistratieve rechtscolleges de bevoegdheid ontnemen om over die 
zaken uitspraak te doen. 

Op 11 juli 1980 diende de regering bij de Kamer een nieuw ant
werp in tot invoeging in de Grondwet van een bepaling betreffen
de de oprichting van een Conflictenhof (193). Volgens dat antwerp 
zou bet Hof aileen bevoegd zijn voor het regelen van de conflicten 
tussen de wet, het decreet en de regels bedoeld in artikel26bis. De 
suggestie om bet Hof bevoegdheid te verlenen om uitspraak te 
doen over de prejudicHHe vragen inzake de overeenstemming met 
het internationaal en supranationaal recht van de wet, het decreet 
en de regels vervat in artikel26bisvan de Grondwet werd dus niet 
aangenomen. 

Intussen was de regering inderdaad tot bet besef gekomen, ten 
gevolge van bet advies van 9 juni 1980 van de Raad van State over 

(189) Gedr.St., Senaat, B.Z., 1979, nr. 14. 

(190) De regering lichtte zulks toe door aan te geven dat het Hof ter zake bij uit~lui
ting bevoegd zou zijn en dat « il n'(etait} pas touche ala competence des cours, trtbu
naux et autres juridictions de verifier la conformite des dispositions reglementaires 
au droit international et supranational ». 

(191) Gedr.St., Senaat, 1979-80, nr. 435/1. 

(192) Nate hebben vermeld dat de overeenstemming van het interne recbt met bet 
internationaal recbt eveneens door bet Hof zou worden nagegaan, onderstreepte de 
memorie van toelichting dat het voordeel van het prejudici1He beroep ligt in h~t fe.it 
« dat de geldigheid van een norm onmiddellijk wordt beoordeeld door de overh~td dte 
dienaangaande een definitieve beslissing kan nemen » en dat « aldus de eenhetd van 
de rechtspraak wordt verzekerd bij de interpretatie van de omvang van elk van de 
wetgevende machten ». 

(193) Gedr.St., Kamer,. B.Z., 1979, nr. 9/1. 
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het antwerp van gewone wet tot hervorming der instellingen, 
nr. 619 (194), en van rechtsgeleerde studies gepubliceerd door de 
professoren J.V. Louis, G. Schrans en M. Maresceau (195), dat de 
toewijzing van een dergelijke bevoegdheid aan het op te richten 
Hof niet aileen strijdig zou zijn met de bevoegdheid van de gerech
telijke en de administratieve rechtscolleges om uitspraak te doen 
over de conflicten tussen de rechtstreeks toepasselijke verdragen 
en de interne normen, maar oak met betrekking tot de conflicten 
met het recht van de Europese Gemeenschappen, wat kiese situa
ties zou kunnen doen ontstaan en onverenigbaar zou zijn met de 
vereisten van dat recht. 

Ingevolge artikel177 van het E.E.G.-Verdrag is het Hof van Jus
titie van de Europese Gemeenschappen bevoegd om bij wijze van 
prejudicii:He beslissing een uitspraak te doen, inzonderheid over 
de uitlegging van dit verdrag en over de geldigheid en de uitleg
ging van de door de instellingen van de Gemeenschap verrichte 
handelingen. Hetzelfde artikel bepaalt dat indien een vraag te 
dien aanzien wordt opgeworpen door een rechterlijke instantie 
van een der Lid-Staten, deze instantie, indien zij een beslissing op 
dit punt noodzakelijk acht voor het wijzen van haar vonnis, het 
Hof van Justitie kan verzoeken over deze vraag een uitspraak te 
doen en dat, indien een vraag te dien aanzien wordt opgeworpen 
in een zaak aanhangig bij een nationale rechterlijke instantie 
waarvan de beslissingen volgens het nationale recht niet vatbaar 
zijn voor hager beroep, deze instantie gehouden is zich tot het Hof 
van Justitie te wenden. Het Euratom-Verdrag bevat gelijkaardige 
bepalingen. Zelfs als de beslissing van het Hof van Justitie over de 
prejudiciele vraag niet uitdrukkelijk uitspraak doet over de strij
digheid tussen de gemeenschapsnorm en de interne norm (196), 
kan het rechtscol!ege, dat de prejudiciele vraag heeft gesteld, aan 
de hand van de in dat antwoord vervatte interpretatie, beslissen of 
de interne norm al dan niet verenigbaar is met het gemeen
schapsrecht. 

Het advies van de Raad van State, waarin artikel 28, § 3, van het 
wetsontwerp van 23 mei 1980 vergeleken werd met artikel177 van 
het Verdrag, maakte duidelijk dater tal van moeilijkheden zouden 

(194) Gedr.St., Kamer, 1979-80, nr. 619-1, biz. 5-7, inz. blz. 7. 

(195) LOUIS, J.V., « Cour d'arbitrage, droit international et droit communautaire », 
J.T., 1980, blz. 436; SCHRANS, G., en MARESCEAU, M., « Het Europese recht verge
ten bij de Staatshervorming », R. W., 1980-81, kol. 281 e.v. 

(196) Daarentegen kan, zoals de Raad van State in zijn advies opmerkte, « volgens 
de artt. 169, 170 en 171 E.E.G.-Verdrag het Hof, op verzoek van de Commissie of van 
een Lid-Staat, vaststellen dat een Lid-Staat een van de krachtens dit Verdrag op hem 
rustende verplichtingen niet is nagekomen; die Lid-Staat is dan gehouden die maat
regelen te nemen, welke nodig zijn ter uitvoering van het arrest van het Ho£ van Jus
titie (art.171). 

Wanneer het Hof uitspraak doet op grand van art. 171, stelt het uitdrukkelijk de 
strijdigheid tussen een nationale norm en een gemeenschapsnorm vast. In een op 
art. 177 gegronde procedure laat de vaststelling van de strijdigheid, hoe impliciet ook 
meestal aan duidelijkheid niets te wensen over », ' 
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rijzen als een samenlopend stelsel van prejudicHHe vragen zou 
worden ingevoerd. 

Bovendien was bet stelsel, zoals dat in de regeringsvoorstellen 
van mei 1980 was uitgewerkt, onverenigbaar met de imperatieven 
van het gemeenschapsrecht zoals die in de rechtspraak van het 
Hof van Justitie, en inzonderbeid in bet op 9 maart 1978 door dat 
bof gewezen arrest-Simmentbal {197), waren vastgelegd. 

Op de prejudiciele vraag van een Italiaans recbtscollege dat 
wilde weten of bet strookte met bet gemeenscbapsrecbt dat bet 
aan bet Italiaans Grondwettelijk Hof een vraag van ongrondwet
tigbeid diende voor te leggen alvorens bepaalde normen van bet 
gemeenscbapsrecbt toe te passen die strijdig leken met latere nor
men van bet intern recbt (198), beslist bet arrest-Simmentbal dat 
« de nationale recbter, belast met de toepassing, in bet kader zij
ner bevoegdbeid, van de bepalingen van bet gemeenscbapsrecbt, 
verplicbt is zorg te dragen voor de valle werking dier normen, 
daarbij zo nodig, op eigen gezag, elke strijdige bepaling van de -
zelfs latere - nationale wetgeving buiten toepassing latende, zon
der dat bij de voorafgaande opbeffing biervan via de wetgeving of 
enige andere constitutionele procedure beeft te vragen of af te 

(197) Zaak 106/77, Jur., 1978, biz. 644. 

(198) In 1973 had de naamloze vennootschap Simmenthal, gevestigd in Italii~, uit 
Frankrijk een partij rundvlees ingevoerd waarover keuringsrechten waren geheven 
met toepassing van de Italiaanse gezondheidswetten. Op grand van de overweging 
dat die heffingen beperkingen van bet vrije goederenverkeer vormden, die door bet 
gemeenschapsrecht verbonden zijn, had zij in 1976 een beroep tot terugvordering van 
het bedrag van de heffingen ingesteld voor de Pretore van Susa. Deze had zich tot het 
Hof van Justitie gewend met prejudicii:ile vragen bedoeld om bet Hof de gelegenheid 
te geven zich uit te spreken over de verenigbaarheid van de krachtens de Italiaanse 
gezondheidswetten op de invoer van rundvlees geheven keuringsrechten met het ge
meenschapsrecht. Nadat het Hof van Justitie over die vragen uitspraak had gedaan 
in het arrest 35/76 van 15 dec. 1976 (Jur., blz. 1871), gelastte de Pretore de administra
tie van de Staatsfinancii:in de onverschuldigd geheven rechten terug te betalen, op 
grand dat de heffing hiervan niet te rijmen viel met bet gemeenschapsrecht. De ad
ministratie van Financii:in had tegen deze beschikking verzet gedaan. Daarop stelde 
de Pretore vast dat hij was gesteld door een tegenstrijdigheid tussen bepalingen van 
gemeenschapsrecht en een latere nationale wet en dat hij ingevolge de rechtspraak 
van bet Italiaanse Constitutionele Hof (arresten 232175 en 205/75, beschikking 206/76) 
in dit geval de kwestie van de ongrondwettigheid van de betwiste wet ten opzichte 
van art. 11 Gw. aan bet Constitutionele Hof zou moeten voorleggen. Op grand hiervan 
stelde hij aan bet Hof van Justitie twee nieuwe prejudicii:ile vragen. De eerste aan het 
Hof van Justitie gestelde vraag luidde als volgt : « ingevolge art. 189 E.E.G.Nerdrag 
en de vaste rechtspraak van bet Hof van Justitie dienen de rechtstreeks toepasselijke 
gemeenschapsbepalingen, ongeacht interne voorschriften of praktijken der Lid-Sta
ten, volledige en eenvormige toepassing in hun rechtsorde te verkrijgen » ( ... ) « de 
draagwijdte van die bepalingen moet aldus worden opgevat, dat eventuele latere hier
mee strijdige nationale bepalingen aanstonds buiten toepassing moeten worden gela
ten zonder hun terzijdestelling door de wetgever zelf (intrekking) of door een ander 
constitutioneel orgaan (ongrondwettigverklaring) af te wachten, zulks inzonderheid 
gelet op de omstandigheid dat, in bet tweede geval, tot bedoelde verklaring de natio
nale wet haar volle werking behoudt, zodat de gemeenschapsbepalingen geen effect 
kunnen sorteren en de volledige en uniforme toepassing hiervan dus niet is gewaar
borgd en ook de rechten van particulieren niet kunnen worden beschermd », _ 
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wachten ,, (199). Uit dat arrest blijkt dat het gemeenschapsrecht 
voorschrijft dat, bij een conflict tussen dat recht en een vroegere 
of latere wetgevende akte, de oplossing van het conflict niet mag 
worden voorbehouden, zelfs niet krachtens een grondwettelijke 
bepaling, voor een ander nationaal rechtscollege met een eigen be
oordelingsbevoegdheid dan het gerechtelijk of het administratief 
rechtscollege dat met de toepassing van het gemeenschapsrecht is 
belast. Dat is het geval zelfs wanneer de belemmering die voort
vloeit uit de volle uitwerking van dat gemeenschapsrecht slechts 
van tijdelijke aard is. Een van de vereisten die voortvloeit uit de 
rechtstreekse werking en de voorrang van het gemeenschapsrecht 
is dat elk gerechtelijk en administratief rechtscollege bevoegd 
moet zijn om op eigen gezag te beslissen dat elke norm van het in
tern recht die strijdig is met een norm van het gemeen
schapsrecht, niet toepasselijk is. Bijgevolg kan een grondwette
lijke of wettelijke bepaling niet zonder schending van het gemeen
schapsrecht tot doe! of tot gevolg hebben dat het gerechtelijk of 
het administratief rechtscollege, dat een norm van dat recht moet 
toepassen, zijn uitspraak kan of moet uitstellen tot dat het Arbi
tragehof, of een ander lichaam, over het conflict tussen de norm 
van het gemeenschapsrecht en de norm van intern recht uit
spraak zou hebben gedaan. Het regeringsvoorstel van 11 juli 1980 
werd onmiddellijk na indiening onderzocht door de kamercommis
sie voor de herziening van de Grondwet en de hervorming der in
stellingen. Sommige commissieleden betreurden dat het overwo
gen stelsel er niet in voorzag dat het toekomstige Hof bevoegd zou 
zijn voor de regeling van de conflicten tussen het nationaal en het 

(199) Na te hebben herinnerd aan de draagwijdte van de rechtstreekse toepasse
lijkheid en van de voorrang van bet gemeenschapsrecht, zegt bet arrest in de consi
deransen 20 tot 24: {20) « dat bet nuttig effect van (art. 177 E.E.G.-Verdrag) zou wor
den verkort, indien de rechter zou worden verhinderd aan het gemeenschapsrecht 
rechtstreeks een toepassing overeenkomstig de beslissing of de rechtspraak van bet 
Hof te geven, (21) ( ... ) dat elke in bet kader zijner bevoegdheid aangezochte nationale 
rechter verplicht is bet gemeenschapsrecht integraal toe te passen en de door dit 
recht aan particulieren toegekende rechten te beschermen, daarbij buiten toepassing 
latend elke eventueel strijdige bepaling van de nationale wet, ongeacht of deze van 
vroegere of latere datum is dan de gemeenschapsregel; (22} dat derhalve met de ver
eisten welke in die eigen aard van bet gemeenschapsrecht besloten liggen onverenig
baar is elke bepaling van een nationale rechtsorde of enige wetgevende, bestuurlijke 
of rechterlijke praktijk die ertoe zou leiden de uitwerking van het gemeen
schapsrecbt te verminderen, doordat aan de inzake de toepassing van dit recht be
voegde recbter de macbt wordt ontzegd aanstonds bij deze toepassing al bet nodige te 
doen voor de terzijdestelling van de nationale wettelijke bepalingen die eventueel in 
de weg staan aan de volle werking van de gemeenschapsregels; (23) dat zulks het ge
val zou zijn, indien bij een eventuele tegenstrijdigheid van een bepaling van bet ge
meenschapsrecht met een latere nationale wet de oplossing van dit conflict zou zijn 
voorbebouden niet aan de tot toepassing van bet gemeenscbapsrecht geroepen recb
ter, doch aan een met eigen beoordelingsbevoegdbeid bekleed ander gezag, ook al zou 
de hieruit voortvloeiende belemmering voor de volledige werking van dit recht 
slecbts van tijdelijke aard zijn; {24) dat derhalve op de eerste vraag moet worden ge
antwoord dat de nationale rechter, belast met de toepassing, in bet kader zijner be
voegdbeid, van de bepalingen van het gemeenschapsrecbt, verplicht is zorg te dragen 
voor de voile werking dezer normen, daarbij zo nodig, op eigen gezag, elke strijdige 
bepaling van de zelfs latere nationale wetgeving buiten toepassing latende, zonder 
dat hij de voorafgaande opheffing biervan via de wetgeving of enige andere constitu
tionele procedure heeft te vragen of af te wacbten »; 
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internationaal recht. Eerste minister Martens, die steunde op het 
advies van de Raad van State en daaruit trouwens hele stukken 
aanhaalde, overtuigde de cornmissie van zijn standpunt dat de 
grondwetgever niet zonder schending van het gemeenschapsrecht 
het toekomstige Hof de bevoegdheid kon verlenen om over preju
diciiHe vragen inzake conflicten tussen dat recht en het intern 
recht uitspraak te doen (200). Aangezien Kamer en Senaat dat 
standpunt hebben overgenomen (201), beperkte de tekst van het 
op 29 juli 1980 in de Grondwet ingevoegde artikel107ter zich er toe 
het Arbitragehof bevoegdheid te verlenen inzake de conflicten tus
sen wetten, decreten en regels vervat in artikel 26bis, wat impli
ceerde dat het Hof geen uitspraak kan doen over conflicten tussen 
die normen en de normen van internationaal recht. 

40. In mei 1983, bij de bespreking in de Kamer van het wetsont
werp houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van 
het Arbitragehof, diende volksvertegenwoordiger Dierickx een 
amendement in bij de door de commissie aangenomen tekst, 
waarbij het Arbitragehof de bevoegdheid werd gegeven om bij we
ge van arresten uitspraak te doen over de beroepen tot vernieti~ 
ging wegens schending van de normen uitgevaardigd door supra~ 
nationale instellingen (202), dat om te vermijden dat de gemeen
schappen en gewesten bij hun wetgevend werk het Europees ge
meenschapsrecht naast zich kunnen neerleggen. De heer Dierickx 
oordeelde immers dat hij zich bij het standpunt van de regering 
ter zake niet kon aansluiten (203), dat volgens hem impliceerde 
dat de gemeenschappen en gewesten onder meer de E.E.G.-richt
lijnen in verband met milieubeheer en de maatregelen die volgen 
uit de artikelen van het Verdrag van Rome inzake het vrij verkeer 
van goederen en het niet vervalsen van de concurrentie zonder 
meer zouden kunnen negeren. 

Dat amendement werd door de indiener langdurig verdedigd in 
openbare vergadering (204). Daar het duidelijk in strijd was met 
artikel 107ter van de Grondwet werd het door de Kamer afgewe
zen (205). 

(200) Gedr.St., Kamer, B.Z. 1979, 10, nr. 9/4°, biz. 8-10. 

(201) Zie Gedr.St., Senaat, 1979, 100, nr. 53, biz. 5 en 8-9. 

(202) Gedr.St., Kamer, 1982-83,647, nr. 6. 

(203) Het standpunt van de regering is uiteengezet in het in de vorige noot vermeld 
Gedrukt Stuk. 

(204) Hand., Kamer, 2 juni 1983, blz. 2456-2458. 

(205) Hand., Kamer, 7 juni 1983, blz. 2503. 
De heer Dehaene, minister voor Sociale Zaken en Hervorming der Instellingen 

had zich verzet tegen het amendement en verwees daarbij naar het advies van de 
Raad van State in verband met wetsontwerp nr. 435 (Hand., Kamer, 2 juni 1983, 
biz. 2461). 
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41. De mogelijkheid om aan het Arbitragehof ook bevoegdheid 
te verlenen tot regeling van de conflicten tussen het internatio~ 
naal en het intern recht, werd opnieuw besproken bij de parle
mentaire voorbereiding van de constitutionele wet van 15 juli 1988 
die artikel107tervan de Grondwet heeft herzien. 

De aanvankelijke uitlatingen van de heer Dehaene, vice-eerste 
minister en minister van Institutionele Hervormingen deden dien
aangaande enige dubbelzinnigheid ontstaan. Hij stelde immers 
dat de discriminaties die het Hof zou afkeuren « zouden kunnen 
worden beoordeeld niet aileen op grand van de grondwettelijke 
rechten en vrijheden maar oak van de rechten en vrijheden die in 
het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens worden gewaarborgd » (206). Senator Dierickx drukte er zij
nerzijds zijn teleurstelling over uit dat de regeringsvoorstellen 
van 1983 betreffende het Arbitragehof, dat Hof niet de bevoegd
heid hadden verleend om de wetteksten aan het Europees recht te 
toetsen, wat voor het Bundesverfassungsgericht wei was gebeurd 
(207). 

Op de senaatsvergadering van 14 juni 1988 vroeg senator Lalle
mand, medeverslaggever, dan oak dat regering en parlement hun 
desbetreffend standpunt zouden verduidelijken. 

Hij herinnerde aan het standpunt dat de grondwetgever van 
1980 en de wetgever van 1983 (208), ter zake hadden ingenomen en 
stelde drie reeksen vragen : 

(206) Gedr.St., Senaat, B.Z., 1988, 100-3/2o, blz.-3. 
Zie ook Gedl',St., Senaat, B.Z., 100-1/2°, blz. 30. 

(207) Hand., Senaat, 16 juni 1988, blz. 642. 

(208) « Il est important de rappeler », verklaarde hij «que le lt~gislateur de 1983 s'est 
precisement refuse a confier ala Cour d'arbitrage l'examen des recours pr8judiciels 
fondes sur la non-conformite alleguee d'une loi ou d'un decret aux stipulations di
rectement applicables des traites internationaux. Le Iegislateur de la loi organique de 
la Cour d'arbitrage n'a d'ailleurs fait que suivre celui de 1980. En effet, c'est sur fond 
d'un avis du Conseil d'Etat que dans les annees 1970-80, le gouvernement retira du 
proj et de loi ordinaire de reformes institutionnelles tout le chapitre relatif a I a Cour 
d'arbitrage puisqu'il contenait notamment des dispositions organisant un contentieux 
de la question prejudicielle en matiere de traites. A cette 8poque, le premier ministre 
avait declare, a cette tribune, que des conflits pouvaient naitre entre le contentieux de 
la question prejudicielle institue aupres de la Cour de justice des Communautes euro
peennes et le systeme de reglement de conflits prevu par le projet gouvernemental. 
Le premier ministre a dit alors que seraient " intenables " les conflits de jurispruden
ce qui pourraient se produire entre la Cour de justice europeenne et la Cour d'arbitra
ge, qui auraient toutes deux a connaitre de recours pr8judiciels sur la conformite de 
normes h3gislatives de droit interne avec les traites europeens. Ce qui a fait dire au 
premier ministre ·- ceci est tres important - que le gouvernement s'est, en conse
quence, limite a prevoir un reglement des conflits survenant entre les normes de 
droit interne. En 1983, au moment oU nous avons debattu des competences de la Cour 
d'arbitrage, le Iegislateur a, a l'unanimite d'ailleurs, consacre cette solution. II n'a pas 
donne a la Cour d'arbitrage le contentieux de la question prejudicielle relative a la 
conformite des normes l8gislatives aux trait8s internationaux »,(Hand., Senaat, 14 ju
ni 1988, biz, 471.) 
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Wilden regering en parlement vasthouden aan de opties die 
zij in juli 1980 en juni 1983 hadden genomen inzake de toetsing 
van wetten en decreten aan de internationale verdragen? (209) 

- Als het Arbitragehof de wetten en decreten aan de internatio
nale verdragen client te toetsen, over welke toetsing zou het dan 
gaan? Zou het Hof bijvoorbeeld decreten kunnen vernietigen in de 
onderstelling dat die strijdig zijn met het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens? Hoe kan tot dergelijke vernietigingen 
worden besloten als die bevoegdheid niet uitdrukkelijk in artikel 
107teris vermeld? (210) 

- Kan het Arbitragehof daarentegen worden belast met een ge
schil van de prejudiciiHe vraag over de toetsing van de wetten en 
decreten aan de internationale verdragen? Met andere woorden, 
hoeft er niet Ianger rekening te worden gehouden met de bezwa
ren die de Raad van State vroeger heeft gemaakt in zijn advies 
over het antwerp van gewone wet tot hervorming der instellingen? 
(211) 

(209) << Cette question» verklaarde Lallemand, « peut se poser a partir d'une remar~ 
que du vice-premier ministre qui a affirme que Ia Cour d'arbitrage serait habilitee a 
operer un contr6le de conformite de la loi ou du dE!cret de droit interne aux normes di
rectement applicables de Ia Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du ci
toyen. II se peut que le vice-premier ministre se soit mal exprime ou incompletement 
exprime et qu'-il y ait eu une certaine incomprehension de ses propos », (Hand., Se
naat, 14 juni 1988, blz. 472.) 

(210) « Si », merkte Lallemand op, « le gouvernement a voulu dire, au travers des re
marques du vice-premier ministre, qu'en realite, la Cour d'arbitrage devait alors avoir 
les memes prerogatives que les juridictions du pouvoir judiciaire qui se sont arroge, 
comme vous le savez, le pouvoir de contr6ler la conformite des lois et des decrets aux 
normes de droit international. Mais quel sens cela-t-il pour une Cour d'arbitrage 
d'exercer cette competence, definie dans un principe general que la Cour de cassation 
a tire de !'article 107, et qui consiste a ne pas appliquer les normes h~gislatives qui 
sont contraires aux trait€s ? Quel interet peut presenter pour une Cour d'arbitrage 
dont la mission essentielle est d'annuler les lois et les decrets, la possibilite de ne pas 
les appliquer ? L'article 107 convient, en effet, a des juridictions ordinaires qui trai
tent d'un contentieux particulier, de proces particuliers qui mettent en cause des dro
its subjectifs, des libertes individuelles. Mais une telle regie n'a aucune portee tors
que c'est la loi elle-meme qui est l'objet de la deliberation de la juridiction ».(Hand., 
Senaat, 14 juni 1988, biz. 472.) 

(211) Lallemand vatte de tegenwerpingen als volgt samen: « Le Conseil d'Etat indi
quait que - en fonction d'un arret de la Cour de justice des Communautes europeen
nes du 9 mars 1978, concernant un litige entre la R€publique italienne et une partie 
ayant pour nom "Simmenthal" - la loi interne, c'est-a-dire la loi beige, ne pouvait 
empE!cher une juridiction de poser directement ala Cour de justice des Communautes 
europeennes une question prejudicielle sur la contrariete entre une norme ou une de
cret et la norme internationale de droit europ€en, En d'autres termes, la loi ne pou
vait contraindre une juridiction a adresser une question prejudicielle ala Cour d'arbi
trage, avant de la poser a la Cour de justice des Communautes europeennes. 

Par ailleurs, le Conseil d'Etat emettait des reserves a regard d'un systeme Iegislatif 
qui aboutirait a ce que les questions prejudicielles puissent etre posees a la fois de
vant la Cour d'arbitrage et la Cour de justice, ce qui pourrait donner lieu a des deci
sions contradictoires. 

C'est a propos de cette objection que le premier ministre avait declare : "Le syste
me que nous proposons est in tenable et avait, en consequence, retire les dispositions 
relatives a la Cour d'arbitrage du projet de loi ordinaire des retormes institutionnel-

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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De verklaring van vice-eerste minister Dehaene op 14 juni 1988 
aan senator Lallemand was uitermate duide!ijk. De regering was 
hoegenaamd niet van plan terug te komen op de opties die zij 
in juli 1980 en juni 1983 had genomen. De heer Dehaene verklaar
de : « Je tiens a souligner que le gouvernement actuel ne modifie 
en tien le point de vue qui a ete pris en 1980 (212) en retirant le 
projet de loi, point de vue qui a d'ailleurs ete confirme lors de Ia 
discussion du projet de loi sur Ia Cour d'arbitrage. En d'autres ter
mes, le gouvernement ne peut organiser en aucune manH~re telle 
qu'il en resulte une contradiction entre le droit international et 
supranational, d'une part, et le droit national, d'autre part. C'est 
pourquoi le gouvernement limite strictement Ia possibilte de poser 
des questions prejudicielles ala Cour d'arbitrage au droit national 
et, plus particuli8rement, aux conflits de competence entre loi et 
decret, aux articles 6, 6bis et 17 de Ia Constitution et aux autres ar
ticles de 1a Constitution qui seraient, dans une phase suivante, de
signes par une loi il majorite speciale. L'obligation pour les tribu
naux et le Conseil d'Etat de poser des questions prejudicielles ne 
concerne done nullement le droit international et le droit suprana
tional. C'est la raison pour laquelle la revision proposee de l'arti
cle 107ter de Ia Constitution differe fondamentalement du projet 
de loi 435 du 23 mai 1980. » (213) 

Er kon met andere woorden geen sprake zijn van de uitbreiding, 
door het herziene artikel107tervan de Grondwet, van de bevoegd
heid van het Arbitragehof. Die bevoegdheid bleef beperkt tot de 
toetsing van de wetgevende akten aan de regels die door of krach
tens de Grondwet waren bepaald om de respectieve bevoegdheden 

(Vervolg noot van vorige biz.) 

les. Le Conseil d'Etat enon~ait que la Cour d'arbitrage etait elle-meme tenue de poser 
des questions prejudicielles ala Cour de justice lorsque apparaissait une contrariete 
entre une norme nationale et une norme communautaire de droit europeen. II parais
sait done imperieux, selon le Conseil d'Etat, de concilier ces prescriptions du droit in
ternational avec les regles d{Jfinissant les competences de la Cour d'arbitrage" », 
(Hand., Senaat, 14 juni 1988, blz. 472.) 

(212) Minister Dehaene had bet in 1980 en in 1983 aanvaarde standpunt in devol
gende bewoordingen samengevat : 

. « L~ pr.opositi~n origin.ale .du ~ouvernement, en 1980, prevoyait, dans le projet de 
l01 ordma1re de reformes mstitutionnelles, un chapitre concernant la Cour d'arbitrage 
qui etait chargee de statuer a titre prejudiciel, par voie d'arrets, sur les questions rela
tives ala contradiction entre une loi ou un decret et le droit international et suprana
tional, questions qui lui seraient soumises par les cours et tribunaux ou toute autre 
juridiction. En 1980, le Conseil d'Etat a estime que ces dispositions etaient contraires 
au droit des Communautes europeennes eta l'effet utile de l'article 177 du traite de 
Rome. Cette proposition donnerait lieu a une attenuation de l'effet du droit commu
nautaire, qui suppose que tout juge national doit pouvoir appliquer ce droit d'une ma
niere integrate. Se fondant sur cette remarque du Conseil d'Etat, le gouvernement de 
l'epoque, ne voulant pas agir contrairement au droit communautaire rapporta son 
projet de loi sur la Cour d'arbitrage, 

La discussion au Parlement d'un autre projet de loi en cette maniE,'!re eut lieu au 
cours de la legislature suivante, en non plus en 1980. » (Hand., Senaat, 14 juni 1988 
blz. 510.) ' 

(213) Hand., Senaa.t, 14 juni 1988, biz. 510-511. 
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van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten vast te leggen, 
en aan de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet, en werd niet 
uitgebreid tot de toetsing van de wetgevende akten aan de normen 
van het internationaal recht. 

42. Niettegenstaande de formele tekst van het herziene artikel 
107 ter van de Grondwet werden bij de totstandkoming van de bij
zondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof opnieuw voor
stellen gedaan om de bevoegdheid van het Arbitragehof in die zin 
uit te breiden. 

Oat gebeurde eerst in de Senaat (214). De enkele senatoren die 
voorstander waren van de uitbreiding van de bevoegdheid van het 
Arbitragehof tot de conflicten tussen het internationaal en supra
nationaal recht en het nationaal recht wensten inzonderheid dat 
het Hof bevoegd zou zijn om wetgevende akten te vernietigen we
gens schending van de supranationale rechtsnormen. Hun betoog 
kwam in hoofdzaak hierop neer dat de nationale regering, aange
zien in Belgie geen enkele rangorde van de normen is vastgelegd, 
in staat moet zijn om decreten te doen vernietigen die strijdig zou
den zijn met de Europese richtlijnen; de raden zouden dan ver
plicht zijn hun decreten te wijzigen; dat is de enige manier om ze 
daartoe te dwingen. 

De Senaat kon niet ingaan op die wetsvoorstellen, die duidelijk 
onverenigbaar waren met artikel 107 ter van de Grondwet. Bij 
monde van de heer Dupre, staatssecretaris voor Institutionele 
Hervormingen, heeft de regering de juridische bezwaren tegen die 
voorstellen aldus onder woorden gebracht: 

«In de eerste plaats staat artikel107tervan de Grondwet dit niet 
toe. Voor zover een wet of een decreet strijdig is met het interna
tionaal of Europees recht dat rechtstreekse werking heeft in de 
nationale rechtsorde, komt het daarenboven aan de nationale 
rechter toe dit vast te stellen en te weigeren de wet of het decreet 
toe te passen. Het zou ten slotte strijdig zijn met het E.E.G.-Ver
drag zelf indien men de nationale rechter zou dwingen om daar
over eerst een prejudiciele vraag te stellen aan het Arbitragehof. 
Immers, in een arrest van 9 maart 1978 in de zaak Simmenthal 
heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen ge
oordeeld, dat met de vereisten welke in die eigen aard van het 
gemeenschapsrecht besloten liggen, onverenigbaar is elke bepa
ling van een nationale rechtsorde of enige wetgevende, bestuur
lijke of rechterlijke praktijk die ertoe zou leiden de uitwerking 
van het gemeenschapsrecht te verminderen doordat aan de inzake 
de toepassing van dit recht bevoegde rechter de macht wordt ont
zegd aanstonds bij deze toepassing al het nodige te doen voor de 
terzijdestelling van de nationale wettelijke bepalingen die even
tueel in de weg staan van de valle werking van de gemeenschaps
regel. » (215) 

(214) Gedr.St., Senaat, 1988-89, nr. 483-2, biz. 20, 24, 44 en 59. 

(215) Gedr.St., Senaat, 1988-89, nr. 483-2, biz. 44. 
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Die zienswij ze werd bevestigd door senator Baert, medeverslag
gever van het on twerp, die preciseerde dat de bevoegdheid van het 
Arbitragehof zelfs niet door de bijzondere wet, bepaald bij artikel 
107ter, § 2, tweede lid, 3°, van de Grondwet, zou kunnen worden 
uitgebreid tot de betwistingen over de conflicten tussen internatio
nale en supranationale normen en de nationale normen (216). 

De regering heeft aan de voorstellen die in de Kamer zijn ge
daan (217) en die dezelfde uitbreiding van de bevoegdheid van het 
Arbitragehof beoogden, dezelfde bezwaren tegengeworpen (218). 

43. De rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Ge
meenschappen, zoals die de rechtstreekse toepassing en de voor
rang van het gemeenschapsrecht uitlegt, belet weliswaar dat het 
Arbitragehof de bevoegdheid krijgt om bij wege van arrest uit
spraak te doen over prejudicHHe vragen betreffende de overeen
stemming tussen de wetten, decreten en ordonnantH~n en de re
gels van het gemeenschapsrecht, maar lijkt evenwel niet in de 
weg staan aan het verlenen, door de grondwetgever aan dat hoge 
rechtscollege, van de bevoegdheid om bij wege van arrest uit
spraak te doen over de beroepen tot nietigverklaring van een wet, 
een decreet of een ordonnantie wegens schending van de regels 
van het gemeenschapsrecht. De grondwetgever van 1980 en 1983 
was echter van oordeel dat de bevoegdheid van het Arbitragehof 
niet in algemene zin de rechtstreekse toetsing omvatte van de wet
gevende akten aan de regels van de internationale verdragen en 
van het gemeenschapsrecht, ongeacht of die toetsing gebeurde na 
een beroep tot nietigverklaring of na een prejudiciele vraag (219). 

Het verslag van het Arbitragehof op de Be Conferentie van de 
Europese Constitutionele Hoven te Ankara, gehouden van 7 tot 10 
mei 1990, onder het thema « La hierarchie des normes constitu
tionnelles et sa fonction dans la protection des droits fondamen
taux )) (verslag voorbereid door referendaris P. Vandernoot), was 
minder affirmatief met betrekking tot de geschillen inzake nietig
ver klaring : 

(216) Hand., Senaat, 30 nov. 1988, blz. 417. 

(217) Gedr.St., Kamer, 1988-89, nr. 633/4, 88/89, blz. 12. 
Hand., Kamer, 30 nov, 1988, biz. 423-424. 

(218) Gedr.St., Kamer, 1988-89, nr. 633/4, 88/89, blz. 19. 

(219) Ongetwij£eld hee£t de grondwetgever, zoals pro£. Velaers opmerkt, distorsies 
willen voorkomen tussen de rechtspraak die bet Arbitrageho£ dan ter zake zou die
nen te ontwikkelen en de rechtspraak die de hoven en rechtbanken en de Raad van 
State zel£ reeds, vaak na een prejudicii:He vraag aan het Ho£ van Justitie van de Euro· 
pese Gemeenschappen, hebben uitgebouwd. (VELAERS, J., «Van Arbitrageho£ ... », 
o.c., blz. 251-252). 

Zoals reeds gezegd heeft senator Lallemand voor de Senaat op 14 juni 1988 eraan 
herinnerd dat « le premier ministre avait dit (en 1980) que seraient "intenables" les 
con£lits de jurisprudence qui pourraient se produire entre la Cour de justice euro
peenne et la Cour d'arbitrage qui auraient toutes deux a connaitre de recours prejudi
ciels sur la con£ormite de normes h~gislatives de droit interne avec les traites euro
peens ».(Hand., Senaat, 14 juni 1988, p. 417.) 
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« Sur le plan des principes il r8sulte des travaux pr8paratoires, 
de !'insertion de !'article l07ter de Ia Constitution et de Ia loi du 
28 juin 1983 portant !'organisation, Ia competence et le fonctionne
ment de la Cour d'arbitrage, que, en tout cas au contentieux pr8ju
diciel, le constituant n'a pas voulu conferer it Ia Cour d'arbitrage le 
contrOle de la conformit8 des lois et des d8crets au droit interna
tional, pas plus qu'il n'a remis en question la competence des au
tres juridictions, admise notamment par l'arret de la Cour de cas
sation du 27 mai 1971 selon lequelle traite international qui a des 
effets directs dans l'ordre juridique interne, prime Ia loi. » (220) 

De arresten die het Arbitragehof intussen op 14 juli 1990 en 4 ju
li 1991 heeft gewezen, hebben aangenomen dat noch artikell07ter 
van de Grondwet noch de bijzondere wet van 6 januari 1989 dit ho
ge rechtscollege de bevoegdheid hebben verleend om de wetten, 
decreten of ordonnantien te vernietigen wegens rechtstreekse 
schending van de regels van een internationaal verdrag (221). 

Aldus, wanneer beroepen tot nietigverklaring of prejudiciiHe 
vragen gegrond zijn, enerzijds, op regels die door of krachtens de 
Grondwet zijn bepaald om de respectieve bevoegdheden van de 
Staat, de gemeenschappen en de gewesten vast te stellen of op re
gels vervat in de artikelen 6, 6bis of 17 van de Grondwet en, ander
zijds, op de regels van een internationaal verdrag, is het Arbitra
gehof aileen bevoegd om de beroepen of vragen te onderzoeken in 
zoverre zij op de genoemde grondwettelijke regels zijn gegrond. 
(222) 

Bij gevolg kunnen de bevoegdheden die de grondwetgever en de 
wetgever aan het Arbitragehof hebben verleend, geen afbreuk 
do en a an de bevoegdheid en de plicht van de gerechtelij ke en de 
administratieve rechtscolleges om de normen van het intern recht 
aileen toe te passen voor zover zij verenigbaar zijn met de normen 
van de internationale verdragen met rechtstreekse werking in de 
interne rechtsorde. 

44. Het Arbitragehof is weliswaar niet bevoegd om de wetten, 
decreten of ordonnantien rechtstreeks te toetsen aan de normen 
van de internationale verdragen, maar het heeft gaandeweg oak 
normen van internationaal en supranationaal recht moeten hante
ren bij de uitoefening van de bevoegdheden die de Grondwet en de 
wet aan het Hof hebben verleend. 

Dat geldt inzonderheid voor de internationale normen betreffen
de de fundamentele rechten en vrijheden (infra nrs. 45-50) en voor 
de normen van het gemeenschapsrecht (infra nrs. 51-53). 

(220) Revue univel'Selle des droits de J'homme, 1990, p. 241-257, inz. nr. 53, p. 252. 

(221) Arbitragehof, 14 juli 1990, 26/90, rolnrs. 132, 133, 134, 151, 152 en 153, Arbitra
gehof, 4 juli 1991, nr. 22/91, rolnr. 284~ Cf. DE GROOF, J., De grondwetsherziening en 
het onderwijs, Brussel, 1989, blz. 229. 

(222) Arbitragehof, 14 juli 1990, nr. 26/90, rolnrs. 132, 133, 134, 151, 152 en 153. 
Arbitragehof, 4 juli 1991, nr. 22/91, rolnr. 284. 
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a) Het Arbitragehof en de internationale normen 
betreffende de fundamentele rechten en vrijheden 

45. Met betrekking tot de internationale normen inzake funda
mentele rechten, vrijheden, onder meer de normen die voortvloei
en uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens of uit 
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke 
rechten, kan het Arbitragehof dus geen uitspraak doen over de be
roepen tot nietigverklaring van de wetten, decreten of ordonnan
tien in zoverre zij schendingen van die normen aanvoeren, en 
evenmin over de prejudiciEHe vragen in zoverre zij betrekking heb
ben op de schending van die normen door een wet, een decreet of 
een ordonnantie. 

HoeWel sommige verklaringen van vice-eerste minister De
haene, bij de aanvang van de parlementaire voorbereiding van de 
constitutionele wet van 15 juli 1988 tot herziening van artikel 
107 ter, niet vrij van dubbelzinnigheid waren, zoals ik reeds heb 
vermeld, heeft de heer Dehaene, ten gevolge van een tussenkomst 
van senator Lallemand, op dat punt de zaken duidelijk gesteld 
{223). 

Geen enkele grondwettelijke noch wettelijke bepaling belet het 
Arbitragehof echter de normen van de internationale verdragen 
inzake rechten van de mens, zowel in de geschillen nietigverkla
ring als ter zake van prejudicie!e vragen, uit te leggen of toe te 
passen, wanneer de uitlegging of toepassing van die normen nood
zakelijk is om het Hof in staat te stellen te beslissen of een wet, 
een decreet of een ordonnantie de bevoegdheidsverdelende regels 
heeft geschonden die door of krachtens de Grondwet zijn bepaald, 
of de regels vervat in de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet. 

Senator Lallemand, medeverslaggever van het antwerp dat de 
wet van 6 janauri 1989 zou worden, verklaarde in 1988 voor de Se
naat : « II y a une veritable repartition de competences entre Ia 
Cour d'arbitrage et Ia Cour de cassation dans le controle et Ia con
formite des lois et des decrets aux normes de droit superieur. 
Lorsqu'un droit ou une liberte est garanti par un traite interna
tional qui a des effets directs dans l'ordre juridique interne, le pan
voir judiciaire et au sommet la Cour de cassation auront pour mis
sion d'en assurer la protection. Par centre, la Cour d'arbitrage dis
posera du monopole du contrOie du respect par le legislateur des 
droits garantis par les articles de Ia Constitution mais it Ia condi
tion que le lEgislateur spEcial lui en ait confie la compEtence » 
(224). 

46. Tot op heden heeft het Arbitragehof slechts in zeer uitzon
derlijke gevallen, ingevolge de regels die de bevoegdheid verdelen 
tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, naar nor
men van die verdragen moeten verwijzen. 

(223) Zie supra, nr. 41. 

(224) Hand., Senaat, 30 nov. 1988, p. 4t4. 
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In 1987 diende het Arbitragehof, op een prejudiciele vraag, te on
derzoeken of het decreet van het Vlaamse Gewest van 2 juli 1982 
betreffende het beheer van afvalstoffen strijdig was met artikel 
6.2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, be
treffende het vermoeden van onschuld, in zoverre artikel 62 van 
dat decreet een vermoeden van medeplichtigheid invoert, en met 
artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Verdrag inzake het recht 
op de eerbiediging van eigendom, in zoverre het in zijn artikell el~ 
ke overtreding van het verbod op het achterlaten van afvalstoffen 
strafbaar stelt en de verwijdering van de foutief achtergelaten af
valstoffen oplegt aan de eigenaar van het onroerend goed waar de 
afvalstoffen aangetroffen werden. In het arrest van 23 septem
ber 1987 heeft het Hof verklaard dat, daar het reeds heeft vastge
steld dat artikel 62 van het decreet « de bevoegdheidbepalende re
gels schendt », het niet van belang is te onderzoeken of die bepa
ling inbreuk zou maken op artikel 6.2 van het Verdrag en« dat het 
Hof ten deze geen antwoord moet geven op de vraag of het ter za
ke van prejudiciele vragen bevoegd is om, rechtstreeks of onrecht
streeks, te oordelen of decreetbepalingen in overeenstemming zijn 
met het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens »; het heeft de grief betreffende artikel1 van het Aanvul
lend Protocol afgewezen op grand dat dit artikel geen betrekking 
heeft (had) op de bepalingen van het bestreden decreet (225). 

In 1988 werd het Hof opnieuw met dat probleem geconfronteerd. 
Het was verzocht te onderzoeken of de bevoegdheidsverdelende 
regels werden geschonden door een wetgevende akte, die de bepa
lingen van een internationaal verdrag weergaf of wilde toepassen 
inzake de rechten van de mens, te dezen het decreet van de Fran
se Gemeenschap van 17 juli 1987 tot regeling van het gebruik van 
de talen door de openbare mandatarissen in het Franse taalgebied 
en houdende toepassing van het Internationaal Verdrag inzake 
burgerrechten en politieke rechten. De decretale wetgever wilde 
in hoofdstuk II van het decreet letterlijk de bepalingen overnemen 
van het Verdrag en wil de op grand van de artikelen 2 en 25 van 
dat internationaal verdrag aan de verkozene het recht geven om 
zijn mandaat vrij uit te oefenen zonder discriminatie op grond van 
de taal. In het arrest van 14 december 1988 heeft het Arbitragehof 
verschillende bepalingen van dat decreet vernietigd. Het Hof stel
de vast dat het « juridisch karakter van een dergelijk decreet niet 
wordt gewijzigd )) en dat de eventuele vernietiging van de aange
wezen decreetbepalingen geen afbreuk doet aan het bestaan en de 
geldigheid van het !nternationaal Verdrag; het ging vervolgens na 
of het Verdrag in die zin diende te worden uitgelegd dat de Franse 
Gemeenschap op grond daarvan sommige van de betwiste bepa-

(225) Arbitragehof, 23 dec. 1987, arrest nr. 44, rolnr. 36. 
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lingen kon uitvaardigen (226). Het arrest antwoordt ontkennend 
op die vraag. 

47. Het Arbitragehof heeft, vooral sedert het ten gevolge van de 
grondwetsherziening van 15 juli 1988 moet waken over de eerbie
diging door de verschillende wetgevers van de grondwettelijke re
gels inzake de gelijkheid voor de wet en het discriminatieverbod, 
om de eerbiediging van die regels na te gaan, geleidelijk de nor
men van het Europees Verdrag en van het Internationaal Verdrag 
in zijn referentienormen opgenomen. Die opname heeft twee 
aspecten: 

Enerzijds heeft het Arbitragehof de neiging, aangezien de 
grondwettelijke regels vervat in de artikelen 6 en 6bisbijna dezelf
de inhoud hebben als de artikelen 14 van het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (227) en 2, § 1, en 3, van het Interna
tionaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (228) 

(226) Arbitragehof, 14 dec. 1988, arrest nr. 70, rolnr. 60. Het arrest overweegt dat 
bet I.V.B.P.R. « geen afbreuk doet aan de krachtens de Grondwet doorgevoerde inter
ne bevoegdheidsverdeling tussen de respectieve interne wetgevers » en dat « het ai
leen de wetgever toekomt, die, overeenkomstig de interne bevoegdheidsverdeling, de 
aangelegenheid gemachtigd is te regelen die onderwerp is van bet verdrag, om bepa
lingen uit dat verdrag over te nemen, te expliciteren of uit te voeren ». 

Het Hof onderstreept bovendien dat « wanneer bet Hof decreetbepalingen vernie
tigt die met miskenning van de grondwettelijke bevoegdheidsverdeling verdragsbe
palingen overnemen of uitvoeren, het geen afbreuk doet aan bet desbetreffende ver
drag zelf noch aan de voorrang van het verdrag op grand van het beginsel van de 
hii:lrarchie der rechtsnormen. 

(227) Art. 14 E.V.R.M. bepaalt dat « het genot van de rechten en vrijhederi, welke in 
dit Verdrag zijn vermeld, is verzekerd zonder enig onderscheid op welke grand ook, 
zoals geslacht, ras, kleur, taal, godsdienst, politieke of andere overtuigingen, natio
nale of maatschappelijke afkomst, bet behoren tot een nationale minderheid, vermo
gen, gelxlorte of andere status ». 

Krach tens die bepaling zijn niet aileen verboden de discriminaties in het genot van 
de door dit Verdrag erkende rechten en vrijheden, maar ook de discriminaties in het 
genot van de rechten en vrijheden, die zijn vastgelegd in de aanvullende protocollen 
nrs. 1 (zie art. 5), 4 (zie art. 6), 6 (zie art. 6) en 7 (zie art. 7). 

De in art. 14 vervatte regel is een toepassing van het beginsel van de "gelijkheid 
der wapens "die voortvloeit uit het door art. 6 E.V.R.M. gewaarborgde recht op een 
eerlijke behandeling van de zaak. Een gelijkaardig idee is terug te vinden in lid d van 
paragraaf 3 van dat artikel, in zoverre het bepaalt dat zowel de getuigen a charge als 
de getuigen a decharge moeten worden ondervraagd (Commissie, verslag van 
20 maart 1963, zaak Oostenrijk t. Italie, Ann.Conv., VI, p. 795). Art. 14 kan eveneens in 
verband worden gebracht met het in het art. 5 van het Protocol nr. 7 bij het Verdrag 
vervatte recht op gelijkheid van de echtgenoten. 

(228) Art. 2.1 van het Internationaal Verdrag bepaalt: « Ieclere Staat die partij is bij 
dit Verdrag verbindt zich de in dit Verdrag erkende rechten te eerbiedigen en deze 
aan een ieder die binnen zijn grondgebied verblijft en aan zijn rechtsmacht is onder
worpen te verzekeren, zonder onderscheid van welke aard ook, zoals naar ras, huids
kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maat
schappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status ». 

Art. 3 luidt als volgt : « De Staten die partij zijn bij dit Verdrag verbinden zich het 
gelijke recht van mannen en vrouwen op het genot van aile in dit Verdrag genoemde 
burgerrechten en politieke rechten te verzekeren. » 

Beide bepalingen verschillen op twee punten van art. 14 E.V.R.M. Het eerste ver
schil bestaat hierin dat art. 2.1, van het Internationaal Verdrag niet uitdrukkelijk ver-

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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en als verschillende andere bepalingen van internationale verdra
gen (229), die regels uitleggen in het Iicht van de normen van het 
internationaal verdragsrecht inzake discriminaties. 

(Vervolg noot van vorige biz.) 

bod legt op discriminatie wegens toebehoren tot een nationale minderheid; art. 27 van 
dat Verdrag vermeldt evenwel, i.v.m. de minderheden, een beschermingsmaatregel 
waarvan in het Europees Verdrag geen sprake is (zie, over die regel, OXENKNECHT. 
R., Der Schutz etnischer religiOser und sprachlicher Minderheiten in art. 27 des Inter~ 
nationalen paktes iiber biirgerliche und politische Rechte vom 16 Dezember 1966, Pa
rijs, 1988). Het tweede vloeit hieruit voort dat de werkingssfeer van de artt. 2.1, en 3 
van het Internationaal Verdrag niet samenvalt met die van art. 14 van bet Europees 
Verdrag, wegens een gebrek aan overeenstemming tussen de beide akten nopens de 
opsomming, omscbrijving en de omvang van de beschermde vrijheden (Rapport du 
Comite d'experts en matiere de droits de l'homme charge d'8tudier les problemes de~ 
coulant de la coexistence des Pactes des nations Unies relatifs aux droits de l'homme 
et de la Convention europeenne des droits de l'homme, Doc. H(70) 7 van de Raad van 
Europa, 1970, lid 55-57 en 63, p. 17 e.v.). 

Docb men vindt in bet Europees Verdrag geen gelijkwaardige bepaling als die van 
art. 26 van bet Internationaal Verdrag, naar luid waarvan « allen zijn gelijk voor de 
wet en hebben zonder discriminatie aanspraak op gelijke bescherming door de wet» 
(VERSCHUEREN, H., « Het niet~discriminatiebeginsel van artikel 26 Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke recbten en de recbtspositie van vreemde~ 
lingen », R. W., 1988-89, p. 689~696). 

(229) Ongeacht de regels van bet gemeenschapsrecht ter zake (zie infra, nr. 53) 
strekken verschillende andere internationale akten ertoe discriminatie op diverse ge~ 
bieden te verbieden. Onder andere : 

Internationaal Verdrag nr. 100 betreffende gelijke beloning van mannelijke en 
vrouwelijke arbeidskrachten voor arbeid van gelijke waarden, aangenomen door de 
Internationale Arbeidsconferentie op 29 juni 1951 (bekrachtigd door Belgie op 
23 mei 1952 en van kracht geworden op dezelfde datum, B.S., 23 oktober 1952). 

Verdrag betreffende de politieke rechten van de vrouw, afgesloten op 
31 maart 1953 te New York (goedgekeurd bij de wet van 19 maart 1954 en van kracbt 
geworden ten aanzien van Belgie op 18 aug. 1964, B.S., 2 sept. 1964). 

Verdrag nr. 111 betreffende discriminatie in beroep en beroepsuitoefening aange~ 
nomen te Geneve op 25 juni 1958 door de Algemene Conferentie van de Internation
ale Arbeidsorganisatie (goedgekeurd bij de wet van 16 feb. 1977, bekrachtigd door 
Belgie op 22 maart 1977 en van kracht geworden op 22 maart 1978, B.S., 23 sept. 1977). 

Verdrag betreffende de strijd tegen discriminatie in het onderwijs, aangenomen 
door de Internationale Conferentie van de UNESCO op 14 dec.1960. 

Protocol houdende instelling van een verzoening~ en bemiddelingscommissie be~ 
last met het zoeken van oplossingen van meningsverschillen die tussen de Stateri, 
partijen bij bet Verdrag, zouden ontstaan i.v.m. de strijd tegen de discriminatie op 
bet gebied van het onderwijs, goedgekeurd door de Algemene Conferentie van de 
UNESCO op 10 dec. 1962. 

Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscrimi~ 
natie, opgemaakt te New York op 7 maart 1966 (goedgekeurd bij de wet van 9 ju
li 1975, bekrachtigd door Belgie op 7 aug. 1975 en van kracht geworden op 6 sept. 1975, 
B.S., 11 dec. 1975). 

Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen op~ 
gemaakt op 18 december 1979 te New York (goedgekeurd bij de wet van 11 mei 1983 
bekrachtigd door BelgH~ op 10 juli 1985 en van kracht geworden op 9 aug. 1985, B.S., 5 
en 27 nov. 1985). 

Verklaring inzake uitbanning van alle vormen van intolerantie en discriminatie op 
grand van godsdienst of andere overtuiging van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties op 25 november 1981, resolutie nr. 36/55.) 

Onder de aanbevelingen van de organen van de Raad van Europa, vermelden we 
meer bepaald de Aanbeveling nr. R(85)2 op de juridische bescberming tegen de dis~ 
criminatie op grand van het geslacht goedgekeurd door bet Comite van Ministers, en 
de Aanbeveling 924 (1981) betreffende de discriminatie ten aanzien van de homosexu~ 
elen, goedgekeurd door de Parlementaire Vergadering van deRaad v.an Europa. 
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Ik heb reeds de gelegenheid gehad te beklemtonen welke uitleg
gende waarde het Hof inzonderheid hecht aan artikel 14 van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en aan de recht
spraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aan
gaande dat artikel, hoewel het niet expliciet daarnaar verwijst 
(230). Het is mijns insziens een verheugende vaststelling dat het 
Arbitragehof, reeds in zijn eerste arresten, de grondwettelijke be
ginselen inzake gelijkheid voor de wet en het discriminatieverbod, 
in grate lijnen, heeft omschreven zoals het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens het beginsel van niet-discriminatie, vervat 
in artikel14 van het Verdrag, omschrijft. Zoals professor Velaers 
zeer juist doet opmerken « il serait peu sense d'interpreter le prin~ 
cipe d'egalite differemment selon qu'il apparait dans des textes 
differents ou dans des termes differents. L'idee generale d'egalite 
doit dans un ordre juridique avoir Ia meme portee quelle que soit 
Ia fa~on dont elle est exprimee » (231). 

Anderzijds, oordeelt het Arbitragehof dat, onder de rechten en 
vrijheden waarvan het genot ingevolge de artikelen 6 en 6bis van 
de Grondwet zonder discriminatie moet worden gewaarborgd, niet 
aileen de door de Grondwet erkende rechten en vrijheden moeten 
worden begrepen, maar eveneens de rechten en vrijheden die 
door de rechtstreeks toepasselijke bepalingen van de internatio
nale verdragen zijn gewaarborgd. 

Het Hof heeft voor de eerste maal aldus beslist in het arrest van 
23 mei 1990 op een beroep tot nietigverklaring tegen de wet van 
9 augustus 1988, de zogeheten Pacificatiewet, en verschillende be
palingen van de Gemeentekieswet van 8 augustus 1988. Het arrest 
stelt : « Tot de bij artikel 6bis van de Grondwet aan de Belgen ge
waarborgde rechten en vrijheden behoren wei degelijk de rechten 
en vrijheden die voortvloeien uit internationale verdragsbepalin
gen die Belgie binden en in de interne rechtsorde toepasselijk zijn 
gemaakt door een akte van instemming. Dat geldt althans voor de 
rechten en vrijheden die voortvloeien uit rechtstreeks werkende 
bepalingen, wat het geval is met artikel 11 van het Europees Ver
drag voor de Rechten van de Mens. » (232) Door de invoeging van 
het woord « althans >>, in die laatste zin, wettigt het Hof de ver
wachting dat het in de toekomst ook subjectieve rechten uit inter-

(230) Aile arresten die de artt. 6 en 6bisuitleggen baseren zich hiertoe op het arrest 
van het Hof Mensenrechten van 23 juli 1968 gewezen in de zaak m.b.t. sommige 
aspecten van de regeling van het taalgebruik in het onderwijs in Belgie (reeks A, nr. 
8; zie evenwel supra, nr. 29). Een arrest van hetArbitragehof van 14 juli 1990 dat uit
spraak heeft gedaan over verschillende beroepen tot vernietiging van de wet van 
23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement (arrest nr, 
26/90, rolnrs. 132 tot 134 en 151 tot 153) ligt in de lijn van het arrest Mathieu-Mohin en 
Clerfayt van 2 maart 1987 van het Hof Mensenrechten (reeks A, nr. 113). 

(231) VELAERS, J., «Van Arbitragehof .. », o.c., p. 262. 

(232) Arbitragehof 23 mei 1990, arrest nr. 18/90, rolnr, 88, J.L.M.B., 1990, p. 1298, 
noot P. Gilliaux: « La protection speciale de l'egalite est-elle limitee a la seule viola
tion des articles 6 et 6bis de la Constitution? », R.G.D., 1990, p. 437; R. W., 1990-91, kol. 
75, noot A. Alen. 
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nationale rechtsregels zonder rechtstreekse werking in het intern 
recht zou kunnen toetsen (233). Het arrest wijst er inzonderheid 
op dat « de bepalingen van de artikelen 3, 9 en 20 van de wet van 
9 augustus 1988 dus niet kunnen worden geacht onevenredig te 
zijn met de algemene doelstelling van de wet >> en dat « de wer
kingsmodaliteiten van een publiekrechtelijk collegiaal orgaan op 
generlei wijze onder de door het Europees Verdrag voor de Rech
ten van de Mens enkel ten aanzien van privaatrechtelijke of na
tuurlijke personen gewaarborgde vrijheid van vereniging vallen », 
en het beslist vervolgens dat « de artikelen 3, 9 en 20 derhalve 
geen schending inhouden van de artikelen 6 en 6bis van de Grond
wet, noch van die artikelen samen gelezen met artikel 11 van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens ». Het arrest gaat 
overigens na of er geen discriminatie is geweest van het recht op 
het ongestoord genot van eigendom gewaarborgd bij artikel 1 van 
het Eerste Protocol bij het Verdrag. 

Sindsdien hebben verscheidene andere arresten van het Hof, 
om te bepalen of de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet a! dan 
niet zijn geschonden, verschillende bepalingen van het Europees 
Verdrag voor de Rechten van de Mens of van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten uitgelegd (234). 

Het gaat niet om een rechtstreekse toetsing van de wetten, de
creten en ordonnantien aan de in de internationale verdragen er
kende rechten en vrijheden. Het arrest van 14 juli 1990 dat een be
paling van de wet betreffende de verkiezing van het Europees Par
lement vernietigt, beklemtoont zulks ondubbelzinnig (235). Dat 
toezicht is onrechtstreeks, zoals professor Ergec schreef : « en 
quelque sorte, un contr6le par repercussion qui s'opere par le tru
chement du principe constitutionnel d'8galite ou, plus pr€cis€
ment, du principe de proportionnalite qui sert a identifier les dis
criminations prohibees » (236). 

(233) Met professor Ergec kan men zich afvragen of het Hof daarmee de rechten en 
vrijheden bedoelt die niet aileen vervat zijn in internationale verdragen, doch ook in 
de internationale gewoonte van de algemene rechtsbeginselen ... etc. (ERGEC, R., o.c., 
p. 642, R.C.J.B., noot 58). Zie in dat verband Arbitragehof, 19 dec. 1991, arrest 
nr. 39/91, rolnrs. 229, 231, 237, 238, 240 en 241, en 7 mei 1992, arrest nr 33/92, rolnr. 271. 

(234) Zie o.m. SAROT, J.; VANDERNOOT, P., en PEREMANS, E., « La Jurispru
dence deJa Gaur d'arbitrage, mise a jour», Brussel 1991. Adde Arbitragehof, 19 dec. 
1991, arrest nr. 39/91, rolnrs. 229, 231, 237, 238, 240 en 241 dat de regels uitlegt van het 
Verdrag en bet Pact tot regeling van het recht op leven (Verdr., art. 2; Pact, art. 6), het 
verbod tot faltering (Verdr., art. 3; Pact, art. 7), het toegangsrecht tot een onafhanke
lijke en onpartijdige rechtbank (Verdr., art. 6; Pact., art. 7), het toegangsrecht tot een 
onafhankelijke en onpartijdige rechtbank (Verdr., art. 6; Pact, art. 14), het recht op 
eerbiediging van het gezinsleven (Verdr., art. 8 en Pact, artt. 17, 23 en 26) en bet recht 
op huwelijk en het stichten van een gezin (Verdr., art. 12; Pact, art. 23). 

(235) Arbitragehof, 14 juli 1990, arrest nr. 26/90, rolnrs. 132 tot 134 en 151 tot 153. 
Zie ook Arbitragehof, 21 dec. 1990, arrest nr. 42/90, rolnr. 163 en 19 dec. 1991, arrest 
nr. 39/91, rolnrs, 229,231,237,238, 240-241. 

(236) ERGEC, R., o.c., p. 642. 
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48. Ten gevolge van de grondwetsherziening van 15 juli 1988 is 
het Arbitragehof ook belast met het toezicht op de beginselen in
zake vrijheid van onderwijs, als vastgelegd in artikel 17 van de 
Grondwet. 

Dat artikel bepaalt in paragraaf 3, eerste lid, dat « iedereen recht 
heeft op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten 
en vrijheden ». Inzonderheid via die bepaling oefent het Arbitrage
hof ook een onrechtstreeks toezicht uit op de fundamentele rech
ten en vrijheden die in de bepalingen van internationale verdra
gen zijn gewaarborgd, onder meer die welke betrekking hebben 
op het onderwijs (237) of de vrije meningsuiting (237 bis). 

49. Controversieel is de vraag of het Arbitragehof, bij de toepas
sing van de wettelijke regels inzake zijn organisatie en zijn wer
king, rekening diende te houden met de bepalingen van interna-

(237) Arbitragehof, 7 mei 1992, arrest nr. 33/92, rolnr. 271. 
Art. 2 van het Eerste Protocol bij bet E.V.R.M. luidt als volgt : 
« Niemand zal bet recht op onderwijs worden ontzegd Bij de uitoefening van aile 

funkties welke de Staat in verband met de opvoeding en bet onderwijs op zich neemt 
zal de Staat bet recht eerbiedigen van de ouders om zich van die opvoeding en van 
dat onderwijs te verzekeren welke overeenstemmen met hun eigen godsdienstige en 
filosofische overtuigingen », 

Art. 18.4, I.V.P.B.R., alsook art. 13.3, I.V.E.S.C.R. waarborgen de vrijheid van de ou
ders « de godsdienstige en morele opvoeding van hun kinderen overeenkomstig hun 
eigen overtuiging te verzekeren », Deze tekst gaat niet zo ver als die van bet Protocol; 
terwijl die tekst enkel gewaagt van « de godsdienstige en morele opvoeding »van de 
kinderen, heeft de tekst van bet Protocol betook over bet onderwijs (Raad van Euro
pa, doc. H (70) 7, § 169). Opvoeding en onderwijs worden veel uitvoeriger geregeld in 
art. 13, V.E.S.C.R. Bovendien omschrijft dat verdrag, anders dan bet Protocol, het 
recht op opvoeding op een positieve wijze, waarbij progressief ingrijpen van de Staat 
wordt gevraagd (ibid., lid 8). Benevens de beide verdragen bandelen tal van interna
tionale akten over het recbt op opvoeding. 

Op Europees vlak behoren daartoe meer in het bijzonder : 
Europees Vestigingsverdrag, ondertekend te Parijs op 13 dec. 1955 en goedgekeurd 

bij de wet van 24 maart 1961. Art. 20 betreft het recbt op onderwijs van de onderda
nen van de verdragsluitende partijen. 

Europees Sociaal Handvest, ondertekend te Turijn op 18 okt. 1961 en goedgekeurd 
bij de wet van 11 juli 1990, het decreet van bet Waalse Gewest van 8 juli 1983, het de
creet van bet Vlaamse Gewest van 21 maart 1990 en het decreet van het Duitse Ge
west van 5 juni 1990 (zie de artt. 7, 10 en 15). 

Op wereldvlak, vermeldt men o.a. : 
Internationaal Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, 

goedgekeurd bij de wet van 26 juni 1953 (art. 22). 

Verdrag betreffende de status van Staatlozen van 28 sept. 1951, goedgekeurd bij de 
wet van 12 mei 1960 (art. 22). 

Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van aile vormen van rassendiscrimi
natie van de V.N. van 7 maart 1966, goedgekeurd bij de wet van 9 juli 1975. 

Verdrag inzake de Rechten van bet Kind, aangenomen te New York op 20 nov. 
1989, goedgekeurd bij decreet van de Franse Gemeenschap van 3 juli 1991, bij decreet 
van de Vlaamse Gemeenschap van 15 mei 1991 en bij decreet van de Duitstalige Ge
meenschap van 25 juni 1991 (zie meer bepaald artt. 28 en 29). 

(237bis) Arbitragehof, 2 april1992, arrest nr, 25/92, rolnr. 254. 
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tionale verdragen inzake de goede rechtsbedeling, en inzonder
heid met die van artikel 6 van het Europees voor de Rechten van 
de Mens (238). 

Wanneer de ministerraad, de executieve van een gemeenschap 
of een gewest of een voorzitter van een wetgevende vergadering, 
bij het Arbitragehof een beroep instelt tot nietigverklaring van 
een wet, een decreet of een ordonnantie, oefent dat college een ab
stracte toetsing uit, met uitsluiting van ieder oordeel over burger
lijke rechten en verplichtingen of over de gegrondheid van een be
schuldiging in strafzaken. Het valt te betwijfelen of dat noodzake
lijk ook het geval is wanneer het uitspraak moet doen over een 
beroep tot nietigverklaring dat is ingesteld door een persoon die 
van een belang doet blijken of over een prejudiciiHe vraag. Inzon
derheid in dat laatste geval wordt het Hof betrokken bij een ge
ding dat wordt gevoerd voor het rechtscollege dat de prejudiciele 
vraag heeft gesteld. Als het een rechtscollege betreft waarvan de 
beslissing, al naar het geval, vatbaar is voor hager beroep, verzet, 
voorziening in cassatie of beroep tot vernietiging bij de Raad van 
State, dient dat rechtscollege de prejudiciele vraag aan het Hof ai
leen te stellen als het oordeelt dat het antwoord op de vraag onont
beerlijk is om zijn beslissing te wijzen. Als het een ander rechts
college betreft, blijkt het antwoord op de vraag vaak onontbeerlijk 
voor de oplossing van het geschil. Ook a! doet het Arbitragehof 

(238) Over de toepasselijkheid van de waarborgen van art. 6 E.V.R.M. op de grond
wettelijke hoven in het algemeen, zie o.m. VELU, J., en ERGEC, R., o.c., nr. 398. 

In zijn advies over het antwerp dat de wet van 28 juni 1983 is geworden, had de 
Raad van State beslist dat art. 6 van toepassing was (Gedr.St., Senaat, 1981-82, nr. 
246/2, p. 267; zie oak ibid., 1980-81, nr. 704/1, p. 42 en de verklaringen van de hh. De 
Meyer en de Stexhe op de Senaatszitting van 28 juli 1980, Hand., Senaat, p. 2648 tot 
2650). Dat is oak de haast eensgezinde mening van de rechtsleer : wanneer voor het 
Arbitragehof een bevoegdheidsgeschil is opgeworpen door een prejudiciE:He vraag van 
een rechtscollege dat een burgerlijk recht of verplichting moest vaststellen of de ge
grondheid moest bepalen van een strafvervolging, is het Hof geroepen om zich uit te 
spreken over een met het geschil wezenlijk verbonden bestanddeel, zodat de rechts
pleging onderworpen is aan art. 6 (in die zin, DELPEREE, F., en RASSON-ROLAND, 
A., « En route pour la Cour d'arbitrage », A.P.T., 1982, p. 226-243; Idem, « Chronique 
Belgique "• Ann. int. justice constitutiannelle, 1985, p. 307-324; Gillet, E., Recours et 
questions prBjudicielles ala Gaur d'arbitrage, Brussel, 1985, p. 77; KRINGS, E., « Be
schouwingen over de gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen arresten », 
plechtige openingsrede van 2 sept. 1985, p. 47; LEMMENS, P., Geschillen over burger
lijke rechten en verplichtingen; het toepassingsgebied van art. 6, van het E. V.R.M. en 
14, lid 1, van het I. V.B.P.R., doctoraatsproefschrift K.U.L., Leuven, 1987, nr. 84, 
p. 102-104 en nrs. 87-88, p. 107-111; RIMANQUE, K., « Een jaar rechtspraak van het 
Arbitragehof (april1985-maart 1986) », R. W., 1985-1986, kol. 2875-2896; VAN COMPER
NOLLE, J., «La procedure devant la Cour d'arbitrage »,in ANDERSEN e.a., La Gaur 
d'arbitrage, Brussel, 1988, p. 87-91; VANWELKENHUYZEN, A,« Les conflits entre loi 
et decret et entre decrets », J.T., 1980, p. 609-616, inz, p. 615; VELAERS, J., Het arbitra
gehof, Antwerpen, 1985, nrs. 177, 233 en 275; idem,« Het Arbitragehof: "Een grond
wettelijk hof met een beperkte bevoegdheid ", Een overzicht van dertig maanden wer
king »,in Zeven knelpunten na zeven jaar staatshervorming, Brussel, 1988, p. 196-199; 
VERMEIRE, L., «De oud-politicus als onpartijdige rechter in het Arbitragehof », noot 
onder Arbitragehof, 29 jan. 1987, R.W., 1986-1987, kol. 2441-2453; verg. QUERTAIN
MONT, P., en UYTfENDAELE, M., « Une annee de fonctionnement de la Cour d'arbi
trage », A.P.T., 1986, p. 46-79, inz. p. 77, die in hun commentaar op de drie arresten van 
25 okt 1985 van het Arbitragehof zich beperken tot de overweging « qu'il n'est pas 
demontre » dat art. 6 van toepassing is op de voor het Arbitragehof gebrachte geschil
len.) 
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geen uitspraak over de grond van het bij het rechtscollege, dat de 
vraag heeft gesteld, aanhangig gemaakte geschil, toch zal 's Hofs 
oplossing van het normenconflict door dat college moeten worden 
gevolgd. Dat antwoord kan dus beslissend zijn voor de oplossing 
ten grande van het geschil waarin de prejudicieJe vraag is gesteld. 
Als dat geschil betrekking heeft op burgerlijke rechten en ver
plichtingen of op de gegrondheid van een strafvervolging in de zin 
van artikel 6 van het Verdrag, lijkt de vraag naar de toepasselijk
heid van die bepaling op het Arbitragehof dat een prejudiciele uit
spraak doet, bevestigend te moeten worden beantwoord. 

Onder het stelsel van v66r de herziening van artikel107tervan 
de Grondwet, en van v66r de bijzondere wet van 6 januari 1989, is 
het Arbitragehof die zienswijze niet bijgetreden. In zijn drie arres
ten van 25 oktober 1985 had het Hof dat probleem ontweken door 
te zeggen dat « in de onderstelling dat artikel 6 van het Verdrag 
( ... ) toepasselijk mocht zijn op de voor het Arbitragehof aange
brachte geschillen, de wet van 28 juni 1983 in elk geval een eer
lijke en openbare behandeling van de zaak waarborgt, binnen een 
redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig rechter , 
(239). 

Een arrest van 29 januari 1987 neemt in deze zaak een stellig 
standpunt in door in hoofdzaak te beslissen dat artikel 6, buiten 
het vereiste dat bij een prejudiciele vraag een redelijke termijn 
moet worden in acht genomen, op de bij het Hof aanhangig ge
maakte geschillen niet van toepassing is (240). 

(239) Arbitragehof, 25 okt. 1985, drie arresten, arresten nrs. 4,-5 en 6, rolnrs. 7, 10 
en 11. 

(240) Arbitragehof, 29 jan. 1987, arrest nr. 32, rolnr. 36 (J.T., 1986, p. 221). Partijen in 
het geding voor bet strafgerecht, dat de prejudici{He vraag had gesteld, wilden drie 
rechters, gewezen parlementsleden wraken, wegens hun deelneming aan de stem
ming van de aangevochten normen. Op grond van hun recht op een « onafhankelijke 
en onpartijdige rechterlijke instantie » hebben zij hun verzoek tot wraking gebaseerd 
op art. 6.1 van het Verdrag. 

Met verwijzing naar de recbtspraak van de Commissie en van bet Europees Hof 
beslist bet arrest van 29 jan. 1987 bet volgende : « Het vereiste van de redelijke ter
mijn is bindend voor de in zijn gebeel als internationaal recbterlijk subject be
schouwde Staat; bijgevolg kan in dat opzicbt iedere openbare overbeid of instantie, 
die rechtstreeks of onrechtstreeks in de bebandeling van een strafzaak of de burge
lijke zaak moet tussenkomen, de verantwoordelijkheid van de desbetreffende Staat 
t.a.v. het E.V.R.M. in bet geding brengen. Indien een Staat een regeling treft volgens 
welke, bij gelegenheid van een geschil dat betrekking beeft op burgerlijke rechten of 
verplichtingen of van een geschil betreffende een strafvervolging, de eigenlijke be
handeling van dat geschil wordt geschorst of verlengd door tussenkomst van een 
grondwettelijk Hof dat uitspraak doet niet op bet bodemgeschil, maar op vragen van 
grondwettelijk recht die omtrent dat geschil zijn gesteld, komt het aan die Staat toe 
erover te waken dat door de periode tijdens welke die vragen door het bevoegde org
aan zullen worden behandeld, de termijn waarbinnen het bodemgeschil zal worden 
beslecht, niet ten onrechte verlengd wordt. In een dergelijk geval heeft die Staat tot 
plicht de particulier de redelijke termijn te laten genieten waarop hij recht heeft bij 
de behandeling van bet geschil dat hem aanbelangt ». 

(Zie vervolg noot op volgende biz,) 
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Artikel101, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Arbitragehof bepaalt dat het feit dat een rechter van het 
Hof heeft deelgenomen aan de totstandkoming van de wet, het de
creet of de in artikel26bisvan de Grondwet bedoelde regel, die het 
onderwerp van een beroep tot vernietiging of van een verwijzings
beslissing uitmaakt, op zich geen reden tot wraking vormt. In haar 
commentaar op die bepaling heeft de regering, in de memorie van 
toelichting van het antwerp, aangenomen dat artikel 6 van het 
Verdrag in het stelsel van de nieuwe wet van toepassing zou kun
nen zijn op het Hof (241). 

Tal van bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op 
het Arbitragehof waarborgen het billijk karakter van de rechtsple
ging (242), de openbaarheid van de de batten en de arresten (243), 

(Vervolg noot van vorige biz.) 

Het Hof neemt aldus aan dat, hoewel art. 6.1, van het Europees Verdrag als dusda
nig niet op hem van toepassing is omdat - volgens dit hof - het, hoe dan ook, geen 
uitspraak doet over de gegrondheid van een strafvervolging of het vaststellen van 
burgerlijke rechten en verplichtingen, telt aldus de periode tijdens welke het Hof zijn 
taak vervult m.b.t. een prejudicii:He vraag mee in de berekening van de volgens art. 
6.1, E.V.'R.M., in aanmerking te nemen termijn. « Immers, gaat het arrest verder, door 
de tussenkomst van het Arbitragehof wordt noodzakelijk bet tijdstip uitgesteld waar
op definitief uitspraak zal kunnen worden gedaan over het geschil dat aanleiding gaf 
tot de bij het hof aanhangige prejudicii:He vraag. Het is dan ook in overeenstemming 
met art. 6.1, E.V.R.M. te overwegen of de tijd die het Arbitragehof over zijn dossier 
heeft gedaan, met inachtneming van het eigen karakter van ieder geval, adekwaat is 
verantwoord ». 

Maar voor het overige, oordeelt het Hof dat in prejudicii:.He zaken de taak van het 
Arbitragehof « niet erin bestaat uitspraak te doen over het geschil dat aanleiding gaf 
tot de prejudiciele vraag, noch in het beslissen over de toepasselijkheid van de nor
men die in's hofs arrest eventueel in overeenstemming worden geacht met de grond
wettelijke bevoegdheidsverdeling op de feitelijke toedracht van de zaak ». 

« Noch rechtstreeks noch zelfs onrechtstreeks », besluit bet arrest,« is bij hetArbi
tragebo£ bet geschil aanhangig gemaakt dat eventueel valt onder art. 6.1, E.V.R.M., 
en dat de verwijzende recbter ter beslecbting staat. Voor bet Arbitrageho£ wordt 
slechts een abstracte vraag aangebracbt die volledig kan worden losgemaakt van bet 
concrete geschil waarvan die recbter kennis neemt », 

(241) « Deze nieuwe bepaling is thans nodig omdat door de uitbreiding van de toet
singscriteria tot de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet, het Arbitrageho£ anders 
dan onder de wet van 28 juni 1983 (zie Arbitragebof, arrest nr, 32, 29 jan. 1987} onge
twijfeld onder de toepassing van artikel 6, eerste lid, van het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens zal vallen, zelfs bij de door bet Arbitragehof gehuldigde re
strictieve interpretatie van de artikelen 828 en 830 van bet Gerecbtelijk Wetboek » 
(Gedr.St., Senaat, 1988-1989, nr. 483/1, p. 24.) 

Nate hebben gewezen op de kritieken die in de rechtsleer werden gericht tegen de 
stelling die in de memorie wordt voorgestaan, en a fortiori tegen die van het arrest 
nr. 32 van 29 januari 1987 van het Arbitrageho£, zegt de Raad van State in zijn advies 
« dat de aandacht van de bijzondere wetgever moet worden gevestigd op bet voorbe
houd dat moet worden gemaakt bij voornoemd lid van artikel 38 van het voorontwerp 
(thans artikel 101 van de wet) « en in bet bijzonder op bet risico van afkeuring door 
bet Europees Hof voor de Rechten van de Mens » (ibid., p. 106). 

(242) Zie de artt. 5, 23, 71, 72, 73, 75, 77, 78, 85, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 100, 102, 103,107, 
113, 117 en 118; ALEN, A., en MEERSCHAUr, F.,« HetArbitragehof, (nag steeds) ... », 

o.c., p. 54-78, inz. p. 57; ANDERSEN, R., «La procedure devantla Cour d'arbitrage »,in 
ANDERSEN, R. e.a., « La Cour d'arbitrage », Brussel, 1988, p. 83-119, inz. nr. 98, 
p. 102"103; SIMONART, «LaCour d'arbitrage », Brussel, 1988, p. 158-163. 

(243) Zie de artt. 104 en 110. 
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het naleven van een redelijke termijn (244), evenals de onafhanke
lijkheid en de onpartijdigheid van het Hof (245). 

Wordt algemeen aangenomen dat de bepalingen van de bij
zondere wet van 6 januari 1989 in grate mate in overeenstemming 
zijn met de vereisten van artikel 6 van het Verdrag of althans see
pel genoeg zijn om een interpretatie mogelijk te maken die met 
die vereisten strookt (246), dan dient toch te worden vastgesteld 
dat op enkele punten voorbehoud is gemaakt. Ik meen echter dat 
ik me hier niet hoe£ uit te spreken over de gegrondhe1d van dat 
voorbehoud. 

Men heeft inzonderheid betoogd dat de bijzondere wet enkele 
bepalingen bevat waarvan de verantwoording, in het Iicht van het 
recht op een billijk proces, niet zeer duidelijk is (247). 

Met betrekking tot het recht op een onafhankelijke en onpartij
dige rechtbank is een probleem gerezen inzake de deelneming 
van de rechters-oud-parlementsleden aan zaken die betrek
king hebben op de grondwettigheid van wetgevende akten die zij
zelf hadden goedgekeurd of bestreden, en in zijn advies bij het voor 
antwerp van de bijzondere wet heeft de Raad van State gemeend 
de aandacht van de bijzondere wetgever te moeten vestigen op het 
voorbehoud dat bij het tweede lid van artikel 38 van het ontwerp 
(artikellOl van de wet) inzake de wraking moet worden gemaakt, 

(244) Wanneer bet Hof een arrest heeft gewezen tot opschorting van de betwiste 
wetgevende akte, moet bet Hof zijn arrest op de hoofdvordering wijzen binnen drie 
maanden na de uitspraak van bet arrest dat de schorsing beveelt. Die termijn kan 
niet worden verlengd (art. 25). Onverminderd die regel moeten de arresten van bet 
Hof worden gewezen binnen zes maanden na de indiening van bet beroep tot vernie
tiging of na ontvangst van het verwijzend vonnis, onder voorbehoud dat wanneer een 
zaak, na afloop van die termijn, niet in staat van wijzen is, het Hof deze termijn voor 
de nodige tijd kan verlengen en de verlenging desnoods kan worden hernieuwd zon
der dat de totale duur van de verlenging een jaar mag overschrijden (art. 109). 

(245) Zie de artt. 32, eerste lid, 38, tweede lid, en 44 tot 47, 101 en 102; ALEN, A., en 
MEERSCHAUT, F., o.c., p. 56; DELPEREE, F.,« L'organisation de la Cour d'arbitra
ge »,in ANDERSEN, R. e.a., La Cour d'arbitmge, Brussel, 1988, p. 61-81, inz. 71-72, 
79-81; DELPEREE, F., en RASSON-ROLAND, A.,« Chronique de 1987 sur la jurispru
dence constitutionnelle et !'analyse des dl'!cisions », Annuaire international de justice 
constitutionnelle, 1987, p. 455-478, inz. 462 en 464; idem,« LaCour d'arbitrage beige, 
Annuail·e international de justice constitutionnelle, 1988, p. 67-77, inz, p. 71-72; idem, 
« Recueil d'etudes sur la caur d'arbitrage », Brussel, 1990, p. 36-38, p. 81-83; LEYSEN, 
R., en SMETS, J., « Toetsing van de wet aan de Grondwet in Belgie », Zwolle, 1991, 
55-57; RIGAUX, M.F., « L'exercice de la fonction normative », in ANDERSEN, R. e.a., 
La Gaur d'arbitrage, Brussel, 1988, p. 243-255, inz. 249; SAROT, J.;VANDERNOOT, P., 
en PEREMANS, E., La jurisprudence deJa Gaur d'arbitrage, Brussel, 1990, p. 11-112; 
VERMEIRE, L., « De oud-politicus als onpartijdige rechter en het Arbitragehof », 
R.W., 1986-1987, kol. 2441-2453. 

(246) Zie o.m. ANDERSEN, R., en VAN COMPERNOLLE, J., «La procedure devant 
la Cour d'arbitrage », in ANDERSEN, R. e.a., La Gour d'arbitrage, Brussel, 1988, 
p. 83-119; DELPEREE, F.,« L'organisation de la Cour d'arbitrage »,in ANDERSEN R. 
e.a., La Gaur d'arbitrage, Brussel, 1988, p. 61-81; SIMONART, a.c., p. 14-20, 158-167; 
VELAERS, J., «Van Arbitragehof... », o.c., p. 261. 

(247) Zie o.a. LEMMENS, P., « Le respect des garanties fondamentales de procedu
re »,in Le recours des particuliers devant Je juge constitutionnel, Brussel-Parijs, 1991, 
p. 54, 62. 
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en in het bijzonder op het risico van afkeuring door het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens (248). De bij de bijzondere wet 
bepaalde « voorafgaande rechtspleging », deed een ander pro~ 

(248) In een arrest van 29 jan. 1987, oordeelt het Arbitrageho£ dat een rechter bij 
het Hof niet kan worden gewraakt om de reden dat hij als parlementslid heeft deelge
nomen aan de besluitvorming die tot de afkondiging van een wet of van een decreet 
heeft geleid en vervolgens heeft moeten oordelen over de overeenstemming ervan 
met enige grondwettelijke bepalingen. (Arbitragehof, 29 jan. 1987, arrest nr. 32, 
rolnr. 36.) 

« Het feit van als parlementslid te hebben deelgenomen aan de besluitvorming die 
tot de afkondiging van een decreet heeft geleid, en vervolgens, als gewezen parle
mentslid, in de hoedanigheid van grondwettelijk rechter te moeten oordelen over de 
overeenstemming van dat decreet met de bevoegdheidsregels, is geenszins te verge
lijken of gelijk te stellen met bet feit tweemaal als magistraat, in een verscbillende 
boedanigbeid, in de bebandeling van een zelfde zaak te zijn tussengekomen. 

Meer algemeen tast bet feit dat in bet openbaar - in welke boedanigbeid dan ook, 
maar zonder enig verband met de feiten of de beoogde procedure - voordien stelling 
werd genomen over een rechtsvraag die in deze procedure opnieuw rijst, de onafban
kelijkheid of de onpartijdigheid van de rechter niet aan. Anders beslissen zou beteke
nen dat een rechter geen kennis zou mogen nemen van een zaak waarin een rechts
vraag is gerezen die hij reeds vroeger in andere zaken beeft beslecbt )), 

Art. 101, tweede lid, van de Bijzondere Wet op bet Arbitragebof van 6 jan. 1989, 
luidt als volgt : 

« Het feit dat een recbter van bet Hof beeft deelgenomen aan de totstandkoming 
van de wet, bet decreet of de in artikel26bisvan de Grondwet bedoelde regel die bet 
onderwerp van een beroep tot vernietiging of van een verwijzingsbeslissing uit
maakt, vormt op zich geen reden tot wraking, » 

Door die tekst voor te stellen was de regering van oordeel dat de argumenten van 
bet Arbitragehof in bet arrest van 29 jan. overtuigend waren. Zeals dat boge rechts
college was zij van mening dater geen essentieel verschil bestaat tussen, enerzijds, 
bet parlementslid dat zich bijde bespreking van een wetsontwerp in abstracto uit
spreekt over de grondwettigheid ervan en dat achteraf, naar aanleiding van een pre
judiciEHe vraag over een bevoegdheidsgeschil, opnieuw moet oordelen over de grond
wettigheid van die wetten als rechter in bet Arbitragehof, anderzijds, een universi
teitsprofessor die een welbepaalde wet in abstracto uitlegt ten behoeve van zijn stu
denten, en nadien die wet als rechter in een concreet geschil toepast, of nog de auteur 
van een wetenschappelijke publikatie die in zijn publikatie een wet eerst in abstracto 
interpreteert en nadien die wet in concreto toepast in zijn hoedanigheid van rechter. 

De staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen verklaarde voor de Senaats
commissie : « De voorwaarde is uiteraard dat bet parlementslid in bet Parlement zijn 
standpunt beeft bepaald, zonder daarmee de bedoeling te bebben de beslechting van 
een bangend rechtsgeding te be'invloeden. Hiernaar verwijst bet Arbitragehof zelf 
oak door te vereisen dat de stellingname van bet parlementslid "zonder enig verband 
met de feiten of de beoogde procedure" mag zijn. De eventuele vooringenomenbeid 
mag niet bestaan ten aanzien van de zaak zelf waaruit de prejudici€le vraag rijst. El
ke rechter heeft een zekere vooringenomenbeid ten aanzien van het recht dat bij toe
past. Dat maakt hem nog niet tot een partijdig recbter », (Gedr.St., Senaat, 1988-89, 
nr. 483/2, p. 56-57 en 94-96), zie ook de verklaring van staatsecretaris Dupre tijdens de 
bespreking in openbare zitting van de Senaat, Hand., Senaat, 30 nov. 1988, p. 478-479. 

Over de wraking van de recbters werd in de senaatscommissie een ruim de bat ge
voerd. Een grate meerderbeid van de commissie en de regering namen eensgezind 
aan dat in beginsel de deelneming aan een beraadslaging of aan een stemming over 
een wet of decreet op zich geen wrakingsgrond kon zijn. Het Arbitragehof zou van ge
val tot geval moeten oordelen of de tussenkomst van het gewezen parlementslid in 
bet de bat betreffende de goedkeuring van een wet of decreet als een wrakingsgrond 
moet worden beschouwd. De beer Lallemand verklaarde als medeverslaggever voor 
de Senaat « la commission a considere qu'il etait particulierement difficile de citer des 
exemples et n'a pas voulu s'engager dans le principe meme d'une precision des condi
tions d'une eventuelle recusation des juges, anciens parlementaires. D'une part, elle a 
estime que !'absence d'une telle regie (I' article 101, al. 2) pourrait paralyser le foncti
onnement de la Cour, d'autre part, elle a voulu soutenir la jurisprudence de la Cour 
d'arbitrage et affirmer le principe de la non-recusation, sous reserve d'exceptions, qui 
devront etre appreciees cas par cas », Hand., Sena.at, 30 nov. 1988, p. 416. 
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bleem rijzen met betrekking tot het recbt op een onpartijdige 
rechtbank, in zoverre de rechters-verslaggevers deelnemen aan 
het onderzoek van de zaak voor het Hof wanneer zij hebben geoor
deeld, bij inzage van het verzoekschrift of van de prejudiciiHe 
vraag, dat het beroep tot nietigverklaring of de prejudiciele vraag 
klaarblijkelijk niet ontvankelijk is, of dat bet Arbitragehof klaar
blijkelijk niet bevoegd is om er kennis van te nemen, en de be
perkte kamer achteraf beeft vastgesteld dat bet voorstel om een 
arrest van niet-ontvankelijkheid of niet-bevoegdbeid uit te spre
ken, niet werd gevolgd (artt. 69 tot 71) (249). 

Hoe dan oak, het Arbitragehof dient erover te waken, in zoverre 
artikel 6 van bet Verdrag op het Hof van toepassing is, dat de 
daaruit voortvloeiende verplichtingen worden nageleefd. Het moet 
daartoe de wettelijke bepalingen die zijn organisatie en werking 
regelen, toepassen en uitleggen overeenkomstig de zin van die 
verplicbtingen (250). 

Gelet vooral op het evolutief karakter van de recbtspraak van 
het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en inzonderheid 
op bet toenemend belang van de leer van bet waarschijnlijk recht 
in die recbtspraak, is een mogelijk conflict tussen sommige bepa
lingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 betreffende de 
samenstelling van het Hof en de rechtspleging voor het Hof en de 
gunstigere bepalingen van artikel 6 van het Verdrag niet uit te 
sluiten. Als het voor een dergelijk conflict komt te staan in een 
rechtspleging waarop artikel 6 van toepassing is, dan is het, mijns 
inziens, bevoegd en verplicht voorrang te verlenen aan de regels 
van artikel 6 van het Verdrag op die van de bijzondere wet. 

50. De verplicbting om de rechtsplegingsregels bepaald bij de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 toe te passen en uit te leggen 
overeenkomstig artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rech
ten van de Mens kan soms evengoed voor Uw Hof als voor de 
Raad van State als voor bet Arbitragehof gelden. 

Dat is bijvoorbeeld bet geval voor de vereisten van het recht op 
bebandeling van de zaak binnen een redelijke termijn. 

(249) ALEN, A., en MEERSCHAUT, F., o.c., p. 73; zie dienaangaande LEMMENS, 
P., « Le respect des garanties ... », o.c., p. 59 e.v. 

(250) De justitiabele die zou beweren het slachtoffer te zijn van een door het Arbi
tragehof begane schending van art. 6 E.V.R.M., in een rechtspleging waar volgens 
hem dat artikel van toepassing is, zou uiteraard bij de Europese Commissie voor de 
Rechten van de Mens een verzoekschrift kunnen indienen tegen de Belgische Staat. 
Bij de behandeling van het on twerp van de bijzondere wet op het Arbitragehof, ver
klaarde de heer Dupre, staatssecretaris voor Institutionele Hervormingen, voor de se
naatscommissie tot grondwetsherziening en institutionele hervormingen dat " over 
de vraag of naar aanleiding van een beslissing van het Arbitragehof een klacht bij de 
Europese Commissie kan worden ingediend, de regering van oordeel is dat dit niet 
u~tgesloten is », dat « de regering bijvoorbeeld denkt aan de hypothese van de schen
dmg v~n art. 6, E.V.R.M. tijdens de procedures voor het Arbitragehof in de gevallen 
dat arttkel 6 erop toepasselijk is » (verslag namens de commissie uitgebracht door de 
heer Lallemand en de heer Baert, Gedr.St., Senaat, 1988-89, nr. 483/2, p. 582 en verkla
ring van de heer Serge Moureaux, Hand., Senaat, 30 nov. 1988, p. 439.) 
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Het Arbitragehof is ongetwijfeld verplicht om, wanneer de bij 
het Hof aanhangige zaak onder toepassing van artikel 6 valt, dat 
recht nate leven, inzonderheid wanneer het overweegt de termijn 
van zes maanden waarin het in beginsel zijn arrest moet wijzen, 
op grand van artikel109, tweede lid, van de bijzondere wet, te ver
lengen (251). 

Maar uw Hof en de Raad van State zijn, naar mijn oordeel, 
eveneens verplicht daarmee rekening te houden, meer bepaald 
wanneer zij aan het Arbitragehof een prejudicH:He vraag moeten 
stellen die niet onontbeerlijk is om de beslissing te wijzen. 

In het stelsel van de bijzondere wet van 6 januari 1989, wanneer 
een in artikel 26, § 1, van de wet bedoelde vraag voor het Hof van 
Cassatie of voor de Raad van State wordt opgeworpen, dienen die 
rechtscolleges, zoals de rechtscolleges waarvan de beslissingen 
vatbaar zijn, al naar het geval, voor hager beroep, verzet, voorzie
ning in cassatie of beroep tot vernietiging bij de Raad van State, 
het Arbitragehof te verzoeken uitspraak te doen over die vraag, 
behalve als de rechtsvordering niet ontvankelijk is om procedure
redenen ontleend aan normen die zelf niet het onderwerp uitma
ken van het verzoek tot het stellen van de prejudiciille vraag. Doch 
het Hof van Cassatie en de Raad van State hebben, in tegenstel
ling tot die andere rechtscolleges, ingevolge artikel 26, § 2, van de 
bijzondere wet, de verplichting een prejudiciele vraag te stellen 
aan het Arbitragehof, zelfs als dat Hof reeds uitspraak heeft ge
daan over een vraag of een beroep met hetzelfde onderwerp, zelfs 
als het Hof van Cassatie of de Raad van State oordeelt dat het ant
woord op de prejudiciele vraag niet onontbeerlijk is om de beslis
sing te wijzen, en zelfs ook nog als de wet, het decreet of de ordon
nantie klaarblijkelijk geen regel schendt die de bevoegdheid ver
deelt tussen de Staat, de gemeenschappen of de gewesten, noch 
een regel vervat in de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet. 

Zelf wil ik hier geen kritiek oefenen op die verplichting die de 
wetgever aan Uw Hof en aan de Raad van State heeft opgelegd, ik 
beperk mij tot de vaststelling dat de verplichting het Arbitragehof 
te adieren in de onderstelling dat het antwoord op de prejudiciele 
vraag voor Uw Hof of voor de Raad van State niet onontbeerlijk is 
om hun beslissing te wijzen, volgens de onlangs door Henri Simo
nart (252) vermelde rechtsleer nu eens absurd (253), dan weer dis-

(251) VELAERS, J., «Van Arbitrageho£ ... », o.c., p. 261. 

(252) SIMONART, H., « La question pr€judicielle en droit interne et en droit com
munautaire », in Le recours des particuliers devant le juge constitutionnel, Brussel· 
Parijs, 1991, p. 66-72, inz. p. 70. 

(253) LEROY, M., « Sens et non-sens dans le rE!glement des conflits », J.T., 1989, 
p. 557; RASSON-ROLAND, A., « La question pr€judicielle »,in Le recours des particu 
liers devant le juge constitutionnel, Brussel-Parijs, 1991, p. 37-5::!, inz. p. 43. 
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criminatoir en a pert onredelijk ten aanzien van de hoogste rechts~ 
colleges van hetland is geheten. (254) 

In fehruari 1990 deed professor Lemmens opmerken : « une telle 
suspension de la procedure est inconciliable avec I' office du juge 
qui, comme la Cour de cassation de France vient de le rappeler 
" est de veiller au bon d€coulement de !'instance dans un delai 
raisonnable " et ce nonobstant le principe que les parties ant la li
bre disposition de !'instance » (255}, en hij vroeg zich dan ook af of, 
bijgevolg : « la primaute de la Convention sur la loi nationale n'en
traine pas pour Ia Cour de cassation et le Conseil d'Etat !'obliga
tion de refuser !'application de !'article 26, § 2, de la loi speciale, 
dans tous les cas ou Ia question prejudicielle aurait pour effet que 
le d€lai raisonnable serait d€passe au qu'il serait d€passe davan
tage » (256}. 

In een arrest van 13 maart 1990 weigerde de Raad van State een 
prejudiciiHe vraag te stellen aan het Arbitragehof, nadat hij had 
vastgesteld dat het onverenigbaar zou zijn met het vereiste van 
een redelijke termijn, een vraag te stellen die, ongeacht het ant
woord, geen enkele invloed zou hebben op het beroep tot vernieti
ging (257). 

Uw Hof heeft tot op heden, hoewel het de verplichting die de wet 
aan het Hof oplegt om nutteloze prejudiciele vragen aan het Arbi
tragehof te stellen op beperkende wijze heeft uitgelegd (258}, zich 
ter afwijzing van die verplichting niet beroepen op artikel 6 van 
het Verdrag, in zoverre dat artikel het recht van de justitiabele op 
behandeling van zijn zaak binnen een redelijke termijn waar
borgt. Zoals het Europees Hof in een zijner arresten beklemtoon
de, is het recht van de justitiabele op behandeling van zijn zaak 
binnen een redelijke termijn << uitzonderlijk belangrijk voor een 

(254) SUETENS, L.P., en LEYSEN, R., «Staat, Gewesten en Gemeenschappen. De 
technieken van bevoegdheidsverdeling. De rol van het Arbitragehof », in Blanpain, 
R., (uitg.), Staat, Gemeenschappen en Gewesten, Brugge, 1989, p. 67; SUETENS, L.P., 
« Gelijkheid en non-discriminatie in de rechtspraak van het Arbitragehof », in Alen, 
A., en Lemmens, P., Egalite et non~discrimination, Antwerpen, 1991, p. 95-115, inz. 
p. 115, noot 1. 

(255) Cass. fr., 24 nov. 1989, Bull. civ., 1989, Ass. nr. 3, p. 5. 

(256) LEMMENS, P., o.c., p. 62. 

(257) R.v.St., 31 maart 1990, De Ridder, nr. 34.348; zie ook : R.v.St., 30 aug. 1991, 
Rosu t. INAMI, nr. 37546, J.T., 1991, p. 676 en de noot van D. Lagasse,« Le contr6Ie 
par le Conseil d'Etat statuant au contentieux de la suspension de l'inconstitutionnali
te apparente des normes Iegislatives sur lesquelles reposent les decisions attaqu!'Jes 
devant lui ». 

(258) Volgens de rechtspraak van het Hof, wanneer eiser in cassatie een vraag op
werpt als bedoeld in art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof, kan men paragraaf 2 van 
die bepaling niet anders verstaan dan binnen de per ken van het geschil waarover de 
feitenrechter uitspraak heeft gedaan (Cass., 19 maart 1990, A.R. M 503 F, AC, 
1989-90, nr. 434) en binnen de perken van het geschil waarover het Hof van Cassatie 
uitspraak moet doen (Cass., 7 mei 1990, A.R. M 519 F, ibid., 1989-90, nr. 520). 



-90-

goede rechtsbedeling " (259). Of de duur van een procedure rede
lijk is, kan niet in abstracto worden bepaald; doorgaans worden 
hierbij drie criteria aangewend : de aard van de zaak, de houding 
van de justitiabelen en die van de overheid. 

Mij lijkt het dat, in de zaken waarop artikel 6 van het Verdrag 
toepasselijk is, Uw Hof, wanneer het, op een door een eiser in cas
satie opgeworpen prejudiciele vraag bedoeld in artikel 26 van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989, oordeelt dat het antwoord op 
die vraag niet onontbeerlijk is om tot zijn beslissing te komen, die 
prejudiciele vraag niet aan het Arbitragehof hoeft te stellen, als 
uit de stukken waarop het vermag acht te slaan, blijkt dat de in ar
tikel6.1 bedoelde redelijke termijn is verstreken of dat die termijn 
ten gevolge van die vraag zou overschreden worden. De regels van 
artikel 6.1 van het Verdrag, die rechtstreekse werking hebben in 
de interne rechtsorde, moeten immers voorrang hebben op de re
gel van artikel 26, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989. 

b) Het Arbitragehof en de normen van gemeenschapsrecht 

51. Wat de normen van gemeenschapsrecht betreft, verleent 
noch art. 107ter Gw. noch de bepalingen van de Bijzondere Wet 
Arbitragehof, noch enige andere grondwets- of wetsbepaling aan 
het Arbitragehof bevoegdheid om kennis te nemen van beroepen 
tot vernietiging tegen een wetgevende akte wegens schending van 
die normen, en evenmin van prejudiciEHe vragen over schending 
van die normen door een dergelijke akte (260). 

Onder het stelsel van de wet van 28 juni 1983 is o.m. door K. Le
naerts betoogd dat, nu aileen de nationale Staat bevoegd is voor de 
internationale betrekkingen en aileen hij internationaal aanspra
kelijk is, hij dan ook op grond van de theorie van de impliciete 
machten de naleving van het gemeenschapsrecht door de gewes
ten moet waarborgen door voor het Arbitragehof beroepen tot ver
nietiging in te dienen tegen de gewestdecreten die het gemeen
schapsrecht zouden schenden. In zodanig geval kan het Arbitrage
hof het decreet vernietigen, niet omdat het strijdig is met het ge
meenschapsrecht, maar omdat het de bevoegdheid van de natio
nale Staat inzake internationale betrekkingen miskent (261). 

Bovendien zou de nationale Staat, bij stilzitten van de gemeen
schappen en de gewesten, oak bevoegd zijn om de uitvoering van 
het gemeenschapsrecht te verzekeren, zelfs in materies die bij uit
sluiting onder de bevoegdheid vallen van de gewesten. 

(259) Arrest Guincho 10 juli 1984, reeks A, nr. 81, p. 16, § 38 in fine. Wat betreft het 
recht van de justitiabele, zie o.a. VELU, J., en ERGEC, R., o.c., nr. 513-530. 

(260) Zie Arbitragehof 14 juli 1990, nr, 26/90, rolnrs. 132, 133, 134, 151, 152 en 153; 
4 juli 1991, nr 22/91, rolnr. 284. 

(261) LENAERTS, K., « The application of the Community Law in Belgium », 
Comm. Mark. Law Rev., 1986, p. 253 e.v.; idem,« La Belgique communautaire et r€gio
nalisee face ala Communaute europ€enne », in La cooperation entre l'Etat, les Com
munautes et Jes Regions, Bruxelles, 1988; vgl. LOUIS, J.V., « Quelques reflexions sur 
I' execution du droit communautaire en Belgique », in La cooperation entre l'Etat, les 
Communautes et les Regions, Brussel, 1988, p. 136 e.v. 
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De aanhangers van die stelling baseren zich aldus op een dubbe
le bevoegdheid, waarbij aan de Staat de macht wordt toegekend 
om met het E.E.G.-Verdrag rechtstreeks strijdige decreten en or
donnantien te doen vernietigen, ten einde de inachtneming van 
het gemeenschapsrecht in de interne rechtsorde negatieverwijze 
zeker te stellen, en ook de macht om de uitvoering van het ge
meenschapsrecht in aangelegenheden van de gewesten te verzew 
keren. 

Die opvatting is, zoals men weet, uitdrukkelijk verworpen tij
dens de parlementaire voorhereiding van de bijzondere wet van 
6 januari 1989 (262). 

Bij gebreke van enige uitdrukkelijke bepaling in de Grondwet of 
in de bijzondere wet tot hervorming der instellingen waarbij aan 
de nationale Staat concurrente bevoegdheid of evocatiebevoegd
heid wordt toegekend, kan niet worden aangenomen dat de Staat, 
op grond van zijn residuaire bevoegdheid op het gebied van inter
nationale betrekkingen, de aan de gewesten toegekende bevoegd
heden zou kunnen uitoefenen, zelfs om door die gewesten de ver
plichtingen uit het gemeenschapsrecht te doen naleven (263). Dat 
de gemeenschappen en gewesten nalaten de nodige deere tenuit te 
vaardigen in verband met het gemeenschapsrecht zal allicht de in
ternationale aansprakelijkheid van de Belgische Staat in het ge
ding brengen en die Staat is trouwens door het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen herhaaldelijk veroordeeld we
gens niet-uitvoering door de gewestelijke overheden van hun ver
plichtingen van gemeenschapsrecht (264). Tot dusver verschaft 
het Belgische nationaal recht aan de Staat weinig middelen om te 
voorkomen dat hij uit dien hoofde aansprakelijk wordt verklaard 
(265). Men moge dat betreuren, maar er is in het huidige Belgische 

(262) Gedr.St., Senaa~ 1988-1989, nr. 483-2, 44. 

(263) ERGEC, R., o.c., p. 628; JADOT, « L'execution du droit europeen par les Re
gions », in La cooperation entre I'Eta~ Jes Communautes et Jes Regions, o.c., LEJEUNE, 
Y., « f:es !elations exterieures entre les Communautes et les Regions », (II), Cahiers 
constitutionnels 3-4, 1986, p. 125; RASSON-ROLAND, A.,« L'exercice de Ia fonction ju
ridictionnelle », in ANDERSEN et autres, La Cour d'arbitrage, Brussel 1988 
p. 263-298, inz. p. 292-295; VELAERS, J., o.c., p. 253. ' ' 

(264) Zie het verslag namens het adviescomite voor Europese aangelegenheden, 
uitgebracht door de h. De Gucht, volksvertegenwoordiger, over de toepassing van het 
Europese Gemeenschapsrecht door Belgii~, Gedr.St., Kamer, 1986-1987, 20-739/1, 
inz. 42-100. 

(265) De wetgever heeft o.a. een beroep ingevoerd voor het Overlegcomite. Art. 32, 
§ 3, van de gewone wet tot hervorming der instellingen van 9 aug. 1980, gew. bij de 
wet van 16 juni 1989 bepaalt dat : 

« § 3. Indien de Regering, een Executieve of het Verenigd College of een hunner le
den oordeelt ernstig te kunnen worden benadeeld door de afwezigheid van een beslis
sing van de Regering, van een Executieve, van het Verenigd College of van een hun
ner leden, kan de Eerste Minister, de Voorzitter van de Executieve of van het Ver
enigd College de zaak aanhangig maken bij het in artikel 31 bedoeld Overlegcomite 
met het oog op overleg. 

Wanneer de Regering, een Executieve, het Verenigd College of een hunner leden 
verplicht is een beslissing te nemen, is de in het eerste lid van deze paragraaf bedoel
de procedure van toepassing, met dien verstande dat het Overlegcomite binnen zestig 
dagen volgens de procedure van de consensus beslist. » 
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recht geen enkele techniek voorhanden waarmee de nationale 
Staat een gewest of een gemeenschap ertoe kan dwingen overeen
komstig het Europese recht te handelen (266). 

De bijzondere wetgever zal daarvoor dan ook, bij de derde fase 
van de institutionele hervormingen (267), een oplossing moeten 
vinden. Blijkens door de pers verstrekte gegevens zou een van de 
politieke akkoorden die in juli tijdens de dialoog van Gemeen
schap tot Gemeenschap werden bereikt, in een systeem voorzien 
waarbij de centrale Staat, wanneer hij door een internationaal of 
supranationaal rechtscollege wordt veroordeeld wegens niet-in
achtneming door een gewest van een gemeenschapsrichtlijn, zich 
onder bepaalde voorwaarden in de plaats kan stellen van dat ge
west (268). 

52. Er bestaat een nauwer verband tussen de voor de Staat, de 
gemeenschappen en de gewesten bevoegdheidsverdelende regels 
enerzijds en het gemeenschapsrecht anderzijds dan tussen 
diezelfde regels en de normen van de internationale verdragen 
inzake mensenrechten. 

Uit het feit dat het Arbitragehof niet bevoegd is om rechtstreeks 
de wetgevende akten te toetsen aan het gemeenschapsrecht, valt 
niet af te leiden dat dat hof, bij het toezicht op de naleving van die 
bevoegdheidsverdelende regels, evenmin vermag, met het oog op 
de overeenstemming van de interne rechtsorde met het gemeen
schapsrecht, normen van dat recht als referentienormen te 
hanteren. Overigens gebruikt dat hof soms een terminologie die 
door het gemeenschapsrecht is ingegeven (269). Het gebruik van 
die normen als referentienormen is hoofzakelijk tweevoudig. 

(266) MELCHIOR, M., «Constitution et organisations internationales. Le probleme 
de la supranationalit€ », in Le nouveau droit constitutionnel, Louvain~la~Neuve-Brus
sel, 1987, p. 321-329, inz. p. 333-334. 

(267) Er is gedacht aan een uitbreiding van de bevoegdheid van het Arbitragehof 
zodat dit Hof een rol kan spelen bij de regeling inzake de vervanging van de Gemeen
schappen of Gewesten door de centrale roacht, indien zij in verzuim blijven. In die zin 
zijn voorstellen gedaan. Het Arbitragehof zou bevoegd zijn om het verzuim van een 
Gemeenschap of een Gewest vast te stellen, en achteraf zou de Nationale Staat in 
hun plaats kunnen optreden. 

Zie ALEN, A.; BILLIET, J.; HERREMANS, D.; MATTHYS, K.; PEETERS, P.; VAN 
ROMPUY, P., en VELAERS, J., « Vlaanderen op een kruispunt »,Rapport van de Club 
van Leuven, Sociologische, economische en staatsrechtelijke perspectieven, Leuven, 
1990, p. 238-239; ERGEC, R., « La troisieme phase de la reforme de l'Etat et les comp€
tences internationales »,Rev. de l'ULB, 1990, p. 51-68; MELCHIOR, M., «Constitution 
et organisations internationales. Le probteme de la supranationalit€ », in o.c., inz. 
p. 334; VELAERS, « Van Arbitragehof ... », o.c., p. 254. 

(268) Zie o.a. de verklaring van senator Cerexhe, in bet dagblad La Libre Belgique, 
d.d. 22 juli 1992; vgl. met het voorstel tot herziening van art. 68 Gw., dat op 16 juli 1992 
bij de Senaat is ingediend door de h. Schiltz e.a. (Gedr.St., Senaat, B.Z., 1991-1992, 
nr. 100-16/1°) alsmede het voorstel inzake de internationale betrekkingen van de Ge
meenschappen en de Gewesten, dat op 16 juli 1992 door de h. Schiltz e.a. bij de Senaat 
is ingediend (Gedr.St., Senaat, B.Z., 1991-1992, nr. 457-1). 

(269) Bijvoorbeeld, wanneer bet Ho£ in zijn arrest nr. 47 van 25 feb. 1988 (rolnr. 45) 
oordeelt dat « Wat bet goederenverkeer betreft zijn niet bestaanbaar met een econo
mische unie de maatregelen die autonoom door de deelgebieden van de unie ( ... ) wor
den vastgesteld en bet vrij verkeer belemmeren; dit geldt noodzakelijkerwijs voor ai
le interne douanerechten en aile beffingen met gelijke werking. » 
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In de eerste plaats was het Arbitragehof reeds in 1987 verplicht 
om bepaalde begrippen uit de bijzondere wet van 8 augustus 1980 
te omschrijven en uit te leggen in het licht van overeenstemmende 
begrippen uit het gemeenschapsrecht. 

Aldus werd in de oorspronkelijke tekst van artikel 6, § 1, II, 2°, 
van die wet, bij de aangelegenheden die inzake de bescherming 
van het leefmilieu tot de bevoegdheid van de gewesten behoren, 
o.m. « de ophaling en verwerkirig van afvalstoffen >> ondergebracht 
(270). 

Toen het te antwoorden had op verscheidene prejudiciele vra
gen i.v.m. de verenigbaarheid van het Vlaamse en het Waalse af
valstoffendecreet van 2 juli 1981 resp. 5 juli 1985, met artikel 6, § 1, 
II, 2o, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, heeft het Arbi
tragehof moeten verduidelijken welke de betekenis was van de be
grippen « ophaling en verwerking van afvalstoffen ». Op grand van 
de parlementaire geschiedenis van artikel 6, en met name op 
grand van de memorie van toelichting, heeft het Hof, in zijn arres
ten van 23 december 1987 (271), 17 maart 1988 (272), 31 janua
ri 1989 (273), 31 mei 1989 (274) en 29 juni 1989 (275), die begrippen 
uitgelegd onder verwijzing naar definities uit E.E.G.-richtlijnen, te 
weten de richtlijnen 75/439 van 16 juni 1975 inzake verwijdering 
van afgewerkte alien, 75/442/EEG van 15 juli 1975 betreffende de 
afvalstoffen en 78/319/EEG van 20 maart 1978 betreffende de gifti
ge en gevaarlijke afvalstoffen. 

In de tweede plaats, heeft het Hof sinds 1988, in twee gewestaan
gelegenheden, rekening moeten houden met normen uit het ge
meenschapsrecht, waarnaar bevoegdheidsverdelende regels uit
drukkelijk of impliciet verwezen : het ging om aangelegenheden in 
verband met het milieu- en het economisch beleid. 

Wat het milieubeleid betreft : 

Art. 6, § 1, II, 1° en 2°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980, 
in zijn oorspronkelijke versie, bepaalde dat tot de bevoegdheid 
van de gewesten onder meer behoorde ... « wat het milieu betreft 
(276) : 

(270) Art. 6, § 1, II, zo, gew. bij de wet van 8 aug. 1988 vermeldt: « Het afvalstoffen
beleid met uitzondering van de invoer, de uitvoer en van de radioactieve afval ». 

(271) Arbitragehof, 23 dec. 1987, arrest nr. 44, rolnr. 36. 

(272) Arbitragehof, 17 maart 1988, arresten nrs. 50 en 51, r.olnrs. 52 en 53. 

(273) Arbitragehof, 31 jan. 1989, arrest nr. 1/89, rolnr. 62. 

(274) Arbitragehof, 31 mei 1989, arrest nr. 12/89, rolnr. 78. 

(275) Arbitragehof, 29 juni 1989, arrest nr. 18/89, rolnr. 70. 

(276) ALEN, A., en MEERSCHAUT, o.c., p. 216; DELPEREE, F., en RASSON-RO
LAND, A., Chronique 1988, o.c., p. 250-251; JADOT, B.,« La Communaute economique 
europeenne, l'Etat, la Region et la protection de l'environnement », J.T., 1988, 
p. 725-729; VANDERVEEREN, C.,« Over leefmilieu en fiscaliteit in het raam van de 
economische en monetaire unie. Commentaar bij het arrest van het Arbitragehof van 
25 februari 1988 », R.W., 1988-89, p. 351-352. 
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1° de bescherming van het leefmilieu, met eerbieding van de 
wettelijke algemene en sectori8le normen; 

2° de ophaling en verwerking van afvalstoffen , (277). 

Op een beroep tegen het decreet van het Waals Gewest van 
7 oktober 1985 inzake de bescherming van het oppervlaktewater 
tegen vervuiling heeft het Arbitragehof in zijn arrest van 
25 februari 1988 verschillende bepalingen van dat decreet ver
nietigd (278). 

Bij de uitlegging van het begrip « normen », in de zin van arti
kel 6, § 1, II, 1°, stelt het arrest vast" dat m.b.t. de strijd tegen de 
water- en luchtvervuiling en tegen de geluidshinder, drie bevoegd
heidsniveaus bestaan, het Europees niveau, het nationale niveau 
en het gewestelijke niveau >> en dat « dit laatstgenoemde verder 
kan gaan dan de andere wanneer deze minimumnormen hebben 
vastgesteld » (279). Hetzelfde arrest beslist dat de door artikel 40 
van het decreet aan de executieve verleende machtiging de be
voegdheidsregels niet schendt op grand dat die machtiging slechts 
geldt in zoverre de executieve zowel de Europeesrechtelij ke nor
men als de wettelijke algemene en sectorii;!e normen in acht 
neemt. 

Het arrest van 24 mei 1988 houdende gedeeltelijke vernietiging 
van het decreet van het Waalse Gewest van 11 september 1985 tot 
organisatie van de waardering van de weerslagen op het leefmi
lieu in het Waalse Gewest (280), nadat het op basis van artikel 6, 
§ 1, II, 2o van de bijzondere wet, de bevoegdheid van de gewesten 
inzake « de ophaling en verwerking van afvalstoffen » heeft vast
gesteld, oordeelt dat " de gewesten de installatie voor verwerking 
van bepaalde afvalstoffen aan geen vergunningen mogen onder
werpen >> en dat wanneer zij niet bevoegd zijn om exploitatiever
gunningen toe te kennen, zij ({ aan de nationale overheden die be
voegd zijn om die vergunning toe te kennen, geen procedure voor 
een milieu-effectbeoordeling kunnen opleggen, daar het ter uitvoe
ring van de E.E.G.-richtlijn 85/337 van 27 juni 1985 aan de Staat 
toekomt de modaliteiten van die procedure te bepalen ». 

In zijn arrest van 31 mei 1989 (281), over een prejudiciele vraag 
nopens de rechtsgeldigheid van een bepaling van het decreet van 
het Waalse afvalstoffendecreet van 5 juli 1985 waarbij de Gewest-

(277) Na de wijziging bij de wet van 8 aug. 1988, luidt de tekst als volgt : 
« 1 o De bescherming van het leefmilieu met inbegrip van de algemene en sectori€le 

normen, met eerbiediging van de algemene en sectori€le normen vastgesteld door de 
nationale overheid wanneer er geen Europese normen bestaan. 

2o Het afvalstoffenbeleid met uitzondering van de invoer, de doorvoer, de uitvoer 
en van de radioactieve afval. » 

(278) Arbitragehof, 25 feb. 1988, arrest nr. 47, rolnr, 45. 

(279) De nieuwe tekst van art. 6, § 1, II, 1o, vindt zijn oorsprong in deze uitlegging. 

(280) Arbitragehof, 24 mei 1988, arrest nr. 54, rolnr. 47. 

(281) Arbitragehof, 31 mei 1989, arrest nr. 12/89, rolnr. 78. 



executieve werd gemachtigd om in. dat verband bijzondere regels 
uit te vaardigen, heeft het Hof die machtiging aangenomen met 
bepaalde beperkingen, onder meer het vereiste dat die regels « te
vens moeten bijdragen tot de uitvoering van de richtlijnen van de 
E.E.G. inzake afvalstoffen en van de verplichtingen die uit de an
dere internationale akten voortvloeien welke in de interne rechts
brde van kracht zijn ». 

Wat het ecoriomisch beleid betreft : 

Luidens artikel 6, § 1, VI, 3° en 4°, van de bijzondere wet van 
8 augustus 1980, v6pr de wijziging ervan pij de wet van 8 augus
tus 1988 (282), omvattende in artikel 107 quater van de Grondwet 
bedoelde aangelegenheden, met name, wat het economisch beleid 
betreft : 3° « de. gewestelijke aspecten van de kredietpolitiek, on
verminderd de regels voorgeschreven in het. kader van de nati6-
nale munt-_en.kredietpdlitiek )); 4° «de gewe·stelijke ect;:momische 
expansie, met inachtneming' van de regels en de procedures vast
gesteld door of krachtens de verdragen .tot oprichting van de Euro
pese Gemeenschapperi, en· on.verminderd·< het nOrmatief kader 
waarbinnen de economise he bedrijvigheid en de concurrentie wor
den uitgeoefend ' (283). 

Bij zijn voormeld arrest van 25 februari 1988 (284) heeft het Hof 
het decreet van het Waalse Gewest van 7 oktober 1985 inzake de 
bescherming van het oppervlaktewater tegen vervuiling gedeelte
lijk vernietigd, omdat het oordeelde dat dit decreet een uitvoerbe
lasting, een uitvoerrecht oLeen interr+ d,ouanerecht invoerde, in 
strijd met het vrije verkeer van goederen binnen een gelntegreer
de markt. In zijn motivering wijst het arrest erop dat de uitoefe
ning van de toegekende eigen fiscale bevoegdheid door een ge
meenschap 0f door een gewest geen afbreuk mag doen aan de 
begrenzing die inherent is aan de gehele staatsopvatting, zoals die 

(282) Het nieuw art. 6, § 1, VI, derde lid, vermeldt o.a. dat in economische aangele
genheden de Gewesten hun bevoegdheden uitoefenen met inachtneming van de be
ginselen van het vrije verkeer van personen, diensten en kapitalen en van de vrijheid 
van handel en nijverheid, alsook met inachtneming van bet algemeen normatief ka
der ·van de economische unie en de monetaire eenheid zoals vastgesteld door of 
krachtens de wet en door of krachtens de internationale verdragen. 

(283) BERCKX, P., « De Gemeenschappen en Gewesten in BelgH.~ tegenover de Eu
ropese rechtsorde », T.B.P., 1988, p. 140-145; DELPEREE, F., en RASSON-ROLAND, 
A., « Chronique 1988 », o.c., p. 259 en 260; ERGEC, R., « La reforme de l'Etat. V- Les 
competences 8conomiques », J.T., 1989,_p. 141-143; LENAERTS,K., «The aplicatiqn of 
Community LaW in BelgiUm », Comm. Milrk. Law Rev., 1986; p. 253 e.v.; idem, « ~a 
Belgique communautaris8e et r8gionalis8e face ala Communaute europ8enne », in La 
cooperation entre l'Etat, Jes Communautes et Jes Regipns, Brussel, 1988; LEGROS, P., 
«Observations ''• J.T., 1989, p. 225; LOUIS, J.V., «Quelques reflexions sur !'execution 
du droit communautaire en· Belgique», in La cooperation entre J'Etat, les Communau
tes et les Regions, Brussel, 1908, p. 225; MARESCEAU, M-., « De GewestvOrming en 
bet Europees recbt », in Grondwettelijke bevoegdheidsregeling. inzake leefmilieu, 
1986, p. 161 e.v.; SAROT,· J.; VANDERNOOT, P., en PEREMANS, ~·· o.c., p. 267-272. 

(284) ArbitragehOf, 25 jan. 1988, arrest nr, 47,_TOlnr.' 45; VANDERVEEREN, C., 
«-Over leefmilieu en fiscaliteit in het raam van de economische en monetaire unie », 
R.W., 1988-19"89, kol. 345-347. 
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tot uiting komt in de grondwetsherzieningen van 1970 en 1980 en 
in de bijzondere en de gewone wetten van 8 en 9 augustus 1980 tot 
hervorming der instellingen. 

Uit het geheel van die teksten, en inzonderheid uit de bepalin
gen van artikel 6, § 1, VI, 3° en 4°, (< ... in het kader van de nationale 
munt- en kredietpolitiek » ... ' onverminderd het normatief kader 
waarbinnen de economische bedrijvigheid en de concurrentie wor
den uitgeoefend ») blijkt dat het nieuwe Belgische staatsbestel 
berust op een economische en monetaire unie, d.i. het institutio
neel kader van een uit deelgebieden opgebouwde economie, dat 
gekenmerkt wordt door een geYntegreerde markt (de zg. econo
mische unie) en door de eenheid van de munt (de zg. monetaire 
unie). Het Hof heeft aldus uit de Grondwet en de wetten tot her
vorming der instellingen het bestaan afgeleid van een algemeen 
beginsel dat berust op een « economische en monetaire unie », 
waardoor de uitoefening van de fiscale bevoegdheid van de ge
meenschappen en de gewesten werd begrensd. 

Zodoende en, zonder uitdrukkelijk te steunen op de beginselen 
van gemeenschapsrecht, zijn die beginselen door het Hof toege
past op de betrekkingen tussen de componenten van de Belgische 
Staat (285). 

Zoals B. Jadot schreef, « LaCour ne peut ignorer, pour definir 
les conditions de la repartition des competences economiques au 
sein de l'Etat beige, les principes consacres par le traite de Rome 
en vue de determiner les conditions d'8tablissement d'un marche 
commun et d'un rapprochement progressif des politiques economi
ques des Etats membres de Ia Communaute economique euro
p8enne. L'autonomie des Communautes n'est pas strictement nor
mative : elle doit aussi etre lue dans son contexte economique et 
international » (286). 

Waar hij in de nieuwe tekst van artikel6, § 1, VI, verwezen heeft 
naar het normatief kader dat bij of krachtens internationale ver
dragen is vastgesteld, heeft de bijzondere wetgever van 1988 
hoofdzakelijk het door of krachtens de gemeenschapsverdragen 

(285) In hun commentaar op dit arrest, menen sommige auteurs, waaronder C. 
Vanderveeren, dat het Hof zich meer had moeten gronden op het gemeenschapsrecht 
(Over leefmilieu en fiscaliteit, o.c., p. 361) terwijl andere auteurs, waaronder B. Jadot, 
van oordeel zijn dat een directe toepassing van dat recht niet mogelijk is(« La Com
munaute 8conomique europeenne, l'Etat, la Region et Ia protection de l'environne
ment », o.c., p. 728, noot 49). 

(286) DELPEREE, F., en RASSON-ROLAND, A., Chronique 1988, o.c., p. 258-259; 
JADOT, B., « La jurisprudence de Ia Cour d'arbitrage et le systeme constitutionnel. 
Les formes de l'Etat », in Andersen, R. e.a., La Cour d'arbitrage, Brussel, 1988, 
p. 211-242, inz. p. 227; VANDERVEEREN, C. en A., De economische en monetalre unie 
in de Belgische Staatshervorming : juridische en economische aspecten, Antwerpen, 
1987. 
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vastgesteld normatief kader beoogd (287). De eerbiediging van het 
algemeen normatief kader van de economische en monetaire unie, 
zoals dat zowel door het oorspronkelijke als door het afgeleide 
gemeenschapsrecht is vastgesteld, is aldus een van de voorwaarden 
waaraan de uitoefening van de gewestelijke economische be
voegdheden is onderworpen. Om te bepalen of een gewest op 
grond van artikel6, § 1, VI, van de bijzondere wet bevoegd was om 
eeri decreet uit te vaardigen, in een economische aangelegenheid, 
toetst het Hof niet aileen of het decreet is genomen " met inacht
neming van de beginselen van het vrije verkeer van personen, 
goederen, diensten en kapitalen en van de vrijheid van handel en 
nijverheid, alsook met inachtneming van het algemeen normatief 
kader van de economische unie en de monetaire eenheid, zoals 
vastgesteld door of krachtens de wet, maar ook of het decreet is 
genomen overeenkomstig het gemeenschapsrecht )). Rechtstreeks 
gaat het Hof aileen na of het decreet verenigbaar is met artikel 6, 
§ 1, V, van de bijzondere wet; toetsing van de overeenstemming 
tussen het decreet en het gemeenschapsrecht geschiedt slechts 
onrechtstreeks, langs een omweg. 

53. Tot slot, moet het Arbitragehof, bij het toetsen van de ver
enigbaarheid van de wetgevende akten met de grondwetsbeginse
len van gelijkheid en niet-discriminatie, desnoods rekening hou
den met de normen van gemeenschapsrecht waarin gelijkaardige 
beginselen zijn neergelegd (288). 

Die normen zijn vervat in een twintigtal bepalingen van het Ver
drag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en 
Staal (289) en van het Verdrag tot oprichting van de Europese Eco
nomische Gemeenschap, alsook in vijf richtlijnen (290). De belang-

(287) Over de vraag of deze beperking toepasselijk is op alle gemeenschaps- en ge
westelijke bevoegdheden of enkel op de economische gewestelijke bevoegdheden, zie 
o.a. DELPEREE, F., en RASSON-ROLAND, A., Chronique 1988, o.c., p. 259-260; ER
GEC, R., « La niforme de l'Etat. V - Les competences economiques », J.T., 1989, 
p. 141-143; HAUBERT, B., en VANDERNOOT, P., «La nouvelle loi de reformes insti
tutionnelles du 8 aoU.t 1988 », A.P.T., p. 211-267, inz, 241; LEGROS, P., «Observations», 
J.T., 1989, p. 225. 

Over de vraag of schending van de economische en monetaire unie nog kan wor
den aangevoerd als schending van een beginsel dan wel als schending van de wet tot 
vaststelling van bet normatief kadervan deze unie, zie o.a. SAROT,J.; VANDERVEE
REN, P., en PEREMANS, E., o.c., p. 203. 

(288) LENAERTS, K., « Gelijkheid en non discriminatie in het Europees gemeen
scbapsrecht »,in ALEN, A., en LEMMENS, P., Ega.Jite et non discrimination, Antwer
pen, 1991, p. 47-48. 

(289) In zoverre bet beginsel toepasselijk is op de gemeenschapsinstellingen : 
E.G.K.S.-Verdrag, art. 3, b; KE.G.-Verdrag, art. 40, § 3, tweede lid. 

In zoverre bet beginsel toepasselijk is op de Lid-Staten en/of op de personen : 
E.G.K.S.-Verdrag, artt. 4, b; 60, § 1; 70, tweede lid; E.E.G.-Verdrag, art. 7, eerste lid; 
artt. 36, laatste zin, 37, § 1; 48, § 2; 52; 60, laatste zin; 65, 67, § 1; 76; 79, § 1; 85, § 1, d; 86, 
tweede lid, c; 95, eerste lid; 119; 132, § 5. 

(290) Richtlijnen 75/117; 76, 207, 7917, 86/378, 86/613. 
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rijkste daarvan zijn wellicht te vinden in artikel 7 van het E.E.G.
Verdrag dat binnen de werkingssfeer van dat verdrag, en onver
minderd de bijzondere bepalingen daarin gesteld, elke discrimina
tie op grond van nationaliteit verbiedt, alsmede in artikel119 van 
hetzelfde verdrag dat de Lid-Staten verplicht om de toepassing 
van het beginsel van gelijke beloning voor mannelijke en vrouwe
lijke werknemers voor gelijk werk te verzekeren en te handhaven. 

54. De toepassing van het internationaal en van het supranatio.,. 
naal recht door het Arbitragehof binnen het raam van grondwets
en wetsbepalingen waarop zijn bevoegdheden berusten, mag niet 
uit het oog doen verliezen dat in onze grondwettelijke orde alleen 
de gerechtelijke en de administratieve rechtscolleges bevoegd zijn 
om rechtstreeks toezicht te oefenen op de verenigbaarheid van de 
diverse interne normen met de rechtstreeks toepasselijke normen 
van de internationale verdragen en van het gemeenschaps
recht. 

Doordat die rechtscolleges een rechtstreekse werking hebben 
toegekend aan de bepalingen van een groot aantal internationale 
verdragen, en tevens hebben beslist dat die verdragen voorrang 
hebben op de normen van nationaal recht, hebben zij onder meer 
het betrekkelijk immobilisme van de grondwettelijke orde inzake 
grondrechten kunnen verhelpen. De grondrechten die zij hante
ren zijn lang niet meer beperkt tot de rechten die door onze 
Grondwet al sedert ruim anderhalve eeuw zijn gewaarborgd, maar 
omvatten alle andere grondrechten die inzonderheid in het Euro
pees Verdrag van de Rechten van de Mens en in het Internatio
naal Verdrag betreffende de Burgerlijke en Politieke rechten aan 
de verzuchtingen van de moderne mens beantwoorden. Boven
dien, en vooral, behoort het tot hun bevoegdheid om aan aile 
grondrechten waarvan de mens in die internationale akten- een di
recte waarborg vindt, rechtstreeks en ten valle uitwerking te ver
lenen, door desnoods alle normen van intern recht die daaraan af
breuk zouden doen, gewoon naast zich neer te leggen, met inbe
grip van de strijdige bepalingen van de wetten, decreten of ordon
nantH~n. 

Aldus moet worden aangenomen dat over het algemeen de be
schermingsstelsels van de internationale akten, inzonderheid in
zake grondrechten, weliswaar ondergeschikt zijn aan die van de 
Staat, maar dat die stelsels, ondanks hun ondergeschiktheid, voor
al dan door de techniek van rechtstreekse werking en de voorrang 
waarvan de gerechtelijke en administratieve rechtscolleges toe
passing maken, een belangrijker plaats kunnen innemen binnen 
de in de Staat toepasselijke rechtsorde, vooral wanneer, zoals in 
ons land het geval schijnt te zijn, de hulpmiddelen van de grond
wettelijke orde inzake grondrechten niet dan onvolkomen aan de 
noden en verlangens van onze tijd voldoen. · 
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Il. CONFLICT VERDMG - GRONDWET : 
TOETSING VAN DE GRONDWETTIGHEID 

OF TOETSING VAN DE VERENJGBAARHEID MET HET VERDRAG? 

55. In onze rechtsorde worden de bevoegdheden dus verdeeld 
tussen, enerzijds, de gerechtelijke en de administratieve rechts
colleges en, anderzijds, het Arbitragehof voor de toetsing van de 
overeenstemming van de wetten, decreten en ordonnantien aan de 
hH~rarchisch hogere normen. 

Die bevoegdheidsverdeling geeft uiteraard aanleiding tot coexis
tentieproblemen. De grondwetgever van 1988 en de wetgever van 
1989 waren zich daarvan bewust : « L'ordonnancement des diffe
rents con trOles de conformite aux normes de droit superieur susci
te des problemes de coherence» (291) aldus, in 1988, senator Lalle
mand, medeverslaggever van het antwerp van Bijzondere Wet Ar
bitragehof. Voorbeelden daarvan werden aangehaald tijdens de 
voorbereiding van de constitutionele wet van 15 juli 1988 en van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989 (292). 

Liever dan het tweede gedeelte van mijn uiteenzetting te wijden 
aan het onderzoek van a! die verschillende problemen, dacht ik 
dat het beter was Ute onderhouden over een daarvan dat m.i. fun
damenteel is in de verhouding tussen de beide soorten toetsingen 
waarover ik zoeven heb gesproken : ik bedoel het reeds door mij 
aangewezen probleem bij een eventueel conflict tussen het ver
drag en de Grondwet. Dat die mogelijkheid niet !outer hypothe
tisch is, is de jongste maanden o.a. gebleken uit zekere rechter
lijke en regeringsbeslissingen waarover ik het nag zal hebben, of 
uit de controverses over de goedkeuring van het Verdrag van 
Maastricht. 

Dient men in zodanig conflict voorrang te geven aan de Grand
wet of aan het verdrag? En indien het conflict door de rechter 
moet worden getoetst, wat is dan overigens de aard van die teet
sing? Wordt daarbij de grondwettigheid van het verdrag dan wei 
de verenigbaarheid van de Grondwet met het verdrag getoetst? 
Met andere woorden, zal de verdragsnorm worden getoetst aan de 
Grondwet of zal, omgekeerd, deze aan de verdragsnorm worden 
getoetst? Moet de internationale verdragsregel met rechtstreekse 
gevolgen, die sinds uw arrest-Le Ski van 27 mei 1971 als verwij
zingsnorm geldt, volgens de uitdrukking van professor Lejeune en 
van P. Brouwers (293) "worden verlaagd tot de rang van gecontro
leerde norm )) ? 

(291) Hand., Senaat, 30 nov. 1988, 414; zie LEYSEN, R., en SMETS, J., Toetsing van 
de wet aan de Grondwet in BelgiB, Zwolle, 1991, 70-76. 

{292) Zie o.a. de verklaringen van de heer Lallemand, Hand., Senaat, 14 juni 1988, 
471-472 en 30 nov. 1988, 413-414. 

(293) LEJEUNE, Y., en BROUWERS, P., « LaCour d'arbitrage face au contr6le de la 
constitutionnalite des trait8s », nr. 5 (studie intussen gepubliceerd in J.T., 1992, 
p. 671-676). . 
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AI die vragen komen erop neer te bepalen welke plaats in de 
hi€rarchie der rechtsnormen het verdrag resp. de Grondwet inne
men. Voor de oplossing van dat nogal ingewikkeld probleem die
nen een aantal distinguo's te worden gemaakt. Eerst en vooral 
moet men onderscheid maken tussen de oplossing in de interna
tionale rechtsorde en die in de nationale rechtsorde, zonder ze al
lebei als onafhankelijk en gescheiden te beschouwen, wat zou be
tekenen dat men ervan uitgaat dat hun verband van dualistische 
aard is. 

A. Conflict verdrag - Grondwet in de internationale rechtsorde 

56. In de internationale rechtsorde en voor de internationale 
rechtscolleges is de oplossing onbetwistbaar : het toepasselijke 
verdrag heeft in beginsel voorrang hoven de Grondwetten van de 
bij het verdrag betrokken Staten. De voorrang van het bij verdrag 
bepaald internationaal recht berust op de onbetwistbare regel van 
het verdragenrecht volgens welke een partij in een internationaal 
verdrag zich niet kan beroepen op de bepalingen van zijn natio
naal recht ter verantwoording van de niet-uitvoering van het ver
drag. Die regel is evenwel geen absolute regel, nu daarop een be
perking bestaat. 

Laat ons dan oak eerst de draagwijdte van de regel zelf en ver
volgens die van de beperking daarop onderzoeken. 

1 a De regel van de voorrang 
van de verdragen hoven de Grondwetten 

57. De regel volgens welke de verdragsluitende Staten zich ter 
verantwoording van de niet-uitvoering van het verdrag niet mogen 
beroepen op bepalingen van hun nationaal recht staat uitdrukke
lijk vermeld in artikel 27 (294) van het Verdrag van Wenen inzake 
het verdragenrecht van 23 mei 1969, dat op 27 januari 1980 in wer
king is getreden t.a.v. Staten die erbij betrokken zijn. Die regel 

(294) Door dat Verdrag, waarin het internationaal recht gecodificeerd wordt en zich 
geleidelijk aan ontwikkelt, zijn op 26 juni 1992, drieenzestig Staten gebonden, waar
onder Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen (Duitsland, Denemarken, Span
je, Griekenland, Italie, Nederland en bet Verenigd Koninkrijk). 

Op die dag was Belgie nog geen lid ervan. Dat Belgi8 het Verdrag nag niet had ge
ratificeerd is te wijten aan een probleem dat voortvloeit uit art. 53 betreffende de nie
tigheid van de met een dwingende norm van internationaal recht (« jus cogens ») 
strijdig verdrag. Het antwerp van wet baudende gaedkeuring van bet Verdrag is ap 
5 februari 1991 bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediend ( Gedr.St., Ka
mer, 1990-1991, nr. 1472/I, 90/91). Dit antwerp is door de Kamer op 13 juli 1991 goedge
keurd. Die vergadering beeft aan bet enige artikel van bet antwerp een tweede lid 
taegevoegd waarin de tekst is overgenomen van bet in de toelichting gemaakte voor
behoud, te weten: « Niettemin verklaart de Belgische Staat niet te zijn gebanden door 
de artikelen 53 en 64 van bet Verdrag ten aanzien van elke partij die een voorbeboud 
maakt bij artikel 66, punt a, en zodoende de bij dit artikel vastgestelde procedure 
voor gescbillenregeling verwerpt », Over de voorbereiding van dat artikel, zie WILD
HABER, L., « Trea.ty-MC)king Power and Constitution », Basel-Stuttgart, 1971, nr. 185, 
p. 187-189. 
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staat eveneens in artikel 13 van de Verklaring van de Rechten en 
de Verplichtingen van de Staten, die is opgesteld door de Commis
sie voor Internationaal Recht. 

Sinds lang is hij overigens bekrachtigd bij tal van scheidsrech
terlijke beslissingen, onder meer die welke zijn uitgesproken in de 
zaken : Alabama (295) , Montijo (296), Georges Pin (297) , Shufeldi 
(298), alsook bij talrijke arresten of adviezen van internationale 
rechtscolleges, onder meer die van het Permanent Hof van Inter
nationale Justitie, onder meer betreffende de zaken :Wimbledon 
(299), Uitwisseling van Griekse en Turkse volksgroepen (300), 
Grieks-Bulgaarse gemeenschappen (301), Behandeling van Poolse 
ingezetenen in Dantzig (302), Vrije zones in Haute Savoie en het 
land van Gex (303), Universiteit Peter Pazmany (304). 

In het internationaal recht kan men die regel beschouwen als 
een logisch gevolg van het fundamentele beginsel van het volken
recht « Pacta sunt servanda », welk principe als volgt is uitgedrukt 
in het Verdrag van Wenen (305) : « Elk in werking getreden ver
drag verbindt de partijen en moet door hen te goeder trouw ten 
uitvoer worden gelegd » (306). De partijen moeten niet enkel het 
verdrag te goeder trouw uitvoeren, maar zij moeten het ook, aldus 
artikel 31, § 1, van hetzelfde verdrag, te goeder trouw uitleggen 

(295) LA PRADELLE en POLITIS, Recueil des arbitrages internationaux, t. II, 
p. 891. 

(296) LA PRADELLE en POLITIS, Receuil des arbitrages internationaux, t. III, 
p. 675. 

{297) Commission franco-mexicaine des reclamations, 19 octobre 1928, R.S.A., V, 
327. 

(298) « Guatemala t. V.S.A. », beslissing van 24 juli 1930; B. Y.LL, 1931, 170, 

(299) Arrest 17 aug. 1923, reeks A, nr. 1. 

(300) Advies 21 feb. 1925, reeks AlB, nr. 12, 20. 

(301) Advies 31 juli 1930, reeks B, nr.17, 32. 

(302) Advies van 4 feb. 1932, reeks A/B, nr. 44, 24. 

(303) Arrest 7 juni 1932, reeks AlB, nr. 46, 167. 

(304) Arrest 15 dec. 1933, reeks A/B, nr. 61, 243. 
Over de beslissingen van de internationale rechtsinstanties die deze regel betref~ 

fen, zie o.a WILDHABER, L., o.c., nr. 104, p. 188-187, 

(305) Zie oak art. 26 van het Verdrag van Wenen van 21 maart 1986 inzake het ver
dragenrecht tussen Staten en internationale organisaties of tussen internationale or
ganisaties. 

(308) Zoals dekaan De Visscher sebree£, « !'obligation pour les Etats d'executer de 
bonne fois les traites qui les lient, signifie que selon Ia nature et Ia portee de !'obliga
tion assumee, chaque partie est tenue de satisfaire pleinement a cette obligation, que 
celle-ci soit de resultat ou de moyen ou qu'elle soit de resultat et de moyen». (DE VIS
SCHER, « Cours general de droit international public », Recueil des cours de I'Acade
mie de droit intel'national, dl. 136, 1972, inz. p. 92~93. 
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Over€enkomstig de gewone betekenis van de termen van het ver
drag in hun context en in het licht van voorwerp en doel van het 
verdrag. 

Zodra een Staat partij is bij een verdrag, d.w.z. zodra die Staat 
erin heeft toegestemd dat hij door het verdrag is gebonden en het 
verdrag te zijnen opzichte van kracht is, kan hij zich niet meer be
roepen op de regels van de Grondwet om zich te onttrekken aan 
de uitvoering van zijn verplichtingen uit het verdrag. De verdra
gen zouden gevaar lopen niets meer te zijn dan vodjes papier, in
dien de Staten, die daarbij partij zijn, hun tekortkomingen aan de 
verdragsverplichtingen konden rechtvaardigen op grond aileen 
dat die verdragen ongrondwettig zijn. 

Dat zou de negatie zelve zijn van het internationaciJ r~cht. 

Het beginsel van de voorrang van het vigerend verdrag hoven de 
Grondwet van de betrokken Staten belet evenwel niet dat in het 
verdrag kan .worden bepaald dat onder zekere voorwaarden het 
nationaal recht voorgaat. 

Dat is met name het geval met bepaalde internationale akten in
-zake mensenrechten waarvan een bepaling luidtdat de voorrang 
van. het verdrag gee.:r;t toepassing vindt wanneer het nationaal 
recht gunstiger is voor de bescherming van die rechten. Het voor
beeld van artikel 60 van het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens is wei bekend (307). 

58. De sanctie die in de internationale rechtsorde geldt voor het 
geval dat een internationaal verdrag door de interne machten van 
een Staat geschonden wordt, bestaat in de internationale aanspra
kelijkheid van die Staat, die steeds in het geding kan worden ge
bracht bij de bevoegde internationale rechtscolleges. Die aanspra
kelijkheid bestaat ongeacht de nationale macht die de schending 
heeft begaan : het maakt niets tiit of het gaat om de grondwetge
vende, de wetgevende, de uitvoerende of de rechterlijke macht. 

Princlpieel inaakt de Staat zich dus internationaalrechtelijk 
aansprakelijk wanneer hij de irerplichtingen van het verdrag 
waarbij hij partij is, niet nakomt onder aanvoering dat dit verdrag 
niet met zijn Grondwet strookt. Een constitutioneel, gerechtelijk 
of administratief gerecht kan dobr ·zijn beslissingen, hoe dan oak, 
de uitvoering niet beletten yan een verdrag waarbij de Staat waar
onder het ressorteert, partij is, _zonder die Staat het risico te doen 
!open uit dien hoofde voor de internationale rechter aansprakelijk 
te worden verklaard. 

59. A fortiori, is de regel inzake voorrang van het internationaal 
verdrag op de Grondwetten van de Staten-Partijen van toepassing 
bfnnen de specifieke rechtsorde die door de gemeenschapsverdra-

(307) Zie supra, nr. 33, 
Men vindt gelijkaardige bepalingen in bet Europees Sociaal Handvest (art. 32) en 

in de twee- Verdragen van de Verenigde Naties betreffende de Mensenrechten (art. 5, 
§ 2, van die Verdragen). 
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gen in het leven is geroepen, en die is opgenomen in het rechts
stelsel van de Lid-Staten (308). Bij een dergelijke integratie, is de 
absolute voorrang op het nationaal recht en met name op de 
grondwettelijke orde van de Staten een fundamenteel vereiste. 

De leer van de voorrang van de gemeenschapsrechtelijke nor
men met rechtstreekse werking (309) is vaststaande rechtspraak 
geworden van het Hof van Justitie van de Europese Gemeen
schappen, sinds het arrest-Costa/E.N.E.L. van 15 juli 1964. Die 
leer, die gegrond is op het eigen karakter van de communautaire 
rechtsorde t.o.v. de gewone verdragen, is zo bekend dat ik daarbij 
niet stilsta. Ik zal ze even samenvatten in enkele klassiek gewor
den zinnen van bepaalde arresten van het Hof te Luxemburg : 

Het uit de gemeenschapsverdragen ontstane recht heeft een 
autonome bran en daartegen kan dus, wegens zijn specifiek oor
spronkelijk karakter, geen nationale tekst, welke dan ook, worden 
aangevoerd zonder dat die tekst daarbij zijn communautair karak
ter verliest en zonder dat de juridische grondslag van de Gemeen
schap zelf in het geding wordt gebracht (310). De bepalingen en 
pandelingen van dat recht vormen een onderdeel van hogere rang 
van de op het grondgebied van elke Lid-Staat geldende rechtsorde 
(311) (312). Die voorrang geldt ten aanzien van onverschillig welke 

(308) H.v.J., atrest Costa t. E.N.E.L., van 15 jUli 1964, zaak 6/64 (Jur.H.v.J., 1964 
p.lM4 ' 

(309) De Commissie heeft in ha~r antWoord op de schriftelijke vraag nr. 2338/82 
(Publikatieblad E.G., 177 van 4 juli 1983, p. 13) een lijst medegedeeld van de bepalin
gen van het E.E.G.-Verdrag die door het Hof van Justitie rechtstreeks toepasselijk 
zijn verklaard en tevens de artikelen aangegeven die het niet rechtstreeks toepasse
lijk heeft verklaard. 

(310) Arrest Costa/E.N.E.L., 15 juli 1964, zaak 6-64, waarvan sprake in noot 308. 

(311) Arrest Simmenthal, 9 maart 1978, zaak 186177, Jur.H.v.J., 1978,629. 

(312) Wat de voorrang van het gemeenschapsrecht betreft, zie o.a. BARAV, A.,« La 
plenitude de competence du juge national en .sa qualite de juge communautaire ))'in 
L'Europe etle droit, M€1. en l'honneur de J. Boulouis, Paris, 1991, p. 1-20; BOULOUIS, 
J., «Apropos de !'arret Nicolo», Rev.gfin.Dr.IntPublic, 1990,_p._9~-10~; CHEVAL~IER, 
R.M., Grands arrBts deJa Cour de Justice des Communautes europeennes, PartJS, 5e 
uitg., 1991, p. 158; CARTON, L., Communautes europtiennes, 9e uitg., Parijs 16, 1989, 
p. 188-191; CONSTANTINESCO, L.J., L'application directe dans Je droit de la GEE, Pa

, rijs, 1970; CONSTANTINIDES-MEGRET, C., Le droit de I_a Communaute economique 
europfienne et l'ordre juridique des Etats membres, Par1js, 1967; DAUDET, Y., « Le 

_droit. international tire-HI profit du droit communautaire? » in L'Europe et le droit 
M€1. en l'honneur de J. Boulouis, Parijs, 1991, p. 205-219; GANSHOF VAN DER 
MEERSCH, « L'ordre juridique des Communautes europeennes et le droit interna
tiOnal,. -Recueil des cours de J'Acadfimie de droit international, R.C.A.D.I., 1975, deel 
V; LEC6URT, R., L'Europe des juges, Bruss8I, 1976; LE TALLEC, G.,« LaCour de cas
sation et le droit communautaire », in L'Europe et Je droit,- Mel. en l'honneur de J. 
Boulouis, Parijs, 1991, p. 391-408; LOUIS, J.V., Les reglements de la Communai.ltB 
economique europfienne, Brussel, 1969; idem, L'ordre juridique communautaire, 5e 
uitg., Brussel, 1989, p.t34-15.7; MARESCEAU, M., De directe werklng van het Europe
se Gemeenschapsrecht, Antwerpen, 1978; MEG RET, J.; WAELBROECK, M.; LOUIS, 
J.V.; VIGNES, D., en DEWOST, J.L., Le droit de la Communaute economique euJ·o~ 

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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nationale norm, van welke rang dan oak en dus zelfs ten aanzien 
van grondwettelijke normen. 

Het Hof van Justitie heeft de regel van de absolute voorrang van 
het gemeenschapsrecht met rechtstreekse werking op de regel 
van grondwettelijk recht toegepast, allereerst toen het een vorde
ring verwierp waarbij erop aangedrongen werd de uitspraak uit te 
stellen in afwachting van een arrest van het Italiaans constitutio
neel hof dat, volgens de verzoeker, dwingend was voor elke over
heid met rechtsmacht over de Italiaanse burgers (313), en vervol
gens, toen het besliste dat de door de Duitse fundamentele wet 
gewaarborgde grondrechten geenszins tegen het gemeen
schapsrecht konden worden aangevoerd (314). 

De beschikking van 22 juni 1965 in verband met de eerste zaak 
wijst erop dat « Aile Staten op gelijke voorwaarden, definitief en 
zonder enig ander voorbehoud dan in additionele protocollen is 
neergelegd, tot het verdrag zijn toegetreden en mitsdien iedere 
vordering van een onderdaan van een Lid-Staat waarbij de geldig
heid van deze toetreding in het geding word! gebracht, als strijdig 
met de communautaire rechtsorde moet worden beschouwd >>, en 
voegt eraan toe dat « zodanige vordering in casu te minder kan 
worden ontvangen, omdat een beslissing tot schorsing van het ge
ding de Gemeenschap in haar wezen zou treffen, hetzij daar op de
ze wijze de ratificatie-oorkonde slechts als een gedeeltelijke aan
vaarding van het verdrag zou kunnen worden beschouwd, hetzij 
als een middel om daaruit, naar gelang van de betrokken Staat, 
telkens andere rechtsgevolgen af te leiden, of om aan de verschil
lende onderdanen de gelegenheid te bieden zich aan die regels te 
onttrekken '· 

In het arrest van 17 december 1970, in de tweede zaak, word! op 
het volgende gewezen : « Beweerde inbreuken op grondrechten, 
zoals die in de Constitutie van een Lid-Staat zijn neergelegd, of op 

(Vervolg noot van vorige biz.) 

p€enne, Brussel, sedert 1974, 14 delen verschenen; MERTENS de WILMARS J. «He
flexions sur le systeme d'articulation du droit communautaire et du droit des' Etats 
membres 1>, in L'Europe et Je droit, MeL en J'honneur de J. Boulouis, Parijs, 1991, p. 
391-408; PESCATORE, P., Le droit de l'integration, Leiden-Geni:we, 1972; idem L'or
dre juridique des Communautes europeennes. Etude des sources du droit comalunau
taire, Luik, 3e uitg., 1975; SIMON, D.,« Les exigences de la primaute du droit commu
nautaire : continuite ou metamorphoses ? », in L 'Europe et le droit, MBJ. en l'honneur 
de J. Boulouis, 1991, p. 481-493; VANDERSANDEN, G., en BARAV, A., Contentieux 
communautaire, Brussel, 1977, Droit communautaire et droit national (gezamenlijk 
werk), Semaine de Bruges, Brugge. 

(313) Beschikking San Michele, 22 juni 1965, zaak 9 en 68/65, Jur.H.v.J., 1967, 35. 
In de samengevoe.gd~ zaken die aanleiding hebben gegeven tot deze beschikking, 

heeft de Hoge Autorttett een onderneming veroordeeld tot betaling van een bijdrage 
verschuldigd op de verdeling van het ingevoerd staal en dergelijke. Deze bouwonder
neming vroeg aan het Hof van Justitie de uitspraak uit te stellen totdat bet Grond
wettelijk Hof een beslissing zou nemen over de beweerde ongrondwettigheid van 
sommige bepalingen van het E.G.K.S.-Verdrag. 

(314) Arrest Internazionale Handelsgesellschaft, 17 dec. 1970, zaak 11170, 
Jur.H.v.J., 1970, 1125. 
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de beginselen van het constitutioneel bestel, kunnen aan de 
rechtsgeldigheid van een handeling van de Gemeenschap of aan 
de werking van die hande!ing op het grondgebied van die Staat 
niet afdoen. » 

In de communautaire rechtsorde hebben niet alleen de gemeen
schapsverdragen voorrang hoven de grondwettelijke normen en 
de andere nationale normen. Een zelfde voorrang geniet evenzeer 
het recht dat uit die verdragen is ontstaan en dat rechtstreekse 
werking heeft. 

De grondslag die het Hof van Justitie aan de voorrang van het 
gemeenschapsrecht heeft gegeven, verklaart waarom die voor
rang voor geheel dat recht geldt. Aldus heeft ook voorrang op de 
nationaalrechtelijke normen, ongeacht hun rang, het gehele recht
streeks toepasselijke gemeenschapsrecht, het zogenaamde afge
leide gemeenschapsrecht, dat bestaat uit akten in de vorm van een 
verordening (315), een richtlijn (316), van een beslissing van de in
stellingen van de Gemeenschap (317) en zelfs van door de Ge
meenschappen gesloten internationale verdragen (318). 

In dat opzicht houdt de voorrang van het gemeenschapsrecht 
nauw verband met zijn rechtstreekse toepasselijkheid. De natio
nale rechter die binnen zijn bevoegdheid toepassing moet maken 
van de normen van het oorspronkelijk of het afgeleid gemeen
schapsrecht, is verplicht aan die normen valle werking te geven 
door, desnoods op eigen gezag, elke daarmee strijdige regel uit 
zijn Grondwet of zijn wetgeving naast zich neer te leggen, zonder 
te hoeven wachten op de uitsluiting van die regel (319). 

(315) H.v.J., arrest« Internazionale Handelsgesellschaft », 17 dec. 1970, zaak 11-70, 
Jur.H.v.J., 1970, 1125. 

Zie arrest Politi, 14 dec. 1971, zaak 43-71, Jur.H.v.J., 1971, 1039; arrest« Marimex », 
7 maart 1972, zaak 84-71, Jur.H.v.J., 1972, 89, 

(316) In talrijke arresten verklaart het Hof van Justitie dat een nationale autoriteit 
geen nationaalrechtelijke bepalingen die niet overeenstemmen met een onvoorwaar
delijke en voldoende duidelijke verplichting van een richtlijn aan een justitiabele kan 
tegenwerpen. Zie o.a. arrest Rewe, 7 juli 1981, zaak 158-80, Jur.H.v.J., 1981, 1805; ar
rest Becker, 19 jan. 1982, zaak 8-81, Jur.H.v.J., 1982, 52; arrest Smit, 25 jan. 1983, zaak 
126-62, Jur.H.v.J., 1983, 73. Verg. met de verklaring in de Senaat van de heer Baert in
zake de herziening van art. 107ter Gw., Hand., Senaat, 16 juni 1988, 640. 

(317) H.v.J., arrest Salumficio de Cornudo, 8 maart 1979, zaak 130-78, Jur.H.v.J., 
1979, 867; arrest Albako, 21 mei 1987, zaak 249-85, Jur.H.v.J., 1987, 2345; JCP, 1988, II, 
20935, chron. M.C. Boutarde-Labarde. 

(318) H.v.J., arrest« Nederlandse Spoorwegen », 19 dec. 1975, zaak 38-75, Jur.H.v.J., 
1975, 1429; arrest samengevoegde zaken « Spe en Sami », 16 maart 1983, zaak 267 tot 
269-81, Jur.H.v.J., 1983, 801. 

(319) H.v.J., arrest« Simmenthal », 9 maart 1978, zaak 106/77, Jur.H.v.J., 1978, 629. 
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2° Beperking op de regel : duidelijke scbending 
van de nationaalrechtelijke bepalingen, van fundamenteel belang, 

inzake de bevoegdbeid tot bet sluiten van verdragen 

60. De regel volgens welke in de internationale recbtsorde een 
Staat, die partij is bij een verdrag, zich niet kan beroepen op de 
bepalingen van zijn nationaal recht en met name van zijn grond
wettelijk recbt, om de niet-uitvoering van bet verdrag te recbt
vaardigen, is evenwel niet absoluut. Immers, er client rekening te 
worden gebouden met een andere bepaling waardoor die wordt ge
milderd. Zoals in artikel27 van bet Verdrag van Wenen inzake bet 
verdragenrecbt wordt bepaald, geldt die regel onverminderd arti
kel 46 van dat verdrag, d.i. een artikel uit de afdeling inzake de on
geldigbeid van de verdragen (320) dat betrekking beeft op de bepa
lingen van bet nationale recbt met betrekking tot de bevoegdbeid 
tot bet sluiten van verdragen. 

Artikel 46, paragraaf 1, luidt als volgt : " Ret feit dat de instem
ming van een Staat om, door een verdrag gebonden te worden, is 
gegeven in strijd met een bepaling van zijn nationaal recht betref
fende de bevoegdbeid tot bet sluiten van verdragen, mag door die 
Staat niet worden aangevoerd ter ongeldigverklaring van die in
stemming, tenzij die strijdigheid onmiskenbaar was en een regel 
van fundamenteel be lang van bet nationale recbt van die staat be
trof. >> 

Paragraaf 2 van betzelfde artikel verduidelijkt bet begrip " on
miskenbare strijdigheid >> : « een strijdigheid is onmiskenbaar in
dien zij bij objectieve bescbouwing duidelijk is voor iedere Staat, 
die zicb te dezen overeenkomstig bet gangbaar gebruik en te goe
der trouw gedraagt » (321). 

Ret Verdrag van Wenen geeft geen omscbrijving van bet begrip 
« regel van fundamenteel belang ». Blijkbaar kan dat criterium 
niet uitsluitend worden beoordeeld op grand van de formele 

(320) Het Verdrag van Wenen geeft acht verschillende gronden op voor de-ongeldig
heid van een verdrag : schending van de bepalingen van het nationale recht betre£
fende de bevoegdheid tot het sluiten van verdragen (art. 46); schending van de bijzon
dere beperkingen waaraan de vertegenwoordiger van een Staat is onderworpen om 
de instemming van de Staat tot uitdruking te brengen (art. 47); dwaling (art, 48); be
drag (art. 49); corruptie van een vertegenwoordiger van een Staat (art. 50); dwang op 
de vertegenwoordiger van een Staat uitgeoefend (art. 51); dwang uitgeoefend op een 
Staat door bedreiging met of gebruik van geweld (art. 52); strijdigheid met een dwin
gende norm van algemeen volkenrecht (jus cogens) (art. 53). 

(321) I.v.m. de schending van bepalingen van bet nationale recht betreffende de be
voegdheid tot h~t sluiten van verdragen : « la Conference de Vienne a estime, avec la 
Commission de droit international » schrijft G .M. Denis, « que les Etats doivent en ge
neral pouvoir se fier a !'habilitation apparente des negociateurs, la bonne foi exigeant 
qu'il soit tenu compte uniquement .des restrictions notoires d'ordre constitutionnel 
dont on peut raisonnablement attendre des autres Etats qu'ils les connaissent. Sinon, 
la complexite et I' application incertaine des dispositions du droit interne sur la con
clusion des contrats risqueront par trap de compromettre la stabilite des relations 
conventionnelles internationales ». (DENIS, G.M., « La codification du droit des trai
tes », J.T., 1971, p. 545-556 en 568-571, inz, p. 550; zie het verslf\g van de Commisie voor 
internationaal recht tijdens de zittingen van 1966, Doc. A/6309/Rev. 1, comment. 4, 7 
en 10 sub 43). 



-107-

hH~i'arChie van de nation:aalrechtelijke normen. Doorslaggevend 
lijkt daarbij te zijri het belang dat de regel in de grondwettelijke 
orde en de politieke realiteit werkelijk heeft. 

De vraag of strijdigheid met. de nationaalrechtelijke regels, en 
a.m. met de grondwettelijke regels inzake de bevoegdheid tot het 
sluiten van verdragen, de geldigheid van een verdrag kan aantas
ten - wat bekend staat als het probleem van de onvolmaakte be
krachtigingen - heeft aanleiding gegeven tot talrijke controver
ses in de rechtsleer, waarover ik bier niet kan uitweiden (322). Ik 
zal volstaan met vastte stellen dat de door hetVerdragvan Wenen 
aangenomen regeling het midden houdt tussen de opvatting van 
de aanhangers van de internationale geldigheid van de onregel
matig bekrachtigde verdragen en die van de voorstanders van hun 
internationale nietigheid. Volgens die regeling kan een Staat die 
partij is bij een verdrag, aanvoeren dat schending van een regel 
van zijn Grondwet inzake de bevoegdheid tot het sluiten van ver
dragen, zijn instemming om door het verdrag gebonden te wor
den, ongeldig maakt en dat in het verdrag derhalve een nietig
heidsgrond voorkomt (323), onder twee voorwaarden, te weten dat 
die schending onmiskenbaar en de geschonden regel van funda, 
menteel belang is (324). 

(322) Over de controverses van de rechtsleer, de internationale praktijken, de 
grondwetelijke teksten en andere alsook de vroegere codificatiepogingen betreffende 
het probleem, zie o.a., CHAILLEY, P., La nature juridique des traites internationaux 
selon Je droit contemporain, Parijs, 1932, 167-234; DEROUSSE, F., La ratification des 
traites, 1935, 138-150; FAIRMAN, C.,« Competence to bind the State to an internatio
nal engagement », American Journal of International Law, 1936, 439-462; Me NAIR, 
The Law of Treaties, 2e ed., Oxford, 58-77; MERVYN JONES, J., Full powers and rati
fication, Cambridge, 1946, 134-157, ROUSSEAU, C., Droit international public, deel I, 
Parijs, 1970, 108-111; WILD:f!ABER, L., op.cit., nrs. 7-4-100, 146-182. 

(323) Over de splitsbaarheid van de verdragsbepalingen wat betreft de ongeldig
heid, de beEHndiging en de opschorting van de Werking van de verdragen, zie art. 44 
van het Verdrag van Wenen. 

(324) Bovendien moet worden gezegd : 
- dat krachtens art. 45 van het Verdrag van Wenen betreffende het verlies van het 

recht tot het aanvoeren van gronden voor ongeldigheid van een verdrag, een Staat 
niet !anger deze grand voor ongeldigheid mag aanvoeren als deze Staat, na kennis te 
hebben genomen van de feiten : 

a) uitdrukkelijk heeft aanvaard dat, naar gelang van het geval, het verdrag geldig 
is, van kracht blijft of verder toepasselijk blijft; of 

b) op grand van zijn houding moet geachtworden ermee te hebben ingestemd dat, 
naar gelang van het geval, het verdrag geldig is, van kracht blijft of verder toepasse
lijk blijft; 

- dat.krachtens art. 47 van hetzelfde verdrag betreffende de bijzondere beperkin
gen ten aanzien van de volmacht om de instemming van een Stat:'lt tot uitdrukking te 
brengen, indien de volmacht van een vertegenwoordiger om de instemming van een 
Staat door een bepaald verdrag gebonden te worden tot uitdrukking te brengen aan 
een bijzondere beperking is onderworpen, het feit dat deze vertegenwoordiger daar
mee geen rekening heeft gehouden, niet mag worden aangevoerd ter ongeldigverkla
ring van de door hem tot uitdrukking ge brachte instemming, tenzij de beperking a an 
de aridere Staten die hebben deelgenomen aan de onderhandelingen ter kennis was 
gebracht alvorens de instemming tot uitdrukking werd gebracht. 
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Die beperking op artikel 46 is - ik moge er nog even op wij
zen - enkel toepasselijk op de grondwettelijke regels en andere 
regels van het nationaal recht inzake bevoegdheid tot het sluiten 
van verdragen. Zij geldt niet t.a.v. de andere grondwettelijke re
gels. Schending van die andere regels, oak al is zij onmiskenbaar 
en van fundamenteel belang, kan geen grand van nietigheid van 
het verdrag opleveren om het niet ten uitvoer leggen ervan te 
rechtvaardigen (325). Artikel42, lid 1, van het Verdrag van Wenen 
inzake het verdragenrecht bevestigt die uitlegging in de volgende 
bewoordingen « de geldigheid van een verdrag mag slechts wor
den betwist door toepassing van dit verdrag )), 

61. Bovendien, als een verdrag onmiskenbaar grondwettelijke 
regels van fundamenteel belang inzake de bevoegdheid voor het 
sluiten van verdragen schendt, moet het verdrag, in de interna
tionale rechtsorde, als vernietigbaar en niet automatisch als nietig 
worden beschouwd : de toepassing van artikel 46, evenals die van 
aile regels van het Verdrag van Wenen inzake de geldigheid van 
de instemming of van de geldigheid van de verdragen vereist het 
voorafgaande optreden van een bepaald lichaam (326), dat daartoe 
op internationaalrechtelijk vlak machtiging moet hebben gekre
gen en dat, naar gelang van het geval, hetzij een door de verdrag
sluitende Staten gekozen lichaam, hetzij een verzoeningscommis
sie, hetzij een internationale rechterlijke instantie kan zijn (327). 

62. Uit die diverse beschouwingen over de voorrang, in de inter
nationale rechtsorde, van de verdragen hoven de Grondwet van de 
verschillende verdragsluitende partijen, meen ik onder meer te 
kunnen afleiden dat, ingeval een wet, een decreet of een ordon
nantie houdende instemming met een voor Belgie bindend ver
drag, vernietigd of geschorst of nog ongrondwettelijk verklaard 
wordt door een arrest van het Arbitragehof, zodanige beslissing, 
in zoverre zij aan de uitvoering van het verdrag in de weg zou 
staan, een tekortkoming aan de verdragsverplichtingen zou bete
kenen, zodat de Belgische Staat in beginsel internationaalrechte
lijk aansprakelijk zou zijn. 

Maar als het arrest houdende vernietiging of schorsing van de 
wet, het decreet of een ordonnantie tot instemming of het prejudi
cieel arrest waarbij die wet, dat decreet of die ordonnantie on
grondwettig wordt verklaard, zijn beslissing deed steunen op de 
onmiskenbare strijdigheid van een grondwettelijke of wettelijke 
regel van fundamenteel belang inzake de bevoegdheid tot het slui-

(325) Wat betreft bet werk van de Commissie voor internationaal recht inzake de 
schending van grondwettelijke bepalingen die geen betrekking hebben op de be
voegdheid tot het sluiten van verdragen, zie WILD HABER, L., o.c., nr. 185, p. 348-349. 

(326) WILDHABER, L., o.c., nr. 100, p. 182. 

(327) Over de procedure te volgen door een partij die zich beroept op hetzij een ge
brek van zijn instemming door een verdrag gebonden te worden hetzij een motief om 
de geldigheid van een verdrag te betwisten, bette beeindigen, zicb daaruit uit te trek
ken of de werking ervan op te schorten, zie artt. 65 tot 68 van bet Verdrag van Wenen. 
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ten van verdragen, zou het op de weg liggen van de internationale 
autoriteit waarbij het geschil eventueel werd aangebracht, te on
derzoeken of de instemming van de Belgische Staat om door het 
verdrag gebonden te worden, inderdaad ongeldig is geworden door 
de onmiskenbare schending van zodanige regel en zo ja, normali
ter, vast te stel!en dat ook het verdrag ongeldig is. (328) 

B. Conflict verdrag - Grondwet in de nationale rechtsorde 

63. In de nationale rechtsorde vertoont een strijdigheid tussen 
verdrag en Grondwet fundamenteel verschillende aspecten, naar 
gelang ze zich voordoet v66r dan wei nadat het verdrag op interna
tionaal vlak in werking is getreden ten aanzien van de Staat (329). 

Alvorens uit te weiden over die strijdigheid in haar tijdsver
band, meen ik de aandacht van het Hof te moeten vestigen op de 
rechtspraak en de rechtsleer en op de parlements- en regerings
praktijken ter zake. 

1° Rechtspraak, rechtsleer, parlements- en regeringspraktijken 

a) Rechtspraak 

64. Tot zowat twintig jaar geleden hadden de Belgische rechts
colleges niet dan zeer uitzonderlijk kennis hoeven te nemen van 
het conflict verdrag - Grondwet. 

Enerzijds werd algemeen aangenomen dat zij niet bevoegd wa
ren om na te gaan of een wet al dan niet in overeenstemming was 
met de Grondwet, en het lijdt geen twijfel dat ze zich daarom ook 
gehouden zouden geacht hebben om toepassing te maken van een 
bij wet goedgekeurd verdrag, ongeacht een eventueel gebrek aan 
grondwettigheid van dat verdrag (330). 

Een vonnis van de Rechtbank te Brussel van 3 augustus 1880 
heeft beslist dat de rechtbanken niet mogen nagaan of de bepalin-

(328) Verg. LEJEUNE, Y., en BROUWERS, P., o.c., nr. 15, p. 675. 

(329) Het verdrag verkrijgt in de nationale orde verbindende kracht ten vroegste 
vanaf de datum van inwerkingtreding in de internationale orde door de bekrachtigin
gen van het verdrag of door de uitvoering van de voorgeschreven formaliteiten en ten 
laatste vanaf de publikatie van de instemmingsakte, indien zulks nog niet is geschied 
op de datum van de bekrachtiging. 

Zie: GANSHOF VANDER MEERSCH, « Les procedes nationaux de mise en vi
gueur des obligations souscrites et des accords conclus par le Gouvernement en droit 
beige », Rapports au !Xe Congres international de droit compare (Teheran 1974), 
Brussel, 1974, p. 627-714, inz. 704-705. 

(330) MASQUELIN, J., R.P.D.B., V0 , Traites internationaux, nr. 304; idem,« L'ac
tion reciproque des traites et des lois ~. Ann.Dr.Sc.Pol., 1953, t. XIII, no 52, p. 156; 
RIGAU:X, F., « Les probl€mes de validite souleves devant les tribunaux », in Proble
mes contemporains de droit compare, Institut japonais de droit compare de l'Univer
site Chuo, Tokio, 1962, t. I, p. 209; WAELBROECK, M. « Le juge beige et le droit com
munautaire »,in Donner, A. et les .autres, Le juge national et le droit communautaire, 
Leyde-Bruxelles, 1966, p. 29 e. v., mz. p. 31-32. 
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gen van een bij wet goedgekeurd verdrag al dan niet met de 
Grondwet in overeenstemming zijn (331). In dezelfde zin heeft de 
Raad van State onlangs in een op 30 januari 1990 uitgesproken en 
hierna te behandelen arrest beslist, dat het niet op zijn weg lag de 
grondwettigheid te toetsen van punt XI van het Protocol bij de 
Overeenkomst tussen Belgie en Nederland van 19 oktober 1970 
"tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belas
tingen naar het inkomen en naar het vermqgen en tot vaststellen 
van enige andere regelen verband houdende met de belastinghef
fing » (332). 

Zulks geldt eveneens voor de verdragen tot oprichting van de 
Gemeenschappen (333), alsook voor de akten van de gemeen
schapsinstellingen die ter uitvoering van die verdragen zijn opge
richt (334). In de onderstelling dat, zoals tal van auteurs (335), 
mijns inziens terecht, hebben betoogd, de E.G.K.S.-, E.E.G.- en Eu
ratomverdragen, v66r de invoeging in 1970 van artikel 25bis (336) 
in de Grondwet, in strijd waren met die Grondwet, met name met 
artikel 25 ervan luidens hetwelk « aile machten gaan uit van de 
Natie, ze worden. uitgeoefend op de wijze bij de Gron.dwet be
paald », lijkt het derhalve onwaarschijnlijk dat de gerechten zich 
bevoegd zouden hebben verklaard om uitspraak te doen over de 
ongrondwettigheid van die verdragen, indien zij daarover te be
slissen hadden. 

Anderzijds was destijds door de rechtspraak het principe nog 
niet aanvaard dat het bij verdrag bepaald internationaal recht met 
rechtstreekse werking voorrang heeft boven .de nationaalrechte
lijke normen. 

(331) B.J., 1057. 

(332) R.v.St., 30 jan. 1990, nr. 33.905, Gemeente Lanaken t. Vlaamse Gemeenschap. 

(333) DUMON, F., et RIGAUX, F., « LaCour de justice des communautes europeen-
nes et les juridictions des Etats membres », extrait des Ann.Dr.Sc.Pol., t. XVIII, no 4 
en XIX, no 1, p. 3; GANSHOF VANDER MEERSCH, W.J., « Le plan Schuman et la 
Constitution beige», Revue de l'Universite de Bruxelles, 1951~1952, p. 5 e.v.; idem,« La 
Constitution beige et revolution de l'ordre juridique international-», Ann.Dr.Sc.POJ., t. 
XII, 1952, p. 332 e.v.; WAELBROECK, M., « Le juge beige ... », o.c., p. 32. 

(334) « 11 faut admettre, en effet », schrijft Waelbroe'ck, « qu'en donnant leur appro
bation aux traites institutifs, les Chambres ont permis a ceux-ci" de sortir tous leurs 
effets; les dispositions prevoyant l'exercice d'un pouvoir normatif par les institutions 
doivent etre respectees au meme titre que les autres; or, elles ne pourront l'E!tre que si 
l'on reconnait la meme autorite aux regles ainsi edictees qu'aux traites eux-memes » 
(o.c., p. 32). 

(335) In die zin, zie o.m. « het advies dat de heren G. DOR, W.J. GANSHOF VAN 
DER MEERSCH, P. DE VISSCHER en A. MAST hebben verstrekt aan de regering 
nop'ens de grOndwettelijke bepalingen tot herziening waarvan er aanleiding zou be
staan, ten einde Belgi8 in de mogelijkheid te stellen tot een supranationale politieke 
gemeenschap toe te treden », Gedr.St., Kamer, 1952-1953, nr 996·, p. 9 e.v. 

(336) Krach tens art. 25bis, in de Grondwet ingevoegd op 20 juli 1970, kan de uitoefe
ning van bepaalde machten door een verdrag of door een wet worden opgedragen aan 
volkenrechtelijke instellingen, 
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Niettemin heeft, in de buitengewone omstandigheden van de 
Duitse bezetting tijdens de oorlog 1914-1918, een vonnis van de 
Rechtbank te Verviers d.d. 21 april1915, ten einde aan de bezetter 
het recht toe te kennen om de Grondwet krachtens artikel 43 van 
de Internationale Overeenkomst van 's-Gravenhage_ van 18 okto
ber 1907 op te schorten, geoordeeld dat die overeenkomst voorrang 
had op de Grondwet (336bis). 

65. Toen U in Uw arrest-Le Ski van 27 mei 1971 (337) de voorrang 
in de nationaalrechtelijke orde erkende van het rechtstreeks toe
passelijke bij verdrag bepaald internationaal recht, hebt u daarbij 
de volgende woorden gebruikt : « Wanneer een conflict bestaat tus
sen een nationaalrechtelijke norm en een internationaalrechte
lijke norm die rechtstreekse gevolgen heeft in de nationale rechts
orde, moet de door het verdrag bepaalde regel voorrang hebben; 
deze voorr!mg volgt uit de aard zelf van het bij verdrag bepaald in
ternationaal recht. >> 

Diezelfde bewoordingen vindt men terug in uw arresten van 
26 september 1978 (338), 4 april 1984 (339), 20 januari 1989 (340), 
10 mei 1989 (341) en 14 maart 1991 (342). Daarin, evenmin als in de 
conclusie van procureur-generaal Ganshof van der Meersch v66r 
uw arrest van 27 mei 1971 (343), wordt onderscheid gemaakt tus-

(336bis) Pas., 1915-1916, III, p. 76. 

(337) Cass., 27 mei 1971 (A. C., 1970-71, 959), met concl. proc.-gen. Ganshof van der 
Meersch, in Bull. en Pas., 1971, I, 886. 

(338) Cass., 26 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 116). 

(339) Cass., 4 april1984, twee arresten, AR. 2910 en 3263 (A. C., 1983-84, nr. 448) met 
concl. O.M. in Bull. en Pas., 1984, I, nr. 448. 

(340) Cass., 20 jan. 1989, A.R. 6128 (A.C., 1988-89, nr. 299). 

(341) Cass., 10 mei 1989, A.R. 7423 (A.C., 1988-89, nr. 514). 

(342) Cass., 14 maart 1991, AR. 8857 (A.C., 1990-91, nr. 368). 

(343) Men vindt in de conclusie van de h. procureur-generaal Ganshof van der 
Meersch niet meer het desbetreffend voorbehoud terug dat hij maakte in zijn ope
ningsrede van 2 sept. 1968 « REdlexions sur le droit international et la revision de la 
Constitution », Een door de regering voorgestelde tekst comrnentarierend volgens 
welke de hoven en rechtbanken de wetten en besluiten nog slechts (zouden) toepas
sen inzoverre ze overeenstemmen met de regels van het internationaal recht en met 
name met de van kracht zijnde en regehnatig gepubliceerde verdragen, sebree£ de 
eminente magistraat : « Par contre, le mot " lois " ne saurait avoir ici le mElme sens 
que dans !'article 107 de la Constitution, oU il vise non seulernent la loi ordinaire et les 
actes Iegislatifs mais aussi la loi constitutionnelle; on a entendu exclure du refus d'ap
plication la Constitution elle-meme. Et c'est sage, bien que ce soit une attenuation au 
principe de Ia primaute de Ia regie de droit international, a laquelle le texte propose 
ne reconnait done pas le caract8re absolu. Le Gouvernement, dans sa proposition, a 
eu 8gard aux principes fondamentaux inscrits dans les articles 130 et 131, sur lesquels 
la Constitution elle-meme repose et subsiste; !'article 131 ne permet pas de modifier 
ou d'y deroger autrement que par la voie de la revision» (Bruxelles, 1968, p. 51). 

Verder gaf de h. procureur-generaal Ganshof van der Meersch nochtans toe dat « le 
traite s'impose au juge nonobstant la regie constitutionnelle anterieure contraire ». 
Maar, releveerde hij « ce n'est pas lB. l'effet de la primaute de Ia regie de droit interna
tional en raison de sa nature; c'est la consequence de la jurisprudence qui ne recon
nait pas au juge le pouvoir de contr6ler la conformit8 de la loi ou du traite approuve 
par un acte Iegislatif a la Constitution, et done de Ia limite des pouvoirs du juge » 
(p. 52, noot 175). __ 
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sen de verschillende nationaalrechtelijke normen. Ik meen dat die 
formulering derhalve impliceert dat in de opvatting van uw Hof, 
de voorrang van de internationale verdragen met rechtstreekse 
werking in de Belgische rechtsorde voor aile nationaalrechtelijke 
normen en met name oak voor grondwettelijke normen geldt. 

Zo was ook de opvatting in 1988 van senator Lallemand, mede
verslaggever in de Senaat over het voorstel tot herziening van ar
tikel 107ter van de Grondwet. Onder verwijzing naar de recht
spraak van uw Hof betreffende de voorrang van het bij verdrag 
bepaald internationaal recht, verklaarde de heer Lallemand te
recht dat « selon cette jurisprudence, la norme de droit interna
tional prime en Belgique, non seulement la loi, mais aussi la Con
stitution » (344). 

In een commentaar op hetzelfde arrest oordeelt dekaan De Vis
scher weliswaar dat " Ia port<\e de cet arret est etrangere ( ... ) au 
conflit entre un traite et une disposition constitutionnelle », maar 
hij voegt er onmiddellijk aan toe, dat in dit geval " Ia nature con
ventionnelle du traite devrait commander la meme solution » 
(345). 

66. Mij zijn maar twee rechterlijke beslissingen bekend die, na 
uw arrest-Le Ski van 1971, en met toepassing van het daarin 
gehuldigde beginsel, expliciet dan wei impliciet een grondwette
lijke bepaling hebben getoetst aan een bepaling van een verdrag 
dat rechtstreekse werking heeft in de nationale rechtsorde. 

Het Brusselse Hof van Beroep heeft in een arrest van 25 februa
ri 1974 beslist dat artikel50, 3o, van de Grondwet waarbij toen o.m. 
de verkiesbaarheidsleeftijd voor de Kamer van Volksvertegen
woordigers op vijfentwintig jaar was gesteld (346), geenszins in 
strijd was met artikel 14 van het Europees Verdrag voor de Rech
ten van de Mens volgens hetwelk discriminatie in het genot van 
de erin vermelde rechten en vrijheden verboden is, en evenmin 
met artikel 3 van het Eerste Protocol bij dat verdrag, volgens het
welk de verdragsluitende Staten zich ertoe verbinden om met re
delijke tussenpozen vrije geheime verkiezingen te houden welke 
de vrije meningsuiting van het volk bij het kiezen van wetgevende 
macht waarborgen (347). 

(344) Hand., Senaat, 14 juni 1988, p. 471. 

(345) DE VISSCHER, P., «La Constitution beige et le droit international "• Rev. bei
ge Dr.Intern., 1986, p. 5-58, inz. p. 31. 

(346) Sedert de Grondwetsherziening van 1 feb. 1991 is de vereiste minimumleef
tijd eenentwintig jaar. 

(347) J.T., 1974, p. 444. 

Het arrest wijst o.m. erop dat, in het kader van de in de bepalingen van het Ver
drag en zijn eerste Protocol neergelegde algemene beginselen : « il appartient a cha
que h~gislation nationale de fixer les exigences d'ftge d'eligibilite compte tenu de la 

(Zie vervolg noot op volgende blz.) 
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Recenter heeft de Burger!ijke Rechtbank te Brussel, in een von
nis van 9 februari 1990, impliciet voorrang gegeven aan de regel 
van artikel 48 van het E.E.G.-Verdrag hoven artikel 6, tweede lid, 
laatste zin, van de Grondwet, door te beslissen dat een nationaal
rechtelijke bepaling waarbij aile vreemdelingen, met inbegrip van 
de onderdanen van de andere E.G.-Lid-Staten, worden uitgesloten 
van aile betrekkingen bij het openbaar bestuur, niet te verenigen 
is met het in die bepaling van het E.E.G.-Verdrag neergelegde be
ginsel van het vrije verkeer van de werknemers (348). 

Rechtscolleges hebben soms voorrang gegeven aan een recht
streeks toepasselijke bepaling van een verdrag hoven een wetsbe
paling, zonder daarbij acht te slaan op het conflict verdrag
Grondwet dat zich, in de zaak, als een onderliggend probleern van 
het conflict verdrag- wet voordeed. Aldus hebben rechters geoor
deeld dat artikel63 van de Vreemdelingenwet gewijzigd bij de wet 
van 14 juli 1987, in zoverre het zegt dat een vreemde!ing zich niet 
tot de rechter in kart geding kan wenden, indruist tegen het discri
minatieverbod van het Europees Verdrag voor de Rechten van de 
Mens en van het Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en po
litieke rechten (349). Die beslissingen hebben niet onderzocht of 
de wetgever rechtsgeldig toepassing heeft gemaakt van het dero
gatierecht dat hem bij artikel 128 van de Grondwet is toegekend; 
professor Ergec merkt daarom ook op « il semble que la question 
du conflit entre Ia Constitution et le droit international leur a 
6chapp6, de sorte qu'il serait hasardeux de voir dans ces decisions 
une consecration, fUt-ce implicite, de la primaute du droit interna
tional sur Ia Constitution » (350). 

{Vervolg noot van vorige blz.) 

maturit9 qui lui parait n8cessaire a cet effet » et que « la comparaison avec l'.ige fixe 
par Ia Constitution au profit du fils du Roi ou des princes de la .famille royale appel!'ls 
a r8gner pour etre senateur de droit, ne constitue pas une discrimination vis-a-vis des 
citoyens contraire aux principes pr€cites parce que la ratio legis de cette mesure est 
apparentee a !'institution de la monarchie h€r€ditaire », 

(348) Rev.Dr.Etr., 1990, nr. 58, p. 84 en de noot van E. Mignon« L'acces des €tran
gers dans !'administration publique »; J.L.M.B., 1990, p. 769 en de noot van C. Naom€ 
« Libre circulation des travailleurs et service public»; wat deze kwestie betreft, zie in
fra, nr. 70 van de tekst. 

Vgl. met een arrest van het Hof van Beroep te Brussel dat, rechtdoende in kort ge
ding, heeft geoordeeld dat het ambt van kleuteronderwijzeres geen deel uitmaakt van 
de uitoefening van de openbare macht en de Belgische Staat ertoe veroordeelt de 
wedden uit te betalen onder dezelfde voorwaarden als indien verzoekster van Belgi
sche nationaliteit was, dit in tegenstelling tot de regels van de artt. 25 en 28 van de 
wet van 29 mei 1959 Op het onderwijs (Pas., 1988, 157; Rev.Dr.Etr., 1988, p. 182). 

(349) Brussel, 24 apri11990, (Rev.Dr.Etr., 1990, nr. 58, p. 80; civ. Hoei, 27 maart 1990, 
ibid., 893); RIGAUX, F., en CARLIER, J.P., « L'interdiction du re£ere face au principe 
de non-discrimination en droit international (ibid., 1989, nr. 54, p. 159). Zie oak Brus
sel, 16 mei 1989 (J.L.M.B., 1989, p. 85). 

(350) ERGEC, R., « Le droit international et le droit a l'€galite des etrangers dans la 
jurisprudence de la Cour d'ar.bitrage », ~ec. noot, R.C.J.B., 1991, p. 646-647. 
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67. Omgekeerd heeft een arrest van het Hof van Beroep te Ber· 
gen van 2 november 1989 (351) de voorrang van de Grondwet ho
ven het rechtstreeks toepasselijk verdrag erkend, weliswaar in 
een ander grondwettelijk en wettelijk verband dan dat waarin het 
arrest van het Hof van Beroep te Brussel van 25 februari 1974 
werd gewezen. 

Intussen is namelijk artikel107 ter in de Grondwet ingevoegd en 
op 15 juli 1988 herzien en heeft de wetgever, met toepassing van 
dat artikel, de organisatie, de bevoegdheid en de werking van het 
Arbitragehof geregeld, eerst bij de wet van 28 juni 1983 en vervol
gens bij de bijzondere wet van 6 januari 1989. Laatstgenoemde 
wet bepaalt onder meer dat het Arbitragehof bevoegd is om uit
spraak te doen op de beroepen tot vernietiging van wetten, deere
ten of ordonnantien waardoor een verdrag instemming ver
krijgt - welke beroepen slechts ontvankelijk zijn indien zij wor
den ingesteld binnen een termijn van zestig dagen na de bekend
making van de instemmingsakte (352) - en dat, indien voor een 
rechtscollege een vraag rijst als bedoeld in artikel 26, § 1, dat 
rechtscollege aan het Arbitragehof moet vragen om daarover uit
spraak te doen, behoudens enkele uitzonderingen : een van die uit
zonderingen bestaat hierin dat het rechtscollege waarvan de be
slissing, al naar het geval, vatbaar is voor hager beroep, verzet, 
voorziening in cassatie of beroep tot nietigverklaring bij de Raad 
van State, daartoe niet verplicht is wanneer het oordeelt dat de 
wet, het decreet of de ordonnantie geen schending inhoudt van 
een regel die door of krachtens de Grondwet is vastgesteld voor 
het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de 
gemeenschappen en de gewesten of van een regel van de artikelen 
6, 6bis en 17 van de Grondwet (353). 

Het geschil dat ten grondslag lag aan de beslissing van het Hof 
van Beroep te Bergen, is uw Hof we! bekend want het had vroeger 
al aanleiding gegeven tot twee cassatiearresten namelijk op 
21 april 1983 (354) en 17 maart 1988 (355). 

In 1973 nam de regering van Zaire bepaalde maatregelen - de 
zogenaamde maatregelen tot « zalrianizering )) - met het oog op 
de regeling van de « overname » door Zalrese burgers van goede~ 

(351) J.L.MB., 1990, p. 198 eri de noot van M.F. RIGAUX, « Les limites du contr6le 
de constitutionnalit8 par les juridictions ». 

Tegen het vermelde arrest van het Hof van Beroep te Bergen werd een voorziening 
ingesteld waarover het Hof van Cassatie nag geen uitspraak heeft gedaan. 

(352) Wet van 6 jan. 1989, art. 3, § 2. 

(353) Wet van 6 jan. 1989, art. 26, § 2. 

(354) Cass., 21 april1983, R.C.J.B., 1985, p. 22 en de noot van de h. Waelbroeck. 

(355) Cass.,-17 maart 1988, A.R. 7622 (A.C., 1987-88, nr. 445). 
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ren van vreemdelingen of buitenlandse rechtspersonen, tegen be
taling van een billijke vergoeding aan de vroegere eigenaars (356). 
Daarop vroeg een Belgische onderdaan, de heer Thonon, die ver
plicht was geweest zijn zaak in Kinshasa aan een Zalrees over te 
dragen, aan de Be!gische Staat een vergoeding uit dien hoofde. 
Daar Thonon van de Belgische Staat niets ontving, dagvaardde hij 
hem voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel. Zijn verde
ring bedoelde de Belgische Staat de verplichtingen te doen nako
men die de Belgische en Zalrese regeringen, krachtens te Kinsha
sa op 28 maart 1976 ondertekende akkoorden en de daaropvolgen
de uitwisseling van brieven, wederzijds hadden aangegaan in het 
kader van de schadeloosstelling voor de goederen waarvan de na
tuurlijke personen, van Belgische nationaliteit, het bezit hadden 
verloren (357). 

In boger beroep vorderde de Belgische Staat, appellant, van het 
Hof van Beroep te Bergen, waarnaar de zaak was verwezen, dat 
aan het Arbitragehof een prejudiciiHe vraag zou worden gesteld 
om uit te maken of de wet van 16 juli 1976, houdende goedkeurin
gen van de internationale akkoorden van 28 maart 1976, a! dan 
niet de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet schond. Als ge!nti-

(356) Op 28 maart 1976 is te Kinshasa, tussen Belgie en Zai're, een Algemene Over
eenkomst inzake samenwerking ondertekend, alsmede verscheidene protocollen be
treffende de daarin toegepaste beginselen. Een van deze protocollen strekte tot « re
geling van de vergoeding van gezalrianiseerde goederen van Belgische onderdanen ». 
Dat protocol strekte ertoe de wijze van evaluatie vast te stellen van de « gezalriseer
de » goederen en de wijze te bepalen waarop de vergoeding zal worden betaald. Het 
werd op dezelfde datum aangevuld door een uitwisseling van brieven tussen de mi
nisters van Buitenlandse zaken van de beide Staten, die op bepaalde punten de ver
bintenissen van Belgii3 en Zalre preciseerde. 

De Overeenkomst en haar protocollen werden goedgekeurd door een wet van 16 ju
li 1976, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsbladvan 28 augustus 1976, wet die na
melijk erin voorzag dat de Koning de uitvoeringsmodaliteiten zou vaststellen en de 
maatregelen treffen die nodig zijn voor de uitvoering van de goedgekeurde akkoor
den. 

Het protocol en de uitwisseling van brieven zijn op 12 januari 1977 van kracht ge
worden. 

Met toepassing van de goedkeuringswet, stelde een in het Belgisch Staatsbladvan 
7 september 1976 bekendgemaakt K.B. de vorm en de termijn van indiening vast voor 
de anvragen tot schadeloosstelling ingevolge zalriseringsmaatregelen. 

(357) De eiser was van mening dat het protocol van 28 maart 1976 en de goedkeu
ringswet van 16 juli 1976 hem een subjectief recht erkenden dat tegen de Belgische 
Staat kon worden uitgeoefend, welke stelling door de Belgische Staat werd betwist. 

Bij vonnis van 22 november 1979 verklaarde de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel zich bevoegd om kennis te nemen van de vordering. Daar de Belgische Staat 
hager beroep had ingesteld verklaarde het Hof van Beroep te Brussel zich, bij arrest 
van 3 februari 1982, onbevoegd. Op voorziening van de h. Thonon, heeft het Hof, bij 
arrest van 21 april1983 het bestreden arrest vernietigd (R.C.J.B., 1985, p. 22) en ver
wees de zaak naar het Hof van Beroep te Luik, dat, bij arrest van 11 september 1984, 
besliste dat de h. Thonon recht had op vergoeding wegens zalrianisering van zijn goe
deren. Op voorziening van de h. Thonon, die in de mening verkeerde dat de vergoe
dingsvoorwaarden van het Hof van Beroep te Luik strijdig waren met de bepalingen 
van het protocol en van de briefwisseling, heeft het Hof, bij arrest van 17 maart 1988 
(A.R. 7622, A.C., 1987-88, nr. 445) het arrest van het Ho£ van Beroep te Luik vernietigd 
en verwees het de zaak,naar het Hof van Beroep te Bergen, 
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meerde vroeg de heer Than on aan het hof van beroep voor recht te 
verklaren dat het Arbitragehof niet bevoegd was en dat die preju
dicHHe vraag dus niet hoefde te worden gesteld. 

In zijn arrest van 2 november 1989 besliste het Hof van Beroep 
te Bergen dat het niet te oordelen had over de bevoegdheid van 
het Arbitragehof maar dat het diende te onderzoeken of de vraag 
van de Belgische Staat ontvankelijk was. Het hof kwam tot het be
sluit dat de vordering om aan het Arbitragehof een prejudiciele 
vraag te stellen om te weten of een wet tot goedkeuring van een 
verdrag met rechtstreekse werking in de nationaalrechtelijke or
de in overeenstemming was met de artikelen 6 en 6bis van de 
Grondwet, ontvankelijk was. 

Volgens dat hof was het voldoende dat de feitenrechter meent 
dat hij op het bij hem aanhangige geschil toepassing moet maken 
van de wet waarover de prejudici€He vraag is opgeworpen om een 
antwoord op de vraag noodzakelijk te maken en derhalve de vraag 
dan oak ter beslissing aan het Arbitragehof voor te leg gen. N adat 
het de vordering van de Belgische Staat ontvankelijk had ver
klaard, besliste het hof evenwel dat de door de Belgische Staat op
geworpen prejudiciele vraag niet voor het Arbitragehof diende te 
worden gebracht, op grand dat krachtens artikel 26, § 2, derde lid, 
3°, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, het rechtscollege 
waarvan de beslissing voor voorziening in cassatie vatbaar is, aan 
het Arbitragehof niet behoeft te verzoeken uitspraak te doen over
een prejudiciEHe vraag in verband met schending door een wet van 
de artikelen 6 en 6 bis van de Grondwet, wanneer die wet kennelijk 
geen schending inhoudt van de gezegde grondwetartikelen en te 
dezen duidelijk was dat de bepalingen van de betwiste internatio
nale verdragen die artikelen niet miskenden. 

Zulks kwam neer op impliciete maar zekere erkenning van de 
voorrang van de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet hoven de 
rechtstreekse toepasselijke bepalingen van de internationale ver
dragen. 

68. In dezelfde zin heeft het Arbitragehof, in zijn arrest van 
16 oktober 1991 (358) (359) (360) op een prejudiciele vraag van de 
Raad van State, beslist dat het zowel voor de geschillen inzake 
vernietiging als voor die inzake prejudiciEHe vragen bevoegd was 
tot toetsing van de verenigbaarheid van een wet, een decreet of 
een ordonnantie waardoor een verdrag instemming verkrijgt, als-

(358) R.v.St., 24 april 1990, nr. 34. 796, Gemeente Lanaken t. Vlaamse Gemeen
schap. 

(359) R.v.St., 30 jan. 1990, nr. 33.905, Gemeente Lanaken t. Vlaamse Gemeenschap. 

(360} Arbitragehof, 16 okt. 1991, arrest nr. 26/91, rolnr. 192. 
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ook van de verenigbaarheid van dat verdrag met de artikelen 6, 
6bis en 17 van de Grondwet (361). 

Die beslissing is gewezen in een geschil tussen de gemeente La
naken en de Vlaamse Gemeenschap. Op 19 oktober 1970 sloten 
Belgie en Nederland een Overeenkomst tot het vermijden van 
dubbele belasting op het gebied van belastingen naar het inkomen 
en naar het vermogen en tot het vaststellen van enige andere re
gelen verband houdende met de belastingheffing, alsmede een 
Protocol bij die overeenkomst. Die overeenkomst en het protocol 
erbij zijn goedgekeurd bij een wet van 16 augustus 1971 en zijn 
van kracht geworden op 1 oktober 1971 (362). In de bedoelde zaak 
had de gemeenteraad van Lanaken bij besluit van 13 decem
ber 1983 beslist voor het belastingjaar 1984 een « belasting op de 
niet-fiscale verblijfhouders » te heffen ten bedrage van 50.000 
frank, op grond dat een aantal van de betreffende belastingplichti
gen gebruik maakten van de collectieve voorzieningen, maar geen 

(361) V66r haar arrest van 16 oktober 1991 had het Arbitragehof kennis genomen 
van twee zaken waarin het probleem van het conflict Verdrag Grondwet gesteld 
werd. 

Op de vordering tot vernietiging die hoofdzakelijk gericht was tegen de wet van 
9 augustus 1988, de zgn. Pacificatiewet (verwerpingsarrest nr. 18/90 van 23 mei 1990, 
rolnr. 88) moest het Arbitragehof zich namelijk uitspreken over de grieven wegens 
schending van de bepalingen van bet E.V.R.M. en bet l.V.B.P.R. doordat die wet de 
inwoners van Voeren en Komen-Warneton toestond respectievelijk te stemmen in de 
arrondissementen Verviers en leper. 

Het Hof verwierp deze grieven om de redenen dat de grondwetgever de artikelen 
47 en 48 van de Grondwet had herzien precies om zulk stemmingssysteem toe te !a
ten en « dat de draagwijdte van bet verzoek was, het Hof te vragen zich uit te spreken 
over een door de constituant geconsacreerde optie, waartoe het Hof niet bevoegd is», 

In de zaak van de verkiezing van bet Europees Parlement die aanleiding gaf tot 
zijn vernietigingsarrest nr. 26/91 van 14 juli 1990 (rolnrs. 132 tot 143 en 151 tot 153) 
moest bet Arhitragehof zich uitspreken namelijk over een grief afgeleid uit de schen
ding van artikel 7 van de Akte van de Raad van de Europese Gemeenschappen. Het 
Hof heeft geoordeeld dat « Geen enkele hepaling van bedoelde Akte aldus kan wor
den gelnterpreteerd dat zij de wetgever zou toelaten om hij de uitwerking van de ver
kiezingsprocedure de grondwettelijke voorschriften te veronachtzaken, Het door de 
Ministerraad aangehaalde algemeen rechtsbeginsel is derhalve niet terzake die
nend, » 

Het arrest ontkent het hestaan niet van bet« algemeen rechtsheginsel krachtens 
hetwelk de Aide van de Raad voorrang heeft hoven het nationaal recht, de grondwet
telijke regel inbegrepen » maar oordeelt dat dit beginsel bier niet terzake is. 

Het zou nochtans gewaagd zijn te menen dat het Arhitragehof hij dit arrest impli
ciet maar zeker de voorrang van bet gemeenschapsrecht hoven de Grondwet zou heb
hen hekrachtigd. 

(362) Artikel15, §§ 1 en 2, van de Overeenkomst stelt als regel dat de inkomsten uit 
een dienstbetreking worden belast in de Staat waar die dienstbetrekking wordt uitge
oefend, 

In afwijking van deze regel hepaalt artikel15, § 3, 1°, dat « salarissen, lonen en an
dere soortgelijke beloningen verkregen door een persoon die als grensarheider in de 
grensstreek van een van de Staten werkzaam is en zijn duurzaam tehuis in de grens
streek van de andere Staat heeft, alwaar hij gewoonlijk dagelijks of ten minste een
maal per week terugkeert, slechts in laatstbedoelde Staat belasthaar zijn ». 

Luidens punt XI van het Protocol is artikel 15, § 3, 1°, echter niet van toepassing 
« op personen die de Nederlandse nationaliteit bezitten en na 1 januari 1970 hun 
woonplaats van Nederland naar Belgie hehben overgebracht ». 
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aanvullende belasting op de personenbelasting betaalden, ingeval 
zij in het buitenland aangeslagen werden in de inkomstenbelastin
gen. Op 13 maart 1984 besloot de Vlaamse gemeenschapsminister 
van Binnenlandse Aangelegenheden dit besluit niet goed te keu
ren, aangezien het volgens hem in strijd was met de in 1970 tussen 
Belgie en Nederland gesloten akkoorden inzake dubbele belastin
gen. 

Nadat de gemeente Lanaken in mei 1984 een beroep tot nietig
verklaring van die beslissing had ingediend, wees de Raad van 
State op 30 januari 1990 een eerste arrest, waarin hij erop wees 
dat hij niet bevoegd was om de grondwettigheid van die akkoor
den te toetsen, en hij besloot de debatten te heropenen ten einde 
de partijen in de mogelijkheid te stellen hun standpunt nader te 
bepalen t.a.v. de vraag of het niet nodig was dat aan het Arbitrage
hof een prejudiciele vraag werd gesteld over de verenigbaarheid 
van het bij de wet goedgekeurde verdrag met de artikelen 6 en 
6bis van de Grondwet (363). Alleen de verzoekster deelde aan de 
Raad van State schriftelijk haar standpunt mede waarin zij uit
eenzette dat het punt XI van het Protocol bij de Belgische-Neder
landse Overeenkomst van 19 oktober 1970 een kennelijk ongelijk
heid inhield en derhalve in strijd was met artikel 6 van de Grand
wet, zodat het wenselijk was die vraag aan het Arbitragehof voor 
te leggen. 

Bij arrest van 24 april1990 (363bis) stelde de Raad van State aan 
het Arbitragehof de prejudiciele vraag of « de wet van 16 augus
tus 1971, met schending van de artikelen 6 en 6bis van de Grand
wet, een ongeoorloofde discriminatie inhoudt, in zoverre zij goed
keuring verleent aan punt XI van het Protocol bij de Belgisch-Ne
derlandse Overeenkomst van 19 oktober 1970, luidens welke de 
bepaling van artikell5, § 3, 1°, niet van toepassing is op personen 
die de Nederlandse nationaliteit bezitten en na 1 januari 1970 hun 
woonplaats van Nederland naar Belgie hebben overgebracht ». 

(363) Zie supra, noot 359. 
Het arrest wijst erop dat « artikel112 van de Grondwet, dat het beginsel van de ge

lijkheid voor de belastingwet tot uitdrukking brengt, een bijzondere toepassing vormt 
van artikel 6 van de Grondwet, waarin bet beginsel van de gelijkbeid van de Belgen 
voor de wet in bet algemeen is verwoord » en zegt dat « kracbtens artikel 68, tweede 
lid, van de Grondwet verdragen waardoor Belgen persoonlijk zouden kunnen gebou
den worden eerst gevolg bebben nadat zij instemming van de Kamers bebben verkre
gen, dat dit ontegensprekelijk bet geval is voor de fiscale overeenkomsten; dat bet 
Verdrag van 19 oktober 1970 waarop verwerende partij zicb beroept er bet bij dat ver
drag gevoegde protocol waarvan de verzoekende partij de ongrondwettelijkbeid aan
voert, bekrachtigd werden bij de wet van 16 augustus 1971. 

Overwegende dat men zicb de vraag kan stellen of bet niet aan bet Arbitragebof 
behoort te controleren of de door de wet bekrachtigde verdragsbepaling waarvan de 
verzoekende partij de ongrondwettelijkheid aanvoert, conform is aan de artikelen 6 
en 6bisvan de Grondwet; dat alvorens in dit opzicbt aan bet Arbitragehof een preju
dicii:He vraag te stellen, overeenkomstig artikel 26 van de bijzondere wet van 6 janua
ri 1989 op bet Arbitragehof, behoort bet de de batten te heropenen teneinde de partij
en toe te laten hun standpunt in dit opzicbt bekend te maken. » 

(363bis) Zie supra, noot 358. 
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Het arrest dat door het Arbitragehof op 16 oktober 1991 in voltal
lige terechtzitting werd gewezen, zegt voor recht dat de wet van 
16 augustus 1971 de artikelen 6 en 6bis van de Grondwet niet 
schendt, in zoverre zij punt XI van voormeld protocol goedkeurt. 

In dat arrest oordeelt het Arbitragehof dat het niet a!leen be
voegd is om uitspraak te doen over de beroepen tot vernietiging 
wegens onverenigbaarheid van een wetgevende instemmingsakte 
met de artikelen 6, 6bisen 17 van de Grondwet, a!smede met de re
gels tot verdeling van de bevoegdheid tussen de Staat, de gemeen
schappen of de gewesten, maar oak om uitspraak te doen over de 
prejudiciele vragen inzake dergelijke onverenigbaarheid. 

Wanneer het te beslissen heeft over een prejudiciEHe vraag inza~ 
ke de verenigbaarheid van een instemmingswet of van een dito 
decreet of ordonnantie met de voormelde artike!en van de Grand
wet, alsmede met de voormelde bevoegdheidverdelende regels, 
acht het zich gerechtigd die verenigbaarheid te toetsen om op de 
vraag te kunnen antwoorden? 

Het verklaart zich bovendien bevoegd om te toetsen of niet ai
leen de wet, het decreet of de ordonnantie houdende goedkeuring 
van het verdrag maar ook het aldus goedgekeurde verdrag zelve 
verenigbaar is met de artikelen 6 en 6bisvan de Grondwet en met 
die regels. 

De Grondwet evenmin als de bijzondere wet van 6 januari 1989 
op het Arbitragehof - zo stelt het Hof - maakte een onder
scheid in de aan het Hof toegekende bevoegdheid om de wetge
vende normen te toetsen aan de artikelen 6, 6bis en 17 van de 
Grondwet, naargelang het te beslissen heeft over een prejudiciele 
vraag. Uit artikel 3, § 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 
waarbij, onder uitdrukkelijke toekenning aan het Arbitragehof 
van de bevoegdheid om uitspraak te doen over de beroepen tot 
vernietiging tegen een wet, een decreet of een ordonnantie waar
door een verdrag instemming verkrijgt, de termijn om zodanige 
beroepen in te dienen tot zestig dagen wordt teruggebracht, valt 
volgens het Arbitragehof niet af te leiden dat de bijzondere wetge
ver de bevoegdheid van het Arbitragehof heeft willen uitsluiten 
om te antwoorden op een prejudicii::He vraag over een wet, een de
creet of een ordonnantie waardoor een verdrag instemming ver
krijgt. Toetsing door het Arbitragehof impliceert het onderzoek 
van de inhoud van de bepalingen van het verdrag, waarbij het Hof 
evenwel rekening ermee moet houden dat het niet gaat om een 
etmzijdige soevereine akte, maar om een bij verdrag vastgestelde 
norm met rechtsgevolgen buiten de nationale rechtsorde. 

Aldus wordt, zowel in het arrest van het Hof van Beroep te Ber
gen van 2 november 1989, als in het arrest van het Arbitragehof 
van 16 oktober 1991 de opvatting gehuldigd dat de artikelen 6 en 
6.6is van de Grondwet voorrang moeten hebben hoven de normen 
van internationale verdragen met rechtstreekse werking in dena
tionaalrechtelijke orde. 
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b) Rechtsleer 

69. Bij mijn weten is die vraag tot op heden in Belgie door de 
rechtsleer niet uitvoerig behandeld. Ik wil niet zover gaan als de 
heer Lallemand in zijn opmerkelijke boutade << Ia doctrine juridi· 
que ace trait particulier qu'elle s'unifie dans !'ignorance et se divi~ 
se dans le savoir " (364). Ik zou zeggen dat de Belgische rechtsleer 
in 't algemeen het belang van het probleem blijkbaar heeft onder
schat en dat de weinige auteurs die het hebben bestudeerd, het 
niet eens zijn. Er staan twee zienswijzen tegenover elkaar : val
gens de ene heeft het verdrag voorrang boven de Grondwet en val
gens de andere is het omgekeerd, nl. dat de Grondwet op het ver
drag primeert. 

Een van de auteurs die aanhanger is van de voorrang van het 
verdrag is professor Jan De Meyer, thans rechter in het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens : hij was wellicht in Belgie een 
van de eerste auteurs die het beginsel van de voorrang van de 
Grondwet verwierp en in schitterende, in 1951 en in 1952 versche
nen studies, de zogeheten stelling van de extranationale belangen 
heeft verdedigd, volgens welke de grondwettelijke bepalingen ai
leen in de nationale rechtsorde ten valle rechtsgeldig zijn, maar 
moeten wijken voor de bepalingen met ruimere toepassing, zeals 
die van de verdragen (365). 

Het was de tijd dat in Frankrijk George Scelle in een beroemd 
geworden artikel het concept « interne ongrondwettigheid van de 
verdragen " met grate kracht op de korrel nam (366). 

Daarin wijst hij erop dat die opvatting in de staatsrechtorde on
denkbaar is, want, << een antwerp van verdrag kan vanzelfspre
kend in tegenspraak zijn met de geest of de bewoordingen van een 
grondwet », in welk geval « de daartoe bevoegde organen de be
krachting of de toestemming tot bekrachting kunnen weigeren, 
wanneer het verdrag eenmaal is bekrachtigd en op internationaal 
vlak bestaat, dan kunnen de ondertekenaars de geldigheid ervan 
niet meer betwisten onder voorwendsel dat het ongrondwettig is )). 

(364) Hand., Senaat, 26 april 1983, p. 1776. 

(365) DE MEYER, J., « Revisions de Constitutions », Syntheses, decembre 1951, 
nr. 67, p. 293-312; idem,« La Constitution beige et !'Europe», Syntheses, februari 1952, 
nr. 69; idem, Staatsrecht, Leuven, lle uitg., 1985, p. 77-78. 

Voor professor De Meyer is de nationale gemeenschap niet de enige die soevereini
teit op een Grondwet bezit : de kleinste gemeenschap bezit de twee maar hun waarde 
is relatief: « Chaque communaute humaine, aussi petite ou aussi grande qu'elle soit, a 
sa constitution, flcrite ou non ecrite, comme elle a aussi sa souverainete ... Cette sou
verainete et cette constitution l'emportent sur celles des communautes infflrieures, 
comme elles doivent s'incliner devant les constitutions et les souverainetes des com
munautes superieures. Un traite international s'impose des lors au respect des autori
tes de droit interne des Etats contractants, nonobstant toute disposition contraire de 
la constitution nationale ». 

(366) SCELLE, G., « De la pretendue inconstitutionnalite interne des traites », 
R.B.D.I., 1952, p. 1012 tot 1028. 
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De professoren Paul De Visscher (367), Ergec (368), Leroy (369), 
Louis (370), Rimanque (371), Jean Salmon (372) en Van Welken
huyzen (373) (374) schrijven, in de zin van uw arrest-Le Ski, dat bij 

(367) DE VISSCHER, P., « La Constitution beige et le droit international », Revue 
beige de droit international, 1986, p. 5-58, inz. p. 31; zie supra, nr. 64. 

(368) ERGEC, R., « Le droit international et le droit a 1'€galite des etrangers dans la 
jurisprudence de la Cour d'arbitrage », R.C.J.B., 1991, p. 622-649, inz, nr, 54, p. 647-648, 

Deze auteur treedt de stelling bij volgens welke het op de Grondwet rechtstreeks 
toepasselijk bij verdrag bepaald internationaal recht en wijst erop dat het Arbitrage
hoi niet bevoegd is om op de grondwetgever toezicht te houden, al was het bij uitzon
dering « n'oublions pas, en e£fet », schrijft hij, «que si la Cour applique a juste titre le 
droit international, dans les conditions» qu'il a evoquees, « elle ne le fait que dans les 
limites de sa competence. Or niles articles ne lui ont confere le pouvoir de censurer le 
constituant. Tout au plus la Cour peut-elle" aplanir" les conflits ala faveur de la tech~ 
nique d'interpretation conciliante ''· 

(369) LEROY, M., Les reglements et leurs juges, Brussel, 1987, p. 154. 

(370) LOUIS, J.V., « L'acces aux emplois dans !'administration publique. Conclu
sions », A.P.T., 1981, Brussel, p. 271-273; idem, L'ordre juridique communautaire, 5e 
ed. 1990, p. 134-157. 

« On peut relever », schrijft deze auteur, « que I' arret Le Ski, qui est la decision de 
principe et reste !'arret de reference en matiere de primaute du droit international, 
est redige en des termes qui s'alignent sur la jurisprudence des juridictions interna
tionales selon laquelle un etat ne peut invoquer aucune regie de droit interne pour se 
soustraire a ses obligations internationales. En reconnaissant la primaut.e du droit in
ternational sur la Constitution, la jurisprudence rest.erait fidele ala ligne d'ouverture 
a la supranationalite qui a inspire son evolution. » 

Deze auteur meent dat de rechtsorde, de Staat aan het gemeenschapsrecht het ge
volg moet toekennen dat dit vereist, namelijk de voorrang zolang die Staat lid is van 
de Gemeenschappen. « Il ne peut », schrijft hij, « se prevaloir de la contrariete preten
due d'une disposition de sa constitution avec le droit communautaire. Se reserver cet
te possibilite serait contraire aux exigences de la bonne foi et aux devoirs de loyaute 
qu'implique la participation aux Communautes, dont la regularite a ete confirmee, 
pour la Belgique, par !'insertion dans la Constitution de l'article 25bis » (« Conclu
sions », p. 272). 

(371) RIMANQUE, K., De regel is niet steeds recht, Antwerpen, p. 46-48. 

(372) SALMON, J., « Les problemes d'adaptation de l'ordre juridique internation
al », in La r8forme de J'Etat, 150 ans apres J'ind8pendance nationale, Brussel 1980, p. 
123-191, inz. 180-182, 

Voor deze schrijver is de voorrang van het internationaal recht een beginselkwes
tie die geen uitzonderingen kent. Die voorrang hangt af van de aard van dat recht. De 
oplossing voor het probleem dient te worden gezocht in preventieve maatregelen en 
namelijk door in art. 68 van de Grondwet een uitdrukkelijke bepaling in te lassen 
i.v.m, de goedkeuring van verdragen die strijdig zijn met de Grondwet, krachtens 
welke de instemming met van de Grondwet afwijkende bedingen, namelijk die welke 
zijn gesloten krachtens artikel 25bis; alleen kan worden gegeven met inachtneming 
van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid, als vereist bij art. 131, ali
nea 5, van de Grondwet. 

(373) VAN WELKENHUYZEN, A.,« Les limites du droit constitutionnel »,Rapports 
belges au X!Ie Congr8s de l'Academie internationale de droit compare (Sidney, 
18-24 augustus 1986) boekdeel 2, Antwerpen-Brussel, 1988, p. 77 en volg. inz. nr. 7, p. 
83. 

(Zie vervolg noot 373 en noot 374 op volgende blz.) 
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conflict tussen een norm van een verdrag met rechtstreekse wer
king in de nationale rechtsorde en een grondwettelijke norm, de 
rechter de toepassing van deze kan en moet afwijzen. De redenen 
waarop zij steunen, stemmen grotendeels overeen met die welke 
de procureur-generaal Ganshof van der Meersch in zijn conclusie 
voor dat arrest heeft uiteengezet en welke volgens hen gelden, on
geacht de rang van de nationaalrechtelijke norm die in strijd is 
met de bij verdrag bepaalde internationaalrechtelijk norm. 

Onder de voorstanders van de tegenovergestelde opvatting zijn 
te vermelden de professoren Dumon (375) en Verhoeven (376), de 

(Vervolg noot van vorige blz.) 

Die auteur stelt vast dat het praktisch belang van bet internationaal recht als be¥ 
perking op de Grondwetgevende macht aanzienlijk is toegenomen, sinds het Hof van 
cassatie in het arrest « Fromagerie Franco-Suisse Le Ski » van 27 mei 1971 de voor
rang heeft erkend van het bij verdrag bepaald internationaal recht met rechtstreekse 
werking in de internationale rechtsorde en wijst erop dat « la formule employee par 
I' arret implique que la preeminence de la norme de droit internatitonal vaudra meme 
a regard des r€gles inscrites dans la Constitution », 

(374) Zie ook VELD, J., «La hierarchie des normes constitutionnelles et sa fonction 
dans la protection des droits fondamentaux », Revue universelle des droits de l'hom
me, 1990, p. 225-240, inz. p. 239. 

(375) DUMON, F., LaCour de justice Benelux, Brussel, 1980, p. 118-125; idem,« De 
verhouding internationaal recht nationaal recht », in Het Publiek recht vandaag, 
T.B.P., 1981, p. 14-26; idem, « Les rapports entre le droit constitutionnel et le droit in
ternational », in Le nouveau droit constitutionnel, Brussel-Louvain-la-Neuve, 1987, 
p. 205-223, inz. p. 215-217; DUMON, F., Benelux-Gerechtshof, Brussel, 1990, p. 94-98bis. 

Deze auteur is van oordeel dat «I' affirmation qu'il y a primaute des r€gles du droit 
international conventionnel ou que les traites internationaux, specialement les trai
tes europeens, ont une nature qui leur est propre, resoud le probl€me du conflit entre, 
d'une part, des regles ou dispositions de droit international conventionnel ou de droit 
communautaire et des r€gles ou dispositions de lois du pouvoir Iegislatif ou des regle
ments generaux ou d'autres autorites nationales, mais elle ne permet pas de recon
naitre et d'attribuer a des dispositions quelconques du droit international ou meme 
communautaire la primaute sur des dispositions constitutionnelles avec lesquelles les 
premieres entreraient en conflit. La primaute, due notamment ala" nature speciale" 
est une caracteristique qui ne peut entrer en ligne de compte, voir avoir un effet quel
conque, que pour autant que les regles ou dispositions auxquelles on reconnait ces ca
ract€res sont entrees reguli€rement dans l'ordre juridique des Etats membres et puis
sent des lors y deployer leurs effets ( ... ). Si le Pouvoir executif et ensuite le pouvoir 
Iegislatif ant introduit dans le droit national, ou plus exactement dans celui que 
doivent appliquer les juridictions nationales, des normes, des r€gles ou des disposi
tions qui sont en opposition avec les dispositions constitutionnelles, ces autorites na
tionales ont viole ainsi leur constitution et elles ont done illicitement introduit les r€
gles et dispositions de droit international ou europeen dans le droit national. 11 est 
done vain d'invoquer la notion ou l'idee de" nature speciale" des dispositions du droit 
commuriautaire ou international, " nature " qui commanderait de leur reconnaitre la 
primaute, des lors que les autorites nationales pouvoir executif et pouvoir Iegislatif 
les ont introduites illicitement dans le droit positif de l'Etat et que pour cette raison 
cette" introduction" doit etre privee d'effet »(«LaCour ... », o.c., p. 118-120). 

(376) VERHOEVEN, J., «Sources et principes du droit des gens et ordre juridique 
beige : certitudes et vraisemblances », in Hommage a Paul De Visscher, Parijs, 1984, 
p. 23-51, inz. nr. 13, p. 40-41. 

Deze auteur rechtvaardigt zijn zienswijze door viererlei argumenten : 
a) De voorrang van bet verdrag hoven de Grondwet is een simplistische oplossing 

voor een ingewikkeld probleem en gaat uit van een monistische opvatting van het 
recht, terwijl er nag andere evenwaardige opvattingen bestaan. 

(Zie vervolg noot op volgende blz.) 
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professoren Lejeune en De Brouwer (377}, alsook voorzitter 
Masquelin (378}. Die auteurs zijn van oordeel, dat wanneer het 

(Vervolg noot van vorige biz.) 
« Elle participe », schrijft hij, « d'une conception moniste du droit, tr8s en faveur 

chez maints internationalistes, qui enracine en derniere analyse dans le droit de la 
societe des Etats les competences qu'exerce chacun d'eux. Il est vrai qu'il y a 18. un 
grand debat doctrinal qu'il est difficile de regler en quelques mots, tant il est di£ficile 
de faire ais€ment coexister divers ordres juridiques revendiquant l'autonomie, sinon 
la souverainete. Le principe hierarchique qu'exprime la regie de primaute offre une 
solution en cette matiere. Il est errone neanmoins de croire qu'elle soit la seule et 
qu'elle soit necessairement la bonne, quelle que puisse etre la seduction du modele 
formaliste qu'elle inspire. 

Ce serait r€gler de far;on abusivement simpliste une question singulierement plus 
complexe, dont les juridictions n'ont sans doute pas pleinement conscience » 
(p. 4041). 

b) De voorrang van het verdrag hoven de Grondwet wordt in de praktijk niet nood
zakelijk gemaakt door de coexistentie van de internationale rechtsorde en van de na
tionale rechtsorde, terwijl de voorrangsregel slechts praktische noodzaken uitdrukt. 

« Force est de constater que la primaute du trait€ sur la Constitution ne repond pas 
a unreel besoin de la coexistence entre droit international et droit interne. » 

QueUes que soient les implications ultimes, la regie de primaute n'exprime a ce 
jour que des necessites pratiques, celle que manifeste l'impossibilite, dans un monde 
oU !'international est devenu quotidien, de se satisfaire concretement d'une regie 
d'equipollence. ll ne faut presentement n'y d€couvrir plus, ni mesurer en fonction 
d'autres exigences retendue eventuelle de la primaute dont doit beneficier le droit in
ternational dans l'ordre juridique beige » (p. 41). 

c) De voorrang van bet verdrag hoven de Grondwet is in strijd met bet feit dat het 
verdrag gesloten wordt ter uitvoering van de Grondwet door Mn van de organen die 
zij heeft opgericht : 

« Force est aussi d'admettre qu'il serait a priori stup€fiant qu'un peuple sacrifie ce 
qu'il s'est donne comme regles fondamentales aux dispositions d'un accord conclu en 
execution de celles-ci par l'un des organes qu'elles ont mis en place 11 (p. 41). 

d) De voorrang van het verdrag hoven de Grondwet zou afbreuk doen aan de auto
nomie van de volkswil : 

« Aucune croisade, si bien intentionnee soit-elle, en faveur du droit des gens ne sau
rait faire oublier que la coexistence des ordres juridiques est d'abord celle des 
volontes " populaires " dont l'autonomie doit etre fondamentalement protegee. II se
rait dangereux a cet egard que les Etats l'assurent arbitrairement en se refugiant der
riere le formalisme et la mecanicite d'un principe hierarchique d€pourvu de justifica
tions "reenes" » ( p. 41). 

(377) LEJEUNE, Y., et BROUV/ERS, P., « La Cour d'arbitrage ... », o.c., nr, 14, p. 
674-675. Volgens deze auteurs zou de voorrang van het verdrag hoven de Grondwet 
slechts kunnen worden aangenomen indien hij steunde op door de Grondwet vastge
stelde regels, daar de Grondwet, als juridische basis van de Staat, tevens de grand
slag is van bet in de nationale rechtsorde toepasselijk recht : 

« C'est en effet ala Constitution ou aux lois prises en execution de celle-ci », schrij
ven zij, « qu'il appartient de decider comment integrer le trait€ au droit belge et par 
quel moyen permettre ala puissance publique de s'en prevaloir vis-<i-vis des particu
liers. Cela suffit a d€montrer que, dans un syst€me juridique national, le trait€ doit 
ceder le pas a la Constitution. 

La Constitution assise juridique de l'Etat, est aussi le fondement de droit applica
ble dans l'ordre i~terne. Elle seule peut autoriser les derogations a ses commande
ments ou accorder au droit international en vigueur dans l'Etat la preeminence que 
postule le monisme. Des lors, les or?"anes e!a~iques, qui tirent taus !eurs pouvoirs d~ 
Ia Constitution, ne peuvent d€roger a celle-ct smon dans la mesure ou elle les y autort
se. » 

(378) MASQUELIN, J., R.P.D.B., v<> Traites internationaux, nr. 303. 
« Sans doute », aldus deze auteur, « peut-on concevoir que le dro.it interna.ti.onal pri

me Ie droit national, en ce sens que dans certains cas et sous certames condttwns, des 

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 



~ 124-

verdrag voor toepassing in de nationale rechtsorde in aanmerking 
komt, het niet onder de formele bronnen van het nationale recht 
kan worden opgenomen en het geen verbindende kracht kan ver
krijgen dan mits aan de voorschriften van de Grondwet is vol
daan. 

Dat bepaalde auteurs twijfelen, blijkt hieruit dat dekaan Delpe
ree nu eens de eerste dan de tweede stelling heeft verdedigd (379). 

c) Parlements- en regeringspraktijken 

70. De parlementspraktijk is onzeker. De vruchtbare jaren vijf
tig bezorgden ons in het parlement allerlei stellingen m.b.t. de ver
houding tussen de verdragen en de Grondwet, waardoor men wil-

(Vervolg noot van vorige biz.) 
dispositions du droit international pourront etre considerees comme ayant une auto
rite sup8rieure it. celle des lois internes et, en th8orie, l'on pourrait meme etendre ce 
principe aux dispositions constitutionnelles; mais encore faudrait-il que les organes 
de l'Etat revetus du droit de traiter aient re~u de la Constitution, en meme temps que 
leur existence, Ia competence necessaire pour etablir des normes qui seraient en con
tradiction avec les dispositions legales et constitutionnelles et pour accorder aces dis
positions une autorite superieure a celle du droit interne », 

(379) In zijn studie, heeft Delperee in 1981, na bet arrest van bet Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen, d.d. 17 dec. 1980 (Commissie t. Belgie, zaak 
149/79, Jur.H.v.J. 1980, p. 3881) vastgesteld dater blijkbaar een strijdigheid hestand 
tussen art. 48.4, van bet E.E.G.-Verdrag en art. 6 van de Grondwet betreffende de toe
laatbaarheid van de vreemdelingen- onderdanen van andere E.E.G. Lid-Staten tot 
de betrekkingen in overheidsdienst en was hij ontegensprekelijk voorstander van de 
voorrang van de onmiddellijk toepasselijke verdragsnorm hoven de grondwettelijke 
norm. « Le conflit entre les dispositions d'un traite ayant des effets directs dans l'or
dre interne» schrijft hij, « et celles d'une norme de droit interne fU.t-elle constitution
neUe - se resout en donnant la priorite au droit international sur le droit public bei
ge. La solution ne saurait, a notre sens, etre discutee » (DELPEREE, F., « L'acces aux 
emplois dans !'administration publique. Les legislations nationales Le droit beige », 
A.F.T., 1981, p. 253-262). 

Recentelijk, ter gelegenheid van de controverses waartoe bet wetsontwerp houden
de goedkeuring van het Verdrag van Maastricht aanleiding heeft gegeven, heeft de 
h. Delperee de tegenovergestelde stelling verdedigd (Declaration a La Libre Belgique, 
5 juni 1982, p. 3, «La Belgique et !'Europe», Journ. Proces, 12 juni 1992, p. 14-16). Deze 
auteur meent thans dat de toekenning van de voorrang van bet Verdrag hoven de 
Grondwet « placerait les juges dans une situation inconfortahle »(«La Belgique ... », 
o.c., p. 14-16) « voire, les mettrait devant une mission surhumaine »(La Libre Belgi
que, p. 3). Anderzijds, zou de voorrang van bet Verdrag hoven de Grondwet volgens 
hem strijdig zijn met de Bijzondere Wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, hou
dende regeling van de toetsing door dit Hof van de wetten, decreten of ordonnanti€n 
waardoor een verdrag instemming verkrijgt ». « La loi speciale du 6 janvier 1989 » 
schrijft hij « organise de mani€re significative et sans distinction le contr6le de la 
Cour d'arbitrage sur les lois d'assentiment aux trait8s internationaux pour verifier 
s'ils ne sont pas contraires aux articles 6, 6bis et 17 de la Constitution ou s'ils ne m8-
connaissent pas les r€gles de repartition des pouvoirs entre l'Etat, les Communautes 
et les Regions, Comment mieux souligner que le traite ne l'emporte pas sans condi
tions ni verifications sur les textes de droit interne»(« La Belgique ... », o.c., p. 14-16). 
De h. Delperee meent tenslotte dat de rechter de voorrang van bet verdrag hoven de 
Grondwet niet kan aannemen, daar de rechter en zijn ambt en zijn bevoegdheid aan 
de Grondwet ontleent. « Quel est le juge, investi de sa fonction par la Constitution, qui 
va refuser d'appliquer la Constitution et qui va accorder une primaute a un traite qui 
dit le contraire? »(La Libre Belgique, p. 3) «A quel titre donnerait-il pr8.8minence a un 
traite international sur la Constitution qui est le siege de sa propre competence? » 
(«La Belgique ... », o.c., p. 14-16.) 



-125-

de rechtvaardigen dat de toetreding tot de gemeenschapsverdra
gen geen voorafgaande herziening van de Grondwet imp!iceerde 
(380). 

(380) DEL VA, J., « Begrenzing van onze soevereiniteit in het licht van grondwetsar
tikel 25bis », in Mel. Victor, Antwerpen, 1973, p. 255 e.v.; DE STEXHE, P., La revision 
deJa Constitution beige 1968-1971, Namur-Bruxelles, 1972, p. 229; DE VISSCHER, P., 
« Le plf\n Schuman et la Constitution. Faut-il reviser la Constitution? », La Releve, 
30 juni 1951, p. 6-7; idem, « Les tendances internationales des constitutions moder
nes », R.C.A.D.I., 1952-1, deelBO, p. 511 e.v.; idem,« De aanpassing van de Belgische 
Grondwet aan de actuele internationale werkelijkheid », R.W., 1965-1966, kol. 2041 
e.v.; DE VISSCHER, P.; DOR, G.; GANSHOF VANDER MEERSCH, W.J., en MAST, 
A.,« Advies aan de Regering verstrekt nopens de grondwettelijke bepalingen tot her
ziening waarvan er aanleiding zou bestaan, ten einde Belgie in de mogelijkheid te 
stellen tot een supranationale politieke gemeenschap toe te treden », Gedr.St., Ka
mer, 1952-1953, nr 996, p. 9 e.v.; DE VISSCHER, P. e.a., £'adaptation de la Constitution 
beige aux reaHtes internationales (actes du colloque conjoint des 6-7 mai 1965), Brus
sel, 1986; DURIEUX, A., « La revision de la Constitution beige, le probl€me de !'inte
gration politique europeenne et le Congo beige», JoW'n. trib. d'outre mer, 1953, p. 173 
e.v.; DURIEUX, J., « Le plan Schuman et la Constitution beige», J.T., 1951, p. 677-678; 
idem,« La Constitution beige dans !'Europe de demain », J.T., 1953, p. 166 e.v.; GANS
HOF VAN DER MEERSCH, W.J., « Defense nationale et souverainete », R. U.L.B., 
nouvelle serie, 3e annee, 1950-1951, p. 215 e.v.; idem,« Le plan Schuman et Ia Constitu
tion beige»,_ R.U.L.B., nouvelle serie, 4e annee, 1951, p. 5 e.v.; idem, « La Constitution 
beige eU'evolution de l'ordre juri clique international», A.D.S.P., deel XII, nr. 49, Brus
sel, 1952, p. 331 e.v.; idem, « Reflexions sur le droit international et Ia revision de Ia 
Constitution », J.T., 1968, p. 485 e.v.; R.B.D.L, 1969, p. 1 e.v.; idem, cone!. avant cass., 
27 mai 1971 (Pas., 1971, I, p. 886 e.v.); GOOSSENS, C.,« La Communaute europeenne 
du charbon et de racier et le regime constitutionnel de Ia Belgique », Rev.Dr.Publ. et 
sc.pol., 1955, p. 98 e.v.; Jonkheer H.F. VAN PANHUYS, «La revision recente des dispo
sitions constitutionnelles relatives aux relations internationales », Rev.Dr.Publ. et 
sc.pol.,1955, p. 330 e.v.; LOUIS, J.V., « L'article 25bisde la Constitution beige», R.M.C., 
1970, p. 411 e.v.; idem,« Le droit beige et rordre juridique international», J.T., 1972, p. 
437 e.v.; MAST, A, « De souvereiniteitsopdrachten en de herziening der grondwet », 
A.D.S.P., deel XII, nr. 52, 1953, p. 1 e.v.; idem,« Les transferts de souverainete et Ia re
vision de la Constitution» (Franse samenvatting), A.D.S.P., dee! XIII, nr. 52, p. 37 e.v.; 
idem, Overzicht van het Belgisch grondwettelijk recht, 7e uitg., Gent, 1983, p. 340; RI
GAUX, F.,« Quelques reflexions sur revolution constitutionnelle de la Belgique et les 
relations internationales »,in Hommage a Paul De Visscher. Evolutions constitution
nelles en Belgique et relations internationales, Parijs, 1984, p. 173 e.v.; SCHEPERS, 
S., « Note sous l'article 25bis de la Constitution beige», R.P., 1975, p. 245 e.v.; SENEL
LE, R., La Constitution beige commentee, Brussel, 1974, p. 72 e.v.; SUETENS, J., «De 
afdeling wetgeving van de Raad van State en de Grondwet, artikelen 25bis, 110 en 112 
der grondwet », T.B.P., 1973, p. 33 e.v.; VALTICOS, N., «Expansion du droit interna
tional et constitutions nationales, un cas significatif : le transfert de pouvoirs a des or
ganisations internationales et la Constitution beige », in Hommage a Paul De Vis
scher, Evolutions constitutlonnelles en Belgique et relations internationales, Parijs, 
1984, p. 9 e.v.; VELU, J., Droit public, 1ste deel, Brussel, 1986, p. 84-90; VERHOEVEN, 
J., « Le droit international et Ia Constitution revis€e »,A.D., 1972, nr. 2-3, p. 257 e.v.; 
idem, « Sources et principes du droit des gens et ordre juridique beige :certitudes et 
vraisemblances ~. in Hommage a Paul De Visscher. Evolutions constitutionnelles en 
Belgique et relations internationales, Parijs, 1984, p. 23 e.v.; WAELBROECK, M., 
« Peut-on parler d'un droit constitutionnel europ€en ~. Trav. et Conf. Fac. de droit de 
l'ULB, 1964, II, p. 75 e.v.; WAELBROECK, M., en VAN DER MENSBRUGGHE, J., 
« L'attribution de comp8tences constitutionnelles a des institutions de droit interna
tional public » in £'adaptation de Ja Constitution beige aux realites internationales, 
Brussel, 1965, p. 41 e.v.; WIG NY, P., « Les institutions europ8ennes, le droit et le fait», 
Bull.Ac. de Belgique, Cl. des Jettres et des sc. morales et politiques, 1956, p. 324 e. v.; 
idem, Propos constitutionnels, Brussel, 1963, p. 11 e. v.; idem, La troisieme revision de 
la Constitution, Brussel, 1972, p. 344 e.v.; Institut royal des relations internationales, 
Les consequences d'ordre interne deJa participation deJa Belgique aux organisations 
internationales, Brussel-Den Haag, 1964; voor een kritisch onderzoek van die stellin
gen, zie inz. W.J. Ganshof van der Meersch, «La Constitution beige et revolution de 
l'ordre juridique international », Annales de droit et de sciences politiques, 1952, p. 
331-426, inz. p. 383·399. 



-126-

Ik vermeld er enkele, zonder commentaar (381). 

Een stelling handelt over het domein van de nationale soevereiR 
niteit: de soevereiniteit van de Staat is niet absoluut; zij is beperkt 
tot wat van nationaal be lang is; al wat van internationaal belang is 
valt er buiten; de grondwettelijke beginselen kunnen derhalve 
geen toepassing vinden op het internationaal domein waarop de 
nationale soevereiniteit geldt (382). 

Voorts was er ook de stelling inzake de bij artikel 68 van de 
Grondwet toegestane afstand van staatsbevoegdheid, volgens wel
ke die bepaling, die aan de Koning de macht verleent om verdra
gen te sluiten en zelfs aanneemt dat die verdragen de Belgen indi
vidueel kunnen binden, de bevoegdheid van de Koning op dat vlak 
niet beperkt; zulks zou een leemte zijn in het stelsel van artikel 25 
krachtens hetwelk aile machten worden uitgeoefend als bij de 
Grondwet bepaald, met het gevolg dat de grondwetsmaterie, al
thans die welke betrekking heeft op de organisatie, de werking en 
de bevoegdheid van de machten, rechtmatig door die leemte kan 
afvloeien (383). Sommigen beperkten het absolute karakter van 

(381) Lv.m. het onderzoek van die stellingen, zie inzonderheid W.J. Gansho:f van der 
Meersch, « La Constitution beige et l'evolution de l'ordre juridique international », 
Ann ales de droit et de sciences politiques, 1952, p. 331-426, inz. p. 383-399. 

(382) De heer Duvieusart, verslaggever in de Senaat voor het E.G.K.S.-verdrag, 
Rapport der verenigde commissies van Buitenlandse en Economische Zaken 
(Gedr.St., Senaat, 1951-1952, p. 62 e.v.) «La souverainete absolue et sans limite» zo 
verklaarde de heer Duvieusart, « est la negation meme de la societe et de toute 
morale internationales; ainsi les Etats ant toujours reconnu une limitation a leur 
souverainete et aucun obstacle d'ordre constitutionnel n'existe a la r€glementation 
par voie de trait€ des mati€res qui ne font pas partie du domaine reserve. M. De' 
Visscher enseigne qu'en de telles mati€res un Etat peut, par sa procedure de conclu
sion de traites, consentir a l'€tablissement de r€gles communes et meme a l'instaura
tion d'un veritable pouvoir supranational ( ... ) Nos constituants on eu en vue des 
rapports de l'Etat, de ses di£ferents pouvoirs et des citoyens belges dans les limites 
territoriales de la Belgique ( ... ) L'ceuvre du constituant est etrang€re aux conse
quences resultant des rapports de Ia Belgique avec d'autres Etats ( ... ) Aucun principe 
constitutionnel ne peut s'appliquer pour des affaires qui par leur nature meme sont 
internationales et dependent par consequent du droit et des traites internationaux. » 

(383) De h. Duvieusart, verslaggever voor de Senaat, inzake het E.G.K.S.-Verdrag, 
Verslag van de ver. commissies van Buitenlandse Zaken en Economische Zaken, 
Gedr.St., Senaat, 1951-1952, 64; F. DEROUSSE, Hand., Senaat, 1951-1952,30 jan. 1952, 
p. 306-307; P. WIG NY, Droit constitutionnel, Brussel, 1952, I, p. 111-112; idem,« Le plan 
Schuman et Ia Constitution beige », in Etudes economiques, 1951, p. 153. « Les consti
tuants », schrijft de heer Wigny, « ont bien dit a !'article 25, que la souve
rainete etait nationale, mais ils ont admis a !'article 68 que le Roi pouvait faire des 
traites. lis out meme precise que les traites seraient parfois de nature a lier individu
ellement les Belges. Ils n'ont pas declare et ils ne pouvaient pas declarer que ces 
traites se borneraient a €dieter des r€gles de droit et ne creeraient jamais des admi
nistrations internationales. Des r€gles juridiques internationales et des organes 
internationaux ne sont pas contraires a la Constitution » (Droit constitutionnel, I, 
p. 111·112). 
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die stelling door op de aangelegenheden die ingevolge het verdrag 
buiten de grondwettelijke regels zouden vallen, uitzondering te 
maken voor alles wat de persoonlijke vrijheden aangaat (384). 

Nag een andere stelling is die van het vermoeden van grondwet
tigheid der verdragen; doordat aileen de wetgever de Grondwet 
kan vertolken, is alles wat hij goedkeurt, noodzakelijk grondwet
tig, daar hij alleen in geweten verantwoordelijk is voor de nale
ving van de Grondwet waartoe hij zich onder ede heeft verplicht 
(385). 

Een andere stelling nag was op de noodtoestand gegrond; schen
ding van de Grondwet zou eventueel noodwendig kunnen blijken 
wanneer de ontbinding van de kamers met het oog op een herzie
ning van de Grondwet, in het belang van de natie, ten zeerste on
gelegen zou wezen (386). 

In juni 1988, zoals ik reeds heb gezegd, heeft senator Lallemand, 
tijdens het debat over het voorstel tot herziening van arti
kel 107 ter van de Grondwet, als medeverslaggever over dat voor
stel, uw arrest-Le Ski uitdrukkelijk uitge!egd in die zin dat het 
verdrag met rechtstreekse werking in de nationale rechtsorde 
voorrang heeft boven de Grondwet (387). 

Maar in oktober 1991, tijdens de bespreking in de senaatscom
missie voor de herziening van de Grondwet en de hervorming van 
de instellingen, nopens het regeringsvoorstel tot herziening van ti
tel III, hoofdstuk III van de Grondwet, met het oog op de toevoe
ging van een artikel betreffende de verhouding tussen de natio
naal- en supranationaalrechtelijke normen en die van het interna
tionaal recht, heeft een commissielid verklaard « zonder voorbe
houd te kunnen instemmen met het voorstel en dat aldus de 
Grondwet herzien kon worden », om daarin « de voorrang van het 
internationaal recht op te nemen, overeenkomstig de vaste recht
spraak van het Hof van Cassatie », maar dat volgens hem « zulks 

(384) WIGNY, P., Droit constitutionnel, Brussel, le deel, p. 112; idem,« Le planet la 
Constitution beige »,in Etudes iiconomiques, 1951, p. 149 e.v.; STRUYE, P., « La Belgi
que et l'Armee "europeenne" »,Revue geniirale belge, 1952, p. 507 e.v. 

« Une reserve s'impose : », schrijft de h. Wigny, « divers Etats ne peuvent coordon
ner que leurs pouvoirs. Or, en droit public beige, la competence n'est pas illimitee. 
Comme nous allons le voir, l'autorite toute puissante s'arrete devant le reduit sacre 
des droits de la personne. Cette reserve absolue vaut aussi bien pour les organes na
tionaux qu'i l'egard des organes internationaux. Ce qu'un gouvernement ne pourrait 
faire seul, il ne peut autoriser une autorite internationale ale realiser ». 

In dezelfde zin, merkt P. Struye op dat « tout traite international qui aboutirait a 
priver les Belges ou certains d'entre eux des Iibertes fondamentales : liberte de la 
presse, liberte des cultes, liberte d'association, serait une violation ehontee de notre 
Constitution». (STRUYE, P., o.c., p. 567 e.v.) 

{385) Verklaring van de h. F. Dehousse in de Senaat (Hand., Senaat, verg. 
1951-1952, 30 jan. 1952, 314). 

(386) De h. senator Gillon (Hand., Senaat, gew.zitt., 1951-1952, 29 jan. 1952, 287); de 
h. senator F. Dehousse (Hand., Senaat, gew. zitt., 1951-1952, 30 jan. 1952, p. 314). 

(387) Hand., Senaat, verg. 14 juni 1988, 471. 
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niet belette dat de vraag of het supranationaal recht voorrang had 
hoven de Grondwet, wat in de rechtsleer en in de rechtspraak zeer 
betwist werd, nag op te lassen was ». Waarop de vice-eerste minis
ter antwoordde dat « het voorstel van verklaring tot herziening 
geen enkel standpunt desaangaande inhield » (388). 

71. De regeringspraktijk gaat duidelijk in de zin van de voorrang 
van het verdrag hoven de Grondwet, zoals onder meer blijkt uit de 
twee recente stellingnamen van de regering. 

De eerste heeft betrekking op het conflict tussen artikel 48bis.4 
van het E.E.G.-Verdrag, zoals het door het Hof van Justitie van de 
Europese Gemeenschappen is uitgelegd, en artikel 6, tweede lid, 
van de Grondwet, in verband met de toelating van de onderdanen 
van de andere Lid-Staten van de E.E.G. tot de betrekkingen in 
openbare diensten. 

Artikel 48 van het E.E.G.-Verdrag waarborgt het vrije verkeer 
van de werknemers binnen de Gemeenschap en verbiedt elke dis
criminatie op grand van de nationaliteit tussen de werknemers 
van de Lid-Staten wat de werkgelegenheid, de beloning en de an
dere arbeidsvoorwaarden betreft. Volgens zijn lid 4 zijn de bepa
lingen van dit artikel niet van toepassing op de betrekkingen in 
over heidsdiensten. 

Artikel 6, tweede lid, van de Grondwet, luidt, na de bepaling « de 
Belgen zijn gelijk voor de wet », dat « aileen zij tot de burgerlijke 
en militaire bedieningen benoembaar zijn, behoudens de uitzonde
ringen die voor bijzondere gevallen door een wet kunnen worden 
gesteld )), 

In een arrest van 17 december 1980 heeft het Hof van Justitie 
van de Europese Gemeenschappen (389) Belgie veroordeeld omdat 
het de Belgische nationaliteit als voorwaarde had gesteld voor de 
toegang tot betrekkingen bij publiekrechtelijke personen 

(388) Gedr.St., Senaat, 1991-1992, nr. 1449-2, p. 46. 

(389) Zaak 149179, Commissie/Belgie (Jur.H.v.J. 1980, p. 3881 met concl. van advo
caat-generaal MAYRAS, p. 3906). Zie ook H.v.J. : 12 feb. 1974, zaak 152/73, Sotgiu/ 
Deutsche Bundespost (Jur.H.v.J., 1974, p. 153); 21 juni 1974, zaak 2/74, Reyners/Belgie 
(Jur.H.v.J., 1974, p. 631); 26 mei 1982, zaak 149/79, Commissie/Belgie (Jur,H.v.J., 1982, 
p. 1845); 3 juni 1986, zaak 307/84, Commissie/Frankrijk (Jur.H.v.J., 1986, p. 1725); 3 ju
li 1986, zaak 66/85, Lawrie-Blum (Jur.H.v.J., 1986, p. 2121}; 6 juni 1987, zaak 225/85, 
Commissie/Italie (Jur.H.v.J., 1987, p. 2625); 30 mei 1989, zaak 33/88, Pilar Alluti: en 
Carmel Mary Coonan (Jur.H.v.J., 1989, p. 1591); 28 nov. 1989, zaak 379/87 (Rev.Dr.Etr., 
1989, nr. 56, p. 297); Rb. Brussel, 9 feb. 1990 (Rev.Dr.Etr., 1990, nr. 58, p. 84, en de noot 
van MIGNON, E., « L'acces des etrangers aux emplois dans !'administration publi
que »; wat de invloed van deze rechtspraak op het Belgisch recht betreft, zie o.m. : 
DELPEREE, F., « L'acces aux emplois dans !'administration publique. Les lti:gisla
tions nationales - Le droit beige », A.P.T., 1981, p. 253-262; DEMANET, 0., « De la li
berte de circulation en droit communautaire », rede uitgesproken op de plechtige ope
ningszitting van het Arbeidshof te Bergen op 3 sept. 1991, inz, p. 34-36; MIGNON, E., 
« L'acces des etrangers aux emplois dans !'administration publique », Rev.Dr.Etr., 
1990, nr, 58, p. 87-91; NAOME, C., « Libre circulation des travailleurs et service pu
blic», J.L.M.B., 1990, p. 769-770; SECHE, J.C., « L'apport de I' arret de la Cour de Justi
ce du 17 dti:cembre 1980 (Commission/Belgique, 149-79 », A.P.T., 1981, p. 249-252, 
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(N.M.B.S., B.M.V.B., stad Brussel, gemeente Oudergem) en voor 
betrekkingen van sjouwers, locomotiefbestuurders, spoorleggers, 
rangeerders en seingevers (bij de spoorwegen), verpleegsters, kin
derverzorgsters, nachtwakers, architecten, loodgieters, schrijn
werkers en hulptuiniers (stad Brussel en gemeente Oudergem). 

Volgens dat arrest moet de afwijking van lid 4 van artikel48 van 
het E.E.G.-Verdrag beperkend worden uitgelegd : « Door deze be
paling worden een aantal betrekkingen die, a! dan niet recht
streeks, deelneming aan de uitoefening van het openbaar gezag 
inhouden en die werkzaamheden omvatten strekkende tot be
scherming van de algemene belangen van de Staat of van andere 
open bare lichamen, aan de werkingssfeer van de eerste drie leden 
van artikel 48 onttrokken. Dergelijke betrekkingen onderstellen 
immers bij de functionaris een bijzondere band van solidariteit 
ten opzichte van de Staat en een wederkerigheid van rechten en 
plichten die de grondslag vormen van de nationaliteitsverhou
ding. ». In het arrest wordt aldus onderscheid gemaakt tussen de 
« overheidswerkzaamheden in eigenlijke zin >> en de « activiteiten 
die niet als typische overheidstaken zijn te beschouwen, doch die 
wegens hun aard wei behoren tot het gebied waarop het verdrag 
van toepassing is ». Het Jeidt eruit af dat de omschrijving van be
trekkingen t.o.v. het begrip « overheidsdienst >>,in de zin van arti
kel 48, lid 4, « afhangt van de vraag of de bedoelde betrekkingen al 
dan niet typerend zijn voor de specifieke taak van de overheid 
voor zover deze is belast met de uitoefening van het openbaar ge
zag en verantwoordelijk is voor de bescherming van de algemene 
belangen van de Staat ». (390). 

Onder de desbetreffende parlementaire vragen is er een (391), 
door volksvertegenwoordiger Simons op 25 oktober 1990 aan de 
minister van Binnenlandse Zaken gesteld : hij vroeg of het recht 
van de vreemdelingen om bij overheidsdiensten te werk te worden 
gesteld in betrekkingen waarmee geen zeer grate aansprakelijk
heid is gemoeid, van toepassing is op de gemeentediensten en kon 
worden toegekend aan de vreemdelingen die geen onderdanen wa
ren van de E.E.G.-Lid-Staten voor bepaalde gemeentebetrekkin
gen. In zijn antwoord op die vraag heeft de minister van Binnen
landse Zaken het stand punt van de Belgische regering uiteengezet 
en onder meer verklaard : " De bepalingen van het Verdrag van 

(390) Op 5 jan. 1988 werd de Belgische regering n.a.v. de rechtspraak van het Hof 
van Justitie officieel ingelicht over het standpunt van de Commissie m.b.t. de toegang 
tot overheidsbetrekkingen van de Lid-Staten (Publikatieblad van de Europese Ge
meenschappen, 18 maart 1988). 

(391) Zie a.m. de antwoorden van de regering: op vraag nr. 25 van de h. SUYKER
BUYCK, op 18 old. 1979 aan de Kamer gesteld ( Vr. en Antw., Kamer, 27 nov. 1979); op 
vraag nr. 225 van de h. SUYKERBDYCK, op 14 mei 1986 aan de Kamer gesteld ( Vr. en 
Antw., Kamer, 8 juli 1986); op vraag nr. 82 van de h. PATAER, op 23 feb. 1987 aan de 
Senaat gesteld ( Vr. en Antw., Senaat, 7 april 1987); op vraag nr. 8 van 19 dec. 1988 uit
gaand van de h. DID DEN ( Vr. en Antw. Senaat, 17 jan. 1989, nr. 53, p. 122); op vraag 
nr. 473 van de h. PERDIEU, op 19 aprill990 aan de Kamer gesteld (Vr. en Antw., Ka
mer, nr. 119, p. 9714-9715); op vraag nr. 107 van de h. PERDIEU aan de Kamer gesteld 
( Vr. en Antw., Kamer, 22 mei 1990, p. 9043). _ 
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Rome, zoals ze in voorkomend geval worden gei'nterpreteerd door 
het Hof van Justitie te Luxemburg, zijn rechtstreeks van toepasM 
sing in de interne rechtsorde van de Lid-Staten. Zij moeten de 
voorrang krijgen hoven alle interne rechtsnormen, oak boven de 
grondwettelijke _normen. Ten aanzien van de onderdanen van de 
Lid-Staten van de E.E.G. en voor de openbare betrekkingen die 
geen deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag noch 
verantwoordelijkheden bij het vrijwaren van de algemene belan
gen van de Staat of andere openbare overheden inhouden, heeft 
artikel 6 van de Grondwet, dat de openbare betrekkingen voor de 
Belgen voorbehoudt, in rechte geen uitwerking meer, ongeacht of 
dat betrekkingen bij de Staat of bij de plaatselijke besturen zijn. , 
(392) 

Explicieter kan de voorrang van de regel van een verdrag met 
rechtstreekse werking in de nationaalrechtelijke rechtsorde ho
ven de grondwetsregels niet worden erkend (393). 

Een nag recenter standpunt van de regering heeft betrekking op 
het conflict tussen het nag niet van kracht zijnde artikel 8 B, lid 1, 
van het Verdrag over de Europese Unie, opgemaakt te Maas
tricht op 7 februari 1992, en artikel4, tweede lid, van de Grondwet 
inzake het kiesrecht en verkiesbaarheid bij de gemeenteraadsver
kiezingen van vreemdelingen die onderdanen zijn van de Lid-Sta
ten van de Europese Unie. 

(392) Antwoord van de regering op de vraag nr, 603 van de h. Simons van 
25 okt. 1990, aan de Kamer (Vr. en Antw., Kamer, 1990-1991, nr. 138, p. 11.612). 

In de verklaring van grondwetsherziening van 17 okt. 1991 wordt gezegd dat o.m. 
art. 6, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet moet herzien worden. 

(393) Deze visie staat in tegenstelling met bet standpunt ingenomen door de Fran
se eerste minister en enkele maanden eerder uiteengezet in diens antwoord op de 
in apri11989 door de h. Xavier DENIAU gestelde parlementaire vraag : « Les traites 
occupent, dans la hi8rarchie des normes juridiques fran~aises, un rang inf8rieur ace
lui de la Constitution. Cette regie s'applique au droit communautaire, et notamment 
au droit communautaire derive. Des lors, si une contradiction apparaissait entre 
revolution de ce droit et nos prescriptions constitutionnelles, cette contradiction de
vrait etre soit invoquee par la France pour refuser la transcription dans son droit in
terne, des nouvelles normes communautaires, soit resorbee par une revision de la 
Constitution. Ce risque, auquelles representants de la France sont toujours attentifs, 
est toutefois limite, compte tenu de I' objet propre du droit communautaire, dont les li
mites sont tracees par le traite de Rome lui-m€me. Toute extension de ce champ qui 
porterait atteinte a un princiPe de valeur constitutionnelle, notamment au principe de 
la souverainete nationale, pourrait etre critiquee devant le Conseil constitutionnel 
dans les formes prevues par les articles 54 ou 61 de la Constitution. Cette voie de re
cours a ete rappelee par le Conseil constitutionnel dans sa decision n° 76-71 DC du 
30 decembre 1976, par laquelle i1 a precede a l'examen de la decision du Conseil des 
Communautes europeennes relative a 1'8lection de l'Assembl8e des Communautes au 
suffrage universe! direct. Quant ala jurisprudence de la Cour de justice des Commu
nautes europeennes, qui se borne a faire application du droit communautaire, elle ne 
saurait entrer en conflit avec les r9gles constitutionnelles francaises, des lors que le 
droit communautaire respecte lui-m€me ces r9gles ». Aanhaling van J. RIDEAU, 
« Constitution et droit international dans les Etat Membres des Communaub~s euro
p8ennes. R8flexions generale_s et situation frangaise », Revue franr;aise de droit con
stitutionnel, 1990, p. 259-296, inz. p. 264. 
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Artikel 8 B, lid 1, van het Verdrag van Maastricht bepaalt: « le
dere burger van de Unie die verblijf houdt in een Lid-Staat waar
van hij geen onderdaan is, bezit het actief en passief kiesrecht bij 
gemeenteraadsverkiezingen in de Lid-Staat waar hij verblijft, on
der dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die Staat. Dit 
recht wordt uitgeoefend onder voorbehoud van de nadere regelin
gen die op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het 
Europees Parlement voor 31 december 1994 met eenparigheid van 
stemmen door de Raad worden vastgesteld; deze nadere regelin
gen kunnen voorzien in afwijkingen wanneer zulks gerechtvaar~ 
digd wordt door bijzondere problemen in een Lid-Staat. » (394) 

Artikel 4 van de Grondwet bepaalt in het eerste lid : « de staat 
van Belg wordt verkregen, behouden en verloren volgens de regels 
bij de burgerlijke wet gesteld », en vervolgens in het tweede lid : 
« deze Grondwet en de overige wetten op de politieke rechten be
paleo welke de vereisten zijn waaraan men moet voldoen, bene
vens de staat van Belg, om die rechten te kunnen uitoefenen )>, Uit 
de even aangehaalde bepaling valt af te leiden dat de uitoefening 
van de politieke rechten, in de zin van die bepaling, en met name 
het recht om te kiezen en gekozen te worden in de verschillende 
politieke gemeenschappen van het Rijk, alleen voor de onderda
nen is weggelegd (395). 

(394) Het in die bepaling bedoeld recht om te kiezen en verkozen te worden zal en
kel worden uitgeoefend voor zover de gemeenschappen met eenparigheid van stem
men een regeling daartoe vaststellen v66r 31 dec. 1994. 

(395) «Aldus hebben alleen de Belgen, stelt bet advies van de Raad van State van 
6 mei 1992 betreffende bet wetsontwerp houdende goedkeuring van het verdrag van 
Maastricht, bet recht deel te nemen aan niet aileen de verkiezingen voor het vernieu
wen van de wetgevende kamers en van de gemeenschaps- of gewestraad, maar te
vens aan de verkiezingen met bet oog op de aanwijzing van de leden van de raden 
van de plaatselijke open bare lichamen. De vreemdelingen die al dan niet E.E.G.-on
derdaan zijn, hebben dus geen politieke rechten zoals bedoeld in artikel 4 van de 
Grondwet en kunnen derhalve niet deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen, 
noch als kiezers, noch als kandidaten op een kieslijst ». ( Gedr.St., Kamer, 1991-92, 
482/1, p. 69-72). 

Zie ook de adviezen van de Raad van State : 
- van 22 okt. 1980 betreffende wetsvoorstellen strekkende tot bet verlenen aan ai

le vreemdelingen van het recht om voor de gemeenteraden en de federatie- of agglo
meratieraden te kiezen en verkozen te worden, strekkende tot het uitsluitend verle
nen aan de vreemdelingen, onderdanen van een van de Lid-Staten van de Europese 
Economische Gemeenschap van bet recht om voor voormelde vergaderingen te kie
zen en verkozen te worden, strekkende tot bet verlenen aan welbepaalde vreemdelin
gen van bet recbt om voor gemeenteraden te kiezen, strekkende tot bet verlenen aan 
diezelfde vreemdelingen van bet recht om voor voormelde vergaderingen te kiezen 
en verkozen te worden benevens bet recht om bet ambt van burgemeester en scbe
pen uit te oefenen of de functie van een lid van de raad van een openbaar centrum 
voor maatscbappelijk welzijn te vervullen en strekkende tot bet verlenen aan de 
vreemdelingen die meer dan vijf jaar in Belgie verblijven van bet stemrecht voor de 
gemeenteraden en de federatie- of agglomeratieraden ( Gedr.St., Kamer, 1985-86, 262, 
nr. 2, p. 1-2); 

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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Er bestaat een tegenstrijdigheid tussen de twee normen, waar 
de verdragsnorm het recht om te kiezen en om gekozen te worden 
op gemeentelijk vlak wil toekennen aan << iedere burger van de 
Unie die verblijf houdt in een Lid-Staat waarvan hij een onder
daan is >> onder dezelfde voorwaarden als de onderdanen van die 
Staat, terwijl de grondwetsnorm het recht om bij de gemeente
raadsverkiezingen te kiezen en gekozen te worden alleen aan de 
Belgen toekent. De Raad van State heeft dan ook, in zijn advies 
van 6 mei 1992 over het voorontwerp van wet houdende goedkeu
ring van het Verdrag van Maastricht, terecht geoordeeld dat die 
strijdigheid slechts ongedaan kon worden gemaakt dank zij de 
herziening van artikel 4, tweede lid, van de Grand wet, waarmee de 
regering instemde. 

Er is evenwel een probleem van chronologische orde gerezen. 
Moest men die grondwetsbepaling herzien v66r de aanneming van 
de goedkeuringswet of kon die herziening worden uitgesteld, gelet 
op de bepalingen van artikel 8 B, lid 1, van het Verdrag die aan de 
Europese Raad de zorg opdragen (( de nadere regelingen vast te 
stellen voor de uitoefening van het recht om te kiezen en gekozen 
te worden bij de gemeenteraadsverkiezingen en zulks tot 
31 december 1994 ». De Raad van State oordeelde dat het Verdrag 
niet behoorde te worden goedgekeurd voordat artikel 4, tweede 
lid, van de Grondwet was herzien (396). De regering heeft hier de 
Raad van State niet gevolgd, daar zij van oordeel was dat artikel 8 
B van het Verdrag geen directe werking heeft en dat het Verdrag 
bijgevolg instemming van de kamers kon verkrijgen en bekrach-

(Vervolg noot van vorige biz.) 

- van 16 april 1986 betreffende een wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van 
het stemrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen van de agglo
meratieraden en de raden van federaties aan de vreemdelingen die meer dan vijf jaar 
in Belgie verblijven (Gedr.St., Kamer, 1985-86,262, nr. 2, p. 1-2); 

- van 6 maart 1991 i.v.m. het wetsvoorstel betreffende de raadpleging van de ge
meentebevolking ( Gedr.St., Senaat, 1988-89). 

Vgl. met het arrest van het Conseil constitutionnel de France van 9 apri11992, doc. 
nr. 92-308 DC, J.C.P., 1992, II, Jur, 21853, p.162 met noot van Nguyen Van Tong. 

(396) « Bij de tegenovergestelde werkwijze », leest men in zijn advies van 
6 mei 1992, « zou de wetgever immers een wet - de wet tot goedkeuring van het ver
drag - moeten aannemen die in strijd zou zijn met een bepaling van de Grondwet. 
Zij zou alleen kunnen worden opgevat als een bevel die de wetgevende macht zou wil
len geven aan de grondwetgevende macht om op een bepaald punt de Grondwet te 
wijzigen. Dit zou leiden tot verwarring tussen de verantwoordelijkheden van de wet
gevende macht en die van de grondwetgevende macht. Bovendien zouden hun verant
woordelijkheden hierdoor in omgekeerde volgorde komen te staan. In de eerste 
plaats behoort artikel 4, tweede lid, van de Grondwet te worden herzien; vervolgens 
moet het Verdrag betreffende de Unie worden goedgekeurd en bekrachtigd; ten slotte 
moeten zowel op het vlak van de Gemeenschap als op nationaal vlak de spelregels 
worden vastgelegd die de beginselen die voortaan in het E.E.G.-Verdrag zijn opgeno
men, in concreto toepassen. » ( Gedr.St., Kamer, B.Z., 1991-92, 482/1, p. 71.) 
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tigd worden voordat artikel 4 van de Grondwet zou worden her
zien (397). 

Naar in de pers verschenen informaties (398) die door hepaalde 
volksvertegenwoordigers tijdens de openbare vergadering van de 
Kamer op 14 juli 1992 zijn hevestigd (399), en overgenomen in een 
recent verslag van dekaan Delperee (400), hlijkt we! dat ter verant
woording van de beslissing van de regering de herziening van arti
kel 4 van de Grondwet niet voor te stellen zolang de Europese 
Raad geen nadere regelingen heeft vastgesteld voor de uitoefe
ning van het recht om hij de gemeenteraadsverkiezingen te kiezen 
of gekozen te worden, eerste minister Dehaene zich, o.m. in een 
verklaring in juni 1992, heroepen heeft op de voorrang van de 
verdragsnormen met rechtstreekse werking in de interne rechts
orde hoven de nationaalrechtelijke normen, met inhegrip van de 
grondwettelijke regels (401). Met dit argument werd gezegd dat, 
zodra het Verdrag van Maastricht van kracht zou zijn, het toch 
voorrang zou hehhen hoven de Grondwet. 

(397) « Nochtans », leest men in een commentaar van de regering bij de m~morie 
van toelichting, « heeft artikel8B van het Verdrag betreffende de Europese Ume geen 
onmiddellijk gevolg. Het bepaalt inderdaad het volgende : " Dit recht wordt uitgeoe· 
fend onder voorbehoud van de nadere regelingen die op voorstel van de Commissie 
en na raadpleging van het Europees Parlement voor 31 december 1994 met eenparig
heid van stemmen door de Raad worden vastgesteld; deze nadere regelingen kunnen 
voorzien in afwijkingen wanneer zulks gerechtvaardigd wordt door bijzondere pro
blemen in een Lid-Staat. " ~> 

De regering bevestigt bovendien dat de ratificatie van het Verdrag op zichzelf de 
instemming inhoudt met het principe van het actief en passief kiesrecht voor de bur
gers van de Europese Unie bij gemeenteraadsverkiezingen. 

De regering zal alles in het werk stellen om het principe van artikel 8B van bet 
Verdrag en de nadere regelingen die het vereist, onmiddellijk in de Belgische wetge
ving om te zetten. » (Gedr.St., Kamer, B.Z., 1991-92,482/1, p. 90). 

Zie ook de gelijkluidende verklaringen van de h. CLAES, vice-eerste minister en 
minister van Buitenlandse Zaken voor de Commissie van Buitenlandse Betrekkingen 
Bekn, Versl., Kamer, 20 mei 1992, p. 11-12; Gedr.St., Kamer, B.Z., 1991-1992, nr. 482/3, 
p, 18 en 64-65). 

Vgl. met de voorstellen tot herziening van art. 4 Gw., die op 20 mei 1992 door de 
heer Gol en op 29 mei 1992 door de beren Vogels en Simons bij de Kamer zijn inge
diend (Gedr.St., Kamer, B.Z., 1991-1992, nrs. 467/1 en 499/1). 

(398) V.HE et CDF, « Maastricht: les traites priment le droit interne», Le Solr, 4 ju
ni 1992; ALSTEENS, 0., « Le droit beige sous pavilion luxembourgeois »,La Libre Bel
gique, 4 juni 1992; DE FOSSA, C.,« De Maastricht ala politique beige», La Libre Bel
gique, 11 juni 1992; CDF, « Enfin 110 deputes pour voter Maastricht», La Libre Belgi
que, 15 juli 1992, 

Naar verluidt zullen deze verklaringen van de Eerste Minister overgenomen wor
den in bet verslag dat Mevr. NEYTS-UYTI'EBROECK namens de Commissie voor de 
herziening van de Grondwet opstelde (Gedr.St., Kamer, 467/5), nog niet bekendge
maakt (zie Gedr,St., Kamer, B.Z., 1991-1992, nr, 482/3, p. 3-4). 

(399) Zie inzonderheid de verklaringen van Mevr. NEYTS-UYTTEBROECK en de 
h. GOL, C.R.A., H juli 1992, p. 564-566. 

(400) DELPEREE, F.,« La Belgique et !'Europe», Jour, proc., 12 juni 1992, p. 14-16, 

(401) Wat de kritiek op die verklaring betreft, zie de verklaringen van 
Mevr. NEYTS-UY'ITEBROECK en de h. GOL, C.R.A., 14 juli 1992, p. 564-566 en de stu
die van dekaan DELPEREE, geciteerd in voorgaande noot. 
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2o Strijdigheid 
tussen het nog niet van kracht zijnde verdrag en de Grondwet 

72. De strijdigheid tussen het nog niet van kracht zijnde verdrag 
en de Grondwet doet slechts in schijn en virtueel een conflict ont
staan : eigenlijk is er geen werkelijk en actueel conflict; een derge
lijk conflict immers onderstelt dat er strijdigheid bestaat tussen 
twee in werking getreden en bindende normen die beide een zelf
de toestand regelen. 

Aileen een regelmatig in werking getreden verdrag wordt in be
ginsel door de Belgische rechtscolleges toegepast (402). Bestaat er 
een tegenstrijdigheid tussen een verdrag dat nog niet in werking 
is getreden en de Grondwet, dan zijn de na het arrest-Le Ski van 
27 mei 1971 door de rechtspraak gehuldigde beginselen niet van 
toepassing, aangezien volgens die rechtspraak, daarop heb ik 
reeds gewezen, het bij verdrag bepaald internationaal recht in het 
nationaal recht niet voor de nationale normen kan gaan, dan op 
voorwaarde dat het verdrag van kracht is in de internationale 
rechtsorde en Belgie verbindt, dat het in de nationale rechtsorde 
uitwerking heeft, dat het regelmatig is bekendgemaakt en dat de 
normen ervan voldoende duidelijk en volledig zijn om rechtstreek
se werking te hebben in de nationale rechtsorde. 

Overigens kan evenmin de voorrang die het verdrag na zijn in
werkingtreding zal genieten, worden aangevoerd om de voorrang 
van de Grondwet hoven het nog niet in werking getreden verdrag 
te betwisten. 

Voor de inwerkingtreding van het verdrag bestaat aan de zijde 
van de Staat die aan de onderhandelingen heeft deelgenomen 
maar nog geen partij bij het verdrag is, geen enkele verplichting 
tot uitvoering, hoewel hij, indien hij het verdrag heeft onderte
kend, zich moet onthouden van aile handelingen die aan het ver
drag zijn voorwerp en doe! zouden ontnemen (403). De onderteke
ning onder voorbehoud van bekrachtiging is slechts « een vooruit
zicht van verdragsluiting » (404). 

(402) Nag niet in werking getreden verdragen zelfs van voorstellen van verdragen 
kunnen door de rechter in aanmerking worden genomen om de toepassing van een 
Belgische rechtsregel kracht bij te zetten. Hierover leze men door de door professor 
VERHOEVEN aangebaalde rechtspraak in de « Chroniques de jurisprudence », in 
B.T.I.R., 1976, nr. 5, p. 648; 1977, nr. 3, p. 401; 1978-79, nr. 12, p. 626; 1981-1982, nr. 5, 
p. 269; 1983, nr. 1, p. 758. 

(403) Volgens art. 18 van bet Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht moet 
« een Staat zich onthouden van bandelingen die een verdrag zijn voorwerp en zijn 
doel zouden ontnemen, indien : 

a) bij bet verdrag beeft ondertekend of de akten die bet verdrag vormen beeft uit
gewisseld onder voorbehoud van bekracbtiging, aanvaarding of goedkeuring, totdat 
bij zijn bedoeling geen partij te willen worden bij bet verdrag kenbaar beeft ge
maakt; of 

b) hij zijn instemming door bet verdrag gebonden te worden tot uitdrukking heeft 
gebracht in de periode die aan de inwerkingtreding van bet verdrag voorafgaat op 
voorwaarde dat deze inwerkingtreding niet onnodig wordt vertraagd ». 

(404) REDSLOB, R., Traite de droit des gens, Parijs, 1959, p. 93. 
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Hoewel de uitoefening van de grondwetgevende macht wordt be
perkt door de verdragen die ten aanzien van Belgi<\ (404bis) in 
werking zijn getreden, heeft de Grondwet in beginsel voorrang ho
ven de ontwerpen van verdragen of hoven de verdragen die ons 
land nag niet verbinden. Noch in de Grondwet, noch in de par le
mentaire voorbereiding daarvan wordt de opvatting gehuldigd dat 
de grondwettelijke beginselen in de regel niet van toepassing zou
den zijn op de internationale verdragen. In een indringende studie 
die hij in 1952 aan de Belgische Grondwet en de evolutie van de in
ternationale rechtsorde heeft gewijd, heeft professor Ganshof van 
der Meersch ( 405) zeer duidelijk gemaakt waarom men zich niet 
kan verenigen met de zgn. stelling van het voorbehouden gebied, 
volgens welke de soevereiniteit van de Staat beperkt is tot het 
nationaal belang, zodat de grondwettelijke regels geen toepassing 
zouden vinden op internationaal vlak dat buiten die soevereiniteit 
valt (406), en evenmin met de zgn. stelling van de afstand van 
staatsbevoegdheid, krachtens artikel 68 van de Grondwet, volgens 
welke er geen enkele beperking staat op de macht van de Koning 
in de uitoefening van de hem bij die bepaling verleende bevoegd
heid tot het sluiten van de verdragen (407). 

In beginsel kunnen de nag niet in werking getreden verdragen 
niet afwijken van de Grondwet. Deze bevat namelijk geen bepalin
gen zoals artikel 91, paragraaf 3, van de in 1985 en 1987 herziene 
Grondwet der Nederlanden, volgens hetwelk de kamers hun goed
keuring kunnen hechten aan een verdrag waarin bepalingen voor
komen die van de Grondwet afwijken of die ertoe verplichten 
daarvan af te wijken, voor zover de goedkeuring wordt gegeven 
met ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen 
(408). Verworpen werden namelijk de voorstellen om artikel 68 
van onze Grondwet derwijze te herzien dat de kamers hun instem
ming konden geven met verdragen die van de Grondwet afwijken, 
mits daarbij het voor een herziening vereiste quorum en dito 
meerderheid in acht is genomen (409). 

(404bis) Zie RIGAUX, M.F., La theorie des limites materielles a l'exercice de Ja 
fonction constituante, Brussel, 1985, inz. p. 149-198. 

(405) GANSHOF VANDER MEERSCH, W.J., « La Constitution beige et revolution 
de l'ordre juridique international », Ann.Dr.Sc.PoJ., 1952, p. 331-426, inz. p. 383-398. 

(406) Zie supra, nr. 70 en de aangehaalde verwijzingen in de noot 382. 

(407) Zie supra, nr. 70 en de aangehaalde verwijzingen in de noten 383 en 384. 

(408) Art. 91 van de herziene Grondwet vervangt de artt. 60, §§ 1 en 2, en 61-64 van 
de vroegere Grondwet. Wat de motieven betreft waarom de woorden « dan wel tot 
zodanig afwijken noodzaken »in de derde paragraaf van art. 91 werden gevoegd, zie 
KORTMANN, .C.AJ.M., De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987, Kluwer-Deventer, 
1987' p. 275. 

(409) Na sluiting van het.colloquium van 6 en 7 mei 1965 betreffende de aanpassing 
van de Grondwet aan de mternationale werkelijkheid is een redactiecomit€ opge
richt. Dit comit€ heeft een tekst voorgesteld. Punt 3 daarvan bepaalde o.m. dat in de 
verdragen die krachtens art. 25 gesloten waren of die van de Grondwet afwijken, « de 

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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Niettemin lijkt de regel volgens welke de nog niet in werking ge
treden verdragen niet van de Grondwet kunnen afwijken, niet 
absoluut te zijn : in zijn belangrijk werk over vergelijkend recht 
<< Treaty-Making Power and Constitution», waarnaar ik zou willen 
verwijzen, toonde professor L. Wildhaber, thans rechter in het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in 1971, aan dat de 
verdragen niet noodzakelijk aan alle grondwettelijke regels zijn 
onderworpen (410). 

73. De principiele voorrang die aan de Grondwet moet worden 
toegekend hoven de nog niet in werking getreden verdragen impli
ceert dat wanneer blijkt dat het verdrag bepalingen inhoudt die 
met de Grondwet niet te verenigen zijn, de autoriteiten die bij de 
procedure van goedkeuring of sluiting van het verdrag betrokken 
zijn, moeten kiezen voor een van de drie volgende mogelijkheden: 

a) Ofwel - de eerste mogelijkheid - moeten zij de bekrachti
ging van het verdrag weigeren, en als het gaat om een verdrag 
waarvoor instemming vereist is, moeten zij eveneens die instem
ming weigeren. 

Meestal wordt een verdrag gesloten door uitwisseling van de be
krachtigingen tussen de verdragsluitende Partijen. In Belgisch 
recht is de bekrachtiging de akte waarbij de Koning Belgie op in-

(Vervolg noot van vol'ige biz.) 

Kamers (de resolutie) slechts konden aannemen indien de voor de herziening van de 
Grondwet opgelegde aanwezigheids- en meerderheidsvereisten zijn vervuld. Dezelf
de bepaling werd overgenomen in de vijfde paragraaf van bet in 1971 door de Eerste 
Minister en de Minister van Buitenlandse Zaken toegezonden werkdocument waarin 
een nieuwe tekst voor artikel 68 van de Grondwet is voorgesteld » ( Gedr.St., Senaat, 
1970-71, 596, p. 1-2). 

Er is geen sprake meer van de met de Grondwet strijdige verdragen in het in 1971 
door de Commissie voor de herziening van de Grondwet goedgekeurde voorstel van 
nieuwe tekst voor art. 68, waarin o.m. in § 5 werd bepaald dat « Verdragen die geslo
ten worden krachtens artikel 25bis moeten worden goedgekeurd met inachtneming 
van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid gesteld voor de herziening 
van de Grondwet », (Gedr.St., Senaat, 1970-1971, nr. 596, p. 10-11.) 

De Senaatscommissie verstrekte de volgende uitleg i.v.m. deze tekst: « Ze acht het 
ook niet wenselijk dat de tekst zou vermelden dat de Kamers verdragen zouden kun
nen goedkeuren die strijdig zijn met de Grondwet, omdat op die wijze een nieuwe 
procedure voor Grondwetswijziging zou worden ingevoerd. » Verschillende !eden on
derstrepen daarbij dat bet probleem van een gebeurlijke afwijking van de Grondwet 
zich vooral zal voordoen bij de toepassing van artikel 25bis en dat de tekst praktisch 
kan volstaan, wanneer naar dit artikel wordt verwezen in verband met een bijzonde
re meerderheid. «A supposer », schrijft professor Jean SALMON,« qu'un trait€ com
porte une clause qui deroge ala Constitution, a defaut de precision ace propos dans 
la Constitution, le traite sera approuve ala majorite habituelle. II est en effet aussi ir
realiste de penser qu'une procedure de revision constitutionnelle sera entamee pour 
permettre I' adoption du traite, que de croire que le traite ne sera pas approuve par le 
Parlement, alors qu'il estime opportun de le faire. Est-il besoin de rappeler que c'est 
de cette maniere que furent adoptes les traites des Communautes europeennes dont il 
etait notoire qu'ils violaient force dispositions de la Constitution? » (SALMON, J., 
~ Les problemes d'adaptation de l'ordre juridique interne a l'ordre juridique 
international », in La re!orme de l'Etat - 150 ans apriJs l'indf:!pendance nationale, 
Bruxelles, 1980, p. 123-191, inz. p. 154-155. 

(410) WILDHABER, L., o.c., nr. 207, p. 382-384 
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ternationaal vlak verbindt door de plechtige bevestiging van de 
door een of meer volmachtdragers in zijn naam, aangegane en on
dertekende verbintenissen (411). 

Aangezien de bekrachtiging niet de uitdrukking is van een ge
bonden bevoegdheid waarbij het met treaty-making-power be
kleed lichaam automatisch een bij de handtekening afgedane juri
dische akte bevestigt, zijn de Staten die een verdrag hebben on
dertekend, niet verplicht het te bekrachtigen. De Belgische Staat 
kan, zonder internationaalrechtelijk aansprakelijk te worden, wei
geren een verdrag te bekrachtigen. « Ce refus de ratification », 
schrijft professor Rousseau, « pourra €tre un acte politiquement 
inopportun ou inamical; juridiquement il ne sera pas illicite. >> ( 412} 

Wat de instemming betreft waaraan bepaalde verdragen zijn on
derworpen, zij is een voorwaarde waarvan de werking in de natio
nale rechtsorde afhangt. Het staat, naar gelang van het geval, aan 
de kamers (413), aan de gemeenschapsraden (414) of aan de ver
enigde vergadering van de beide gemeenschapscommissies van 
Brussel-Hoofdstad (415) vrij te oordelen of die instemming aldan 
niet moet worden gegeven (416). 

(411) GANSHOF VANDER MEERSCH, W.J., « Les precedes nationaux de mise en 
vigueur des obligations souscrites et des accords conclus par le Gouvernement en 
droit beige », o.c., Verslagen van het IXe congres van vergelijkend internationaal 
recht, 1974, p. 700. 

(412) ROUSSEAU, C., Droit international public, dl. I, Parijs, 1970, p. 91-93. 
Zie ook BLIX, H., «The requirement of ratification », British Yearbook of Interna

tional Law; 1953, p. 352-380; ;DEROUSSE, F., « La ratification des traites », thesis 
Luik, 1935; FREYMOND, P., « La ratification des traib~s et le problBme des rapports 
entre le droit international et le droit interne »,thesis Lausanne, 1947; MERVYN JO
NES, J., FulJ powers and ratification, Cambridge, 1946, p. 66-157, 

(413) Art. 68 Gw. 

(414) Art. 16, Bijzondere Wet van 8 aug, 1980. 

(415) Art 63, Bijzondere Wet van 12 jan. 1989. 

(416) In tegenstelling met de rechtssystemen van sommige staten, voorziet geen 
enkele grondwettelijke bepaling dat de goedkeuring voor de bekrachtiging van het 
verdrag moet plaatsvinden. Art. 91, § 1, van de Grondwet voor het Koninkrijk der Ne
derlanden, bijvoorbeeld, stelt dat 1< Het Koninkrijk wordt niet aan verdragen gebon
den en deze worden niet opgezegd zonder voorafgaande goedkeuring van de Staten
GeneraaL De wet bepaalt de gevallen waarin geen goedkeuring is vereist », 

Sommige verdragen, zoals bijvoorbeeld het Statuut van de Raad van Europa, on
dertekend te Landen op 5 mei 1949 en goedgekeurd bij wet van 11 feb, 1950 en de 
twee verdragen houdende eenvormige wet inzake enerzijds de internationale koop 
van roerende lichamelijke zaken en anderzijds de totstandkoming van internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken, beide opgemaakt te 
's-Gravenhage op 1 juli 1964 en goedgekeurd bij wet van 15 juli 1970, werden bekrach
tigd vooraleer goedgekeurd te zijn, Dergelijke situatie is betreurenswaardig : ener
zijds wordt hierdoor een dichotomie tot stand gebracht tussen de geldigheid van de 
internationale rechtsorde en deze van de interne rechtsorde, aangezien een verdrag 
dat uitwerking kan hebben in de interne rechtsorde en dat geldig is overeenkomstig 
het internationaal recht, Belgie bindt alhoewel het geen uitwerking heeft in de inter-

(Zie vervolg noot op volgende biz.} 
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b) Ofwel - de tweede mogelijkheid - moeten de daartoe be
voegde overheden bij de ondertekening, bekrachtiging, aanvaar
ding van het verdrag of de toetreding daartoe, een voorbehoud rna
ken. Artikel 19 van het Verdrag van Wenen inzake het verdrags
recht sluit die mogelijkheid uit in drie gevallen: 

- indien voorbehoud verboden is door het verdrag; 
- indien het verdrag bepaalt dat slechts bepaalde voorbehou-

den, waaronder niet het voorbehoud in kwestie, kunnen worden 
gemaakt; 

- indien het voorbehoud niet verenigbaar is met voorwerp en 
doe! van het verdrag (417). 

c) Ofwel - de derde mogelijkheid - moeten de regering of de 
kamers, voor de bepalingen die onverenigbaar zijn met het ver
drag, de bij artikel 131 van de Grondwet bedoelde procedure op 
gang brengen tot de herziening van de Grondwet. 

De procedure is ingewikkeld en niet aangepast aan de vereisten 
van de internationale betrekkingen. Zij bestaat, ik mage eraan he
rinneren, uit drie fasen : 

- de eerste fase is de verklaring dat er redenen zijn tot herzie
ning (418); 

- de tweede fase is de ontbinding en de hernieuwing van de ka
mers (419); 

(VmyoJg noot van vo1'ige biz.) 

ne rechtsorde, en anderzijds strookt het weinig met de beginselen van de democratie 
dat de verdragen die onderworpen zijn aan een goedkeuring, Belgie op internationaal 
vlak binden, vooraleer de wetgevende kamers, bevoegd om die goedkeuring te verle
nen, deze stemmen. Volgens de wet van 6 jan. 1989 op bet Arbitragebof, en inz. het 
art. 3, § 2, is de Koning ecbter niet gehouden een verdrag dat aan goedkeuring onder
worpen is te bekrachtigen, al naargelang bet geval, voor bet verstrijken van de ter
mijn van zestig dagen na de bekendmaking van de instemmingsakte, dit is de ter
mijn voor het instellen van een beroep strekkende tot vernietiging voor het Arbitra
gehof, hetzij voor de uitspraak van bet arrest van hetzelfde Hof, waarbij het beroep 
verworpen wordt. (Vgl. LEJEUNE, Y., en BROUWERS, P., o.c., nr. 15, p. 675). 

(417) Zie, wat betreft : 
de aanvaarding van en bezwaar tegen voorbehouden, art. 20 van het Verdrag van 

Wenen inzake het verdragenrecht; 
de recbtsgevolgen van voorbehouden en bezwaren tegen voorbehouden, art. 21 van 

voormeld verdrag; 
het intrekken van voorbehouden en bezwaren tegen voorbehouden, art. 22 van 

voormeld verdrag; 
de procedure betreffende voorbehouden, art. 23 van voormeld verdrag. 

(418) Volgens art. 131, § 1, « beeft de wetgevende macht bet recbt te verklaren dat 
er redenen zijn tot herziening van zodanige grondwettelijke bepaling als zij aan
wijst ». 

(419) Art. 131, §§ 2 en 3, voorziet dat « na deze verklaring, beide Kamers van rechts
wege ontbonden zijn. Twee nieuwe Kamers worden overeenkomstig artikel 71 bijeen
geroepen ». 



- de derde fase is de beslissing over de aan de herziening on
derworpen punten (420), met dien verstande dat tot herziening 
niet k~n worden besloten dan met het quorum en een meerder
heid van twee derde. 
-Om beter te- kunnen voldoen aan de vere'isten van de interna

tionale betrekkingen, werden suggesties gemaakt om de herzie
ningsvoorwaarden van de Grondwet te milderen, ongeacht het 
voorwerp, of om ze enkel te versoepelen voor het geval waarin het 
gaat om de bekrachtiging van een met de Grondwet strijdig ver
drag. Tot op heden werden die suggesties niet aangenomen (421). 

Is er beslist dat de procedure tot herziening van de Grondwet 
wordt toegepast, dan moet de herziening van de betrokken grond
wettelijke bepaling, in beginsel, v66r de bekrachtiging van het ver
drag en, als het gaat om een aan instemming onderworpen ver
drag, v66r die instemming geschieden (422). 

74. V66r de inwerkingtreding van het verdrag ten aanzien van 
de Staat kan via diverse gerechtelijke toetsingen controle worden 
geoefend op de grondwettigheid van de wetgevende akte tot in
stemming met het verdrag of van het ontwerp van dergelijk akte, 
alsook op die van het verdrag zelf dat instemming heeft verkregen 
of meet verkrijgen. 

Zoals professor Lejeune en P. Brouwers schrijven : « il faut se 
rendre a l'evidence que le meilleur moyen d'attenuer le risque de 
dichotomie entre l'ordre juridique interne et l'ordre juridique in
ternational consiste a attaquer le probleme a la source en prenant 
des mesures permettant d'eviter autant que possible que Ia Belgi
que puisse etre liee internationalement par un traite contraire ala 
Constitution » (423). 

(420) Art. 131, §§ 4 en 5, is als volgt opgesteld: « Deze Kamers beslissen, in overeen
stemming met de Koning, over de punten die aan herziening zijn onderworpen. In dit 
geval mogen de Kamers niet beraadslagen wanneer niet ten minste twee derden van 
de leden waaruit elke Kamer bestaat, tegenwoordig zijn; en een verandering is aileen 
dan aangenomen, indien zij ten minste twee derden van de stemmen heeft verkre
gen ». 

(421) De tweede oplossing werd als gevaarlijk bestempeld. Zoals professor 
LEJEUNE en P. BROUWERS schrijven, « elle ouvre la voie a des revisions a "deux 
vitesses " : un revision rapide dans la matiere de la conclusion des traites et une revi
sion plus lente dans les autres cas, et ce, alors meme que les r€gles constitutionnelles 
en cause seraient considerees comme plus importantes dans le premier cas ». (LE
JEUNE, Y., en BROUWERS, P., et. cit., no 19, p. 676). 

(422) Men heeft bij de goedkeuring van het Verdrag van Maastricht kunnen vast
stellen dat moeilijkheden konden rijzen wegens deze voorwaarde, indien de met een 
grondwettelijke bepaling strijdige verdragsregel onduidelijk of onvolledig was, inz. 
omdat de verdragsregel vermeldde dat hij zal worden toegepast onder voorbehoud 
van de door een internationale overheid vast te stellen nadere regelingen die kunnen 
voorzien in afwijkingen gerechtvaardigd door de bijzondere bepalingen van een Lid
Staat. 

(423) LEJEUNE, Y., en BROUWERS, P., o.c., nr. 18, p. 875-676. 
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Wanneer het gaat om aan instemming onderworpen verdragen, 
moet onderscheid worden gemaakt tussen de preventieve centra
le, die namelijk aan de instemmingsakte voorafgaat, en de contro
le a posteriori, die dus na die akte geschiedt. 

75. De afdeling wetgeving van de Raad van State zorgt voor een 
preventieve controle, onder de voorwaarden van de artikelen 2 tot 
6 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State. De Raad on
derzoekt de grondwettigheid van het antwerp van wet, van decreet 
of ordonnantie tot instemming met het verdrag alsook van het ver
drag dat de instemming meet verkrijgen (424). De afdeling wetge
ving dient daarover van beredeneerd advies waardoor noch het 
parlement, noch de gemeenschaps- of gewestraden, noch de rege
ring, noch de gemeenschaps- of gewestexecutieven, noch de 
rechtscolleges, in rechte gebonden zijn (425). 

Het Arbitragehof is in de huidige stand van zaken niet bevoegd 
om bij wege van arresten preventief toe te zien op de grondwettig
heid van de ontwerpen van wetten, decreten of ordonnantien tot 
instemming met verdragen, noch op de grondwettigheid van ver· 
dragen die deze instemming nog moeten krijgen. 

In verschillende Europese Staten is het grondwettelijk rechts
college bevoegd om bij wege van arresten preventieve controle te 
oefenen op de grondwettigheid ter zake : zulks is het geval in 
Frankrijk (426), in Spanje (427), in Portugal (428) en Duitsland 

(424) Zie hieromtrent : SMETS, P.F., Les tra.ites internationaux deva.nt Ja. section 
de Jegislation du Conseil d'Etat {1948~1965), voorwoord van de h. SOMERHAUSEN, 
Brussel, 1986. 

(425) Uit bet recente voorbeeld van de goedkeuring van bet Verdrag van Maas
tricht blijkt dat wanneer de Raad van State advies uitbrengt wanneer er tussen een 
van de verdragsregels en een van de grondwettelijke bepalingen een tegenstrijdig
heid bestaat, het aangewezen is bet verdrag niet goed te keuren zolang de betrokken 
grondwettelijke bepaling niet herzien is, dit advies geen juridisch beletsel vormt om 
te beslissen dat bet verdrag door de Kamers kan worden goedgekeurd en bekrachtigd 
voordat de grondwetsregel wordt herzien. Zie evenwel art. Gec.W.R.v.St. 

(426) In Frankrijk bepaalt art. 54 van de Grondwet dat, op verzoek van de president 
van de Republiek, de eerste minister of de voorzitter van eiln van de wetgevende ver
gaderingen, vaststelt dat een internationaal verdrag een met de Grondwet strijdige 
bepaling inhoudt, de toelating tot bet bekrachtigen en bet goedkeuren ervan slechts 
mag verleend worden na een Grondwetsherziening. 

(427) Art. 95 van de Spaanse Grondwet bepaalt, naar bet voorbeeld van artikel 54 
van de Franse Grondwet, dat bet sluiten van een internationaal verdrag dat met de 
Grondwet strijdige bepalingen inhoudt, onderworpen is aan een voorafgaande Grond
wetsherziening en dat de regering of een van de Kamers zich tot bet grondwettelijk 
Hof kunnen wenden om uit te maken of die tegenstrijdigheid al dan niet bestaat. 
(BON, P., « Le Tribunal constitutionnel: etude d'ensemble »in BON, P., MODERNE, 
F., et RODRIGUEZ, J., « La justice constitutionnelle en Espagne, Paris-Aix-en-Pro
vence, 1984, p. 17-159, spec. p, 98~99). 

(428) In Portugal voorziet de Grondwet in haar art, 278, § 1, dat de President van de 
Republiek de grondwettigheid van de bepalingen van een internationaal verdrag dat 
het voor bekrachtiging onderworpen wordt ... , of van elk internationaal akkoord waar-

(Zie VeJ'Volg noot op volgende blz,) 
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(429). In die eerste drie Ianden voorziet de Grondwet uitdrukkelijk 
in die bevoegdheid. Is in Frankrijk de toetsing van de grondwettig
heid van de verdragen uitsluitend preventief (429bis), dan bestaat 
in Spanje, Portugal en Duitsland zowel een preventieve toetsing 
als een toetsing a posteriori. 

76. De toetsing a posteriori van de instemmingsakte, voordat het 
verdrag in werking treedt, wordt binnen zekere per ken door het 
Arbitragehof uitgeoefend en, binnen nag nauwere per ken, door de 
gerechtelijke en administratieve rechtscolleges. 

Noch artikel 107ter van de Grondwet, noch de bijzondere wet 
van 6 januari 1989, ik herhaal het, verlenen uitdrukkelijk aan het 
Arbitragehof de bevoegdheid om, bij wege van arresten, uitspraak 
te doen over de conflicten tussen de verdragen en de normen van 
nationaal recht. 

Zijn grondwettelijke en wettelijke bevoegdheid is beperkt tot 
toetsing van de verenigbaarheid van de wetten, decreten en ordon
nantien met bepaalde door of krachtens de Grondwet vastgestelde 
regels, en een verdrag is nu eenmaal geen wet, decreet of ordon
nantie (430). 

Maar de toetsing door het Arbitragehof is zowel van toepassing 
op de !outer formele - d.w.z. niet normatieve - wetten, decreten 
en ordonnantien als op de wetten, decreten en ordonnantien die 
wel normerend zijn. Die toetsing kan met name slaan op wetten, 
decreten of ordonnantien tot instemming met een verdrag, of-

{Ve1volg noot van vmige biz.) 
van het goedkeuringsdecreet hem voor ondertekening wordt voorgelegd, door het 
grondwettelijk Hof kan laten onderzoeken. De gevolgen van de uitspraak van het Hof 
worden in art. 279 omschreven : 1. zo het grondwettelijk gerecht een van de bepalin
gen van een decreet of van een internationaal akkoord ongrondwettig verklaart, 
wordt de tekst ervan onder veto van de President van de Republiek of van de Minis
ter van de Republiek gesteld en verwezen naar het orgaan dat hem gestemd heeft ... 
( ... ), 4. zo bet grondwettelijk gerecht een bepaling van een internationaal verdrag on
grondwettig verklaart, zal dit verdrag slechts bekrachtigd kunnen worden zo het in 
de Vergadering van de Republiek het met een tweederde meerderheid van de aanwe
zige vertegenwoordigers gestemd wordt. 

(429) In Duitsland voorziet de fundamentele wet geen voorafgaande toetsing van 
de grondwettigheid van de verdragen, doch volgens een in 1952 gevestigde recht
spraak van het Grondwettelijk Hof is hetzelfde Hof bevoegd om een wet strekkende 
tot de goedkeuring van een verdrag, voor diens afkondiging, aan de Grondwet te toet
sen (BEGUIN, J.C., Le contr6Je deJa constitutionnalite des lois en Republique fBdera
Je d'Allemagne, Paris, 1982, p. 72-78; FAVORED, L., Les cours constitutionnelles, Pa
ris, 1986, p. 59). 

(429bis) Zie infra, noot 507. 

(430) SMETS, P.F., « L'assentiment des Chambres h~gislatives aux traites interna
tionaux », Bruxelles, 1964, p. 77. 
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schoon dat « hoge voogdijakten » zijn, zonder normatief karakter 
(431). 

Krachtens de artikelen 1 en 3, paragraaf 2, van de bijzondere 
wet op het Arbitragehof van 6 januari 1989 is dat hof bevoegd om, 
bij wege van arrest, uitspraak te doen op de beroepen tot gehele of 
gedeeltelijke vernietiging van een wet, een decreet of een ordon
nantie waardoor een verdrag instemming verkrijgt, wegens scherr
ding van de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastge
steld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de 
Staat, de gemeenschappen en de gewesten, of van de artikelen 6, 
6bis en 17 van de Grondwet. De beroepen zijn slechts ontvanke
lijk, indien zij worden ingesteld binnen een termijn van zestig da
gen na de bekendmaking van de wet, het decreet of de ordonnan
tie. Die termijn kan niet worden heropend (431bis). 

Ingevolge artikel 107ter, paragraaf 2, tweede lid, 3°, van de 
Grondwet kan, zoals u weet, de bijzondere wetgever de bevoegd
heid van het Hof uitbreiden zodat het oak uitspraak kan doen over 
schending van andere artikelen van de Grondwet. 

Zoals alle andere beroepen tot vernietiging die onder het Arbi
tragehof ressorteren, kunnen de voormelde beroepen tegen een 
wet, een decreet of een ordonnantie waardoor een verdrag in~tem
ming verkrijgt, worden ingesteld hetzij door de ministerraad, of 
door de executieve van een gemeenschap of van een gewest, hetzij 
door iedere natuurlijke of rechtsperson die doet blijken van een 
belang, hetzij nag door de voorzitters van de wetgevende vergade
ringen op verzoek van twee derde van hun !eden (432). 

Ret Arbitragehof kan oak, onder de voorwaarden van de artike
len 19 tot 21 van de bijzondere wet, op vordering van de partij die 
een beroep tot vernietiging heeft ingesteld, schorsing uitspreken 
van de wet, het decreet of de ordonnantie waardoor een verdrag 
instemming verkrijgt en waartegen zo'n beroep gericht is. Blijk
baar echter zal een vordering tot schorsing van een akte houdende 

(431) DUMON, F., « La Cour d'arbitrage. Ses compE'ltences ... », o.c., p. 230; ERGEC, 
R., «LaCour d'arbitrage et l'assentiment aux traitE'ls internationaux )>,in Melanges of
ferts a Raymond Vanderelst, Brussel, 1986, p. 267-283; GILLET, E., Recours et ques
tions pr8judicielles a la cour d'arbitrage, Brussel, 1985, p. 40 e.v.; LEJEUNE, Y., en 
BROUWERS, P., « LaCour d'arbitrage face au contr6le de constitutionnalitE'l des trai
tE'ls » (op. cit., nr. 3, p. 671-676); MOUREAUX, S., en LAGASSE, J.P., La Courd'arbitra
ge, Brussel, 1984, p. 68-69; RIMANQUE, K., De regel is niet steeds recht, Antwerpen, 
1990, p. 25-30; SIMONART, H., La Gaur d'arbitrage, op. cit., p. 85-86; VELAERS, J., Het 
Arbitragehof, Antwerpen, 1985, p. 94-99; idem, Van Arbitragehof tot Grondwettelijk 
Hof, Antwerpen, p. 106 en 286-287. 

(431bis) Gedr.St., Senaat, Z. 1981-1982, nr. 246/2, p. 105 en 108; Gedr.St., Kamer, 
Z. 1982-1983, nr. 467/4, p. 6 en 21; zie ERGEC, R, «LaCour d'arbitrage et.., )>, o.c., 
p. 281; VELAERS, J., «Van ArbitragehoL. », o.c., p. 287, noot 1117. 

(432) Art. 2 van de Bijzondere Wet van 6 jan. 1989. 
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goedkeuring_ van een verdrag meestal zonder. be lang zijn als dat 
verdrag niet is bekrachtigd. (433) 

Mijns inziens zou het Hof eventueel oak bevoegd zijn om v66r 
de inwerkingtreding van het verdrag, bij wege van arrest, prejudi
cieel uitspraak te doen omtrent een vraag inzake schending door 
een wet, een decreet of een ordonnantie waardoor een verQrag in
stemming verkrijgt, van de regels die door of krachtens de Grand
wet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden be
voegdheid van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten of 
van de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet ( 434). Het laat zich 
aanzien dat het Hof slechts uitzonderlijk kennis zal nemen van 
prejudiciEHe vragen omtrent een akte tot insternming met een ver
drag, als dat verdrag, dat nog niet van kracht is geworden, geen ef
fect kan sorteren in de nationale rechtsorde (435). 

Zowel in het kader van vorderingen tot vernietiging als in het 
kader van prejudiciele vragen kan het Hof gewis bepaalde pun ten 
van de intrinsieke- en extrinsieke grondwettigheid van de eigen
lijke instemmingsakte toetsen. 

De, toetsing van de intrinsieke grondwettigheid van de instem
mingsakte is beperkt tot het onderzoek van de verenigbaarheid 
van die akte met de regels van de artikelen 6, 6bis en 17 van de 
Grondwet. _Dat een wet, een decreet of een ordonnantie geen norm 
bevat, betekent niet dat zij de grondwettelijke bepalingen niet 
zouden kunnen schenden. De vraag is of schending van die bepa
lingen hieraan kan te wijten zijn dat het verdrag dat instemming 
heeft verkregen, die bepalingen heeft geschonden. Met andere 

(433) Professor LEJEUNE en P. BROUWERS wijzen erop : « une demande en 
suspension ne pr€sente un interet pratique que dans le cas oU le.Roi a deja procede a 
Ia ratification d'un traite : un eventuel arret de suspension permettrait alors d'€viter 
que le trait€ ne produise des effets dans l'ordre juridique interne dans l'attente de la 
d€cision sur le recours en annulation 11, (LEJEUNE, Y., en BROUWERS, P., nr. 15, 
p. 675,noot 40.) 

(434) Uit de bepaling van art. 3, § 2, van de bijzondere wet van 6 jan. 1989, waarbij 
de bevoegdheid van het Arbitragehof om uitspraak te doen op beroepentot vernieti
ging van dergelijke wet, dergelijk decreet of dergelijke ordonnantie uitdrukkelijk er
kend wordt en waarbij de termijn voor dergelijk beroep tot zestig dagen herleid 
wordt, kan dan oak niet afgeleid worden dat de bijzondere wetgever de bevoegdheid 
van bet Arbitragehof om te antwoorden op prejudiciele vragen m.b.t. een instem
mingsakte op absolute wijze heeft willen uitsluiten. 

In de mate -dat de prejudiciele vraag de Belgische Staat niet dreigt in een toestand 
te brengen die onverenigbaar is met de verplichtingen' die voor hem voortvloeien uit 
bet verdrag waarmee hij ingestemd heeft, en uitsluitend in die mate, kanik mij aan
sluiten bij de overwegingen waarmee het Arbitragehof in zijn voormeld arrest van 
16 okt. 1991 zijn bevoegdheid om uitspraak te doen op prejudiciele vragen heeft ge
rechtvaardigd. (Arbitragehof, 16 okt. 1991, arrest nr. 26/91, rolnr. 192, J.T., 1992, 
p. 670). 

(435) In beginsel, verklaren de !ierechtelijke instanties de rechtsvorderingen niet 
toelaatbaar wanneer de eiser geen verkregen en dadelijk belang heeft, desalniette
min verklaren ze deze .toelaatbaar indien ze, zelfs tot verkrijging van een verklaring 
vail recht, zijn ingesteld oni schending van een ernstig bedreigd recht te voorkomen. 
(Art. 18 Ger.W.). 
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woorden, kan men zeggen dat de wet, het decreet of de ordonnan
tie waardoor instemming wordt verleend aan een verdrag dat op 
een intrinsiek ongrondwettigheidsgebrek berust, die ongrondwet
tigheid overneemt? 

Op dat punt kom ik dadelijk terug. Wat de toetsing van de ex
trinsieke grondwettigheid van de instemmingsakte betreft, die is 
beperkt tot het onderzoek van de naleving van de regels die door 
of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de 
onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de gemeenschappen en 
de gewesten, met welke regels de wet van 16 januari 1989 diverse 
regels inzake procedures van overleg, van betrokkenheid, van ad
vies, enz., heeft gelijkgesteld (436). 

Kan het Arbitragehof, op een beroep tot vernietiging van een in
stemmingsakte of op een prejudiciele vraag betreffende zodanige 
akte, punten van de intrinsieke of extrinsieke grondwettigheid 
van het verdrag zelf toetsen? Op die vraag heeft het Arbitragehof 
bevestigend geantwoord, althans wat de intrinsieke grondwettig
heid betreft. Ik herinner eraan dat het Arbitragehof in zijn arrest 
nr. 26/91 van 16 oktober 1991 heeft geoordeeld dat zijn toetsing 
" het onderzoek omvat van de inhoud van de bepalingen , van het 
verdrag, onder voorbehoud " dat het Hof, bij zijn toetsing, ermee 
rekening moet houden dat het niet gaat om een eenzijdige soeve
reiniteitsakte, maar om een verdragsnorm die ook buiten de inter
ne rechtsorde rechtsgevolgen teweegbrengt ». 

Men kan met het Arbitragehof aannemen dat de wet, het de
creet of de ordonnantie waardoor instemming wordt verleend aan 
een verdrag dat de artikelen 6, 6bis of 17 van de Grondwet 
schendt, dat ongrondwettigheidsgebrek overneemt (437). 

Evenzo, meen ik dat men moet aannemen dat de wet, het de
creet of de ordonnantie die instemming verleent aan een verdrag 
dat is uitgewerkt met miskenning van de regels tot verdeling van 
de bevoegdheid tussen de Staat, de gemeenschappen en de gewes
ten of van de ermee gelijkgestelde regels, die strijdigheid over
neemt ( 438). 

Voor de inwerkingtreding van het verdrag waaraan een Wet, een 
decreet of een ordonnantie instemming heeft verleend, omvat de 
toetsing door het Arbitragehof dan ook, in een zekere mate en via 

(436) Zie artikel 124bis van de bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het Arbitragehof, 
ingevoegd bij wet van 16 jan. 1989. 

(437) Professor LEJEUNE en P. BROUWERS mochten schrijven dat « €videmment 
la d€cision parlementaire d'approuver le trait€ est nettement distincte de celui-ci. 
Mais, priHant son concours au pouvoir executi£ pour assurer l'e££icacite interne des 
dispositions convenues avec l(es) autr(es) partie(s) contractante(s), le l€gislateur «au
torise » l'application eventuelle du trait€ taxe d'inconstitutionnalite et ainsi pourrait 
etre consider€ comme se rendant complice de l'irr€gularit€ commise par autrui. » (LE
JEUNE, Y., en BROUWERS, P., o.c., nr. 11, p. 673.) 

(438) Vgl. ERGEC, R., « LaCour d'arbitrage ... », o.c., inz. p. 274-276; VELAERS, J., 
HetArbitragehof, Antwerpen-Apeldoorn, 1985, p. 97. 
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de instemmingsakte, het inhoudelijk onderzoek van de bepalingen 
van het verdrag, alsmede van de organieke en formele voorwaar
den waaronder het is opgesteld, ondertekend of gesloten (439). 

Aldus, zou, v66r de inwerkingtreding van het verdrag, door het 
Arbitragehof, via de instemmingsakte, niet aileen het verdrag 
kunnen worden getoetst, waarin de grondwettelijke regels van ge
lijkheid voor de wet, van discriminatieverbod of van de vrijheid 
van onderwijs, worden miskend, maar oak het beweerde verdrag 
dat door een gemeenschapsexecutieve is ondertekend, terwijl nag 
geen bijzondere wet de modaliteiten heeft vastgesteld volgens wel
ke het verdrag had moeten gesloten worden, of het verdrag dat 
door de Koning is ondertekend in een aangelegenheid die tot de 
bevoegdheid van een gemeenschaps- of gewestraad behoort en bij 
de onderhandelingen waarvan de gemeenschaps- of gewestexecu
tieve niet betrokken werd, in strijd met artikel 81 van de bijzonde
re wet tot hervorming der inste!lingen van 8 augustus 1980 (440). 

Wat de gerechtelijke en administratieve rechtscolleges betreft, 
is het weinig waarschijnlijk dat zij, zoals ik zo6ven heb gezegd, 
tussen de instemming met het verdrag en de inwerkingtreding er
van kennis zouden moeten nemen van vorderingen of weren ten 
betoge dat de wet, het decreet of de ordonnantie waardoor het ver
drag instemming heeft verkregen of het verdrag zelf, ongrondwet
tig zijn. Als dergelijke vorderingen of weren voor hen worden aan
gebracht, zijn er drie gevallen mogelijk. 

Ofwel - eerste onderstelling die zowel voor de wetten en deere
ten als voor de ordonnantien geldt - is het zo dat de aangevoerde 
ongrondwettigheid afgeleid is uit schending van de regels tot ver
deling van de bevoegdheid tussen de Staat, de gemeenschappen 
en de gewesten of van de in de artikelen 6, 6bis en 17 van de 
Grondwet bedoelde regels, in welk geval het rechtscollege, krach
tens artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989, en onder 
voorbehoud van de in dat artikel gestelde uitzonderingen, ertoe 
gehouden is aan het Arbitragehof te vragen over die vraag uit
spraak te doen. 

Ofwel - tweede onderstel!ing die aileen betrekking heeft op de 
wetten en deere ten - volgt de aangevoerde ongrondwettigheid uit 
de schending van andere grondwettelijke regels; in dat geval meet 
het rechtscollege zich onbevoegd verklaren om zich over die on
grondwettigheid uit te spreken. 

Ofwel - derde onderste!ling die aileen betrekking heeft op de 
ordonnantien - volgt de ongrondwettigheid uit de schending van 
andere grondwettelijke regels : krachtens de artikelen 9, 63 en 69 
van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de 
Brusselse instellingen zal het rechtscollege de ongrondwettigheid 
van de ordonnantie en van het verdrag moeten toetsen. 

(439) Vgl. Arbitragehof, 16 okt. 1991, arrest nr. 26/91, rolnr. 192 (J.T., 1992, p, 670). 

(440) Vgl. ERGEC, R., «LaCour d'arbitrage ... », o.c., p. 274-276 en LEJEUNE, Y., en 
BROUWERS. P., o.c., nr. 13, p. 673-674. 
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3° Strijdigheid 
tussen het van kracht zijnde verdrag en de Grondwet 

77. Hier onderzoeken we nu het geval waarin, nadat het interna
tionaal verdrag in werking getreden is en bindend is voor de Staat, 
tussen dat verdrag en de Grondwet een strijdigheid in de natio
nale rechtsorde wordt vastgesteld. Het gaat hier niet meer om een 
schijnbaar en virtueel conflict : het conflict verdrag- Grondwet is 
echt en actueel. 

Mij dunkt dat bij het onderzoek van dat probleem een nieuw on
derscheid moet worden gemaakt naargelang de strijdigheid al dan 
niet te wijten is aan de onmiskenbare schending van een grond
wettelijke regel van fundamenteel belang inzake de bevoegdheid 
tot het sluiten van verdragen. 

a) Strijdigheid te wijten aan de onmiskenbare schending 
van een grondwettelijke regel van fundamenteel belang 

inzake de bevoegdheid tot het sluiten van verdragen 

78. Het Hof zal zich herinneren dat in de internationale rechtsor
de het verdrag weliswaar principieel voorrang heeft hoven de 
Grondwet in die zin dat een Staat-Partij zicb niet op de regels van 
zijn Grondwet kan beroepen ter rechtvaardiging van de niet-uit
voering van het verdrag, maar wanneer de instemming van de 
Staat om door een verdrag gebonden te zijn, is gegeven in strijd 
met een grondwettelijke regel inzake de bevoegdheid tot bet slui
ten van verdragen, die Staat dat feit niettemin kan aanvoeren ter 
ongeldigverklaring van zijn instemming, in zoverre die schending 
onmiskenbaar was en een regel van fundamenteel belang betrof 
(441). 

Wanneer in de nationale rechtsorde de strijdigheid tussen het in 
werking getreden verdrag en de Grondwet voortvloeit uit een on
miskenbare schending van een regel van fundamenteel be lang die 
door of krachtens de Grondwet is vastgesteld in verband met de 
bevoegdheid tot bet sluiten van de verdragen, kan de erkenning 
van de voorrang van die regel derhalve normaal geen afbreuk 
doen aan de regels van internationaal recht. 

In dat geval namelijk, afgezien nag van het feit dat bet niet onlo
gisch is in de nationale rechtsorde aan de Grondwet voorrang toe 
te kennen, vermits die voorrang oak geldt in de internationale 
rechtsorde, kan door de enkele omstandigheid dat de rechter voor
rang geeft aan de grondwettelijke norm om de toepassing van de 
verdragsnorm uit te sluiten, de Staat waarvan hij een orgaan is, 
niet internationaalrechtelijk aansprakelijk worden verklaard. 

79. Blijkbaar is er dan oak geen enkel bezwaar dat het Arbitra
gehof - binnen de hierna vermelde perken - de extrinsieke 
grondwettigheid van het van kracht zijnde verdrag toetst. 

(441) Zie supra, nr 55-62. 
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Dat Hof is dus zowel voor als na de inwerkingtreding van het 
verdrag bevoegd om bij wege van arrest uitspraak te doen op de 
beroepen tot vernietiging van een wet, een decreet of een ardon~ 
nantie waardoor een verdrag instemming verkrijgt, wegens on
miskenbare schending van de regels van fundamenteel be lang die 
door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen 
van de respectieve bevoegdheid van de Staat, de gemeenschappen 
en de gewesten tot het sluiten van verdragen, alsmede van de er
mee gelijkgestelde regels. Onder de bij de artikelen 19 tot 21 van 
de bijzondere wet gestelde voorwaarden kan het ook, op vordering 
van degene die een beroep tot vernietiging heeft ingesteld, de in
stemmingsakte schorsen. Het kan overigens zowel na als voor de 
inwerkingtreding van het verdrag, bij wege van een arrest, preju
dicieel uitspraak doen over een vraag inzake onmiskenbare scherr
ding door een instemmingsakte van een van die regels. 

Bij toetsing onderzoekt het Hof blijkbaar niet aileen of de eigen
lijke instemmingsakte die regels in acht heeft genomen, maar oak 
of deze zijn in acht genomen door het verdrag zelve waarop de in
stemmingsakte betrekking heeft. 

Wat opnieuw de gerechtelijke en administratieve rechtscolleges 
betreft, is het zo dat wanneer een vraag wordt opgeworpen over 
een onmiskenbare schending van een van die regels door een wet, 
een decreet of een ordonnantie waardoor instemming wordt gege
ven aan een in Werking getreden verdrag of door een verdrag 
waarvoor instemming is gegeven, die rechtscolleges, onder voor
behoud van de uitzonderingen van artikel 26, paragraaf 2, van de 
bijzondere wet van 6 januari 1989, verplicht zijn het Arbitragehof 
te verzoeken over die vraag uitspraak te doen. 

b) De andere tegenstrijdigheden 

80. Het probleem van de tegenstrijdigheid tussen het van kracht 
zijnde verdrag en de Grondwet blijkt aanzienlijk vee! kieser in de 
interne rechtsorde wanneer die tegenstrijdigheid niet voortspruit 
uit een onmiskenbare schending van een grondwettelijke regel 
van fundamenteel belang inzake de bevoegdheid tot het sluiten 
van verdragen, inzonderheid wanneer de regels van het verdrag 
en de Grondwet wegens hun inhoud onverenigbaar blijken. 

Dat probleem is door de Staten op de meest uiteeenlopende wij
ze opgelost; uit de vergelijkende studie ( 442) blijkt dat die oplos-

(442) CANSEL, E., « Hi€rarchie des normes constitutionnelles et sa formation dans 
Ia protection des droits fondamentaux », Rapport general de la VIlle Conference des 
Cours constitutionnelles europeennes (Ankara 7-10 mei 1990} Ankara 1990· CASESE 
A., « Modern Constitutions and International Law», Recueil des Cours de i'Academi~ 
de droit international, 1985, dl. III, p. 341-475; DARMON, M., « Juridictions constitu
tionnelles et droit communautaire », Rev.trim.dr.eur., 1988, p. 217-251; 
DRZEMCZEWSKI, A., European Human Rights Convention in Domestic Law, Ox
ford, 1983; EISEN, M.A.,« L'interaction des jurisprudences constitutionnelles natio
nales et de Ia jurisprudence de la Cour europeenne des droits de l'homme »,in Conseil 
constitutionnel.et Cour europeenne des droits de l'homme, Parijs, 1990, p. 137-215; 
ISAAC, G., Drmt communautaire general, Parijs, 2e druk, 1989 p. 171-182; KOVAR, R., 

(Zie vervolg noot op volgende blz.) 
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singen in twee verschillende groepen systemen kunnen worden 
onderverdeeld : de dualistisch gerichte systemen en aanverwante, 
en de monistisch gerichte systemen en aanverwante. 

81. Het is bekend dat volgens de dualistische doctrine de inter
nationale rechtsorde en de nationale rechtsorde moeten worden 
beschouwd als twee evenwaardige en onderscheiden rechtsstel
sels die nooit worden vermengd, hetgeen betekent dat de interne 
rechtsorde een eigen waarde heeft die los staat van haar overeen
stemming met de internationale rechtsorde. Volgens de logika van 
die leerstelling heeft het internationaal verdragsrecht, in het in
tern recht, geen voorrang op de nationale rechtsnormen. Toetsing 
van de intrinsieke grondwettigheid van de verdragen is dus wel 
zinvol, maar toetsing van de Grondwet en de wetten aan de ver
dragen is dat hoegenaamd niet. 

Hoewel allicht geen enkele Staat die doctrine integraal heeft 
overgenomen, leeft die dualistische tendens toch bij heel wat Sta
ten. Het kan zelfs niet worden betwist dat die tendens in de mees
te Staten de bovenhand heeft, in die zin dat het bij wet goedge
keurde verdrag in de hierarchie van de interne rechtsnormen 
doorgaans evenwaardig is aan de wet, zodat, ingevolge het ada
gium « lex posterior derogat legi priori », het vigerend verdrag we
liswaar voorrang heeft op de vroegere wet maar daarentegen de 
Grondwet en de latere wet moet laten voorgaan. 

Het baart derhalve geen opzien dat de twee Ianden waar de 
dualistische tendens de meeste opgang maakt in de teksten van 
het positief recht en in de rechtspraak, die landen zijn waar de 
dualistische doctrine bij de auteurs het grootste sukses heeft ge
had, te weten Duitsland en Italie (443). 

(Vervolg noot van vol'ige biz.) 

« Rapports entre droit communautaire et droits nationaux », in Trente ans de droit 
communautaire, Brussel-Luxemburg, 1981, p. 115 e.v.; LOUIS, J.V., L'ordre juridique 
communautaire, 5e druk, Brussel1989; OLMI, G.,« L'application judiciaire des trait8s 
internationaux dans la Communaute europ8enne et ses Etats membres », in MBlan
ges Teitgen, Parijs 1984, p. 355-406; idem, « Les Hautes juridictions nationales, juges 
du droit communautaire », in Liber amicorum P. Pescatore, Baden-Baden 1987, 
p. 499-536; POLAKIEWICZ, J., « La mise en oeuvre de la Convention europ8enne des 
droits de l'homme en Europe de l'Ouest », Raad van Europa, Straatsburg 1991; POLA
KIEWICZ, J., en JACOB-FOLTZER, V., «The European Human Rights Convention in 
domestic Law :The impact of the Strasbourg case-law in States when direct effect is 
given to the Convention», Human Rights Law Journal, 1991, p. 65-85 en p. 125-142; RI
DEAU, J., «Constitution et droit international dans les Etats membres des Commu
nautes europ8ennes », Revue fram;aise de droit constitutionnel, 1990, p. 260-296 en p. 
425-454; WAELBROECK, M., Traites internationauxetjuridictions internes, Brussel, 
1969; WILD HABER, L., Treaty-Making Power and Constitution. An international and 
comparative study, Bazel-Stuttgart 1971. 

(443) De twee belangrijkste werken ter verdediging van de dualistische leer zijn 
ongetwijfeld deze van Triepel ( VOlkerrecht und Landes1·echt, Leipzig, 1899, Franse 
vertaling door R. BRUNET metals titel Droit international et droit interne, 1920) en 
van ANZILOTI'I (Il diritto internazionale nel quidizi interni, Bologna, 1905, Cours de 
droit international, Franse vertaling door G. GIDEL, 1929). 
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82. In Duitsland ( 444) is het zo dat onder invloed van de dualis
tische doctrine, die door de meeste auteurs wordt bijgetreden, de 
werking van een verdrag in de interne rechtsorde zijn verantwoor
ding vindt door een proces van omvorming van de normen van het 
verdrag, welke omvorming normalerwijze door een gewone wet 
gebeurt. 

De meeste verdragen die de bondsregering sluit, moeten door 
een wet (Zustimmungsgesetz) worden goedgekeurd. Artikel 59, 
tweede lid, van de fundamentele wet bepaalt immers dat de ver
dragen betreffende de politieke betrekkingen van de Bondstaat 
(445) en de verdragen betreffende wetgevende aangelegenheden 
(446) door de wetgever moeten worden goedgekeurd. In de prak
tijk worden de door de bondsregering gesloten verdragen waarvan 
de uitvoering alleen een administratief reglement of gewone admi
nistratieve maatregelen vereist, niet door een wet goedgekeurd. 
De wetten houdende goedkeuring van een verdrag hebben een 
dubbele functie: zij machtigen de Bondspresident om het goedge-

(444) Art. 24, § 1, van de Fundamentele Wet kent de Federatie de mogelijkheid toe 
om « bij wet soevereiniteitsrechten aan internationale instellingen over te dragen ~ 
en § 2 laat haar toe « om zich, in het belang van het vredesbehoud, in een systeem van 
collectieve wederzijdse veiligheid te integreren. In welk geval ze metal de soevereini
teitsbeperkingen zal instemmen die noodzakelijk zullen blijken om een duurzame 
vrede in Europa en tussen de wereldstaten onder ling te bewerkstelligen en te waar
borgen ». 

Volgens art. 25, « roaken de algemene bepalingen van het internationaal recht inte
grerend deel van het federaal recht uit. Ze hebben voorrang hoven de wetten en 
scbeppen rechtstreekse rechten en verplicbtingen voor de bewoners van het federaal 
grondgebied ». Er wordt ecbter algemeen aanvaard dat de bepaling van art. 25 enkel 
op verdragen toegepast wordt in de mate dat een algemene bepaling van het interna
tionaal recht door dit artikel bedoeld wordt. 

BEGUIN, J.C., Le contr6Ie deJa constitutionnalite des lois en Republique federale 
d'Allemagne, Parijs, 1982, inz. p. 72 et 78; DARMON, M., o.c., p. 226-228 en p. 237-240; 
FROMONT, M., en RIEG, A, Introduction au droit allemand, dl. I, Parijs, 1977, p. 
183-185; FROWEIN, J.A., «Federal Republic of Germany», in JACOBS, F.G., en RO
BERTS, S. (uitg.) The effects of Treaties in Domestic Law, 1987, p. 63 e.v.; HERZOG, 
R., La hierarchie des normes constitutionnels et sa fonction dans la protection des 
droits fondamentaux en droit allemand, Revue universelle des droits de l'homme, 
1990, p. 280-288; OLMI, G., « Les bautes juridictions ... », o.c., p, 509-511; POLAKIE
WICZ, J., o.c., p. 8-9; POLAKIEWICZ, J., en JACOB-FOLTZER, V., o.c., p. 78-81; RI
DEAU, J., o.c., p. 425-429; TOMUSCHAT, C.,« Les rapports entre le droit communau
taire et le droit interne allemand dans Ia jurisprudence recente de Ia Cour constitu
tionnelle allemande», Cahiers de droit europeen, 1989, p. 163-178; WILD HABER, L., 
o.c., p. 215-218, p. 354-357 en p. 366-367, 

(445) Onder politieke verdragen verstaat men de verdragen « betreffende het in
stellen, het versterken en bet uitbreiden van de macbt van een Staat t.a.v. andere 
Staten », in de regel betekent zulks zowel de niet-aanvalsverdragen, de alliantiever
dragen en de verdragen betreffende politieke samenwerking als de handelsverdra
gen die een grotere politieke betekenis hebben (FROMONT, M., en RIEG, A, o.c., 
p. 184). 

(446) Onder verdragen inzake wetgeving verstaat men de verdragen waardoor de 
Federatie verplicbtingen aanvaardt waarvan de uitvoering bet stemmen van een fe
derate wet noodzakelijk maakt, wat steeds het geval is telkens als partikulieren be
perkingen opgelegd worden (materie uitsluitend bij wet geregeld of gesetzlicher Vor
behalt) (FRO MONT, M., en RIEG, A., o.c., p. 184). 
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keurde verdrag te ratificeren en zij maken van de inhoud van het 
verdrag intern Duits recht (447). 

De opname van een verdrag bij Zustimmungsgesetz, overeen
komstig artikel 59, § 2, van de fundamentele wet, verleent aan het 
verdrag het statuut van bondsrecht. 

De fundamentele wet bepaalt de rang niet van het verdrag in de 
interne rechtsorde. De Duitse rechtspraak en rechtsleer, uitgaan
de van de Duitse juridische traditie die steunt op een dualistische 
opvatting van de verhouding tussen de internationale rechtsorde 
en de nationale rechtsorde, oordelen dat het statuut van het ver
drag in het intern recht afhangt van de rang die het bij zijn opna
me in dat recht krijgt (meestal een wet, maar soms een ordonnan
tie of een administratief reglement). Doorgaans wordt aangeno
men dat het verdrag de rang heeft van een gewone wet. Bij con
flict tussen verdrag en een wet wordt het beginsel dat een wet een 
vroegere wet opheft, in zoverre zij daarmee strijdig is, toegepast 
(448). 

Het beginsel dat bij conflict tussen de norm van een verdrag met 
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde en een nationale 
rechtsregel de internationale norm voorrang heeft, wordt dus niet 
erkend. De rechtscolleges pogen in de mate van het mogelijke de 
wetten uit te leggen-overeenkomstig de verbintenissen-die uit het 
verdrag volgen, op grand van het vermoeden dat de wetgever 
wordt geacht die verbintenissen niet te hebben geschonden bij het 
aannemen van een nieuwe wet (449). In een arrest van 
26 maart 1987 heeft het Grondwettelijk Hof evenwel aangenomen 
dat de bepalingen van het Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens voorrang zouden tnoeten krijgen op de latere wetten, be~ 
halve wanneer kan worden aangetoond dat de wetgever het an
ders heeft gewild (450). 

(447) HERZOG, R., o.c., inz. p. 279. 

(448) FRO MONT, M., en RIEG, A., o.c., p. 184-185; HILF, M., «.Ranger E.M.R.K. im 
deutschen Recht», in Mahrenholz, E., Hil£, M., Klein, E., Entwicklung der Menschen
rechte innerhalb der Staaten des Europarats, 1987, p. 19 e.v., inz. p. 39. 

Zie o.m. : Federaal Hof van Justitie (Bundesgerichtshof), 12 juli 1966, BGH st. 21, 81 
(84); Opperste gewestelijke rechtbank Berlijn (Kammergericht), 1 sept. 1981, FAM RZ 
1982, 95 (96); Federaal Grondwettelijk Hof (Bundesverfassungsgericht), 
26 maart 1987, Eu GRZ 1987, 203 (206). 

(449,) Uit de rechtspraak blijkt dater een algemeen beginsel bestaat van open hou
ding t.a.v. het internationaal recht (VOlkerrechtsfreundlichkeit des nationalen 
Rechtsordnung« ) dat opgenomen is in verschillende bepalingen van de Fundamente
le Wet en volgens hetwelk de gerechten ervoor moeten zorgen de maximale uitwer
king van het internationaal recht in de interne rechtsorde te bewerkstelligen, wat 
hen ertoe leidt een verzoenende interpretatie te verkiezen in geval van openlijk con
flict tussen het verdrag en de Grondwet of een latere wet (FRO MONT, M., en RIEG, 
A., o.c., p. 185). 

(450) B Verf GE 74, 358 (370) en Eu GRZ, 1987, 203 (206). 
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Hoewel de fundamentele wet niet uitdrukkelijk bepaalt dat de 
internationale verdragen aan de Grondwet kunnen worden geM 
toetst, oordeelt het Grondwettelijk Hof tach dat de verdragen de 
waarde hebben van de wet waardoor zij in de interne rechtsorde 
uitwerking hebben gekregen en dat niet hetverdrag maar die wet, 
zoals de andere wetten, aan de Grondwet kan worden getoetst bij 
wege van exceptie op verwijzing door een rechter of bij wege van 
een rechtsvordering die zelfs door een prive-persoon kan worden 
ingesteld, als die de schending van een fundamenteel, door de fun
damentele wet gewaarborgd, recht aanvoert (451). Elk verdrag 
kan dus, via de goedkeuringswet, voor ongrondwettelijk worden 
gehouden. In de mate van het mogelijke tracht het Grondwettelijk 
Hof, om het conflict te vermijden, door zijn uitlegging de Grand
wet en het verdrag te verzoenen. Tach valt op te mer ken dat het 
Grondwettelijk Hof, in een beslissing van 14 mei 1986, - blijkbaar 
de enige beslissing die de ongrondwettigheid van een verdrag 
heeft vastgesteld- artikel1, § 1, van de Duitse wet van 5 septem
ber 1972, betreffende het Duits-Russisch akkoord van 11 augus
tus 1971 tot het vermijden van de dubbele belasting inzake inkom
sten- en vermogensbelasting, heeft vernietigd in zoverre het on
verenigbaar is met het beginsel van de rechtsstaat, vastgelegd in 
artikel 20 van de fundamentele wet (452). 

Met betrekking tot het gemeenschapsrecht verklaart het Grond
wettelijk Hof zich bevoegd om vast te stellen dat het primaire ge
meenschapsrecht niet van toepassing is. In zijn rechtspraak met 
betrekking tot zijn bevoegdheid om het afgeleid gemeen
schapsrecht te toetsen aan de bepalingen van de fundamentele 
wet hebben zich ontwikkelingen voorgedaan die nu eens gunstig, 
dan weer ongunstig waren t.a.v. de voorrang van het gemeen
schapsrecht. In tegenstelling tot een vroegere evolutie, die eerder 
in het voordeel van die voorrang verliep, zoals onder meer bleek 
uit de beslissingen van 18 oktober 1967 (453) en 9 juni 1971 (454), 

(451) Wat betreft de toetsing van de grondwettigheid van de verdragen in de prak
tijk in Duitsland, zie WILDHABER, L., o.c., p. 366-369, nr, 197. 

(452) LEJEUNE, Y., en BROUWERS, P., o.c., nr. 5, p, 672, noot 11. 

(453) Nate hebben overwogen dat het niet kon oordelen, op grand van art 93, § 4, 
(a), van de Fundamentele Wet, over de bandelingen van gemeenschapsinstellingen, 
die <t- handelingen zijn uitgaande van een door bet verdrag in leven geroepen en dui
delijk van de openbare macht van de Lid-Staten te onderscheiden bijzonder," supra
nationaal ", openbaar gezag » en dat bet de gewone recbtbanken behoorde de verenig
baarheid van de nationale maatregelen met de gemeenschappelijke bepalingen te 
toetsen, heeft het Grondwettelijk Ho£ in zijn beslissing van 18 okt. 1967 een voorbe
houd geformuleerd m.b.t. zijn bevoegdheid om de eerbiediging door het gemeen
schapsrecht van de door de Fundamentele Wet gewaarborgde grondrechten te toet
sen : « Er wordt bier niet geoordeeld over de vraag of het Federaal Grondwettelijk 
Ho£, in een recbtsgeldig ingeleid geding, het gemeenschapsrecht mocht beoordelen in 
het licht van de bepalingen van de Fundamentele Wet die de grondrechten waarbor
gen en in welke mate het dit zou mogen doen, aangezien deze vraag duidelijk afban
kelijk is van de beslissing over de voorafgaandelijke vraag met ruimere draagwijdte 
of ·men mag spreken, en in welke zin, van een band van ondergeschiktheid van de 

{Zie vervolg noot 453 en noot 454 op volgende blz.) 
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werd in een ordonnantie van 29 mei 1974 gesteld dat het Grond
wettelijk Hof bevoegd is om de gemeenschapsverordeningen te 
toetsen aan de bepalingen van de fundamentele wet inzake de funM 
damentele rechten (455). Het Grondwettelijk Hof heeft die uit-

(Vervolg noot van vorige biz.) 

E.E.G.-instellingen aan bet systeem van de fundamentele rechten van de Duitse 
Bondsrepubliek, m.a.w. of en in welke mate de Duitse Bondsrepubliek de gemeen
schapsinstellingen van die band heeft kunnen bevrijden toen ze, overeenkomstig 
art. 24, § 1, van de Fundamentele Wet, soevereiniteitsrechten aan de Gemeenschap 
overgedragen heeft » (B.Verf GE, 22, p. 293, 296, 299}; Europarecht, 1968, p. 34. 
Rev.tl'im.d1·.eur., 1968, p. 203; DARMON, M., o.c., p. 226; LOUIS, J.V., o.c., nr. 120, 
p. 142; RIDEAU, J., o.c., p. 426). 

(454) De stelling betreffende de verhoudingen tussen bet gemeenscbapsrecbt en 
bet intern recbt weergegeven in de beslissing van 18 okt. 1967, werd bevestigd door 
bet arrest van het Hof van 9 juni 1971 :«De bekrachtiging van het E.E.G.-Verdrag » 
stelt het arrest« heeft een autonome rechtsorde in het leven geroepen waarvan de be
palingen uitwerking hebben in de interne rechtsorde en door de Duitse gerechten 
moeten nageleefd worden ». « Volgens de interpretatie van het Hof van Justitie van 
de Europese gemeenschappen », zijn deze gerechten ook gehouden « de rechtsregels 
toe te passen die, al gaan ze van een autonome soevereiniteit zonder uitstaans met de 
Staat uit, een rechtstreekse uitwerking hebben in de interne juridische orde .en voor
rang hebben hoven de strijdige nationale bepalingen en die zelfs in de plaats ervan 
komen vermits bet de enige manier is om de aan de onderdanen van de Gemeen
schap toegekende subjectieve rechten te verwezenlijken » (B Verf GE, 31, p. 145, 174; 
Europarecht 1972, p. 56; DARMON, M., o.c., p. 226-227; LOUIS, J.V., o.c., nr. 120, p. 142 
en nr. 129, p. 150-151; RIDEAU, J., o.c., p. 426). 

(455) In 1970 werd de vraag betreffende de fundamentele rechten door de adminis
tratieve rechtbank te Frankfurt bij het Hof van Justitie aanhangig gemaakt. 

Het Hof van Justitie heeft hierop geantwoord in zijn arrest van 17 dec. 1970 inzake 
lnternazionale handelsgesellschaft (zaak 11170, Jur.H.v.J. 1970, p. 1125) door te over
wegen, zoals men zich herinnert, dat « beweerde inbreuken op grondrechten zoals die 
in de constitutie van een Lid-Staat zijn neergelegd of op de beginselen van bet consti
tutioneel bestel van een Lid-Staat, derhalve aan de rechtsgeldigheid van een hande
ling der Gemeenschap of aan de werking der handeling op het grondgebied van die 
staat niet kunnen afdoen ». 

Op het incidenteel beroep van dezelfde administratieve rechtbank, heeft het 
Grondwettelijk Hof op 29 mei 1974 een bescbikking gewezen die strijdig is met de 
rechtsleer van voormeld arrest van bet Hof van Justitie. 

Het Grondwettelijk Hof, oordelend dat de gemeenschappelijke rechtsorde de be
scherming van de fundamentele rechten onvoldoende waarborgde, heeft zich be
voegd verklaard om door middel van incidentele beroepen de verenigbaarheid van de 
gemeenschapsreglementen met de bepalingen van de Fundamentele Wet betreffende 
de grondrechten te toetsen « zolang » het gemeenscbapsrecht geen geschreven, door 
het Parlement gestemde en aan de catalogus van de Fundamentele Wet gelijkwaardi
ge lijst van grondrechten zou inhouden. De interne rechter die derhalve oordeelt dat 
een gemeenschappelijke maatregel een van deze bepalingen schendt, moet de vraag 
aan bet Hof stellen; voor bet geval bet Hof de ingeroepen schending vaststelt, moet 
bet de aangeklaagde gemeenschappelijke maatregel niet toepasselijk verklaren. Ter
zake heeft bet Hof dergelijke schending niet vastgesteld (B Verf GE, 37, p. 271, 279 
e.v.; Eu GRZ, 1974, nr. 1, p. 5; Europarecbt, 1975, p. 150; Rev.trim.dr.eur., 1975, p. 316 
met noot FRO MONT, M., p. 333; Cahiers de droit europeen, 1975, p. 149 met noot van 
G. COHEN-JONATHAN « Cour constitutionnelle et reglements communautaires », 
p. 173; AUTEXIER, C., « L'heterogeneite du droit communautaire derive ~>, 
Rev.int.dr.comp.,1982, p. 377 e.v., inz. 348; DARRAS, J., en PIROTrE, 0., « LaCour 
constitutionnelle allemande a-t-elle mis en danger la primaute du droit communau
taire ? », Rev.trim.dr.eur., 1976, p. 415; EHLERMANN, C.D., « Primaute du droit com
munautaire mise en danger par la Cour constitutionnelle allemande », Revue du Mar
che Commun, 1975, p. 10 e.v.; FROMONT, M., Commentaire, Rev.dr.publ., 1976, p. 187 
e. v., inz. 197; LOUIS, J.V., o.c., nr, 120, p. 142; RIDEAU, J., o.c., p. 426-427. 
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spraak nadien geleidelijk afgezwakt ( 456 ). In een beslissing van 
22 oktober 1986 verklaarde het af te zien van toetsing van het afge
leid gemeenschapsrecht aan de bepalingen van de fundamentele 
wet, zolang de communautaire rechtsorde een doeltreffende be~ 
scherming waarborgt van de fundamentele rechten ten aanzien 
van de maatregelen van de Gemeenschap (457). Het heeft echter 

( 456) Het Grondwettelijk Hof, preciserend dat het de vraag onbeantwoord liet of de 
beginselen waarvan sprake in zijn beschikking van 29 mei 1974, rekening houdend 
met de zich ondertussen op Europees vlak voordoende juridische ontwikkelingen, 
nog geldig waren en in welke mate, heeft zich in zijn beschikking van 25 juli 1979 on~ 
bevoegd verklaard om de niet-toepasselijkheid van het primair gemeenschapsrecht 
vast te stellen. 

Deze beslissing vormt het beginpunt van de evolutie van de rechtspraak van het 
Grondwettelijk Hof in een minder ongunstige zin wat de Vereisten van de voorrang 
van bet gemeenscbapsrecht betreft (B Verf GE, 187, p. 202; Europarecbt, 1980, p. 68 en 
de noot van H. P. IPSEN; LOUIS, J.V., o.c., nr. 120, p, 143; RIDEAU, J., a. c., p. 427); de
ze evolutie werd kracht bijgezet door twee beslissingen van 23 juni 1981 (B Verf GE, 
58, p. 1, 59, 63; Eu GRZ, 1932, p. 1972; LOUIS, J.V., o.c., nr. 120, p. 143; RIDEAU, J., o.c., 
p. 427-428, alsook door bet arrest van 18 dec. 1984, Eu GRZ, 1984, p. 593; LOUIS, J.V., 
a. c., nr. 120, p. 143, noot 4). 

(457) De beslissing van 22 okt. 1986 (Solange II) betekende een nieuwe belangrijke 
stap in deze evolutie en ga£ een nieuw evenwicht aan de verbouding tussen de rechts
orde van de Bondsrepubliek Duitsland en die van de Europese Gemeenschappen. Het 
Hof erkent dat de communautaire rechtsorde in staat bleek te zijn om de fundamen
tele rechten op voldoende wijze te waarborgen en verklaart dat het, in beginsel, de 
verenigbaarheid van het afgeleid gemeenscbapsrecbt niet zou toetsen aan de door de 
Fundamentele Wet gewaarborgde grondrechten. Doch deze verklaring werd genuan
ceerd door bet formuleren van een voorbehoud van grondwettigheid en bet stellen 
van een opschortende voorwaarde. 

De beslissing stelt enerzijds dat « de bevoegdheidsverklaring krachtens artikel 24, 
§ 1, van de Fundamentele Wet niet onbeperkt is op grondwettelijk vlak, Volgens die 
bepaling kan van het specifiek karakter van de in de Bondsrepubliek Duitsland gel
dende grondwettelijke orde, niet worden afgezien door de structuur ervan, bet bestel 
waarop bet is gevestigd, te laten aantasten door de overdracht van soevereiniteits
rechten aan internationale instellingen ». 

Anderzijds wordt van elke toetsing afgezien onder de volgende voorwaarde : « zo
lang de Europese Gemeenschappen, en inzonderbeid de recbtspraak van bet Hof van 
Justitie van de Europese Gemeenscbappen, de fundamentele rechten in bet alge
meen kunnen bescbermen tegen de voorrechten van de openbare macht van de Ge
meenschappen, rekening houdend met het feit dat deze bescherming in essentie te 
vergelijken is met de waarborg van de grondrechten door de Fundamentele Wet die 
deze bescherming als een onvervreemdbare waarborg aanziet en dat ze voornamelijk 
de substantia van de fundamentele recbten waarborgt, zal bet Federaal Grondwette
lijk Hof zijn rechtsmacht niet meer uitoefenen wat betreft de toepasselijkheid van 
bet afgeleide gemeenscbapsrecbt als recbtsgrond voor de handelingen van de recht
banken en de Duitse overheden op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland 
en zal derhalve dit recbt niet meer toetsen met de door de Fundamentele Wet gewaar
borgde grondrechten; de tot dit einde op grand van artikel100, § 1, van de Fundamen
tele Wet aanhangig gemaakte zaken zijn derhalve onontvankelijk », Door deze beslis
sing, beeft het Hof, in beginsel erkend, dat het gemeenschapsrecbt voorrang had 
hoven de door de Fundamentele Wet gewaarborgde grondrechten (B Verf GE, nr. 73, 
p. 339; Neue Juristisch Wochenschrift, 1987, p. 577, noot VEDER, p, 526; Juristenzei
tung, 1987, p. 236, noot RUPP; Annuaire international de justice constitutionnelle, 
1987, p. 419; Rev.trim.dr.eur., 1987, p. 537, met de noot van V. CONSTANTINESCO, 
« Cour constitutionnelle allemande, droits fundamentaux et droit communautaire : 
une musique nouvelle sur un air ancien», p. 545; AUTEXIER, C.,« Commentaire de la 
decision du 22 octobre 1986 », Annualre international de justice constitutionnelle, 
1987, p. 429-447; DARMON, M., o.c., p. 227; FRO MONT, M., « Chronique », Annuaire in~ 
ternational de justice constitutionnelle, 1986, p. 239-247, inz. p. 247; HILF, M., sol. II : 
« Wi lange nocb Solange? », Eu Grz, 1987, p. 1 e.v.; LOllS, J.V., o.c., nr. 120, p. 144; RI
DEAU, J., o.c,, p. 428; RODRIGUEZ IGLESIAS en WOLKER, V., « Derecbo comunita
rio, derechos fundamentales y control de constitucionalidad », Rev.int.eur., 1987, 
p. 667 e.v.) 
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in zijn beslissing van 12 mei 1989 zijn standpunt enigszins genuan
ceerd, althans met betrekking tot de richtlijnen (458) (459). 

83. De Italiaanse oplossing ( 460) was niet wezenlijk verschillend. 
De invloed van de dualistische opvattingen heeft ertoe geleid dat 
het beginsel van de voorrang van de verdragsnormen hoven de 
normen van het intern recht in het Italiaanse recht niet geld!. Ar
tikel 10, eerste lid, van de Grondwet (461), luidens hetwelk : « de 
Italiaanse rechtsorde zich schikt naar de algemeen erkende nor
men van het internationaal recht »,word! door het Grondwettelijk 
Hof aldus uitgelegd « dat het betrekking heeft op de automatische 
overeenstemming (van de Italiaanse rechtsorde) met de normen 
van het internationaal gewoonterecht, en niet met de normen van 
het internationaal verdragsrecht ». 

De verdragen worden in de interne rechtsorde opgenomen in zo
verre hun toepassing de wijziging - of gewoon de aanwending -
van interne norm en vereist. De rang van die normen in het intern 
recht (wetten of verordeningen) is bepalend voor de aard van de 
akte die de opname bewerkstelligt (462). Volgens de rechtspraak 
van het Grondwettelijk Hof (463) en van het Hof van Cassatie 

(458) Deze beslissing verwerpt de vordering van een sigarettenfirma teneinde aan 
de Duitse regering verbod op te leggen om haar goedkeuring te geven aan een voor
stel inzake richtlijnen betreffende het etiketteren van de verpakkingen van tabaks
produkten. Ze preciseert echter dat het Hof zich bevoegd verklaart om het gebruik 
van de door de richtlijn aan de federate regering toegekende beoordelingsmarge te 
controleren en stelt hieromtrent dat « in zoverre de richtlijn de standaard van de fun
damentele rechten van het gemeenschapsrecht zou schenden, het Hof van Justitie 
zijn rechtsbescherming zou verlenen » maar dat « indien derwijze de graad van be
scherming van de imperatieve fundamentele rechten, als bedoeld in de Grondwet, 
niet bereikt is, de zaak voor het Grondwettelijk Hof kan worden gebracht » (Eu R, 
1989, p. 270 e.v.;FROMONT, M., « Chronique »,Annuaire international de justice con
stitutionnelle, 1989, p. 329-338, inz. p. 335; LOUIS, J.V., o.c., p. 144; MARDANI et au
tres, « Chronique generale de jurisprudence communautaire »,Revue du Marche com
mun, 1990, p. 49; RIDEAU, J., o.c., p. 429). 

(459) Zie de beslissing van 11 april1989 waarbij een vordering tot opschorting van 
de uitvoering van de beslissing van de Duitse federate regering betreffende de in
stemming van een richtlijn ook wordt verworpen (Neue Juristische Wochenschrift, 
1990, p. 974 en het commentaar van SCHOLZ in hetzelfde tijdschrift, p. 941; FRO
MONT, M., « Chronique », Annuaire international de justice constitutionnelle, 1989, 
p. 329-338, inz. p. 334-335). 

(460) DARMON, M., o.c., p. 222-226 en p. 236-237; LE PERGOLA, A., en DELDUCA, 
P., «Community law, International law and the Italian Constitution», American Jour
nal of International Law, 1985, p, 598 e.v.; LOUIS, J.V., o.c., p. 139-141; OLMI, G.,« Les 
bautes juridictions ... )>, o.c., p. 511-513; POLAKIEWICZ, J., o.c., p. 10-11; POLAKIE
WICZ, J., en JACOB-FOLTZER, V., o.c., p. 83-85; RIDEAU, J., o.c., p. 440-449. 

(461) Art. 11 bepaalt: « L'Italie repudie laguerre comme instrument d'atteinte ala 
liberte des autres peuples et comme moyen de solution des conflits internationaux; el
le consent, dans des conditions de parite avec les autres Etats, aux limitations de sbu
verainete necessaires a un ordre assurant la paix et la justice entre les nations; elle 
aide et favorise les organisations internationales ayant ce but». 

(462) Wanneer bet verdrag van die aard is dat bet verordeningen wijzigt, komt het 
Parlement niet tussenbeide in het opnemingsproces. 

(463) Constitutioneel Hof, 22 dec. 1980, nr. 188 ( Giul'isprudenza Costituzionale, 1980, 
I, 1612) en 14 april1986, nr. 91 (ibid., 1986, I, 518). 
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(464) en ook volgens de heersende rechtspraak (465) heeft een ver
drag, wanneer het bij een gewone wet in de interne rechtsorde 
door een gewone wet is opgenomen, het statuut en de kracht van 
een gewone wet. De normen van een verdrag hebben bijgevolg ai
leen voorrang op de vroegere wetten en niet op de Grondwet of op 
de latere wetten (466). 

Het Grondwettelijk Hof toetst de internationale verdragen aan 
de Grondwet via de grondwettelijke toetsing van de wetten (467). 

Met hetrekking tot de gemeenschapsverdragen neemt bet 
Grondwettelijk Hof () thans aan dat zij voorrang hehhen hoven de 
gewone wetten en voorrang kunnen hebben hoven sommige 
grondwettelijke normen inzake organisatie (hijvoorheeld die inza· 
ke de totstandkoming van de wetten), maar niet hoven de funda
mentele heginselen van de Italiaanse grondwettelijke orde, noch 
hoven de door die orde gewaarhorgde onaantasthare rechten van 
de menselijke persoon. 's Hofs rechtspraak, die in hepaalde op
zichten wat aarzelend is, is geleidelijk geevolueerd van zijn arrest-

(464) Cass., pen., 9 juli 1982, Giust. pen., 1983, III, 461; 9 juli 1982, Signorelli, Cass., 
1984, 1463; 3 dec. 1982, Strappola.tlni, Cass. pen., 1984, 1464; 27 okt. 1984, Venditti, Gi
ust. pen., 1985, III, 601; 13 juli 1985, Buda, Giur. it,, 1986, II, 72. 

(465) Zie wat namelijk de rang betreft van bet E.V.R.M.: 
NOCERINO GRISOTTI, A.,« Valore ed efficacia della CEDU nell'ordinamento itali

ano », in Biscottini, G., (uitg.), La CEDU neJJ'applicazione giurisprudenziale in I tali a, 
1981, p. 123 e.v., inz. p. 129; BONE'ITO, G.,« II riconoscimento dei diritti dell'uomo nel
la giurisprudenza italiana »,in Atti dei convegni tenuti dall'Unione dei giu_risti cattoli
ci di Genova, I diritti umani, 1983, p, 37 e. v., inz. p. 41; CHIAVARIO, M., La CEDU, 
1969, p. 36 e. v., inz. p. 51; PALAZZO, F., en BENARD!, A., La CEDU e Ja politica cri
minale italiana : intersezioni e lontananze, RIDU I, 1988, p. 30 e. v., inz. p. 33 e. v. Zie 
ook MORI, P., « CEDU, Patto delle Nazione unite e costituzione italiana », Rivista di 
diritto internazionale, 66, 1983, p. 306, inz. p. 319 e.v. 

(466) Grondwettelijk Hof, 6 maart 1987, nr. 153; Foro it., 1987, I, 1965. 

(467) Het arrest nr. 132 van 1985 heeft de wetgevende uitvoeringsnormen van bet 
Verdrag van Warscbau van 12 okt. 1922 tot beperking van de aansprakelijkheid van 
de luchttransporteur voor de toegebrachte schade ongrondwettelijk verklaard : Het 
Constitutionele Hof beroept zich op art. 2 van de Italiaanse Grondwet in zoverre het 
verwijst naar de« onschendbare rechten »van de mens en beschouwt dat de gecensu
reerde norm niet meer gerechtvaardigd was door de redenen die aanvankelijk ten 
grondslag lagen aan de adoptie van het Verdrag van Warschau. Dit is van kracht ge
worden bij bet begin van bet transport per luchtweg, dat was blootgesteld aan risico's 
die de adoptie van beschermingsmaatregelen noodzakelijk maakten voor zijn goede 
uitbating en ontwikkeling. Heden releveert bet Ho£ « la limitation de la responsabilite 
des transporteurs, qui n'est plus justifiee par la gravite du risque encouru, n'est com
pensee par aucune mesure de sauvegarde des victimes. C'est pourquoi, la loi attaquee 
est inconstitutionnelle dans la mesure oU elle diminue la garantj_e absolue de l'arti
cle 2 de la Constitution. En effet, face a des lesions physiques, et meme a la perte de 
la vie bumaine, elle exclut la reparation integrale du dommage » (zie ZAGREBEL
SKY, G.,« La jurisprudence de la Cour constitutionnelle italienne en 1985, Presenta
tion generale », Annuaire international de justice constitutionnelle, 1985, p. 551-562, 
inz. p. 554-555. 
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Costa/Enel van 24 februari-7 maart 1964 (468) (waarvan het stand
punt enige maanden later door het arrest-Costa/Enel van 15 ju
li 1964 van het Hof van Justitie werd veroordeeld) (469), over de 
arresten-San Michele van 16-27 december 1965 , waarin een louter 
dualistische opvatting van de verhouding tussen de rechtsorde 
van de Gemeenschap en de Italiaanse rechtsorde wordt bevestigd 
(470), Frontini-Pozzani van 18-27 december 1973, waarin de au
tonomie van de communautaire rechtsorde en van de Italiaanse 
rechtsorde nogmaals wordt bevestigd (471) (472), Societa Comavi-

(468) Toen het zich moest uitspreken over de verenigbaarheid met de Grondwet 
van een wet die het E.E.G.-Verdrag schond, beschouwde het Constitutioneel Hof, in 
zijn arrest nr. 14 Costa/E.N.E.L. van 24 februari-7 maart 1964, dat art. 11 van de Itali
aanse Grondwet slechts een toelating verleende en besliste, volgens de logica van 
haar traditionele dualistische opvattingen dat de betrekkingen tussen, enerzijds, de 
het verdrag goedkeurende wet en het verdrag en, anderzijds, de latere wet geregeld 
werden door de regel « lex posteriori legi priori derogat » vermits de internationale 
rechtsorde totaal gescheiden was van de nationale rechtsorde en art. 11 van de 
Grondwet aan de wet houdende goedkeuring van het verdrag geen hogere rang toe
kende dan aan de gewone wetten ( Giul'isprudenza costituzionale, 1964, p. 129, Foro it., 
1964, I, 466; LOUIS, J.V., o.c., nr. 119, p. 139; RIDEAU, J., o.c., p. 440-441). 

(469) Zaak 6/64 Huy, 1964, p. 1141. 

(470) Het arrest nr. 98, San Michele, van 16-27 dec, 1965 beschouwt dat gezien de 
scheiding van de communautaire en van de Italiaanse rechtsorden, de rechtbanken 
niet bevoegd zijn om na te gaan of de bepalingen van de communautaire verordenin
gen in overeenstemming zijn met de ltaliaanse Grondwet, terwijl het wijst op het be
staan van een harde grondwettelijke kern omvattende o.m. de onvervreemdbare be
scherming van de rechten van de mens en onderstreept dat de goedkeuring van een 
verdrag dat daarvan zou afwijken ongrondwettelijk zou moeten worden verklaard 
( Giurisprudenza costitutionale, 1965, p. 1322; Giurisprudenza italiana, 1966, I, 193; 
LOUIS, J.V., o.c., nr. 119, p. 139-140; RIDEAU, J., o.c., p. 441). 

(471) In het arrest 183/73, Frontini e Pozzani van 18-27 dec. 1973, preciseert het 
Constitutionele Hof, ondervraagd over de grondwettelijkheid van de wet houdende 
goedkeuring van het E.E.G.-Verdrag, nochtans « que les deux systemes doivent etre 
coordonnes selon la repartition des competences etablie et gar an tie par le traite ». « II 
decoule de Ia logique du systeme communautaire » verklaart het arrest, « que les re
glements ... ne doivent pas en tant que source immediate de droits et d'obligations taut 
pour les Etats que pour les citoyens, consideres en leur qualite de sujets de Ia commu
naute, faire I' objet de mesures etatiques visant ales reproduire, completer ou execu
ter susceptibles d'en modifier ou d'en conditionner de maniere quelconque I' entree en 
vigueur-et mains encore de s'y substituer ou de les abroger meme partiellement »,De 
communautaire rechterlijke garanties voldoende achtend beschouwt het arrest een 
prejudici€le vraag tot appreciatie van' de overeenstemming van communautaire ver
ordeningen met de Grondwet als onmogelijk. Nochtans, gezien de soevereiniteitsbe
perkingen waarmee Italie heeft ingestemd, « ne peuvent de quelque maniere, compor
ter, pour les institutions de Ia CEE, un pouvoir inadmissible de violer les principes 
fondamentaux de l'ordre juridique constitutionnel ou les droits inalienables de Ia per
sonne humaine » verleent het arrest aan het Constitutioneel Hof de mogelijkheid om 
op te treden ingeval verkeerd zou worden gei:nterpreteerd, derwijze dat het strijdig 
zou zijn met de fundamentele rechten van de Italiaanse grondwettelijke orde (Rivista 
di diritto internazionale, 1974, p. 130; Rev.trim,dr.eur., 1974, p. 148 en noot S. NERI, 
«Rapports entre le droit communautaire et le droit interne selon la Cour constitution
neUe »; Cahiers de droit europBen, 1975, p. 115, en observaties van P. DE CATERINI, 
« LaCour constitutionnelle italienne et le droit communautaire »; J.T., p. 409 en obser
vaties van J.V. LOUIS:« L'ordre juridique communautaire et Ia Cour constitutionnel
le italienne »; DARMON, M., o.c., p. 223; LOUIS, J.V., o.c., nr. 119, p. 140; RIDEAU, J., 
o.c., p. 441-442. 

(472) Zie noot 472 op volgende biz. 
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cola van 26 oktober 1981, waarin 's Hofs standpunt na het arrest
Simmenthal van 9 maart 1978 van het Hof van Justitie wordt be
paald (473), naar een ruimere aanvaarding van de voorrang van 
het gemeenschapsrecht, zoals blijkt uit het arrest-Granital van 
8 juni 1984, dat stelt dat de rechtscolleges ambtshalve en zonder 
verwijzing naar het Grondwettelijk Hof de vroegere of latere na
tionale wetten moeten afwijzen die strijdig zijn met het recht
streeks toepasselijke gemeenschapsrecht (474) (475). 

In zijn arrest-Fraga van 13-21 april 1989 heeft het Grondwette
lijk Hof evenwel een standpunt ingenomen dat enigszins terug 
lijkt te komen op de rechtsleer uit de arresten-Frontini en Grani-

(472) Zie ook de arresten nrs. 232 van 30 okt. 1975 ( Giurisprudenza costituzionale, 
1975, p. 2211), 163 van 29 dec. 1977 (ibid., 1977, p. 1524), 205 van 28 juli 1976 (ibid., 1976, 
p. 1292); DARMON, M., o.c., p. 223-224. 

(473) Het H.v.J. had op 9 maart 1978 bet arrest Simmenthal gewezen (zaak 106/77, 
H.v.J., 1978, p. 629), herhalend, na bet arrest Costa/E.N.E.L. van 15 juli 1964 (zaak 
6/64, H.v.J., 1964, p. 1141), dat de bepalingen en akten van het gemeenschapsrecht 
« font partie integrante, avec rang de priorite, de l'ordre juridique applicable sur le 
territoire de chacun des Etats membres ». 

Men kon zich afvragen welk, na dit arrest, bet standpuntvan bet Italiaanse Consti~ 
tutionele Hof zou zijn. 

Zijn arrest nr. 176, Societa Comavicola van 26 okt. 1981 moest zich uitspreken over 
de vraag of nationale normen die juist werden opgeheven omdat ze strijdig waren 
met het gemeenschapsrecht, dienden te worden beschouwd als zijnde onbestaande 
geworden niet alleen voor de periode volgend op hun opheffing maar ook voor de vo
rige periode. Het arrest antwoordde daarop bevestigend en wees erop dat de gewone 
recbtbanken dienden uit te maken of zulke normen al dan niet bestonden ( Giurispru
denza CO$tituzionale, 1981, p. 1543; RIDEAU, J., o.c., p. 442). 

(474) Naar het voorbeeld van het arrest Simenthal van bet H.v.J. van 9 maart 1978, 
verklaart bet arrest nr. 170, Granital, van 8 juni 1984 namelijk « le r€glement commu
nautaire, qu'il suive ou qu'il precede dans le temps les lois ordinaires qui sont incom
patibles avec lui, doit toujours etre applique, et le juge national charge de son applica
tion peut recourir a l'aide que lui offre !'instrument de la question prE!judicielle en 
interpret'ation prevue a !'article 177 du traite. C'est ainsi seulement qu'il est satisfait a 
l'exigence fondamentale de la securite juridique constamment rappelee dans la juris
prudence de notre Cour, qui impose l'egalite et l'uniformit€ des crit€res d'application 
du reglement communautaire sur toutle territoire de la Communaute europeenne ». 

Het arrest maakt nochtans een dubbel voorbehoud : 
Enerzijds, zoals bet had verklaard in zijn arrest van 18-27 dec. 1973, wilde bet Hof 

de mogelijkbeid behouden zijn controle uit te oefenen in de « onvoorstelbare " hypo
these dat bet H.v.J. een bepaling van bet Gemeenschapsrecht zou interpreteren op 
een wijze die strijdig zou zijn met de grondbeginselen van het Italiaans rechts
systeem en met de fundamentele rechten. 

Anderzijds, in de veronderstelling van een open conflict tussen een Italiaanse wet 
en bet gemeenschapsrecht, zou bet Hof moeten nagaan of nationaalrechtelijke bepa
lingen tot doel hebben de voortdurende naleving van het verdrag te beletten of te ver~ 
storen in alles wat zijn regeling en zijn fundamentele beginselen aangaat ( Giurispru
denza costituzionale, 1984, p. 1098; Foro it., 1984, I, 2063, nootA. Tizzano; Revue trime
strielle de droit europeen, 1985, p. 414; Cahiers de droit europlien, 1986, p. 185, met de 
noot J.V. Louis; BARAV, A., « Cour constitutionnelle italienne et droit communau
taire : le fant6me de Simmenthal », Revue trimestrielle de droit europBen, 1985, p. 313; 
DANIEL, L., « Apres I' arret Granital : droit communautaire et droit national dans la 
jurisprudence recente de la Cour constitutionnelle italienne "• Cahiers de droit euro
peen, 1992, p. 3·21; DARMON, M., o.c., p. 224-226; LOUIS, J.V., o.c., p. 442-444). 

(475) Zie oak de arresten nrs. 113 van 8 mei 1985 ( Giurisprudenza costituzionale, 
1985, p. 694) en 286 van 23 dec. 1986 (ibid., 1986, p. 2309). 
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tal ( 4 76). Het Grondwettelijk Hof neemt weliswaar aan dat het ge
meenschapsstelsel van de jurisdictionele bescherming van de fun~ 
damentele rechten voldoening schenkt, maar behoudt zich tach 
het recht voor om, in voorkomend geval, na te gaan of een bepa
ling van gemeenschapsrecht strijdig is met de grondbeginselen 
van de ltaliaanse grondwettelijke orde en de onaantastbare rech
ten van de menselijke persoon aantast. 

84. In sommige Staten bestaat er, zeals in Duitsland en Italii!, 
een toetsing a posteriori van de intrinsieke grondwettigheid van 
de verdragen, hoewel de verdragen daar, in tegenstelling tot de 
Duitse en ltaliaanse oplossingen, voorrang hebben of kunnen heb
ben hoven de vroegere of latere wetten. 

Dat is onder meer het geval in : 

- Oostenrijk (477), waar de in het intern recht opgenomen ver
dragen (478) ofwel het statuut van een grondwettelijke wet (479) 

(476) Het Hof diende zich uit te spreken·over de vraag of de rechtspraak van het 
1-Iof van Justitie volgens welke dit Hof zich bevoegd verklaart om de ongeldigverkla
ring van de regeling in de tijd te beperken, na een prejudici8le vraag, verenigbaar 
was met art. 24 van de Grondwet dat het recht op rechterlijke bescherming waar
borgt. Het arrest nr. 232 Fraga van 13-21 april1989, volgens hetwelk het Constitutio
nele Hof oordeelt dat het systeem van rechterlijke bescherming van de rechten en be
langen van de particulieren in de communautaire juridische orde « ruim en doeltref
fcnd »is, zegt verder dat « cela ne signifie pas que cette cour puisse etre priv€e de sa 
competence pour verifier par le contr6le de constitutionnalit€ de la loi d'execution si 
une quelconque disposition du trait€, telle qu'elle est interpretee et appliquee par les 
institutions et organes communautaires, n'est pas contraire aux principes fondamen
taux de notre ordre constitutionnel ou ne porte pas atteinte aux droits inalienables de 
la personne humaine; ... qu'en definitive ce qui est enti€rement improbable n'en reste 
pas mains possible ... ; qu'au mains d'un point de vue theorique et general, on ne sau
rait affirmer avec certitude que tous les principes fondamentaux de notre ordre con
stitutionnel se retrouvent parmi les principes communs aux ordres juridiqueS des 
Etats membres et sont done compris dans l'ordre juridique communautaire. L'arret 
rejette Ia question d'inconstitutionnalite pour defautde pertinence non sans exprimer 
des "doutes s€rieux" quant a Ia compatibilite de la jurisprudence critiquee avec le 
contenu essen tiel du droit ala protection juridictionnelle ». (Rivista di dil'itto interna
zionale, 1989, p. 103; LOUIS, J.V., o.c., p. 140-141; RIDEAU, J., o.c., p. 444); zie ook het 
arrest van het Constitutioneel Hof nr. 389 van 4 juli 1989, Rivista di diritto comunita
rio e degli scambi internazionali, 1989, p. 395). 

(477) NOWAK, M., ((The Implementation of the ECHR in Austria», in The Imple
mentation in National Law of the ECHR, Proceedings of the Fourth Copenhagen Con
ference on Human Rights, 1989, p. 32 e.v.; POLAKIEWICZ, J., o.c., p. 2-3; POLAKIE
WICZ, J., en JACOB-FOLTZER, V., o.c., p. 67-70; WILDHABER, L., o.c., p. 218-221 en 
p.3M. · 

(478) Oostenrijk heeft het stelsel « transformation gEmerale » aangenomen in die 
zin dat alle verdragen van bij hun afkondiging, in beginsel, dee! uitmaken van het na
tionaal recht. Maar de nationale toepasselijkheid van een verdrag kan, in bepaalde 
gevallen, afhankelijk gesteld worden van de afkondiging van nationaal toepasselijke 
bepalingen. Als het gaat om een verdrag dat door het Parlement moet worden goed
gekeurd, beslist de "Assembl€e nationale » bij een resolutie; als het om zulk verdrag 
niet gaat wordt dit punt bepaald bij een verklaring van de staatsoverheid die bevoegd 
is om het verdrag te sluiten. Wanneer het verdrag door het Parlement moet worden 
goedgekeurd mag de " Assemblee nationale » beslissen dat het van kracht wordt bij 

(Zie vervolg noot 478 en noot 479 op volgende biz.) 
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hebben, ofwel het statuut van een gewone wet, of het statuut van 
een ordonnantie, en waar aileen het Grondwettelijk Hof, ingevol
ge de artikelen 50 en 140 (a) van de Grondwet, bevoegd is om hun 
grondwettigheid en wettelijkheid te toetsen, zonder dat het even
wei een verdrag dat, naar zijn oordeel, ongrondwettig of onwettig 
is, kan vernietigen. 

- Spanje (480), waar de verdragen die tot de interne rechtsorde 
behoren (481) voorrang hebben op de wet maar op hun beurt de 
Grondwet moeten Iaten voorgaan (482) en waar de Grondwette
lijke Rechtbank bevoegd is om a priori en a posteriori (483) (484) 

(Vel'volg noot van vorige biz.) 
de afkondiging van een wet. Wanneer bet verdrag zulke goedkeuring niet vereist, 
mag de staatsoverheid die bevoegd is om bet verdrag te sluiten, beslissen dat het bij 
ordonnantie zal worden afgekondigd. 

(479) Het E.V.R.M. werd aldus, bij bet amendement van 4 maart 1964 aan de Fede
rate Grondwet, retroactief verheven tot de rang van constitutionele wet. De door het 
Verdrag gewaarborgde rechten, die dezelfde rang hebben als de door de Oostenrijkse 
verklaring erkende rechten, staan open voor alle gerechtelijke en administratieve 
rechtsmiddelen tot bescherming ervan, evenals voor individuele beroepen voor bet 
Constitutionele Hof tegen de administratieve handelingen (Grondwet, art. 144). 

Het Constitutionele Hof is niet bevoegd om de ongrondwettelijke of onwettelijke 
verdragen nietig te verklaren :bet doet dit aileen voor de verdragen die aan de regu
lariteitscontrole zijn onderworpen («LaCour constitutionnelle d'Autricbe »,Rapport 
a Ja VIlle Conference des cours constitutionnelles europeennes, Lissabon, 1987; An
nuaire international de Justice constitutionnelle, 1987, p 59-84, inz. p. 73). Wanneer 
bet de ongrondwettelijkbeid vaststelt van een verdrag met wettelijke rang, moet bet, 
in zijn beslissing, verklaren dat bet verdrag of zijn ongrondwettelijk gedeelte, niet 
moet mogen worden toegepast door de voor hun toepassing bevoegde organen. Aldus 
wordt de geldigheid van bet verdrag op internationaal niveau niet aangetast. Het ar
rest heeft een gevolg ex nunc. Bovendien kan bet Hof beslissen dat bet verdrag ver
der wordt toegepast gedurende een termijn die geen twee jaar overschrijdt, wanneer 
het gaat om een aan de wettelijke goedkeuring onderworpen verdrag, en een jaar, 
wanneer bet gaat om een ander verdrag (WILD HABER, L., o.c., p. 358). 

(480) BON, P. « Le Tribunal constitutionnel, etude d'ensemble », in Bon, P.; Moder
ne, F., et Rodriguez, Y., La justice constitutionnelle en Espagne, Parijs-Aix-en-Pro
vence, 1984, p. 17-159, inz, 76-77 en 98-99; POLAKIEWICZ, J., o.c., p. 15-16; POLAKIE
WICZ, J., en JACOB-FOLTZER, V., o.c., p. 132-136; RIDEAU, J., o.c., p. 432-435; RO
DRIGUEZ, J., « Le Tribunal constitutionnel espagnol et les traites internationaux », 
in Bon, P.,· Moderne, F., et Rodl'iguez, Y., La justice constitutionnelle en Espagne, Pa
rijs-Aix-en-Provence, 1984, p. 251-270 

(481) De Grondwet van 27 dec. 1978 bepaalt in haar art. 96, le lid« les traites inter
nationaux regulierement conclus, des qu'ils o:Ut ete publies officiellement en Espagne, 
font partie de l'ordre juridique interne» en« leurs dispositions ne pourront etre abro
gees, modifiees ou suspendues que sous la fOrme prevue dans les traites eux-memes 
ou conformement aux normes generales du droit international». 

De regelmatig gesloten verdragen maken dus deel uit van bet nationaal recht al
alleen al door bet feit dat ze officieel zijn bekendgemaakt, zonder dat bet interna
tionaal recht wordt opgenomen in bet nationaal recbt. 

(482) Opperste Gerechtshof, 30 sept 1982, Aranzadi, 1982, nr. 4917, 16 dec. 1985, 
Aranzadi, nr. 6273, 22 mei 1989, 586, Revista Espanola de Derecho Internacional. 

(483) Hoewel toetsing door een constitutionele rechtbank, in beginsel, a posteriori 
geschiedt, schrijft de Grondwet nochtans, zoals reeds is gezegd, voor dat de interna
tionale verdragen a priori worden getoetst aangezien het mogelijk is dat bet sluiten 

(Zie vervolg noot 483 en noot 484 op volgende. biz.} 
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de grondwettigheid van de verdragen te toetsen, waarbij een ge
deelte van de rechtsleer evenwel betwist dat de intrinsieke grond
wettigheid van een verdrag a posteriori kan worden getoetst (485). 

(Vervolg noot van vorige biz.) 
van een verdrag vereist dat de Grondwet eerst wordt herzien, mogen de regering van 
de natie of een van de kamers waaruit de Cortes bestaan, krachtens art. 95 van de 
Grondwet, aan de constitutionele rechtbank vragen dat zij zegt of er al dan niet een 
tegenstrijdigheid bestaat tussen de Grondwet en een bepaald verdrag. De verklaring 
van de constitutionele rechtbank is bindend voor aile mach ten van de Staat. Ze sluit 
nochtans de mogelijkheid van een centrale a posteriori niet uit bij wege van een be
roep tot ongrondwettigheidsverklaring. 

(484) De Grondwet kent aan de constitutionele rechtbank geen bevoegdheid toe om 
kennis te nemen van beroepen a posteriori tot ongrondwettigheidsverklaring van in 
werking getreden verdragen. In haar art. 161, 1a, verklaart de Grondwet de constitu
tionele rechtbank namelijk bevoegd om kennis te nemen van de beroepen tot on
grondwettigheidsverklaring van wetten en normgevende bepalingen met wetskracht. 
Aanvankelijk, in de eerste voorbereidende werken bepaalde dit artikel uitdrukkelijk 
dat de internationale verdragen vatbaar waren voor beroep tot ongrondwettigheids
verklaring. Art. 151, la, van bet voorontwerp van Grondwet, bepaling die art. 161, 1a, 
van de Grondwet zou worden, verklaarde dat de constitutionele rechtbank een ab
stracte controle zou mogen uitoefenen wat betreft de normen «die strijdig zijn met de 
wetten en met de wettelijke normen van de Staat en van de Autonome Gemeenschap
pen of met de internationale verdragen ». De termen « strijdig met de internationale 
verdragen » werden nadien geschrapt zonder dat men met zekerheid kon uitmaken 
of, in de geest van de grondwetgever, deze schrapping diende gelnterpreteerd te wor
den in die zin dat de verdragen uitgesloten waren van de grondwettigheidscontrole a 
postel'iori van de wetten en normen met kracht van wet ofwel of zij integendeel in
hield dat de « internationale verdragen begrepen waren in de uitdrukking " normatie
ve bepalingen met kracht van wet" ». 

De organieke wet Op de constitutionele rechtbank preciseert in haar art. 27.2 dat de 
internationale verdragen een van de zes categorieen normen uitmaken waarvan de 
grondwettigheid door de constitutionele rechtbank mag worden getoetst. De grond
wettigheid van deze wetsbepaling, in zoverre zij internationale verdragen beoogt, 
werd in twijfel getrokken, gezien de regels van artikel 96 van de Grondwet, dat be
paalt « les traib~s internationaux valablement conclus, une fois officiellement publies 
en Espagne, feront partie integrante de l'ordre juridique interne » en « les disposi
tions ne pourront etre abrogees, modifiees ou suspendues que dans la forme prevue 
par les traites eux-memes ou conformement aux regles generales du droit interna
tional » (zie BON, P., o.c., p. 77}. 

De auteurs hebben bet onsamenbangend karakter van bet systeem onderstreept 
(zie REMIRO BROTONS, A., « Controles preventivos y reparadores de Ia constituci
onalidad intrinseca de los tratados internacionales », Revista de derecho politico, 
n° 16, Hiver, 1982-1983, p. 113 e.v., inz. p. 138 en RODRIGUEZ, Y., o.c., p. 268). 

(485) Rodriguez onderstreept namelijk bet feit dat hoe dan ook bet bestaan van een 
grondwettigheidscontrole a posteriori Spanje er kan toe brengen zich te onttrekken 
aan de uitvoering van zijn internationale verbintenissen. «Or, ne violerait-elle pas 
par Ia meme » schrijft hij, « les principes fondamentaux de la conclusion des traites 
con tenus dans les articles 27 et 46 de la Convention de Vienne du 19 mai 1969 sur le 
droit des traites a laquelle l'Espagne a adhere le 2 mai 1972. De fait, I' article 46 to!ere 
bien la non-execution d'un traite par un Etat si la violation manifeste d'une regie 
d'importance fondamentale concernant la competence pour conclure des traites a vi
de son consentement. Mais !'article 27 empeche l'Espagne d'invoquer les dispositions 
de son droit interne comme justifiant la non-execution d'un traite. Ainsi, pour preten
dre qu'un traite est nul, seule est done invocable la violation de regles constitutionnel~ 
les formelles relatives a la competence pour conclure des traites et a sa procedure 
d'exercice et non I~ violation de regles de fond, sans quai dans ce dernier cas, Ia de
nonciation d'un traite ne serait qu'une voie de fait susceptible d'engager la responsabi
lite internationale de l'Espagne. A mains que cette dEmonciation ne se produrse en 
vertu d'une disposition conventionnelle preexistante; mais alors elle devra se faire se
lon ses reg!es. « Si I' on s'en tient au droit qui s'impose a l'Espagne, on peut en deduire 

{Zie vel'Volg noot op volgende blz.) 
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- Portugal (486), waar de rechtspraak en een gedeelte van de 
rechtsleer aannemen dat de in de interne rechtsorde toepasselijke 
verdragen (487) voorrang hebben boven de wetten(488), maar 

(Vervolg noot van vo1'.ige biz.) 

que le contr6le de constitutionnalite des trait€s en vigueur ne sera qu'un contrOle ex~ 
trinS€que. Ce qui reduit consid€rablement le r6le et Ia portee des contr6les de consti
tutionnalite des traites en vigueur. Apparait mieux ainsi, ce que pourraitB:tre dans sa 
r€alite la structure du contr6le a posteriori de constitutionnalit€ des traites interna
tionaux. Nous n'irons pas au-del<\ de ce constat qui ne veut ni approuver ni d€sap
prouver l'€tat de droit auquel il se rapporte. Mais, dans ces conditions, il est permis de 
s'interoger sur ce qui incitera particum~rement les b€n€ficiaires du contr6le a l'utili
ser ·». (RODRIGUEZ, Y., o.c., p. 268-269.) 

(486) CARDOSO DACOSTA, J.M., «La hierarchie des normes constitutionnelles et 
sa fonction dans la protection des droits fondamentaux au Portugal », Revue univer
selle des droits de J'homme, 1990, p. 269-275. 

(487) Art. 8 van de Grondwet bepaalt : 
« 1. Les regles et les principes de droit international general ou commun font partie 

int€grante du droit portugais. 
2. Les r€gles qui d€coulent de conventions internationales r€gulierement ratifi€es 

ou approuvees produisent leurs effets sur le plan int€rieur apres leur publication offi
cielle pour autant qu'elles lient internationalement l'Etat portugais. 

3. Les normes approuv€es par les organes corhp€tents des organisations interna
tionales dent le Portugal est membre s'appliquent directement dans l'ordre juridique 
interne pourvu que cet effet ait ete (expressement) prevu par leurs traites constitutifs 
respectifs » (Le terme « expressement » a ete supprim€ par la loi constitutionnelle 
n° 1/89 du 8 juillet 1989). 

Indien uit de paragrafen 1 en 2 van dit artikel blijkt dat de bepalingen voortvloei
end uit de regelmatig goedgekeurde internationale verdragen in nationaal recbt van 
toepassing zijn, zodra zij officieel zijn bekendgemaakt, voor zover deze verdragen de 
Staat op internationaal vlak binden, dan preciseert art. 8 niet welke rang deze bepa
lingen in de nationale recbtsorde innemen. Het supralegaal statuut van de verdragen 
werd afgeleid betzij uit art. 8, § 2, betzij uit art. 277. 

(488) Wat bet Grondwettelijk Hof betreft: Grondwettelijk Hof, Acordaos, 67/85, 
D.R., 1985, II, p. 5495 (5500); arrest nr 24/85, D.R., 1985, II, p. 4698 (4703). 

Pe eerste afdeling van bet Ho£ beeft overwogen dat de scbending van een verdrag 
door een wet deel uitmaakt van de toetsing van de grondwettigbeid van de wetten (ar
rest nr. 27/84 van 21 maart 1984); de tweede afdeling beeft integendeel overwogen dat 
de toetsing van de verenigbaarbeid van een wet met een verdrag enkel tot de be
voegdbeid van gewone recbtbanken beboorde (arrest nr. 47/84 van 23 mei 1984). In 
zijn arrest van 15 feb. 1989, beeft de eerste afdeling van bet Ho£ ecbter gesteld dat 
scbending van bet Verdrag tot Bescberming van de Recbten van de Mens en de Fun
damentele Vrijbeden een geval van ongrondwettigbeid kan uitmaken. Het Hof ver
klaarde dat zodanige miskenning een scbending inbield zowel van bet beginsel van 
de bierarcbiscbe superioriteit van bet bij verdrag bepaald internationaal recbt (art. 8, 
tweede lid, van de Grondwet), als van bet beginsel «pacta sunt servanda » dat in het 
internationaal gewoonterecbt is vastgesteld en door art. 8, eerste lid, van de Grond· 
wet erkend (Acordao, nr. 219/89, Diario da Republica, 1989, II, p. 6476). 

Wat bet opperste Gerecbtshof betreft: arresten van 11 jan. 1977 (Boletem do Minis
terio da Justifa, nr. 263, feb. 1977, p. 195) en 27 mei 1986 {ibid., nr 357, juni 1986, 
p. 182). 

Wat de doctrine betreft, zie inz. in de zin van de suprematie van de verdragen: DE 
AZEVEDO SOARES, A., « Rela~oes entre o Direito Internacional et o direito inter
no », in Estudos en Homenagem ao Prof. Doutor J.J. Teixeira Ribeiro, 1979, p. 9 e.v., 
inz. p. 36; GENS DE MOURA RAMOS, R.M., «A CEDH sua posigao face ao ordena
mento juridico portugues », DocumentafaO e Direito Comparado, nr. 5, 1981, p. 95 e.v,, 
inz, p. 148-149; MIRANDA, J., A Constituifao de 1976, 1978, p. 301; contra :GOMES 
CANOTILHO, J.J., en VITAL MOREIRA, Constituifao da IJ,epublica PortuguesaAno
tada, dl. 1, 2e druk, 1984, art. 8, noot IV. 
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waar het Grondwettelijk Hof de grondwettigheid van de verdra
gen a priori (489) en posteriori (490) toetst. 

85. In tegenstelling tot de dualistische doctrine steunt de monis
tische theorie op de eenheid van het geheel van de rechtsnormen, 
waarvan de onderlinge verhouding in een strakke hi8rarchie is 
vastgelegd. 

Er is een monisme dat gegrond is op de voorrang van het intern 
recht en dat in ruime mate de inspiratiebron van de Russische en 
van enkele Duitse juristen is geweest; aan dat monisme zijn een 
aantal ernstige bezwaren verbonden. De meeste auteurs, die zich 
op een unitaire opvatting van het recht beroepen, geven dan ook 
de voorkeur aan het monisme waarbij het international recht 
voorrang heeft. In die constructie van de rechtsleer, die door de 
Oostenrijkse normatieve school (491) en door een groot dee! van 
de Franse of franstalige rechtsleer (492) is ontwikkeld, zijn de in
terne rechtsorde en de internationale rechtsorde twee afzonder
lijke doch niet autonome entiteiten van een zelfde algemene 
rechtsorde waarin de internationale rechtsorde hi8rarchisch de 
voorrang heeft. Die opvatting impliceert dat de Staten erover moe
ten waken dat een interne rechtsnorm, wanneer die onverenig
baar blijkt met een internationale verdragsnorm die overeenstemt 
met de verbintenissen die de Staten hebben aangegaan, aan 
Jaatstgenoemde niet geldig kan worden tegengeworpen. De toet-

(489) Art. 278, § 1, Gw., zie supra, nr. 75. Volgens art. 277, § 2, van de Grondwet, 
staat de inhoudelijke of de formele ongrondwettigheid van regelmatig bekrachtigde 
internationale verdragen de toepassing van de bepalingen ervan in de Portugese 
rechtsorde niet in de weg zo deze bepalingen ook toegepast worden in de rechtsorde 
van de tegenpartij, behoudens de gevallen waarin de ongrondwettigheid uit schen
ding van een grondbeginsel voortvloeit. 

(490) De Grondwet voorziet niet in abstracte toetsing a posteriori van de grondwet
tigheid van de verdragen (wat de mogelijkheid tot een abstracte toetsing betreft sinds 
een nieuw lid is ingevoegd in art. 70, nr. 1, van de organieke wet, gewijzigd op 
7 sept. 1989, in samenlezing met bet nieuw art. 281.3 van de Grondwet - art. 281.3 
van de vorige tekst van de Grondwetsherziening van 1989 - zie MIRANDA, J., 
« Chronique », Annuaire international de justice constitutionnelle, 1989, p. 615-635, 
inz. 621-622). 

Krachtens de wet nr. 65/89 van 7 sept. 1989 tot wijziging van de wet nr. 28/82 van 
15 nov. 1982 daarentegen kan voor bet Grondwettelijk Hof beroep worden ingesteld 
tegen beslissingen van de recbtbanken die op grand van een onverenigbaarheid van 
een norm van een wetgevende akte met een internationaal verdrag die norm weige
ren toe te passen of die wel toepassen, in strijd met vroegere beslissingen desaan
gaande van bet Grondwettelijk Hof. (Art. 70, nr. 1, lid i, aangevuld door de nieuwe 
artt. 75-A, nr. 4, 79-D nr. 7 en 80, nr. 5.) 

Kracbtens art. 207 van de Grondwet, mogen de gewone recbtbanken in de hun 
voorgelegde zaken, immers geen regels toepassen die de bepalingen van de Grand
wet schenden of de erin gehuldigde beginselen miskennen. Art. 280 betreffende de 
concrete toetsing bepaalt dat wanneer de door de rechtbank verworpen regel tot bet 
bij verdrag bepaald internationaal recht beboort, bet openbaar ministerie ertoe ge
houden is een beroep voor bet Grondwettelijk Hof in te stellen. 

(491) KUNZ, KELSER, VERDROSS. 

(492) DUGUIT, SCELLE, REGLADE, POLITIS, BOURQUIN, P. DE VISSCHER, 
GANSHOF VANDER MEERSCH, J. SALMON... .. . . 
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sing van de interne rechtsnormen aan de verdragen !nag dan zin
vol zijn, de toetsing van de intrinsieke grondwettigheid van de ver
dragen is daarentegen volslagen zinloos. 

Zoals blijkbaar geen enkele Staat volledig het dualistische mo
del verwezenlijkt, zo is er waarschijnlijk oak geen enkele Staat 
waarvan het rechtstelsel de integrale toepassing van de monis
tische leer is. Maar de monistische strekkingen hebben, vooral se
dert de vijftiger jaren, in een aantallanden, onder meer in de Be
nelux-Staten, een aanzienlijke ontwikkeling gekend. In die Staten 
heeft het verdrag, met rechtstreekse werking in de nationale 
rechtsorde, in de rangorde van de interne normen voorrang hoven 
de wetten. 

In het grondwettelijk stelsel van Nederland komen die strekkin
gen ongetwijfeld het best tot uiting. 

Zoals professor J. Rideau schreef : « Ia Constitution des Pays
Bas est incontestablement celle qui manifeste le plus d'ouverture 
aux regles internationales , (493). 

86. In Nederland (494) zijn er, met betrekking tot de internatio
nale orde en de communautaire orde, bij de grondwetsherzienin
gen van 1953 en 1956 een geheel van systematische bepalingen uit
gevaardigd, waarbij, op grand van een monistische opvatting van 
de verhouding tussen het internationaal recht en het intern recht, 
de voorrang van de internationale verdragen met rechtstreekse 
werking in de interne rechtsorde hoven aile interne rechtsnormen, 
met inbegrip van de Grondwet, is vastgelegd. De grondwetsherzie
ning van 1983 heeft aileen enkele wijzigingen aangebracht in die 
bepalingen en ze ingevoegd in anders genummerde artikelen, 
maar heeft die voorrang niet ter discussie gesteld. 

De Nederlandse Grondwet, zoals zij in 1983 en 1987 is herzien, 
regelt in haar artikelen 93 en 94 de verhouding tussen de interna
tionale rechtsorde en de interne rechtsorde. Naar luid van arti-

(493) RIDEAU, J., o.c., p. 450. 

(494) ERADES, L., « International Law and Netherlands Legal Order», in H.F. van 
PANTINGS e.a. (uitg.), International Law in the Netherlands, dl. III, 1980, p. 375 e.v.; 
ERADES, L., en GOULD, W.L., The Relations between International Law and Muni~ 
cipal Law in the Netherlands and in the United States, 1961; HERINGA, AW., en 
ZWART, T., De Nederlandse Grondwet, 3de druk, Zwolle, 1991, p. 200~208· KOOP~ 
MANS, T., Compendium van het Staatsrecht, Kluwer~Deventer, 1987, p. 62~66 en 
p. 259~261; KORTMANN, C.A.J.M., De Grondwetsherzieningen 1983 en 1987, Kluwer· 
Deventer, 1987, p. 272-279 en p. 333-335; POLAKIEWICZ, J., o.c., p. 12-14; POLAKIE
WICZ, J., en JACOB·FOLTZER, V., o.c., p. 128-130; RIDEAU, J., o.c., p. 450; SON
DAAL, H.M.A, De Nederlandse verdragspraktijk, La Haye, 1986; van PANHUYS, 
H.F., « The Netherlands Constitution and International Law », American Journal of 
International Law, 1953, p. 537 e.v. en 1964, p. 88; van der POTDONNER, bewerkt door 
L. PRAKKE, Handboek van het Nederlandse Staatsrecht, Zwolle, 12e druk, 1989, 
p. 541-545; van DYK, P., « DomestiC Status of Human Rights Treaties and the Attitude 
of the Judiciary, The Dutch cases », in M. NOWAK, D. STEURER, H., TREITER 
(uitg,), Progress in the Spirit of Human Rights, Festschrift fiir Felix Ermacora, 1988, 
p. 631 e.v.; VAN HAERSOLTE, R.AV., Inleiding tot het Nederlands Staatsrecht, Zwol
le, 1988, p. 169; VAN POELGEEST, L., Toetsing van de wet aan de Grondwet in Neder
land, Zwolle, 1991, p. 14-19; WILDHABER, L., o.c., p. 212-214 en 350-351. 
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kel 93 hebben bepalfngen van verdragen en besluiten van volken
rechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen 
verbinden, verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt 
(495). Artikel94 bepaalt dat « binnen het Koninkrijk geldende wet
telijke voorschriften geen toepassing vinden, indien deze toepas
sing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen 
van verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties >>. 

De uitdrukking « ieder verbindende bepalingen » wordt door
gaans begrepen als « rechtstreeks toepasselijk » of als « met recht
streekse werking in de interne rechtsorde ». Die voorrang genie
ten dus alleen die bepalingen van een verdrag die rechtstreekse 
werking hebben in de interne rechtsorde. 

Die voorrang geldt zowel ten aanzien van de grondwettelijke 
normen als ten aanzien van de wettelijke normen, ongeacht of het 
normen betreft die voor of na het verdrag zijn uitgevaardigd. 

Bij de goedkeuring van een verdrag ( 496) beoordelen de kamers 
of het a! dan niet afwijkt van de Grondwet of a! dan niet tot zoda
nig afwijken noodzaakt. lngevolge artikel 91, § 3, van de Grand
wet, indien een verdrag bepalingen bevat welke afwijken van de 
Grondwet dan we! tot zodanig afwijken noodzaken, kunnen de ka
mers de goedkeuring aileen verlenen met ten minste twee derde 
van het aantal uitgebrachte stemmen (497). Die versterkte meer
derheid stemt weliswaar overeen met de meerderheid vereist voor 
de grondwetsherziening, maar dat artikel maakt het tach mogelijk 
om verdragen te sluiten die onverenigbaar zijn met de Grondwet. 

Wanneer de kamers het verdrag hebben goedgekeurd en het, na 
publikatie, bindende kracht heeft verkregen in de interne rechts
orde, kan en moet de rechter de toepassing weigeren van grond
wettelijke en wettelijke normen die, naar zijn oordeel, onverenig
baar zijn met de normen van het verdrag met rechtstreekse wer
king in de interne orde. Artikel120 van de Grondwet verbiedt hem 
echter in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en 
verdragen te treden ( 498). 

(495) Het verdrag wordt in het intern recht opgenomen bij de ondertekening onder 
voorbeboud van ratificatie, van instemming of van goedkeuring of door de ratificatie, 
de instemming of de toetreding. De opname beeft plaats op bet ogenblik dat bet ver
drag van kracbt wordt voor het Koninkrijk. 

(496) Art. 91, eerste lid, Gw. bepaalt: « Het Koninkrijk wordt niet aan verdragen 
gebonden en deze worden niet opgezegd zonder voorafgaande goedkeuring van de 
Staten-Generaal. De wet bepaalt de gevallen waarin geen goedkeuring is vereist. » 

(497) KORTMANN, C.A.J.M., en de GRAAF, T.C., «De procedure tot goedkeuring 
van verdragen ex artikel 91, derde lid, Grondwet », NJB, 1984, p. 1149-1154. 

(498) De Kranenburgcommissie stelde voor de rechter de bevoegdbeid toe te ken· 
nen de eerbiediging van de grondwettelijke vormvereisten m.b.t. het sluiten van in· 
ternationale verdragen te onderzoeken, doch de regering beeft dit voorstel verwor
pen. Hieruit volgt dat de rechter noch de extrinsieke noch de intrinsieke grondwettig
heid van de verdragen kan toetsen. Deze toetsing komt uitsluitend de regering en het 
Parlement toe. De recbter kan echter onderzoeken of een verdrag regelmatig is val
gens het internationaal recht (zie WILDHABER, L., o.c., p. 350-351 en de verwijzingen 
aldaar). 
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Een voorbeeld van een conflict « verdrag - Grondwet )) is te vin
den in een arrest van de Hoge Raad van 19 juni 1962 in een in Ne
derland veelbesproken zaak : de zogenaamde zaak van de proces
sie van Geertruidenberg ( 499). 

(499) Er werd aangevoerd dat art. 9 E.V.R.M. strijdig was met art, 184 van de Ne
derlandse Grondwet in de toen bestaande versie van de tekst. Art. 9 E.V .R.M. bepaalt 
dat een ieder recht heeft op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Lid 1 preci
seert dat « dit recht tevens de vrijheid omvat om van godsdienst of overtuiging te ver
anderen, alsmede de vrijheid hetzij aileen, hetzij met andere, zowel in het openbaar 
als in zijn particuliere leven, zijn godsdienst of overtuiging te belijden door de ere
dienst, door bet onderwijzen ervan, door de praktische toepassing ervan en bet on
derbouden van de geboden en voorschriften ».Art. 9, lid 2, omschrijft de voorwaarden 
waaronder dat recbt aan beperkingen kan worden onderworpen : « de vrijheid van 
godsdienst of overtuiging te belijden kan aan geen andere beperkingen zijn onder
worpen dan die welke bij de wet zijn voorzien, en die in een democratische samenle
ving nodig zijn in het belang van de openbare veiligheid, voor de bescherming van de 
openbare orde, gezondheid of zedelijkheid of de bescherming van de rechten en vrij
heden van andere », Het vroegere art. 184 van de Nederlandse Grondwet van 
30 nov. 1948, zoals gewijzigd in 1956, bepaalde dat <<bet in het openbaar belijden van 
aile erediensten is veroorloofd binnen de gebouwen en besloten plaatsen, behoudens 
de maatregelen die no dig zijn ter vrijwaring van de openbare orde en rust » en dat 
« bet in bet openbaar belijden van de eredienst onder betzelfde voorbeboud veroor
loofd blijft buiten de gebouwen en besloten plaatsen overal waar bet thans is toegela
ten naar de wetten en reglementen. » Die grondwetsbepaling stand dus bet in bet 
openbaar belijden van de eredienst buiten de gebouwen en besloten plaatsen slecbts 
toe op de plaatsen waar die belijdenis reeds toegelaten was naar de wetten en regle
menten die van kracht waren ten tijde van de afkondiging van de Grondwet, name
lijk in 1948. Voor de Hoge Raad rees de vraag of art 184 Gw. aldan niet verenigbaar 
was met art. 9 E.V.R.M. Een kapelaan, bedienaar van de katholieke godsdienst, was 
op grond van art. 9 van de Nederlandse wet van 10 sept. 1853 tot regeling van bet toe
zicht op de kerkgenootschappen vervolgd ter zake van het feit dat hij in juni 1957 ter 
Gertruidenberg in open lucbt en buiten de besloten plaatsen had deelgenomen aan 
een door hem georganiseerde processie die was doorgegaan op andere plaatsen dan 
die waar de godsdienstuitoefening op grand van de vigerende wetten en reglementen 
veroorloofd was. Op 8 maart 1961 had het Hof van Arnhem op verwijzing (zie arrest 
Hoge Raad van 15 mei 1959, NJ, 1959, nr. 560) een arrest gewezen dat de feiten bewe
zen doch niet strafbaar had verklaard en dat de beklaagde dus had vrijgesproken op 
grand dat art. 184 Gw. in strijd was met art. 9 E.V.R.M. (Annuaire de la Convention 
europeenne des droits de l'bomme, dl. IV, 1961, p. 631; NJ, 1961, nr. 424). Het arrest 
oordeelt dat de litigieuze processie moest worden beschouwd als een belijdenis in bet 
openbaar van de katholieke godsdienst door de eredienst - in de zin van art. 9 
E.V.R.M. - aangezien onder de termen «in bet openbaar ... belijden » moet worden 
verstaan de belijdenissen buiten de gebouwen en besloten plaatsen, « want indien 
men die vrijheid had willen beperken tot bet in bet openbaar belijden van de gods
dienst binnen de gebouwen en besloten plaatsen, dan zou die beperking ongetwijfeld 
zijn vastgelegd in art. 9 »; 

Volgens bet arrest kon een dergelijke processie niet worden bescbouwd als een 
aantasting van de openbare gezondheid of zedelijkheid, noch van de rechten en vrij
beden van anderen. Dus moestworden onderzocht of de bepaling van art. 184, tweede 
lid, Gw., geacht kon worden nodig te zijn voor de openbare orde (onder welke om
schrijving dan geacbt moet worden te zijn samengevat de in de Engelse tekst voorko
mende omschrijvingen «in the interest of public safety», en« for the protection of pu
blic order», in de Franse tekst luidende: « ala s€curite publique »en« ala protection 
de l'ordre public»); 

« Overwegende », zo luidt bet arrest, « dat de vraag of de in het tweede lid van art. 
184 Gw. neergelegde beperking beschouwd moet worden als een beperking, die in een 
democratiscbe samenleving nodig is voor de openbare orde, in casu beantwoord zal 
moeten worden naar de tegenwoordige omstandigheden; 

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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Wanneer de rechter de toepassing van een grondwettelijke 
norm afwijst, op grand dat hij oordeelt dat die norm onverenig
baar is met de norm van een verdrag met directe werking in de in
terne rechtsorde, staat het aan de wetgever om te beslissen of toe
passing dient te worden gemaakt van de procedure bepaald bij 
artikel 91, § 3, van de Grondwet, of de Grondwet moet worden her
zien, dan wel het verdrag moet worden opgezegd. Bij herziening 
van de Grondwet dient de grondwetgever overigens de bepalingen 
van de verdragen en de beslissingen van de internationale organi
saties met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde na te le
ven. 

Inzonderheid met betrekking tot het gemeenschapsrecht rijzen 
er in Nederland geen geschillen over zijn voorrang op alle normen 
van intern recht, met inbegrip van de Grondwet; die voorrang 
wordt er afgeleid hetzij uit artikel 94 van de Grondwet (500), hetzij 
uit de eigen aard van het gemeenschapsrecht (501). 

(Vervolg noot van vorige biz.) 

Overwegende dat, dit in aanmerking nemende, het ho£ van beroep van oordeel is 
dat de in het tweede lid van art. 184 Gw. neergelegde beperking niet kan geacht wor
den nodig te zijn voor de openbare orde; dat tach, nog daargelaten dat niet vaststaat 
dat deze beperking enkel met het oog op de openbare orde is gegeven en deze juist is 
beoordeeld, bedoelde bepaling, die openbare godsdienstoefening buiten de gebouwen 
en besloten plaatsen slechts veroorlooft daar, waar zij thans naar de wetten en regle
menten is toegelaten, geen deugdelijk richtsnoer kan bevatten voor de beoordeling 
van hetgeen nu (ruim honderd jaar later) voor de openbare orde nodig is, waar deze 
bepaling het onmogelijk maakt rekening te houden met later ingetreden veranderin
gen en daaruit voortvloeiende andere eisen van de openbare orde »; 

Op de voorziening van de procureur-generaal bij het Hof van Arnhem vernietigde 
de Hoge Raad, in zijn arrest van 19 jan. 1962, het arrest van bet Hof van Arnhem in 
zoverre dit had beslist dat de bewezen verklaarde feiten niet strafbaar waren en de 
beklaagde van rechtsvervolging had ontslagen. 

Volgens de Hoge Raad schond art. 184 Gw. art. 9 E.V.R.M. niet, aangezien « de 
grondwetgevers » met het art. 184 « elke mogelijke aanleiding tot bet ontstaan van 
spanning en onrust als gevolg van openbare godsdienstoefening op de openbare weg 
had willen wegnemen »en dat «de (in art. 184 vervatte) beperking van de vrijheid om 
in bet openbaar een eredienst te belijden buiten de besloten gebouwen tot doel had 
mogelijke spanning en onrust die aanleiding zouden kunnen geven tot ongeregeldhe
den te voorkomen en aldus de openbare orde te vrijwaren ». De Hoge Raad vermeed 
aldus bet bestaan van een conflict tussen de Grondwet en bet latere verdrag vast te 
stellen, aangezien naar zijn oordeel de regels van art. 184 Gw. moesten worden be
schouwd als een voor de handhaving van de openbare orde noodzakelijke beperking 
van de godsdienstvrijheid. (Annuaire de la Convention europeenne des droits de 
l'homme, t. IV, 1961, p. 641; NJ, 1962, nr. 107, p. 417 en de concl. van de h. procureur-ge
neraal Langemeijer en de noot getekend B.V.A.R.; Nederlands Tijdschrift voor Inter
nationaal Recht, 1962, p. 317 en de nootvan L. Erades; zie de commentaarvan H. Gal
song in British Yearbook of International Law, 1962, p. 447-449; M.J. van EMDE BO
AS, in European Yearbook, 1962, p. 240 e.v.; Y.H.F. van PANHUYS, in American 
Journal of International Law, 1964, p. 104 e.v.). 

(500) Over de vraag of de artt. 93 en 94 Gw. toepasselijk zijn op het gemeen
schapsrecht zie o.a. CRIJNS, F.C.L.M., Het Europese perspectief van het Nederlandse 
Staatsrecht, Zwolle, 1984, p. 5, 23 e.v. 

(501) LOUIS, J.V., o.c., p. 138 en 149. Voir PRECHAL, S., « La primaute du droit 
communautaire aux Pays-Bas », Revue franr;aise de droit administratif, 1990, 
p. 981-982; RIDEAU, J., o.c., p. 450. 
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87. Een toetsing a posteriori van de verdragen aan de Grondwet 
bestaat met name evenmin : 

in Luxemburg (502), waar het Opperste Gerechtshof sedert 
ongeveer 1950, hoewel de Grondwet geen bepaling inzake de ver
houding tussen internationale verdragen en intern recht bevat 
(503), uitdrukkelijk het beginsel heeft bevestigd dat de interna
tionale wet, bij conflict tussen de bepalingen van een internatio
naal verdrag en de bepaling van een latere nationale wet, voor
rang moet krijgen hoven de nationale wet (504), waarbij oak wordt 
aangenomen dat die voorrang geldt voor het gemeenschapsrecht 
(505). 

(502) PESCATORE, P., « La prMminence des traites sur la loi interne selon la 
jurisprudence luxembourgeoise "• J.T., 1953, p. 645-646; POLAKIEWICZ, J., o.c., p. 3-5; 
POLAKIEWICZ, J., en JACOB-FOLTZER, V., o.c., p. 126-127; RIDEAU, J., o.c., p. 449; 
THILL, M., « La primaute et l'effet direct du droit communautaire dans la jurispru
dence luxembourgeoise », Revue franraise de droit administratif. 1990, p. 976-980; 
WEYRICH, M., « L'application du droit communautaire au Grand Duche de Luxem
bourg », in Diagonales a travers Je droit Juxembourgeois, Luxemburg, 1986, 
p. 965·1004. 

(503) In 1956 is in de Luxemburgse grondwet een art. 49bis ingevoegd naar luid 
waarvan « L'exercice d'attributions reservees par la Constitution aux pouvoirs 
Iegislatif, executif et judiciaire, peut etre temporairement devolu par traite a des in
stitutions de droit international». Die verdragen kunnen enkel worden goedgekeurd 
bij een wet waarover gestemd wordt in de voorwaarden die zijn gesteld voor de her
ziening van de Grondwet, d.w.z. met een quorum van 3/4 van de leden van de Kamer 
en met een meerderheid van de 2/3 van de stemmen. Het regeringsontwerp bevatte 
verschillende andere bepalingen m.b.t. het internationaal recht. Het vermeldde o.m. 
dat « les regles du droit international font partie de l'ordre juridique national» en dat 
zij « prevalent sur les lois et toutes autres dispositions nationales ». (Doc.Parl., Ch., 
1955-1956, nr. 516, antwerp, artt. 42 en 45). Nate hebben vastgesteld dat zich in de 
rechtspraak een tendens aftekende om « un rang prioritaire au droit international 
conventionnel par rapport au droit national» toe te kennen, verwierp de grondwetge
vende kamer de voorstellen tot vastlegging van de voorrang van de regels van het in
ternationaal recht, omdat ze van oordeel was dat een consolidatie van die tendens 
moest worden afgewacht (ibid., nr. 516, Verslag van de Commissie voor Grondwets
herziening, p. 15). 

(504) Opperste Gerechtshof, 8 juni 1950 (Pas.Lux., XV, 41), 14 juli 1954 (ibid., XVI, 
151 en J.T., 1954, p. 694), 1 julien 2 dec. 1970. Na erop te hebben gewezen dat « l'effet 
des lois successives depend de la date de leur mise en vigueur, les dispositions con
traires aux lois anterieures abrogeant celles-ci », voegt het arrest van 8 juni 1950 er
aan toe « qu'il ne saurait pourtant en etre ainsi lorsque les deux lois sont d'une inega
le valeur, c'est-A-dire lorsque l'une des lois est un traite international incorpore dans 
la U~gislation interne par une loi approbative; qu'en effet, pareil traite est une loi 
d'une essence supElrieure ayant une origine plus haute que la volonte d'un organe in
terne; qu'en consequence, en cas de conflit entre les dispositions d'un traite interna
tional et celles d'une loi nationale posterieure, la loi internationale doit prevaloir sur 
la loi nationale ( ... )».De R.v.St. sloot zich bij deze zienswijze aan in zijn arresten van 
28 juli 1951 (Pas,Lux., XV, 263), 7 dec. 1978 (ibid,, XXIV, 186) en 21 nov. 1984 (ibid,, 
XXVI, 174). 

(505) Opperste Gerechtshof, 14 juli 1954, hierboven vernoemd. 
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in Frankrijk (506), waar de Grondwet alleen bepaalt dat er 
een voorafgaande toetsing is van de internationale verbintenissen 
aan de Grondwet (507), en waar, volgens de rechtspraak van de 

(506) ABRAHAM, R., Droit international, droit communautaire et droit fram;a.is, 
Parijs, 1989; BAD INTER, R., en GENEVOIS, B., « La hh~rarchie des normes constitu
tionnelles et sa fonction dans la protection des droits fondamentaux », Revue univer
selle des drafts de l'homme, 1990, p. 258-268; BARAV, A., « La plenitude de competen
ce du juge national en sa qualite de juge communautaire », in L'Europe et Je droit. 
M€1. en J'honneur de J. Boulouis, Parijs, 1991, p. 1-20; BLONDEAU, A., L'application 
du droit international par le juge fran{:ais, Parijs, 1972; BON, P., « La protection juri
dictionnelle des droits de l'homme »,in Droitconstitutionnel et droits de l'homme, Pa
rijs-Aix-en-Provence, 1987, p. 269-319; BLUMANN, C.,« L'article 54 de la Constitution 
et le contr6le de la constitutionnalite des traites en France», Revue gimerale de droit 
international public, 1978, p. 537-618; BOULOUIS, J., «A propos de !'arret Nicolo», Re
vue gemirale de droit international public, 1990, p, 91-102; CHEVALLIER, F.,« L'ex
ception d'inconstitutionnalite. L'Etat de droit et la construction de la Communaute eu
ropeenne "• Dall., 1989, Chron. XXXIX; de VILLIERS, M., « Norme constitutionnelle et 
norrne internationale », Revue administrative, 1981, p. 143-145; CONSTANTINESCO, 
V., en JACQUE, J.P., « L'application du droit international et communautaire au re
gard de la Constitution franc;:aise "• in Koerning et Rufner (uitg.). Le contrOJe deJa 
constitutionnalite en France et en Republique ftidtkale d'Allemagne, Carl Heymann 
Verlag, 1985, p. 175-213; DARMON, M., o.c., p. 228-236 en p. 241-250; DEHAUSSY, J., 
« La superiorite des normes internationales sur les normes internes: a propos de !'ar
ret du Conseil d'Etat du 20 octobre 1989 », Journ.dr.intern., 1990, p. 5 e.v.; DUBOUIS, 
L., « Le juge franc;:ais et le conflit entre norme constitutionnelle et norme europeen
ne », in L'Europe et le droit. Mel. en l'honneur de J. Boulouis, Parijs, 1991, p. 205-219; 
FAVOREU, L., « Le Conseil constitutionnel et le droit international "• Annuaire fran
rais de droit international, 1977, p. 95-125; idem,« L'apport du Conseil constitutionnel 
au droit public», in Le Conseil constitutionnel, Pouvoirs, n° 13, Parijs, 1980; FAVO
RED, L., en PHILIP, L., Les Grandes decisions du Conseil constitutionnel, Parijs, 5e 
uitg., 1989; GAIA, P., Le Conseil constitutionnel et le contrOle de l'integration des en
gagements internationaux dans l'ordre juridique interne, thesis Aix-Marseille, 1990; 
GENEVOIS, B.,« Le droit international et le droit communautaire »,in Conseil consti
tutionnel et Conseil d'Etat, Parijs, 1988, p. 191-217; JACQUE, J.P.,« Constitution et or
ganisations internationales : le probl€me de la supranationalite », Droit constitution
nel et droits de l'homme, Parijs-Aix-en-Provence, 1987, p. 321-337; KOVAR, R., « Le 
Conseil d'Etat et le droit communautaire : de l'etat de guerre a la paix armee », D., 
1990, Chron., 57; idem, « Le Conseil d'Etat et le droit communautaire : des progres 
mais peut mieux faire "• D., 1992, Chron., XLIII, p. 207-213; LE TALLEC, G.,« LaCour 
de cassation et le droit communautaire », in L'Europe et Je droit. Mel. en l'honneur de 
J. Boulouis, Parijs, 1991, p. 363-373; LUCHAIRE, F.,« Le contr6le de constitutionnalite 
des engagements internationaux et ses consequences relatives ala Communaute eu
ropeenne »,Revue trimestrielle de droit europeen, 1979, p. 391-428; NGUYEN QUOC 
DINH, « Le Conseil constitutionnel frangais et les regles du droit public internatio
nal », Revue generale de droit international public, 1976, p. 1001~1036; PHILIP, L., 
« L'affirmation des droits de l'homme dans les constitutions et les traites internatio
naux », in Dmit constitutionnel et droits de l'homme, Parijs-Aix-en-Provence, 1987, p. 
249-287; POLAKIEWICZ, J., o.c., p. 7-8; PINTO, R., « Le contr6le de Ia regularite des 
conventions internationales par les juridictions franc;:aises », in L'evolution du droit 
public, Etudes offertes a A. Mestre, Parijs, 1956, p. 437-446; POLAKIEWICZ, J., en JA
COB-FOLTZER, V., o.c., p. 75-78; RIDEAU, J., Droit international et droit interne 
franrais, Parijs, 1971; idem,« Problematique generale des rapports entre droit consti
tutionnel et droit international "• in Droit constitutionnel et droits de l'homme, Parijs
Aix-en-Provence, 1987, p. 205-248; idem,« Constitution et droit international dans les 
Etats membres des Comrnunautes europeennes. Reflexions generales et situation 
frangaise », Revue franraise de droit constitutionnel, 1990, p. 260-296 en p. 425-454; 
SCELLE, G., « De la pretendue inconstitutionnalite interne des traites internatio
naux », Rev.dr.publ. et sc.pol., 1952, p. 1012 e.v.; SIMON, D., « Les exigences de la pri
maute du droit communautaire : continuite ou metamorphoses », in L'Europe et le 
droit. Mel. en J'honneur de J. Boulouis, Parijs, 1991, p. 481-493; WILD HABER, L., o.c., 
p. 208-210 en p. 352-354. 

(507) De Grondwet van 1958 bevat verschillende bepalingen over de betrekkingen 
tussen het internationaal recht en het nationaalrecht. In zoverre de preambule ervan 

(Zie vervolg noot op volgende blz.) 
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« Conseil constitutionnel » (508) van het Hof van Cassatie (509) en 
van de Raad van State (510), de internationale verdragen met 
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde en ook het ge
meenschapsrecht voorrang hebben boven de wetten (511), terwijl 
de vraag of de grondwettelijke orde voorrang heeft boven de inter
nationale orde omstreden blijft. 

- in Zwitserland (512), waar de federate Grondwet niet toestaat 
dat de door de « Assembl€e fE~d€rale >> geratificeerde verdragen 

(Vervolg noot van vorige blz.) 

verwijst naar de Preambule van de Grondwet van 1946 hebben het veertiende en het 
vijftiende lid van laatstgenoemde Preambule grondwettelijke waarde; daarin staat 
onder meer dat « la R€publique fran~aise, fid€le a ses traditions, se conforme aux re
gles du droit public international» en dat « sous reserve de r€ciprocite, la France con
sent aux limitations de souverainete n€cessaires a I' organisation eta Ia defense de Ia 
paix »,Art. 54 Gw. regelt de bevoegdheid van de« Conseil constitutionnel »om de ver
dragen te toetsen aan de Grondwet; bet bepaalt dat « si le Conseil constitutionnel, sai
si par le President de la R8publique, par le premier Ministre ou par le President de 
l'une ou !'autre Assemblee, a declare qu'un engagement international comporte une 
clause contraire a la Constitution, l'autorisatlon de Ia ratifier ou de l'approuver ne 
peut intervenir qu'apres Ia revision de la Constitution ». 

Krachtens de interpretatie van de Grondwet mag de voorafgaande toetsing van de 
internationale verbintenissen door de« Conseil constitutionnel » ook worden verricht 
in bet kader van art. 62, tweede lid, Gw. Over de vraag of elke toetsing van de grond
wettigheid uitgesloten is na de inwerkingtreding van de internationale verhintenis
sen, zie o.m. RIDEAU, J., «Constitution ... », o.c,, p. 272-279. Over art. 55 Gw., zie infra, 
noten 508-511. 

(508) Wanneer de« Conseil constitutionnel » uitspraak doet zoals een gewone rech
ter, zoals b.v. over de gescbillen inzake de verkiezing van de afgevaardigden en sena
toren, gaat hij na of de wetnietonverenighaar is met bet verdrag (Conseil constitutio
nel, 21 okt. 1988, Election du depute de la 58me circonscription du Val d'Oise, Rec., 
p. 183). Wanneer hij daarentegen uitspraak doet over de grondwettigheid van de wet
ten na de goedkeuring en voor de afkondiging ervan, rekent hij bet tot zijn taak zich 
ervan te vergewissen dat de wet binnen bet toepassingsgebied blijft van art. 55 Gw.; 
doch hij acbt zicb niet bevoegd om de wet te toetsen aan de bepalingen van een ver
drag (Conseil constitutionnel, 15 jan. 1975, nr. 74-54, DC, Rec., p. 19; 29 dec. 1989, 
nr. 89-268, DC, Rec., p. 110; 23 juli 1991, nr. 91-29, DC, Journal Officiel, 26 juli 1991, p. 
9854 en 24 juli 1991, nr. 91-298, DC, Journal Officiel, 26 juli 1991, p. 9920). 

Uit die beslissingen blijkt dat bet de taak is van de gewone, met de toepassing van 
de wet belaste recbter om, zo nodig, de voorrang van bet verdrag boven de wet te ver
zekeren. 

(509) Cass., (Chambre mixte), 24 mei 1975, Societe des Cafes Jacques Vabre (Dall., 
1975, 497, concl. Touffait; J.C.P., 1975, II, 18180 en AJDA, 1975, 567, noot Boulouis). 

(510) C.E. (Ass.), 20 okt. 1989, Nicolo (J.C.P., 1989, II, 21371, Rev.univ.Dr.H., 1989, 
262); R.v.St. (Ass.) 28 feb. 1992, Rothmans international France N.V., Philip Morris 
France N.V. (J.C.P., 1992, II, 21859 en de noot G, Teboul); BOULOUIS, J., «A propos de 
!'arret Nicolo ,, Rev. gen. dr. inter. publ., 94, 1990, p. 91 e.v.; CALVER, H.,« Le Conseil 
d'Etat et !'article 55 de la Constitution, une solitude revalue », J.C.P., 1990, I, p. 3429 
e.v.; HONORAT, E., en BAPI'ISTE, E., AJDA, 1989, p. 756 e.v. 

(511) Art. 55 Gw. huldigt bet beginsel van de voorrang van het verdrag boven de 
wet; dit artikel bepaalt: « Les traites ou accords regulierement ratifies ou approuves 
ont, des leur publication, une autorite sup8rieure a celle des lois, sous reserve, pour 
cbaque accord ou traite, de son application par !'autre partie », 

(512) HAEFLIGER, A., « La hi€rarchie des normes constitutionnelles et son rOle 
dans la protection des droits de l'homme en Suisse », Revue universelle des droits de 
J'homme, 1990, p. 280-288; HOTTELIER, M., La CEDH dans }a jurisprudence du Tribu-

(Zie vervolg noot op volgende blz.) 
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(513) aan de Grondwet worden getoetst, en waar het «Tribunal fe
deral », in het algemeen, waakt over de voorrang van het interna
tionaal recht op het intern recht (514) (515). 

(Vervolg noot van vorige biz.) 

nal t'ediJral, 1905, p. 159 e. v.; MALINVERNI, G., en WILD HABER, L., « La pratique 
suisse relative a Ia CEDH 1984, Annuaire suisse de droit international, 41, 1985, 
p. 245-246 en 52, 1986, p. 122; WILD HABER, L., « Erfahrungen mit der EMRK »,Revue 
de droit suisse, 98, 1979, II, p. 329 e. v.; POLAKIEWICZ, J., o.c., p. 16-18; POLAKIE
WICZ, J., en JACOB-FOLTZER, V., a. c., p. 136-140;WILDHABER, L., o.c., p. 202-206 en 
p. 351. 

(513) Gw., art. 113, § 3 : << ... le Tribunal federal appliquera les lois votees par l'As-
semblee federale et les arretes de cette assembtee qui ant une portee generale. II se 
conformera egalement aux traites que l'Assembh[le federate aura ratifies ». 

Over bet algemeen wordt aangenomen dat de overige rechtscolleges de verdragen 
niet mogen toetsen aan de Grondwet, ongeacbt of ze al dan niet bij wet zijn goedge
keurd, doch zij mogen niet regelmatig gepubliceerde verdragen niet toepassen. 

(514) De rechtsleer neigt tot de zienswijze dat bet conflict tussen een verdragsbepa
ling en een wetsbepaling moet worden opgelost door een verdragsconforme interpre· 
tatie van de wetsbepaling en dat zo er, ondanks die verdragsconforme interpretatie, 
een tegenstrijdigheid blijft bestaan, het internationaal recht voorrang beeft hoven 
bet interne recht, onverschillig of de internationaalrecbtelijke bepaling dagtekent 
van v66r of van na de regel van intern recbt. 

Een recent arrest van bet« Tribunal Federal » zegt dat « selon les conceptions du 
droit suisse et la jurisprudence constante relatives a la bierarcbie des normes, le 
droit international conventionnel prime le droit interne en matiere d'extradition, 
comme dans les autres domaines: un Etat qui s'engage par trait€ doit en respecter les 
clauses quelles que soient ses propres normes internes». (Arrets du Trib. FfJd. suisse, 
106, 1b, 402). 

Ofscboon bet« Tribunal Federal» aanneemt dat bet E.V.R.M. voorrang beeft hoven 
de vroegere federate wetten, en dat de door bet verdrag gewaarborgde recbten en 
vrijbeden grondwettelijke waarde bebben is bet « Tribunal Federal » minder duide
lijk wanneer bet gaat om de voorrang van bet Verdrag hoven de latere wetten :bet 
«Tribunal Federal» scbijnt te oordelen dat bet Verdrag in bepaalde gevallen de late
re wet buiten toepassing laat. In bet geval dat de wetgever bewust de mogelijkbeid 
van een normenconflict beeft overwogen oordeelt bet « Tribunal Federal » dat bet de 
wet die in strijd is met de door Zwitserland aangegane verbintenis moet toepassen. 
(Trib. Federal, 19 maart 1975, Arrets du Tribunal Federal suisse, 101, la, 67; 18 okt. 
1984, Annuaire suisse de droit international, 42, 1986, 127; 29 mei 1985, Arrets du Tri
bunal Federal suisse, 111, lb, 68-71, en Annuaire suisse de droit international, 42, 1986, 
p. 126). 

(515) In Cyprus, zie POLAKIEWICZ, J., o.c., p. 5-6 en POLAKIEWICZ, J., en JA
COB-FOLTZER, V., o.c., p. 73-74; in Denemarken, zie LOUIS, J.V., o.c., p. 145; POLA
KIEWICZ, J., o.c., p. 20-21; RIDEAU, J., «Constitution ... », o.c., p. 431-432 en S0REN
SEN, M., « Competences supranationales et pouvoirs constitutionnels en droit dana
is », Misc. Ganshof van der Meersch, dl. II, Brussel, 1972, p. 481-492; in Finland, zie 
POLAKIEWICZ, J., o.c., p. 6-7 en POLAKIEWICZ, J., en JACOB-FOLTZER, V., o.c., 
p. 74; in Griekenland, zie KERAMEUS, K., en KREMLIS, Q., « The application of 
Community Law in Greece, 1981-1987 », CML Rev., 1988, p. 141-175; LOUIS, J.V., o.c., 
p. 147-148; POLAKIEWICZ, J., o.c., p. 9-10; POLAKIEWICZ, J., en JACOB-FOLTZER, 
V., o.c., p. 81-82, en RIDEAU, J., « Constitution ... », o.c., p. 436-437; in Ierland, zie 
LOUIS, J.V., o.c., p. 145; POLAKIEWICZ, J., o.c., p. 18-19; RIDEAU, J., « Constitu
tion ... », o.c., p. 437-440; in IJsland, zie POLAKIEWICZ, J., o.c., p. 21; in Liechtenstein, 
zie POLAKIEWICZ, J., o.c., p. 11-12 en POLAKIEWICZ, J., en JACOB-FOLTZER, V., 
o.c., p. 125-126; in Malta, zie POLAKIEWICZ, J., o.c., p. 12 en POLAKIEWICZ, J., en 
JACOB-FOLTZER, V., o.c., p. 127; in Noorwegen, zie POLAKIEWICZ, J., o.c., p. 20; in 
Groot-Brittanniii, zie LOUIS, J.V., o.c., p. 147; POLAKIEWICZ, J., o.c., p. 21-22, en RI
DEAU, J., « Constitution ... », o.c., p. 452-454, en WILDHABER, L., o.c., p. 190-192; in 
San Marino, zie POLAKIEWICZ, J., p. 15, en POLAKIEWICZ, J., en JACOB-FOLT
ZER, V., o.c., p. 132; in Zweden, zie POLAKIEWICZ, J., o.c., p. 20; in Turkije, zie PO
LAKIEWICZ, J., o.c., p. 18, en POLAKIEWICZ, J., en JACOB-FOLTZER, V., o.c., p. 
140-141; in de Verenigde Staten, zie WILD HABER, L., o.c., p. 192-202, p. 357~366 en p. 
375-377; in Japan, zie WILDHABER, L., o.c., p. 369·371. 
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88. Dekaan De Visscher heeft geschreven : « si Ia nature et 
l'origine du droit international commandent d'y voir une technique 
destinee a satisfaire un besoin d'ordre, en !'absence duquel 
seraient compromis a la fois la coexistance entre souverainetes et 
le climat indispensable a la realisation des finalites propres a la 
souverainete, il est logique et necessaire que l'ordre juridique 
interne soit subordonne a l'ordre juridique international , {516). 

Uit die uitgangspunten kunnen op het vlak van bet internatio
naal recht maar oak op bet vlak van bet intern recht een aantal 
beginselen worden afgeleid. 

Ten aanzien van bet conflict dat internrechtelijk kan ontstaan 
tussen een verdragsnorm met rechtstreekse werking en een Belgi
sche rechtsnorm heeft uw Hof, met zijn arrest-Le Ski van 
27 mei 1971 en met zijn latere rechtspraak, bet beginsel gehuldigd 
dat naar 's Hofs oordeel het meest in overeenstemming was met 
de internationale ethiek, te weten : de voorrang van de recht
streeks toepasselijke internationale verdragsnorm hoven de natio
nale norm. 

Aldus heeft U gekozen voor een oplossing die uitgaat van de op
vatting dat het recht noodzakelijk een moet zijn om te kunnen be
staan en die de rechter in staat stelt erop toe te zien dat de Staat 
zijn internationals verbintenissen nakomt. 

De door U gehanteerde formule is gesteld in bewoordingen die 
overeenstemmen met de internationale rechtsregels, vastgelegd in 
talrijke beslissingen van internationale rechtscolleges. Volgens 
die regels kan de Staat, in beginsel, de normen van zijn intern 
recht, en inzonderheid die van zijn grondwettelijk recht, niet aan
voeren om het niet-uitvoeren van zijn internationale verbintenis
sen te rechtvaardigen. 

Uw Hof heeft, net zoals de Nederlandse Grondwet, in die mate
rie geen onderscheid gemaakt tussen de normen van de interne 
rechtsorde, met name niet tussen de grondwettelijke en de andere 
normen, omdat een 'dergelijk onderscheid nu eenmaal niet verant
woord is. 

De gerechtelijke en de administratieve rechtscolleges die ertoe 
gebracht zouden worden uitdrukkelijk te stellen dat de interna
tionale verdragsregel met rechtstreekse werking hoven de grond
wettelijke regel gaat, zouden daarmee aileen maar de opvatting 
bevestigen over de verhouding tussen het internationaal en het in
tern recht, die a! ruim een twintigtal jaren de ontwikkeling van 
Uw en hun rechtspraak heeft ge1nspireerd. 

Dat is ongetwijfeld een monistische visie op bet recht. De inter
nationale orde en de grondwettelijke orde behoren beide tot een 
enkele ruimere rechtsorde en zijn geen afzonderlijke rechtsor
den : twee tegenstrijdige regels, de rechtstreeks toepasselijke in-

(516) DE VISSCHER, P., « Cours general de droit international public>,, Recueil des 
Cours de J'Academie de droit international, vol. 136, 1972, p. 1-102, inz, p. 25. 
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ternationale verdragsregel en de grondwettelijke regel, die dezelf
de aangelegenheden en dezelfde onderwerpen regelen, kunnen lo~ 
gischerwijze niet beide terzelfder tijd geldig en bindend zijn. De 
Staat moet, op straffe van internationaal aansprakelijk te worden 
gesteld, erop toezien dat een grondwettelijke regel die onverenig~ 
baar is 1net een regel van een rechtstreeks toepasselijk verdrag 
waarbij hij partij is, daaraan niet rechtsgeldig kan worden tegen
geworpen; die verplichting die voor alle machten geldt, dient in
zonderheid ook door de rechtscolleges te worden nagekomen. 

Wanneer dus tussen een internationale verdragsnorm met 
rechtstreekse werking en een grondwettelijke norm een conflict 
bestaat dat niet is ontstaan uit een klaarblijkelijke schending van 
een fundamenteel belangrijke interne rechtsnorm inzake de be
voegdheid om verdragen te sluiten, moet de internationale ver
dragsnorm voorrang krijgen hoven de grondwettelijke norm, ten
zij het verdrag anders bepaalt. Het verdrag verliest alleen zijn 
voorrang op de Grondwet door een internationale akte waarhij het 
verdrag wordt opgezegd, voor zover zulks internationaal mogelijk 
is. 

A fortiori - ik heb het reeds gezegd - dient de rechter de voor
rang te erkennen van het gemeenschapsrecht boven de Grondwet. 

De gemeenschapsverdragen hehben een eigen rechtsorde inge
steld. Die rechtsorde, ten behoeve waarvan de Lid-Staten de uitoe
fening van hun soevereine bevoegdheden hebben beperkt in de 
aangelegenheden die in deze verdragen zijn bepaald, is opgeno
men in het rechtsstelsel van die Staten en moet door hun rechts
colleges worden nageleefd. De voorrang op het geheel van de in
terne rechtsnormen blijkt in een gelntegreerde rechtsorde nag 
meer een wezenlijk voorschrift te zijn dan in een andere rechtsor
de. Zoals professor Louis schrijft : « reconnaltre une efficacite 
quelconque a une manifestation de volonte de l'autorite nationale 
qui serait contraire aux regles communautaires, serait compro
inettre toute la construction voulue par les Etats auteurs des trai
tes ,, (517). De Belgische rechter, die een grondwettelijke regel 
voorrang zou willen verlenen hoven een rechtstreeks toepasselijke 
regel van het gemeenschapsrecht, miskent zijn verplichting van 
integrale toepassing van het gemeenschapsrecht en van hescher
ming van de rechten die dat recht aan de prive-personen toekent 
met afwijzing van elke eventueel strijdige hepaling van het intern 
recht. Hij zou hovendien voorhijgaan aan de vereisten van goede 
trouw en aan de loyaliteitsplicht waartoe de Belgische Staat we
gens zijn deelname aan de Gemeenschap is gehouden, waardoor 
hij het risico loopt het wederzijds vertrouwen onder de Lid-Staten 
aan te tasten en, bijgevolg, de vooruitgang in de totstandkoming 
van de Gemeenschap te dwarsbomen. 

Bovendien is elk stelsel waarbij de intrinsieke grondwettigheid 
van de verdragen a posteriori getoetst wordt, volkomen irrealis
tisch omdat het logischerwijze impliceert dat het grondwettelijk 

(517) LOUIS, J.V., L'ordre juridique communautaire, Brussel, 5e uitg., 1990, p. 156. 
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rechtscollege de mogelijkheid heeft om, zoals dekaan De Visscher 
opmerkt, « d'annuler erga omnes tout un 8difice juridique patiem
ment construit sur base d'un traite du type de ceux qui ant fond€ 
les Communautes europeennes », (518) of althans om de uitvoering 
van de verbintenissen die uit een dergelijk verdrag voortvloeien, 
ernstig te belemmeren. 

Sommige auteurs, die de stel!ing verdedigen dat het Arbitrage
he£, op een prejudicieel beroep, een wetgevende akte houdende in
stemming met een geratificeerd verdrag dat van kracht is in de in
ternationale rechtsorde, ongrondwettig kan verklaren, dienen 
tach wei toe te geven dat het in het geding komen van Belgie's in
ternationale aansprakelijkheid een nadeel zou uitmaken, waarvan 
de ernst samenhangt met het belang van het door de ongrondwet
tige wet goedgekeurde verdrag. Professor Lejeune en P. Brouwers 
vinden het vanzelfsprekend, bij de bespreking van de onderstel
ling dat bij het Arbitragehof een prejudiciele vraag aanhangig 
wordt gemaakt betreffende de instemmingswet van het Verdrag 
van Rome houdende oprichting van de Europese Economische Ge
meenschap of betreffende de wet tot goedkeuring van de Europese 
Akte, of nog betreffende de instemmingswet van het Verdrag van 
Parij s houdende oprichting van de Europese Gemeenschap voor 
Kalen en Staal, « qu'une eventuelle declaration d'inconstitutionna
lite, meme partielle, de ces lois, pourrait entrainer des effets d'une 
gravit8 plus importante encore que la violation du prescrit consti
tutionnellui-meme » (519). 

89. Tegen de stelling dat het verdrag met rechtstreekse werking 
in de interne rechtsorde voorrang heeft boven de grondwettelijke 
regels die niet van fundamenteel be lang zijn voor de bevoegdheid 
tot het sluiten van verdragen, zijn mijns inziens onterechte op
merkingen gemaakt. 

a) Er werd geschreven dat door de toekenning van voorrang a an 
het verdrag boven de Grondwet de rechter in een moeilijke, zelfs 
onmoge!ijke positie zou komen te staan (520). 

Ik dacht niet dat de rechter zich gemakkelijk moet voelen om 
recht te spreken. En als voor de rechter al sprake zou zijn van een 
moeilijke positie, dan vloeit die, hoe dan ook, voort uit de aard zelf 
van het voor hem opgeworpen conflict. 

Wat de oplossing van dat conflict ook mage zijn, de rechter loopt 
uiteraard het gevaar in een lastige positie te geraken, zeals trou
wens ook in andere situaties waarin hij voor de geschillen komt te 
staan en waarvan de moeilijkheden nu eenmaal inherent zijn aan 
de verheven dienstbaarheid van het rechterlijk ambt. 

(518) DE VISSCHER, P., « Cours "• o.c., p. 36. 

(519) LEJEUNE, Y., en BROUWERS, P., o.c., nr. 16, p. 675. 

(520) DELPEREE, F., declaration .i La Libre Belgique, 5 juni 1992, p. 3; idem, ((La 
Belgique ... », o.c., p. 14-16. 
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b) Tevens is erop gewezen dat de voorrang van het verdrag ho
ven de Grondwet niet per se is vereist voor het samenbestaan van 
de nationale rechtsorde met de internationale rechtsorde, terwijl 
de voorrangsregel slechts de uitdrukking van praktische noodwen
digheden is (521). 

Maar uit de ontwikkeling van de internationale en supranatio
nale rechtsorde evenzeer als uit die van de grondwettelijke orde, 
is de laatste jaren gehleken dat de conflicten tussen het verdrag of 
het gemeenschapsrecht, enerzijds, en de Grondwet, anderzijds, 
hoegenaamd geen juridische speculaties zijn, wars van elke con
crete toepassing. Men denke maar aan die recente conflicten die 
ik heh aangehaald zoals die hetreffende de toelating van vreemde
lingen-onderdanen van de E.E.G.-Lid-Staten tot hetrekkingen in 
overheidsdienst, hetreffende de uitoefening door diezelfde vreem
delingen van het recht om te kiezen en gekozen te worden hij de 
gemeenteraadsverkiezingen, betreffende de vergoeding van gena
tionaliseerde goederen, hetreffende duhhele helasting ... 

c) Ik geef overigens toe dat ik niet inzie in welk opzicht de voor
rang van het verdrag hoven de Grondwet afhreuk zou doen, zoals 
een auteur heeft heweerd, aan de autonomie van de volkswil (522). 

Het verdrag met rechtstreekse werking in de nationale rechtsor
de is door de Koning gesloten, met het akkoord van een voor het 
parlement verantwoordelijke minister, en heeft de instem
ming verkregen van de wetgevende vergaderingen. Als een 
rechtscollege eerder het verdrag dan de Grondwet zou toepassen, 
dan kunnen de politieke organen, die de natie vertegenwoordigen, 
nag altijd oordelen of de Grondwet moet worden herzien dan we! 
of het verdrag moet worden opgezegd overeenkomstig de hepalin
gen ervan of met de toestemming van de andere verdragsluitende 
Staten. 

d) Er is oak gezegd dat voorrang geven aan het verdrag hoven de 
Grondwet een al te eenvoudige oplossing is voor een complex pro
bleem en uitgaat van een monistische opvatting van het recht, ter
wijl nog andere, en evenwaardige opvattingen van het recht be
staan (523). 

Dat het prohleem ingewikkeld is, hlijkt voldoende uit deze vee! 
te lange uiteenzetting. 

Dat voorrang geven aan het verdrag hoven de Grondwet slechts 
een simplistische oplossing verschaft voor dat probleem, zou waar 
kunnen zijn als het poneren van die voorrang niet, zoals ik meen 
te hebben aangetoond, ruimschoots werd genuanceerd. 

Dat die oplossing uitgaat van een monistische opvatting van het 
recht, terwijl er ook andere opvattingen gangbaar zijn, spreekt 

(521} VERHOEVEN, J., «Sources ... "• o.c., p. 41. 

(522} VERHOEVEN, J., «Sources ... "• o.c., p. 41. 

(523) VERHOEVEN, J., « Sources ... », o.c., p. 40-41. 
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vanzelf, maar het is nu eenmaal zo dat uw rechtspraak en die van 
de andere rechtscolleges - terecht en om de redenen die ik zo
even heb vermeld- al ruim twintig jaar lang in de lijn van die op
vatting ligt. 

e) Een dee! van de auteurs oordelen dat de stelling van de voor
rang van het verdrag hoven de Grondwet om diverse redenen on
grondwettig is : volgens sommigen omdat die voorrang niet berust 
op regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld, ter
wijl de Grondwet, de juridische grondslag van de Staat, oak de 
grondslag is van het in de interne rechtsorde toepasselijke recht 
(524), omdat het verdrag is gesloten ter uitvoering van de Grand
wet door een van de door haar opgerichte organen (525) en omdat 
de rechter, die zijn ambt krachtens de Grondwet bekleedt, zijn be
voegdheid precies hieraan ontleent (526); voor anderen is die stel
ling ongrondwettig omdat, wanneer nationale autoriteiten in een 
verdrag dat door de rechtscolleges moet worden toegepast, nor
men hebben ingevoerd die in strijd zijn met de grondwettelijke re
gels, die autoriteiten, die de Grondwet hebben geschonden, die 
normen onwettig in het positief recht van de Staat hebben inge
voerd, zodat die invoering geen effect kan sorteren (527); voor nag 
anderen heet die stelling dan weer ongrondwettig te zijn omdat 
het krachtens de artikelen 130 en 131 verboden is, ten eerste, de 
Grondwet geheel of ten dele te schorsen, ten tweede, de Grondwet 
te wijzigen of anders van af te wijken dan via een herziening (528). 

De meeste van die opvattingen houden in dat er binnen de Staat 
een afzonderlijke rechtsorde bestaat, onderscheiden van de inter
nationale rechtsorde, en, in die zin, zijn ze dualistisch. 

Geen enkele grondwettelijke bepaling regelt de verhouding tus
sen de internationale rechtsorde en de nationale rechtsorde, en 
geeft dus evenmin voorrang aan de Grondwet hoven de recht
streeks toepasselijke regel van een van kracht zijnd verdrag dat 
bindend is voor de Staat. 

Een bepaling van de Grondwet waarin aan de verdragen met 
rechtstreekse werking in de nationale rechtsorde uitdrukkelijk 
voorrang wordt toegekend boven diezelfde Grondwet hoeft niet in 
ons grondwettelijk stelsel waarvan de soepelheid zodanig is dat 
het zich middenin tussen de stelsels van de geschreven en de niet 
geschreven Grondwet bevindt, en aldus gunstige ontwikkelingen 
mogelijk heeft gemaakt. Zoals de procureur-generaal Ganshof van 

(524) LEJEUNE, Y., en BROUWERS, P., o.c., nr. 14, p. 674-675; MASQUELIN, J., 
R.P.D.B., Vo Trait€s internationaux, nr, 303. 

(525) VERHOEVEN, J., «Sources "• o.c., p. 41. 

(526) DELPEREE, F.,« La Belgique ... "• o.c., p. 14-16. 

(527) DUMON, F., « La Cour ... "• o.c., p. 118-125; idem, « Les rapports ... "• o.c., 
p. 215-217. 

(528) MASQUELIN, J., R.P.D.B., V0 Traites internationaux, nr, 303. 
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der Meersch in zijn conclusie voor het arrest-Le Ski schreef : « la 
Constitution ne contient d'ailleurs, de mani€re g8n8rale, a quel
ques exceptions pres, que des principes et non point des r8gles 
completes et pr8cises; cette methode( ... ) favorise par les "blancs" 
que laisse subsister le texte et que Ia confrontation d'un certain 
nombre de principes permet de combler, revolution de notre droit 
constitutionnel et son expression par la jurisprudence " (529). 

Geleidelijk aan is het zo geworden dat de rechtsprekende 
functie niet Ianger meer toebehoort aan een macht die elke natio
nale gemeenschap heeft ingesteld volgens haar eigen normen, 
waarover zij het meesterschap heeft (530). 

De verplichting die op de nationale rechter rust om de ver
dragsnorm met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde 
voorrang te verlenen op aile normen van intern recht, staat los 
van een grondwettelijke investituur. Wanneer uit de bewoordin~ 
gen van een verdrag blijkt dat de verdragsluitende Staten de ge
volgen ervan niet hebben willen beperken tot de wederzijdse he
trekkingen tussen die Staten, maar dat het wel degelijk hun be
doeling is geweest van dat verdrag een directe bron te maken van 
rechten en plichten voor natuurlijke of rechtspersonen of daar-aan 
anderzins directe werking te verlenen in hun interne rechtsorde, 
is die rechtstreekse toepasselijkheid een hoedanigheid van het 
verdrag die niets aan het grondwettelijk recht is verschuldigd. 

Zoals stafhouder Boulouis schrijft : « Pareille qualite apparalt 
comme la condition pour qu'un particulier puisse utilement se pre~ 
valoir du droit international car comment pourrait-il se prevaloir 
de droits que celui-ci ne constituerait pas dans sa personne? Mais 
dans cette qualite resident aussi la justification pour le juge na
tional d'accueillir une requete ainsi fondee et !'obligation d'y faire 
droit independamment d'une investiture constitutionnelle qui, si 
elle y faisait obstacle, le ferait en meconnaissance du droit inter
national mais qui, a soi seule, est impuissante a conferer a celui~ci 
une qualite qu'il ne tient que de lui-meme . ., (531) 

Verscheidene van Uw arresten hebben het uitdrukkelijk be
klemtoond : de voorrang van het bij verdrag bepaald interna
tionaal recht vloeit voort uit de aard zelf van dat recht en niet uit 
de Grondwet (532). 

Dient men eraan toe te voegen dat de voorrang van de normen 
van het bij verdrag bepaald internationaal recht met rechtstreek~ 
se werking niet impliceert dat de met die normen strijdige grond~ 
wettelijke normen zonder meer moeten worden opgeheven of ge-

(529) A.C., 1971, I, p. 959. 

(530) GAMBIER, C,, Precis de- droit judiciaire civil, dl. I, Brussel, 1974, p. 301. 

(531) BOULOUIS, J., «A propos de !'arret Nicolo ~. Revue g8n8rale de droit interna
tional public, 1990, p, 91-102, inz. p. 97-98. 

(532) Zie inz., Cass., 13 sept. 1984, A.R. 7105 (A.C., 1985, I, nr. 39). 



-177-

wijzigd? Die voorrang betekent alleen dat, in geval van conflict 
tussen die beide normen, de eerste gewoonweg de gevolgen van de 
tweede doet ophouden, zolang het conflict blijft duren. 

De moeilijkheden die kunnen voortvloeien uit de zogenaamde 
intrinsieke ongrondwettigheid van een verdrag met mogelijk 
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde, moeten in de eer
ste plaats worden opgelost door sancties of andere maatregelen 
die aan de inwerkingtreding van het verdrag in de interne rechts
orde moeten voorafgaan. 

f) Tot slot is er gezegd dat toekenning van voorrang aan het ver
drag hoven de Grondwet niet te verenigen zou zijn met de bijzon
dere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof houdende rege
ling van de toetsing door dat Hof van de wetten, decreten of ordon
nantien waardoor instemming wordt gegeven aan een verdrag 
(533). 

lk denk niet dat uit de bijzondere wet van 6 januari 1989 noodza
kelijk af te leiden vall dat de wetgever met die wet het beginsel 
van de voorrang van het verdrag heeft willen verwerpen, nu die 
w~t kan worden uitgelegd en toegepast, in die zin die ik meen te 
mogen voorstellen en die verenigbaar is met het beginsel (zie 
supra 76 en 79 en nr. 91). 

90. Wanneer voor de gerechtelijke en de administratieve rechts
colleges een conflict rijst tussen een grondwettelijke norm en een 
norm van bij verdrag bepaald internationaal recht of gemeen
schapsrecht met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde 
en dat conflict niet voortspruit uit de klaarblijkelijke schending 
van een fundamenteel belangrijke norm van intern recht inzake 
de bevoegdheid om verdragen te sluiten, die rechtscolleges de in 
het verdrag vastgelegde regel bij voorrang moe ten toepassen, aan
gezien de voorrang van die regel uit de aard zelf van het bij ver
drag bepaald internationaal recht of van het gemeenschapsrecht 
voortvloeit. Zulks is a fortiori het geval wanneer het conflict ont
staat tussen een grondwettelijke norm en een norm van gemeen
schapsrecht. 

De aldus, bij een dergelijk conflict, aan de norm van het verdrag 
of van het gemeenschapsrecht met rechtstreekse werking in het 
nationaal recht toegekende voorrang boven de grondwettelijke 
norm, maakt dat die gerechten de toepassing van de grondwette
!ijke norm kunnen en moeten uitsluiten (534), door te verklaren 
dat de gevolgen van deze laatste norm geschorst zijn in zoverre zij 
onverenigbaar is met de norm van het verdrag of van het gemeen
schapsrecht. Met andere woorden, kunnen en moeten de gerechte-

(533} DELPEREE, F.,« La Belgique ... », o.c., p. 14-16. 

(534) Zie Cass., 4 april1984, A.R. 2910 en 3263 (A. C., 1984, I, nr. 448) met concl. O.M. 
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lijke en de administratieve gerechten, in het kader van hun res
pectieve bevoegdheid, valle uitwerking verlenen aan de recht
streekse toepasselijke normen van de internationale verdragen en 
van het gemeenschapsrecht door desnoods, op eigen gezag, geen 
toepassing te maken van grondwettelijke normen die, naar hun 
inhoud, met de voormelde normen onverenigbaar blijken te zijn. 

91. Uit de wetsgeschiedenis van de bijzondere wet van 6 janua-
ri 1989 op bet Arbitragehof blijkt dat de wetgever, door in arti
kel 3, paragraaf 2, van de wet de termijn voor bet indienen van 
een beroep tot nietigverklaring van een wet, een decreet of een 
ordonnantie houdende instemming met een verdrag op zestig da
gen te bepalen, terwijl de termijn voor het indienen van een be
roep tot nietigverklaring in de regel zes maanden bedraagt, de 
« zekerheid en de stabiliteit van de internationale betrekkingen 
heeft willen waarborgen » (535). Het is duidelijk dat de bij de bij
zondere wet bepaalde korte termijn voor het indienen van een be
roep tot nietigverklaring van een wetgevende instemmingsakte 
van een verdrag, erop wijst dat de wetgever bet onstaan heeft wil
len vermijden van« un divorce entre l'efficacite du traite dans l'or
dre interne, paralysee par l'annulation de l'assentiment et son effi
cacite dans l'ordre international que l'annulation de l'assentiment 
est impuissante a enerver » (536). 

In zijn arrest nr. 26/91 van 16 oktober 1991 heeft bet Arbitrage
hof aangenomen dat bet oogmerk van de wetgever om de veilig
heid en de stabiliteit van de internationale betrekkingen te waar
borgen, door de termijn voor het indienen van een beroep tot nie
tigverklaring tegen een instemmingsakte van een verdrag op zes
tig dagen te bepalen, zou worden miskend mocht bet Hof, zonder 
beperking in de tijd, door een arrest met gezag van gewijsde erga 
omnes, een wet kunnen vernietigen die aan een bepaling van het 
internationaal verdragsrecht uitwerking verleent in de Belgische 
rechtsorde. Het heeft daarentegen geoordeeld dat « een prejudi
cH:He beslissing, waarbij het Hof een schending vaststelt, niet erga 
omnes geldt en evenmin de rechtsregel, die er het onderwerp van 
is, uit de Belgische rechtsorde doet verdwijnen », waaruit het heeft 
afgeleid dat de bijzondere wetgever bet Arbitragehof niet de 
bevoegdheid heeft willen ontzeggen om een prejudiciiHe vraag 
inzake een wet, een decreet of een ordonnantie houdende instem
ming met een verdrag te beantwoorden. 

Ik kan mij met die zienswijze bezwaarlijk verenigen in zoverre 
zij betrekking heeft op vigerende verdragen met recbtstreekse 
werking in de interne rechtsorde en die de instemming hebben 
verkregen van een wetgevende akte, waartegen wordt aang~voerd 

(535) Parl.St., Senaat, 1981-1982, nr. 246/1, p. 6, nr. 246/2, p. 40, 52 en 105. 

(536) ERGEC, R., « LaCour d'arbitrage et l'assentiment aux traites internationaux, 
in Melanges offerts a R. Van der Elst, Brussel, 1986, p. 267-283, inz. p. 280. 
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dat zij een schending van de Grondwet uitmaakt, waarbij die 
schending geen klaarblijkelijke schending is van een grondwette
lijke regel die van fundamenteel belang is voor de bevoegdheid tot 
het sluiten van verdragen. 

Wanneer de toetsing van een instemmingswet gebeurt naar aan
leiding van een beroep tot nietigverklaring, afgeleid uit schending 
van de artikelen 6, 6bis en 17 van de Grondwet, blijft het risico, dat 
de Belgische Staat zijn internationale verbintenissen niet nakomt, 
beperkt. 

Hoewel de Koning, zoals ik reeds heb uiteengezet, grondwettig 
het verdrag kan bekrachtigen voordat de termijn voor beroep tot 
vernietiging van de wetgevende instemmingsakte is verstreken of 
zelfs voordat die akte is goedgekeurd, zou het tach met de geest 
van de bijzondere wet van 6 januari 1989 strijdig zijn als de Ko
ning in de toekomst het verdrag zou bekrachtigen voordat de ter
mijn voor beroep tot vernietiging is verstreken of, in geval van be
roep, v66r de uitspraak van het arrest door het Hof. Men kan 
vermoeden dat in de praktijk het verdrag pas na het verstrijken 
van die termijn of na de uitspraak zal worden bekrachtigd. 

Het risico dat de Belgische Staat zijn internationale verbintenis
sen niet nakomt, is daarentegen evident als de toetsing van de in
trinsieke grondwettigheid van de instemmingsakte kan gebeuren 
naar aanleiding van een prejudiciele vraag die na de inwerking
treding van het verdrag is gesteld. 

Professor Lejeune en P. Brouwers schrijven : « il n'est guere 
douteux que .la declaration d'inconstitutionnalite rendue sur ques
tion prejudicielle aura une incidence sur le litige dont le reglement 
requiert la clarification de cette question puisque le juge a quo ne 
pourra plus appliquer le traite auquel la loi d'assentiment confe
rait en principe sa force obligatoire en droit interne. Or, "tout trai
te en vigueur lie les parties et doit etre execute par elles de bonne 
foi, tant dans les relations internationales qu'en droit interne ". Il 
s'impose aux differents organes de l'Etat, parmi lesquels les juri
dictions. En interdisant au juge a quo d'appliquer la loi qui intro
duit le traite dans le droit beige, !'arret declaratoire rendu par Ia 
Cour empeche !'application du traite dans les relations entre les 
personnes qui ont soumis leur differend ala justice. L'Etat belge, 
qui" ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme 
justifiant la non-execution du traite ", reste ainsi en defaut de sa
tisfaire a l'ensemble des obligations auxquelles il a souscrit en 
concluant cet accord international. » (537} 

Het staat in de eerste plaats aan het Arbitragehof te beoordelen 
of het in de toekomst vasthoudt aan de bevestiging van zijn desbe
treffende bevoegdheid. 

In de huidige stand van de rechtspraak van het Arbitragehof, 
wanneer, na de inwerkingtreding van een verdrag met recht
streekse werking in de interne rechtsorde, voor de gerechtelijke of 

(537) LEJEUNE, Y.,' en BROUWERS, P., o.c., nr. 8, p. 672. 
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de administratieve rechtscolleges een vraag wordt opgeworpen in· 
zake de schending van de artikelen 6, 6bis of 17 van de Grondwet 
door een wet, een decreet of een ordonnantie houdende instem
ming met dat verdrag, dient mijns inziens onderscheid gemaakt te 
worden tussen twee onderstellingen. 

Wanneer - eerste onderstelling - de vraag wordt opgeworpen 
voor een rechtscollege waarvan de beslissing, naar gelang van het 
geval, vatbaar is voor hager beroep, verzet, voorziening in cassatie 
of beroep tot nietigverklaring voor de Raad van State, lijkt dat 
rechtscollege niet verplicht om, ingevolge artikel 26, paragraaf 2, 
van de bijzondere wet van 6 januari 1989, de vraag te stellen, ais 
het antwoord op die vraag niet onontbeerlijk is om zijn beslissing 
te wijzen : het staat immers aan het rechtscollege om, ongeacht 
het antwoord van het Arbitragehof, na te gaan of er een conflict 
bestaat tussen de grondwettelijke norm en de norm van het ver
drag en, in bevestigend geval, om te beslissen dat de grondwette
lijke norm geen uitwerking heeft in zoverre hij onverenigbaar is 
met de verdragsnorm. 

Wanneer - tweede onderstelling - de vraag wordt opgeworpen 
voor een ander rechtscollege, bijvoorbeeld Uw Hof of de Raad van 
State, lijkt dat rechtscollege verplicht om, ingevolge artikel 26, pa
ragraaf 2, van de bijzondere wet van 6 januari 1989, de prejudi
ciele vraag te stellen, zelfs als het antwoord op die vraag niet on
ontbeerlijk is om zijn beslissing te wijzen, behoudens de gevallen 
dat de rechtsvordering niet ontvankelijk is om procedureredenen 
die voortkomen uit normen die zelf niet het onderwerp van de pre
judiciEHe vraag uitmaken of de gevallen waarin de vraag de gren
zen overschrijdt, hetzij van het geschil waarover het bodemge
recht, dat de bestreden beslissing heeft gewezen, uitspraak moet 
doen, hetzij van de middelen waarop het Hof of de Raad van State 
uitspraak moeten doen, of de gevallen dat de redelijke termijn, be
paald bij artikel 6.2 van het Europees Verdrag van de Rechten van 
de Mens is overschreden of dreigt overschreden te worden ten ge
volge van de vordering tot het stellen van een prejudiciele vraag. 
Maar, naar mijn oordeel, staat het aan het rechtscollege om, onge
acht het antwoord van het Arbitragehof, na te gaan of er een con
flict bestaat tussen de grondwettelijke norm en de norm van het 
verdrag en, in bevestigend geval, om te beslissen dat de grondwet
telijke norm geen uitwerking heeft in zoverre hij onverenigbaar is 
met de verdragsnorm. 

EINDBESCHOUWINGEN 

92. Ook al wordt in de internationale rechtsorde het beginsel van 
de voorrang van de verdragen hoven de Grondwetten van de Sta
ten-Partijen algemeen aangenomen, toch blijkt uit het onderzoek 
van de grondwettelijke stelsels van de Europese Staten, dat de 
moderne grondwetgevers en, bij gebreke daarvan, de rechters in 
hun rechtspraak de verhoudingen tussen het internationaal recht 
en het grondwettelijk recht op verschillende wijzen hebben om-
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schreven naar gelang van de heersende opvatting, hetzij de dualis
tische, hetzij de monistische met voorrang van het internationaal 
recht. 

Daar waar, zoals in Duitsland en Italie, de dualistische strek
king wordt gehuldigd, heeft de opvatting volgens welke de natio· 
nale rechtsorde moet worden gescheiden van de internationale 
rechtsorde, ertoe geleid dat de Grondwet voorrang heeft boven de 
verdragen. 

Daar waar vooral toepassing wordt gemaakt van de monistische 
strekking, zoals in Nederland, heeft de mening post gevat dat de 
internationale rechtsorde voorrang heeft hoven de nationale 
rechtsorde zonder dat tussen beide arden enige schending bestaat; 
daar is men dan ook de Grondwet buiten toepassing gaan Iaten 
ten voordele van de vigerende verdragen met rechtstreekse 
werking in het nationaal recht. 

In Staten met een dualistische strekking, zoals in Duitsland of 
Ita!iij, waar toezicht wordt geoefend op de grondwettigheid van de 
wetgevende akte, maar geen toezicht op de verenigbaarheid van 
die akten of van de Grondwet met de verdragen, of in de Staten 

-met een monistische strekking, waar, zoals in Nederland, toezicht 
wordt geoefend op de verenigbaarheid van de gezamenlijke natio· 
nale normen met de vigerende rechtstreeks toepasselijke verdra
gen, doch geen toezicht op de grondwettigheid van de wetgevende 
akten, ligt het probleem van de verhouding tussen verdrag en 
Grondwet eenvoudiger doordat er, naast het toezicht op de grond· 
wettigheid, geen toezicht wordt geoefend op de verenigbaarheid 
met de verdragen. 

In stelsels zeals dat van Frankrijk en het onze waar, naast een 
centraal en beperkt toezicht op de grondwettigheid van de wetge· 
vende akten, ook nog een gespreid en algemeen toezicht wordt ge
oefend op de verenigbaarheid van de nationaalrechtelijke normen 
met de verdragen met rechtstreekse werking in de nationale 
rechtsorde, blijkt het probleem van de verhouding verdrag · 
Grondwet vrij ingewikkeld te zijn. 

Een tussenoplossing is in Frankrijk voorgesteld door professor 
Favoreu voor wie helemaal geen gelijkschakeling van de interna
tionale norm met de nationaalrechtelijk norm kan worden aan
vaard op welk niveau dan oo~, evenmin trouwens als de opneming 
ervan in wat in dat land << bloc de constitutionnalite >> wordt gehe
ten, weshalve hij voorstelt dat ze beschouwd worden als buiten
hH~rarchische normen, « ce qui ne signifie pas », zo schrijft hij, 
« qu'elles sont sans autorite: a chaque-niveau, elles ant une autori
te superieure a la regie interne mais de maniere differente. Ainsi 
sont-elles superieures a la Constitution mais comme la compatibi
lite des deux normes est presumee - faute d'avoir ete mise en 
cause avant la ratification du traite - leur superiorite n'aura plus 
lieu de s'exercer. Elles sont superieures ala loi et ecartent l'appli-
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cation de celle-ci si Ia condition de r8ciprocite est remplie. Elles 
sont enfin toujours au mains sup8rieures aux actes administratifs 
et sont ici meme une condition de leur validite » (538). Hoe vin
dingrijk die oplossing ook moge zijn - volgens welke de verdrags
normen namelijk buiten de hH~rarchie van de in de Staat toepasse
lijke rechtsregels vallen maar tegelijk een hoger gezag toegekend 
krijgen dan de nationale regels - zij valt bezwaarlijk naar ons 
land te transponeren, al was het maar omdat in ons recht niet 
noodzakelijk het vermoeden geldt dat de grondwettelijke norm 
verenigbaar is met de verdragsnorm wanneer zij niet in het 
geding was voordat het verdrag werd bekrachtigd. 

Ik meen dat in de Jijn van de keuze die U in 1971 heeft gemaakt 
en die ongetwijfeld van een monistische rechtsvisie uitgaat, dat 
het verdrag met rechtstreekse werking in de interne rechtsorde in 
beginsel voorrang moet krijgen op de Grondwet in zoverre deze 
daarmee strijdig is, hetgeen impliceert dat, bij een juridictioneel 
conflict tussen toetsing aan een dergelijk verdrag en toetsing aan 
de Grondwet, eerstgenoemde toetsing in beginsel voorrang moet 
krijgen op de tweede. 

Voorrang van het rechtstreeks toepasselijk internationaal ver
dragsrecht hoven het grondwettelijk recht betekent niet dat er 
tussen beide geen solidariteit bestaat (539). Men heeft ooit de soli
dariteit tussen de internationale gemeenschap en de staatsge
meenschap vergeleken met die tussen een blinde en een Iamme : 
de Staten kunnen slechts samen bestaan dankzij de normen van 
het internationaal recht, die op hun beurt aileen dankzij de tech
nieken van het intern recht volle uitwerking krijgen. (540) 

Voorrang van het rechtstreeks toepasselijk internationaal ver
dragsrecht op het grondwettelijk recht betekent evenmin absolute 
voorrang. V66r de inwerkingtreding van het verdrag heeft de 
Grondwet, in geval van strijdigheid met dat verdrag, voorrang. 
Dat impliceert dat de autoriteiten die betrokken zijn bij het goed
keuren en sluiten van een verdrag dat afwijkt van de Grondwet, 
hetzij de goedkeuring of de bekrachtiging van het verdrag moet 
weigeren, hetzij voorbehoud moet maken, hetzij de Grondwet herR 
zien v66r de goedkeuring of de bekrachtiging van het verdrag. Na 
de inwerkingtreding van het verdrag moeten de grondwettelijke 
regels inzake de bevoegdheid tot het sluiten van verdragen voor
rang krijgen, in die zin dat het verdrag niet langer voorrang heeft 
als de instemming van de Staat om door het verdrag gebonden te 
zijn, is gegeven met duidelijke schending van een fundamenteel 
belangrijke regel inzake die bevoegdheid. 

(538) FAVORED, L., « L'apport du Conseil constitutionnel au droit public», in Le 
Conseil constitutionnel, Pouvoirs, nr. 13, Parijs, 1980. 

(539) CHAUMONT, « Cours general de droit international public », Recueil des 
cours de l'Academie de droit international, deel129, 1970, p. 333-528, inz. 491. 

(540) DE VISSCHER, P., « Cours », o.c., p. 25. 
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Maar zodra het verdrag met rechtstreekse werking ten aanzien 
van de Staat van kracht is geworden, kunnen noch de rechtscolle
ges noch de andere staatsorganen zijn intrinsieke ongrondwettig
heid aanvoeren om de uitvoering ervan te belemmeren of zijn ge
volgen te miskennen. (541) 

Tot besluit kan dan ook worden gezegd dat in ons recht de in
trinsieke ongrondwettigheid van een van kracht zijnd verdrag met 
rechtstreekse werking in de interne rechtsorde een begrip is dat 
ondenkbaar is. (542) 

Voor de Koning vorder ik dat het Hof tijdens het nieuw gerech
telijk jaar zijn werkzaamheden voortzet. 

(541) Parl.Hand., Senaat, 14 juni 1988, p. 471. Na er in de Senaat tijdens de de batten 
over de herziening van art. 107terGw. aan te hebben herinnerd dat blijkens de recht
spraak van het arrest Le Ski, « la norme de droit international prime, en Belgique, 
non seulement la loi mais aussi la Constitution », beklemtoonde senator Lallemand 
dat « il (fallait) apprecier les consequences de I' evolution de cette jurisprudence au re
gard des stipulations des conventions europeennes qui limitent precisement les pre
rogatives des Cours constitutionnelles des Etats signataires des Etats europeens », 

(542) SCELLE, G., « De la pretendue inconstitutionnalite interne des traites », 
Rev.Dr.Publ.Sc.Pol., 1952, p. 1012-1028, inz. p. 1012-1013. 
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Nr.1 BOF VAN CASSATIE 1 

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE 

1993 
(van januari tot en met december) 

Nr. 1 

3e KAMER - 4 januari 1993 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - AARD 
VAN DE WET - OPZEGGINGSVERGOEDING -
ART. 39, TWEEDE LID, ARBEIDSOVEREENK0!\'1-
STENWET. 

2° JAARLIJKSE VAKANTIE - VAKAN
TIEGELD - BEDIENDEN - BEREKENING - IN 
AANMERKING TE NEMEN LOON - VOORDE
LEN IN NATURA. 

3° JAARLIJKSE VAKANTIE - AARD 
VAN DE WET - BEREKENING VAN HET VA
KANTIEGELD. 

4° OPENBARE ORDE - AANSPRAKELIJK
HEID WEGENS ONRECHTMATIGE DAAD. 

5° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN 
OVEREENKOMST - ALLERLEI - AARD 
VAN DE WET. 

6° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - BEGRIP. 

1 o Art. 39, tweede lid, Arbeidsovereen
komstenwet, Juidens hetwelk de opzeg
gingsvergoeding niet alleen bet lopend 
loon maar ook de voordelen verworven 
krachtens ·de overeenkomst behelst, is 
een dwingende wetsbepaling waarvan 

bij overeenkomst niet kan worden af
geweken in het nadeel van de werkne~ 
mer (1}. 

2° Door de bediende genoten voordelen 
in natura komen in aanmerking voor 
de berekening van het enkel vakantie~ 
geld (2). (Art. 38, 1", K.B. 30 maart 
1967.) 

3' Artt. 38, 39 en 46 K.B. 30 maart 1967, 
die de berekening van het vakantieM 
geld van de bediende regelen, zijn 
dwingende wettelijke bepalingen (3). 

4° en 5° Wetsbepalingen betreffende de 
aansprakelijkheid wegens onrechtma
tige daad raken -de openbare orde niet 
en zijn niet dwingend (4). 

6° Nieuw en derhalve niet ontvankeli.fk 
is het middel dat geen betrekking 
heeft op een wettelijke bepaling van 
openbare orde of van dwingend recht, 

(1) Cass,, 3 april 1978 (A. C., 1978, · 872) met 
concl. O.M., in R. W:, 1977-78, 2441. Zie Cass., 
17 maart 1986, A.R. nr. 7173 (A.C., 1985-86, nr. 
452). 

(2) Cass., 10 maart 1983, A.R. nr. 3683 (A.C., 
1982-83, nr. 272), en 23 juni 1986, A.R. nr. 7343 
(A.C .. 1985-86, m. 665). 

(3) Cass., 15 jan. 1990, A.R. nr, 68~8 (A.C, 
1989-90, nr. 298). 

(4) Zie Cass., 10 feb, 1981 (A.C., 1980-81, nr. 
342), en 29 mei 1984, A.R. nr. 7586 (A.C., 
1983-84, nr, 549). 



2 HOF VAN CASSATIE Nr. 1 

en dat gericht is tegen een beslissing 
van de appelrechters die conform een 
beslissing van de eerste rech ter is en 
waarop eiser tot cassatie in hager be~ 
roep geen kritiek heeft geoefend (5). 

(VERHEYEN T. AUGUST DECKX & ZONEN N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8089) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 november 1991 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

Overwegende dat het arrest be
slist « dat niet betwist wordt dat ( ei
ser) sedert hij kaderlid was gewor
den, een firmawagen ( ... ) in gebruik 
had zonder dat rekenschap diende 
gegeven van het prive-gebruik dat 
er eventueel van gemaakt werd » 
en, nu ' dit voordeel niet. bedongen 
was, noch begroot, er geen sociale of 
fiscale afhoudingen werden op ge
daan en het evenmin door (eiser) als 
een voordeel in natura werd aange
geven in zijn belastingaangifte », dit 
gebruik beschouwt « als een " gedo
gen " dat niet specifiek als voordeel 
in natura weerhouden werd door 
partijen in tempore non suspecto »; 

Overwegende dat artikel 39, twee
de lid, van de Arbeidsovereenkom
stenwet, luidens hetwelk de opzeg
gingsvergoeding niet aileen bet lo
pend loon, maar . ook de voordelen 
verworven krachtens de arbeids
overeenkomst behelst, een dwingen
de wetsbepaling is, waarvan bij 
overeenkomst niet kan worden afge
weken in het nadeel van de werkne
mer; 

Overwegende dat « de normale be
zoldiging », die, luidens artikel 38 
van het Vakantiebesluit als bereke
ningsbasis dient voor het ·enkel va
kantiegeld, ook de voordelen in na
tura, die de werkgever naast het 

(5) Cass., 10 april 1986, A.R. nr. 7387 (A.C., 
1985-86, nr, 487). 

loon in geld aan de werknemer toe
kent, omvat; 

Overwegende dat de bepalingen 
van de artikelen 38, 39 en 46 van 
het Vakantiebesluit, volgens welke 
het vakantiegeld aan de hand van 
het loon wordt vastgesteld, eveneens 
imperatief zijn, zodat de partijen bij 
de arbeidsovereenkomst niet kun
nen bedingen een krachtens de ar
beidsovereenkomst toegekend voor
deel niet als dusdanig te beschou
wen; 

Overwegende dat het arrest, door 
het prive-gebruik van de dienstwa
gen niet in aanmerking te nemen 
als element ter berekening van de 
opzeggingsvergoeding en het enkel 
vakantiegeld, om de reden dat par
tijen dit niet als voordeel in natura 
hebben beschouwd, de artikelen 39 
van de Arbeidsovereenkomstenwet 
en 38 van het Vakantiebesluit 
schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het vierde middel, gesteld als 
volgt : « schending van artikel 26 van de 
wet van 27 juni 1969 tot herziening van 
de besluitwet van 28 december 1944 be
treffende de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, artikel 3 van de wet van 
20 juli 1990 tot instelling van een flexibe
le pensioenleeftijd voor werknemers en 
tot aanpassing van de werknemerspen
sioenen aan de evolutie van het alge
meen welzijn, artikel 32, par. 1 van 'het 
koninklijk besluit van 21 december 1967 
tot vaststelling van het algemeen regle
ment betreffende het rust- en overle
vingspensioen voor werknemers, artikel 
38 van de wet van 29 juni 1981 houdende 
de algemene beginselen van de sociale 
zekerheid voor werknemers en van arti
kel 1382 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arbeidshof de vordering 
van eiser strekkende tot schadevergoe
ding wegens verlies van legaal pensioen 
ongegrond verklaart op grand van vol
gende overweging : dat in zoverre voor
gehouden wordt dat onvoldoende werd 
ingehouden wat het legale pensioen be
treft, dient vastgesteld dat de bijdragen 
op het geplafoneerd gedeelte van het 
loon steeds werden betaald zodat uit 
dien hoofde geen schade kon geleden 
worden", 
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terwijl, luidenS artikel 26 van de wet 
van 27 juni 1969 de werkgever verplicht 
is het nadeel. te herstellen dat de werk~ 
nemer heeft geleden ingevolge de nala
tigheid of de vertraging bij de over
dracht van de sociale zekerheidsbijdra
gen; luidens artikel 3 van de wet van 20 
juli 1990 het rustpensioen onder andere 
in functie van het aantal loopbaanjaren 
wordt berekend en luidens artikel 32 van 
het koninklijk besluit van 21 december 
1967 voor de loopbaanjaren na 1945 het 
bewijs van een tewerkstelling waardoor 
het recht op het rustpensioen wordt ge
opend, slechts wordt geleverd door elk 
bescheid dat bewijst dat de pensioenstor
tingen werden ingehouden; artikel 38 
van de wet van 29 juni 1981 de loongren~ 
zen voor de berekening van de bijdragen 
heeft afgeschaft, zodat de storting van 
het gedeelte van de pensioenbijdrage dat 
op basis van begrensde lonen is here~ 
kend, niet het vereiste bewijs van te~ 
werkstelling genereert, ook al worden 
pensioenuitkeringen op basis van be~ 
grensde brutolonen berekend; eiser als 
gevolg van de nalatigheid van verweer~ 
der wordt geplaatst voor de keuze tussen 
een leemte in zijn beroepsloopbaan, met 
een overeenkomstige vermindering van 
zijn rustpensioen tot gevolg, of een regu
larisatie tegen betaling van bijdragen die 
hij anders niet had moeten storten, zo~ 
dat eiser als gevolg van het foutieve ver~ 
zuim van verweerder schade in de zin 
van artikel 26 van de wet van 27 juni 
1969 en van artikel 1382 van het Burger
lijk Wetboek heeft geleden, het arbeids~ 
hof derhalve door uit de vaststelling dat 
de pensioenbijdragen op het geplafo~ 
neerd gedeelte van het loon steeds wer~ 
den betaald af te leiden dat eiser geen 
schade kan hebben geleden, artikel 26 
van de wet van 27 juni 1969, artikel 3 
van de wet van 20 juli 1990, artikel 32, 
par. 1, van het koninklijk besluit van 21 
december 1967, artikel 38 van de wet van 
29 juni 1981 en artikel 1382 van het Bur~ 
gerlijk Wetboek schendt »; 

Over de door verweerster aange
voerde grand van niet ontvankelijk
heid : het middel is nieuw : 

Overwegende dat het middel ge
richt is tegen de verwerping van ei
sers vordering tot betaling van scha
devergoeding wegens verlies van 
wettelijk pensioen als gevolg van 
onvoldoende inhouding van 
pensioenbijdragen; 

Overwegende dat wetsbepalingen 
betreffende de aansprakelijkheid 
wegens onrechtmatige daad de 
openbare orde niet raken en niet 
dwingend zijn; 

Overwegende dat het middel ge
richt is tegen een beslissing van de 
appelrechter die conform de beslis
sing van de eerste rechter is en 
waarop eiser niettegenstaande zijn 
incidenteel beroep geen kritiek 
heeft uitgeoefend in zijn appelcon
clusies; 

Dat het middel nieuw en derhalve 
niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het voor 
de berekening van de opzeggings
vergoeding en de vaststelling van 
het recht op vakantiegeld het prive
gebruik van de firmawagen niet als 
loon beschouwt; verwerpt de voor
ziening voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel
telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
eiser in drie vierde van de kosten; 
houdt de overige kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Brussel. 

4 januari 1993 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui~ 
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur~generaal - Advocaten: mrs. Ver~ 
bist en De Gryse. 

Nr. 2 

3e KAMER - 4 januari 1993 

1° ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVER
ZEKERING - ALGEMEEN - TERUGVOR
DERING VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUlT-
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KERINGEN - VERJARING - AANVANG -
VERWI'ITIGING VAN DE VERZEKERINGSIN~ 

STELLING - VERZUIM. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJNEN- AANVANG- ZIEKTE- EN INVA
LIDITEITSVERZEKERING TERUGVORDE
RING VAN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSUITKE
RINGEN - VERWITIIGING VAN DE VERZEKE
RINGSINSTELLING - VERZUIM. 

1° en 2° De vordering tot terugbetaling 
van ten onrech te toegekende arbeids
ongeschiktheidsuitkeringen verjaart 
twee jaar na het einde van de maand 
waarin de uitkeringen zijn betaald, 
ook wanneer de gerechtigde zijn verze
keringsinstelling, als gevolg van een 
niet bedrieglijk verzuim, niet heeft in
gelicht over zijn aanvraag tot verkrij
ging van een voordeel waardoor hij 
geen aanspraak op de arbeidsonge
schiktheidsuitkeringen heeft (1). (Artt. 
57,§ 1, en 106, § 1, eerste lid, 5°, Z.I.V.
wet; art. 240bis K.B. 4 nov. 1963.) 

(NATIONALE BOND DER LIBERALE MUTUALI
TEITSFEDERATIEN VAN BELGIE T. DE GRAVE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8091) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 juni 1991 door het 
Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikelen 57, § 1, 3° en 
§ 2 en 106, § 1, eerste lid, 5° van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en or
ganisatie van een regeling voor verplich
te ziekte- en invaliditeitsverzekering (ar
tikel 57 zoals vervangen bij wet van 27 
juni 1969 en, wat § 2, tvveede lid betreft, 
toegevoegd bij wet van 5 juli 1971), en 
240bis van het koninklijk besluit van 4 
november 1963 tot uitvoering van de wet 
van 9 augustus 1963 tot instelling en or
ganisatie van een regeling voor verplich
te ziekte- en invaliditeitsverzekering (in
gevoegd bij koninklijk besluit van 16 
december 1969, vervangen bij koninklijk 
besluit van 13 maart 1973 en de Neder
landse tekst aangepast bij koninklijk be
sluit van 29 mei 1973), 

(1) Zie Cass., 22 sept. 1986, A.R. nr. 7369 
(A.C, 1986·87, nr. 39). 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing, na te hebben vastgesteld dat 
verweerster uitkeringen had genoten ten 
laste van eiser voor de periode van 29 
april 1977 tot 28 april 1984, en dat zij, in
gevolge faillissement van haar werkge
ver op 16 april 1985 van het Fonds tot 
vergoeding van de ingeval van sluiting 
van ondernemingen ontslagen werkne
mers een opzeggingsvergoeding ontving 
voor de periode van 29 mei 1982 tot 28 
februari 1983, en na te hebben geoor
deeld dat zij niet bewees, noch aanbood 
te bewijzen dat zij haar verzekeringsin
stelling tijdig had ingelicht over het fail
lissement van haar werkgever en over 
haar aanvraag tot tegemoetkoming ge
richt aan het Fonds tot vergoeding van 
de ingeval van sluiting van ondernemin
gen ontslagen werknemers (aldus de bij 
artikel 240bis van bet koninklijk besluit 
van 4 november 1963 tot uitvoering van 
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling 
en organisatie van een regeling voor ver
plichte ziekte- en invaliditeitsverzekering 
gestelde voorwaarde voor bet bekomen 
van uitkeringen wegens arbeidsonge
schiktheid, spijts het recht op een opzeg
gingsvergoeding, negerend), eisers verde
ring in terugvordering van de verleende 
prestaties voor de periode van 29 mei 
1982 tot 28 februari 1983 afwijst op de 
volgende motieven: "( ... ) overeenkomstig 
art. 106 § 1 eerste lid 5° van de wet van 9 
augustus 1963 tot instelling en organisa
tie van een regeling voor verplichte ziek
te- en invaliditeitsverzekering (verjaart) 
de vordering tot terugvordering van de 
waarde der ten laste van de uitkerings
verzekering ten onrecbte verleende pres
taties twee jaar na het einde van de 
maand waarin de prestaties zijn vergoed. 
(Eiser) houdt voor dat de verjaringster
mijn van twee jaar slechts begint te !o
pen betzij bij het uitbetalen door het 
Fonds voor sluiting van ondernemingen, 
van de afdankingsvergoeding, hetzij van
a£ de ontdekking door (eiser) dat deze 
vergoeding werd uitbetaald. Artikel 57 
§ 1 sub 3 van de wet van 9 augustus 1963 
( ... ) bepaalt dat de werknemer geen aan
spraken op uitkeringen heeft voor de pe
riode waarvoor hij aanspraak kan rna
ken op de vergoeding verschuldigd we
gens beEHndiging van de arbeidsovereen
komst. In casu en gelet op voormeld 
artikel 57 § 1 sub 3 van de wet van 9 au
gustus 1963 had (verweerster) over de 
periode van 29 mei 1982 tot 28 februari 
1983 geen recht op vergoedingen. De uit
gekeerde prestaties waren dus ab initio 
onverschuldigd en dit ongeacht het feit 
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of de opzeggingsvergoeding werd uitbeM 
taald in deze periode. De verjaringster
mijn van twee jaar begint aldus te lopen 
vanaf (1 maart) 1983 om te eindigen op 1 
maart 1985. Daar in de voormelde perio
de de verjaring niet gestuit werd heeft 
de eerste rechter terecht geoordeeld dat 
de vordering verjaard was. Daar de vor
dering verj aard is moe ten de andere 
middelen ten grande niet verder onder
zocht worden" (arrest pp. 5-6), 

terwijl overeenkomstig artikel 106, § 1, 
eerste lid, 5° van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en invali
diteitsverzekering, de vordering tot te
rugvordering van de waarde der ten las
te van de uitkeringsverzekering ten on
rechte verleende prestaties, verj a art, 
twee jaar na het einde van de maand 
waarin de prestaties zijn uitbetaald; 
overeenkomstig artikel 57, eerste para
graaf van dezelfde wet, de werknemer 
geen aanspraak heeft op uitkeringen ( ... ) 
3° voor de periode waarvoor hij aan
spraak kan maken op de vergoeding, 
verschuldigd wegens beiHndiging van de 
arbeidsovereenkomst; overeenkomstig de 
tweede paragraaf van dit artikel de 
werknemer die recht heeft op een van de 
in de eerste paragraaf bedoelde voorde
len, of in afwachting van een van die 
voordelen, onder door de Koning te be
palen voorwaarden tach zijn recht kan 
doen gelden op uitkeringen wegens ar
beidsongeschiktheid; overeenkomstig ar
tikel 240bis van het koninklijk besluit 
van 4 november 1963 tot uitvoering van 
de genoemde wet van 9 augustus 1963 de 
gerechtigde aanspraak kan maken op de 
uitkeringen wegens arbeidsongeschikt
heid wanneer hij recht heeft op een van 
de in artikel 57, § 1 van de wet van 9 au
gustus 1963 opgesomde voordelen of in 
afwachting dat hij een van die voordelen 
ontvangt, op voorwaarde dat hij zijn ver
zekeringsinstelling inlicht over 1 o elk ge
geven waardoor zijn recht kan worden 
uitgemaakt (bepaald) en over 2° elke in
gestelde vordering of andere procedure 
tot verkrijging van het voordeel; het ar
beidshof te dezen vaststelt dat verweer
ster "(niet) bewijst, noch aan(biedt) te 
bewijzen dat zij haar verzekeringsinstel
ling tijdig heeft ingelicht over het faillis
sement van haar werkgever en over 
haar aanvraag om tegemoetkoming ge
richt a an het -Fonds tot vergoeding van 
de ingeval van sluiting van ondernemin
gen ontslagen. werknemers ", aldus de 
miskenning van de bij artikel 240 his van 
het bovengenoemde koninklijk besluit 

van 4 november 1963 erkennend; elke be
taling door de verzekeringsinstelling, 
van prestaties bekomen met miskenning 
van een of andere wettelijke of regle
mentaire voorwaarde aanleiding geeft tot 
een terugvorderbare onverschuldigde be
taling, of er nu een gewone vergissing of 
kennelijk bedrog in het spel was; ten 
aanzien van de verzekeringsinstelling 
het onverschuldigd karakter van de door 
haar verleende prestaties ingeval van 
verzuim van de verzekerde melding te 
maken van de omstandigheid waardoor 
de prestaties van de verzekeringsinstel
ling krachtens de reglementering onver
schuldigd werden, slechts ontstaat op het 
ogenblik waarop de verzekeringsinstel
ling kennis nam of kennis kon nemen 
van deze omstandigheid; de bij bovenge
noemd artikel 106 van de wet van 9 au
gustus 1963 bepaalde verjaringstermijn 
voor de terugvordering op grand van een 
verzuim aan de verzekeringsinstelling de 
bij artikel 240bis van het genoemde ko
ninklijk besluit van 4 november 1963 be
doelde inlichtingen te verschaffen of we
gens de verboden samenvoeging van 
prestaties, derhalve pas aanvangt op het 
ogenblik waarop de verzekeringsinstel
ling kennis nam of redelijkerwijze ken
nis kon nemen van de verzwegen om
standigheid, hoogstens op het ogenblik 
van de betalingen en in de mate van de 
bedragen ervan; onverminderd de verde
ring die de verzekeringsinstelling als in
deplaatsgestelde eventueel kan instellen 
tegen de tot schadeloosstelling of vergoe
ding verplichte persoon of instelling, de 
vordering tot terugvordering uitgaande 
van de verzekeringsinstelling die op de 
verzwijging of op de verboden samenvoe
ging is gegrond, eerst ontstaat, respectie
velijk, op het ogenblik dat de verzeke
ringsinstelling kennis nam of kennis kon 
nemen van de bedoelde omstandigheid, 
of op het ogenblik dat de rechthebbende 
betalingen ontving, en slechts in de mate 
van die betalingen kan worden ingesteld, 
zodat het arbeidshof in de bestreden be
slissing niet zonder miskenning van de 
in het middel aangehaalde wetsbepalin
gen kon oordelen dat, spijts het met mis
kenning van artikel 240bis van het ko
ninklijk besluit van 4 november 1963 
verzwijgen van de inlichtingen die de 
verzekeringsinstelling moeten toelaten 
het gerechtvaardigd karakter van de uit
keringen te beoordelen, de door· de ver
zekeringsinstelling uitgekeerde presta
ties " ab initio " onverschuldigd waren 
(zonder dat vastgesteld wordt dat de ver
zekeringsinstelling kennis had of kennis 
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moest hebben van de bedoelde omstan
digheid of dat effectief van in den begin
ne uitkeringen werden verricht door het 
Fonds voor vergoeding van de ingeval 
van sluiting van ondernemingen ontsla
gen werknemers) (schending van alle in 
de aanhef van het middel aangehaalde 
wetsbepalingen) » : 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen, zonder deswege te wor
den bekritiseerd, dat verweerder 
van 29 mei 1982 tot 28 februari 1983 
geen recht had op de vergoedingen 
die door haar eiser werden uitge
keerd, nu zij in strijd met de ver
plichting haar door artikel 240bis 
van het koninklijk besluit van 4 no
vember 1963 opgelegd, verzuimd had 
eiser in te lichten over haar aan
vraag om tegemoetkoming gericht 
aan het Sluitingsfonds na het faillis
sement van haar werkgeefster; dat 
zij oordelen dat dit verzuim « niet 
gelijkgesteld (kan) worden met het 
stellen van bedrieglijke handelingen 
waarvoor (verweerster) verantwoor
delijk is "; dat zij voorts vaststellen 
dat verweerster op 16 april 1985 van 
het Sluitingsfonds een opzeggings
vergoeding ontving betreffende de 
periode van 29 mei 1982 tot 28 fe
bruari 1983; dat zij oordelen dat ei
sers vordering, die meer dan twee 
jaar na de uitkering door de verze
keringsinstelling was ingesteld, ver
jaard is; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 57, § 1, 3', van de wet van 9 au
gustus 1963, de werknemer geen 
aanspraak heeft op uitkeringen voor 
de periode waarvoor hij aanspraak 
kan maken op de vergoeding, ver
schuldigd wegens beeindiging van 
de arbeidsovereenkomst; 

Dat, krachtens artikel 240bis van 
het koninklijk besluit van 4 novem
ber 1963, de gerechtigde aanspraak 
kan maken op de uitkering wegens 
arbeidsongeschiktheid op voorwaar
de dat hij zijn verzekeringsinstelling 
inlicht, inzonderheid over elke inge
stelde procedure ter verkrijging van 
een voordeel; 

Dat uit de samenhang van die be
palingen volgt dat de uitkeringen 
gedaan aan een werknemer, als aan 
het gestelde in het genoemde artikel 
240bis niet is voldaan, niet verschul
digd zijn; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 106, § 1, eerste lid, 5', van de wet 
van 9 augustus 1963, de vordering 
tot teruggave van de waarde der ten 
laste van de uitkeringsverzekering 
ten onrechte verleende prestaties, 
verjaart twee jaar na het einde van 
de maand waarin die prestaties zijn 
uitbetaald; 

Dat van die bijzondere regeling, 
die ten gunste van de uitkeringsge
rechtigden is opgesteld, slechts mag 
worden afgeweken, krachtens het 
genoemde artikel, ingeval het ten 
onrechte verlenen van prestaties het 
gevolg is van bedrieglijke handelin
gen waarvoor hij wie ze tot baat 
strekken, verantwoordelijk is; 

Dat hieruit volgt dat, als een pres
tatie ten onrechte wordt verleend in
gevolge een niet bedrieglijk verzuim 
de verzekeringsinstelling in te lich
ten over een ingestelde procedure, 
de betaling door de verzekeringsin
stelling onverschuldigd is, de verze
keringsinstelling onmiddellijk recht 
heeft op de terugbetaling ervan en 
de verj aring van die vordering in de 
regel intreedt twee jaar na de on
verschuldigde betaling; 

Overwegende dat het arrest zon
der schending van de in het middel 
aangevoerde wetsbepalingen oor
deelt dat de vordering verjaard is; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen. 

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

4 januari 1993 - 3e kamer Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Lenaerts, procureur-generaal 
Advocaat: mr. Biitzler. 
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3" KAMER - 4 januari 1993 

ARBEIDSOVEREENKOMST - SCHOR
SING VAN DE OVEREENKOMST - GEW AAR
BORGD LOON - ARBEIDSONGESCHIKTHEID 
- WERKLIEDEN - CARENSDAG - BEGRIP. 

Wanneer de arbeidsongeschiktheid van 
een werkman bet gevolg is van een 
andere ziekte dan een beroepsziekte of 
een ander ongeval dan een arbeidson~ 
geval en de eerste dag van de onge
schiktheid van minder dan veertien 
dagen een inhaalrustdag wegens ver
korting van de arbeidstijd is, wordt de
ze dag als carensdag aangemerkt en 
begint de periode van gewaarborgd 
loon de volgende dag. (Art. 52, § 1, 
tweede lid, Arbeidsovereenkomsten
wet.) 

(« GATES EUROPE " N.V. T. EATEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8103) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 december 1991 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over bet middel, gesteld als volgt : 
« schending van art. 52, meer bepaald, 
art. 52, par. 1, al. 2, 3 en 4, van de wet 
van 3 juli 1978 betreffende de arbeids~ 
overeenkomsten, 

doordat het bestreden arrest eiseres, 
bij bevestiging van het vonnis a quo, ver~ 
oordeelt om aan verweerder F 2.306, 
meer de wettelijke en gerechtelijke in~ 
tresten en de kosten van beide aanleg~ 
gen te betalen, om red en dat : " ... ( eise
res) ... stelt dat 9 januari 1989 (maandag) 
niet de carensdag is daar hij betaald 
werd als inhaalrustdag wegens verkor~ 
ting van de arbeidstijd, zodat 10 januari 
1989 de carensdag is en dus niet moet 
worden betaald. De gause betwisting 
geldt dus de vraag of maandag 9 januari 
1989 carensdag is. 4.3° De carensdag is 
de eerste werkdag van de periode van 
arbeidsongeschiktheid. Werkdagen zijn 
aile dagen, andere dan zon- en feestda
gen (Sociaalrechtelijk woordenboek). 
Voor de vaststelling van de carensdag 
wordt de gewone rustdag, die het gevolg 

is van de verdeling van de wekelijkse ar
beid over vijf dagen, niet als een werk
dag beschouwd (artikel 52, par. 1, al. 4 
Arbeidsovereenkomstenwet). Of de eer
ste werkdag van de periode van arbeids
ongeschiktheid al of niet betaald, is, 
maakt geen verschil, behoudens indien 
voor die eerste dag, bij toepassing van 
artikel 27 van de ArbeidsovereenkomH 
stenwet het gewaarborgd dagloon be
taald werd (artikel 52, par. 1, al. 2), wat 
in het voorliggend geschil niet het geval 
is. Ten overvloede kan onderstreept wor
den dat (eiseres) voor de dag van 9 ja
nuari 1989 loon betaalde dat door (ver
weerder) voordien verdiend was door 
arbeidsprestaties te verrichten hoven de 
overeengekomen arbeidstijd ", 

terwijl de werkman, op grond van art. 
52, par. 1, lid 1, van de W.A.O., bij ar
beidsongeschiktheid recht heeft op nor
maal loon gedurende zeven dagen en op 
60 % van het normaal loon binnen zeke
re loongrenzen gedurende de daaropvol
gende zeven dagen; de eerste werkdag 
van de periode van arbeidsongeschikt
heid, op grond van art. 52, par. 1, lid 2, 
een carensdag is wanneer de arbeidson
geschiktheid geen veertien dagen duurt 
en de periode van gewaarborgd loon als
dan de volgende dag begint; onder werk
dag in de zin van deze bepaling moet 
worden verstaan elke dag waarop, krach
tens de arbeidsovereenkomst of het ar
beidsreglement, normaal moet worden 
gewerkt; een inhaalrustdag derhalve 
geen werkdag kan zijn die als "eerste 
werkdag" tevens carensdag is in de zin 
van art. 53 W.A.O.; de wet zelf immers 
bepaalt dat, in geval van bijvoorbeeld 
deeltijdse arbeid, de carensdag de eerste 
dag van arbeidsongeschiktheid is waarop 
de werknemer normaal zou hebben ge
werkt en dat, anderzijds, de gewone 
rustdag, gevolg van de verdeling van de 
wekelijkse arbeidstijd over vijf dagen, 
geen carensdag kan zijn, evenmin trou~ 
wens als de werkdag waarvoor de werk
gever loon moet betalen krachtens art. 
27 W.A.O. ondanks het feit dat geen nor
male arbeidsprestaties worden geleverd; 
dat niet blijkt dat deze in de wet voorzie~ 
ne gevallen beperkend moeten worden 
opgevat en het voortvloeit uit de ratio le
gis en de betekenis van de term carens~ 
dag dat telkens wanneer deze samenvalt 
met een rustdag voor welke reden ook, 
hij wordt verlegd naar de eerstvolgende 
dag waarop normaal wordt gewerkt, ten
einde aldus de werknemer bij kortstondi
ge arbeidsongeschiktheid zelf deels ver
antwoordelijk te stellen voor de gevolgen 
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van zijn afwezigheid; dat niet relevant is 
om welke reden de werkgever voor een 
rustdag tach loon is verschuldigd nu niet 
deze betaling, maar wei de betaling van 
loon voor de eerstvolgende niet gepres~ 
teerde werkdag wordt betwist; zodat het 
bestreden arrest, door te beslissen dat de 
werknemer geen loonverlies moet onder· 
gaan wanneer bij kortstondige arbeids
ongeschiktheid de theoretische carens
dag samenvalt met een betaalde inhaal
rustdag en de carensdag alsdan niet 
samenvalt met de eerstvolgende normale 
werkdag, de wettelijke regeling inzake 
carensdag schendt (schending van art. 52 
W.A.O.) ": 

Overwegende dat artikel 52, § 1, 
tweede lid, van de wet van 3 juli 
1978 betreffende de arbeidsovereen
komsten bepaalt dat, wanneer de ar
beidsongeschiktheid van de werk
man geen veertien dagen duurt, de 
eerste werkdag van de periode van 
arbeidsongeschiktheid een carens~ 
dag is, en dat de periode van ge
waarborgd loon de volgende dag be
gint; dat artikel 52, § 1, vierde lid, 
van dezelfde wet zegt dat voor de 
vaststelling van de carensdag de ge
wone rustdag, die het gevolg is van 
de verdeling van de wekelijkse ar
beid over vijf dagen, niet als werk
dag wordt beschouwd; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt : dat verweerder arbeidsonge
schikt is geweest vanaf maandag 9 
januari 1989 tot en met 13 januari 
1989; dat maandag 9 januari 1989 
voor verweerder een inhaalrustdag 
wegens verkorting van de arbeids
tijd was; dat het arrest beslist dat 
de eerste dag van de arbeidsonge
schiktheid geen dag is waarvoor ei
seres volgens artikel 27 van de Ar
beidsovereenkomstenwet het ge
waarborgd dagloon moet betalen; 

Overwegende dat het arrest dat 
oordeelt dat de carensdag te dezen 
samenvalt met de inhaalrustdag en 
niet met de eerste daaropvolgende 
werkdag, zodat eiseres het loon voor 
10 januari 1989 verschuldigd is, de 
aangevoerde wetsbepalingen niet 
schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

4 januari 1993 - 3e kamer Voorzitter: 
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Ver
slaggever: de h. Farrier - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Lenaerts, procu
reur~generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 4 

ge KAMER - 4 januari 1993 

COLLECTIEVE ARBE!DSOVEREEN-
KQMST - ALGEMEEN VERBINDEND VER
KLAARDE C.A.O. TERUGWERKENDE 
KRACHT- TOEPASSELIJKHEID NA DE BEEIN
DIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST -
STRAFBAARHEID. 

Wanneer als gevolg van de terugwerken
de kracht van een algemeen verbin
dend verklaarde CA.O. de verplichting 
van de werkgever tot nakoming van de 
CA.O. tegenover zijn werknemer pas 
ontstaat nadat de arbeidsovereen~ 
komst reeds is bei:Jindigd, is de werk
gever niet strafbaar wegens inbreuk 
op de C.A.O. (1). (Artt. 32 en 56.1 
C.A.O.-wet.) 

(1) Zie Cass., 25 juni 1980 (A.C., 1979-80, 
nr. 679), 7 dec. 1981 {A.C:, 1981-82, nr. 228) met 
concl. O.M. in R.W., 1981-82, 1618. Zie oak 
Gedr.St., Senaat, 1966-1967, nr. 148, 64 en 130; id. 
1967-1968, nr. 78, 16. 
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(PIRO'ITE T. VANNYLEN) 

ARREST 

(AR. nr. 8109} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1991 door het 
Arbeidshof te Antwerpen, gewezen; 

Overwegende dat het arbeidshof 
vaststelt dat: 1. bij koninklijk be
sluit van 3 mei 1988 een collectieve 
arbeidsovereenkomst van 23 februa
ri 1987, gesloten in het paritair co
mite voor het garagebedrijf, tot toe
kenning van een « eindej aarspre
mie » aan de werklieden, algemeen 
verbindend werd verklaard; 2. de 
collectieve arbeidsovereenkomst be
paalde dat zij in werking trad 'W 1 
januari 198!; 3. de tussen partiJen 
gesloten arbeidsovereenkomst op 6 
oktober 1987 werd beeindigd; 

Dat het arbeidshof oordeelt dat 
verweerder, die na de bekendma
king van het koninklijk besluit op 1 
juni 1988 geen werkgever van eiser 
meer was, geen misdrijf heeft be
gaan door alsdan de voor het jaar 
1987 verschuldigde jaarpremie niet 
te betalen en dat der halve de verj a
ringstermijn ex delictu te dezen niet 
toepasselijk is; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 56.1 van de C.A.O.-wet, met de in 
dat artikel bepaalde straffen worden 
gestraft « de werkgever, zijn aange
stelden of lasthebbers die zich 
schuldig hebben gemaakt aan over
treding van een algemeen verbin
dend verklaarde overeenkomst »; 

Dat het misdrijf, door dit artikel 
omschreven, slechts bestaat indien 
het wordt gepleegd door een werk
gever, zijn aangestelden of lastheb
bers; dat, als de verplichtingen opge
legd door een algemeen verbindend 
verklaarde collectieve arbeidsover
eenkomst slechts worden miskend 
nadat de arbeidsovereenkomst is 
beiHndigd, het bedoelde artikel niet 
kan worden toegepast; 

Overwegende dat, hoewel het ko
ninklijk besluit tot algemeenver
bindendverklaring van de verplich
tingen die aan de werkgever zijn 
opgelegd ingevolge een in een pari
tair comite gesloten collectieve ar
beidsovereenkomst uitwerking heeft 
op datum van de inwerkingtreding 
van de overeenkomst, met het voor
behoud dat dit koninklijk besluit 
niet meer dan een j aar v66r de be
kendmaking mag terugwer ken, de 
straffen wegens het niet-nakomen 
van bedoelde verplichtingen daaren
tegen slechts toepasselijk zijn op de 
overtredingen begaan na de bekend
making van genoemd koninklijk be
sluit ; 

Overwegende dat het arrest, dat 
vaststelt dat de arbeidsrelatie was 
beeindigd op het ogenblik dat voor 
verweerder de verplichting ontstond 
de in de C.A.O. genoemde voordelen 
aan eiser toe te kennen, en hieruit 
afleidt dat de miskenning van die 
verplichting geen misdrijf kon uit
maken; de in het middel aangevoer
de wetsbepalingen niet schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

4 januari 1993 - 3e kamer - VoorzitM 
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete - GeM 
lijkluidende conclusie van de h. Le
naerts, procureurMgeneraal - Advocaat: 
mr. Blitzler. 

Nr. 5 

2e KAMER - 5 januari 1993 

WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE

MENT VAN 1 DEC. 1975 -ART. 12.4 - MANEU· 
VER - BEGRIP. 
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Het vertrek vanuit stilstand bij het aan~ 
gaan van het groene licht bij wisseling 
van verkeerslichten is geen maneuver 
in de zin van art. 12.4 Wegverkeersre~ 
glement. 

(DONCKERS N.V. E.A. T. GERRITS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5679) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 april 1991 in boger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Antwerpen; 

Wat bet derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de beslissing 

van de appelrechters stoelt op onder 
meer het gegeven dat Jozef 
Donckers, bestuurder van het voer
tuig van eerste eiseres dat voor het 
rode verkeerslicht stilstond, door bij 
het aangaan van bet groen Iicht 
vanuit stilstand te vertrekken een 
maneuver uitvoerde in de zin van 
artikel 12.4 van bet Wegverkeersre
glement en aldus aan verweerder de 
door die bepaling verplicbte voor
rang diende te verlenen; 

Overwegende dat de door ver
keerslichten aan bestuurders opge
legde rechten en plicbten in het bij
zonder geregeld worden door het 
Wegverkeersreglement, zodat het 
vertrek vanuit stilstand bij het aan
gaan van het greene Iicht bij wisse
ling van verkeerslichten geen nla
neuver is in de door de appelrech
ters beoogde zin van artikel 12.4 van 
het Wegverkeersreglement; 

Dat de appelrecbters door hun 
motivering hun beslissing niet naar 
recht verantwoorden; 

5 januari 1993 - 2c kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens - Versla.ggever: 
de h. Holsters - Gelijkluidende conclu
sie van de h. du Jardin, advocaat-gene
raal- Advoca.ten: mrs. Biitzler, De Gryse 
en Mertens, Antwerpen. 

Nr. 6 

2e KAMER - 5 januari 1993 

REGELING VAN RECHTSGEBIED 
STRAFZAKEN - ALGEMEEN - BEVOEGD
HEIDSCONFLICT - VOORWAARDE. 

Geen reden va.n bestaa.n heeft het ver
zoekschrift tot regeling van rechtsge
bied dat, benevens de voor een correc
tionele rechtba.nk hangende zaak, geen 
hoi, rechtbank of onderzoeksrechter 
aanwijst waarbij hetzelfde misdrijf als 
dat waarvan die correctionele recht
bank kennis neemt, dan wei een daar
mee samenhangend misdrijf zou aan
hangig zijn (1). (Art. 526 Sv.) 

(MEEKELS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7213) 

HET HOF; - Gelet op bet na
mens eiser ingediende verzoeks
chrift, waarvan een door de griffier 
van het Hof voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is 
gehecbt en daarvan dee! uitmaakt; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 526 van het Wetboek van 
Strafvordering er grond is tot rege
ling van rechtsgebied door bet Hof 
van Cassatie in criminele, correctio
nele of politiezaken, wanneer onder
scheidene hoven, rechtbanken of on
derzoeksrechters, die niet tot el
kaars rechtsgebied behoren, kennis 
nemen van een zelfde misdrijf of 
van samenhangende misdrijven of 
van een zelfde overtreding; 

Overwegende dat bet verzoek
schrift benevens de zaak hangende 
voor de Correctionele Rechtbank te 
leper geen hof, rechtbank of onder-

(1) Regeling van rechtsgebied was gevraagd 
tussen, enerzijds, een voor de correctionele 
rechtbank hangende zaak en, anderzijds, een 
zaak in vooronderzoek bij het parket van de 
procureur des Konings. 
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zoeksrechter aanwijst die kennis 
neemt van een zelfde misdrijf als of 
samenhangend misdrijf met die 
waarvan de Correctionele Recht
bank te leper kennis neemt; 

Dat het verzoekschrift zonder 
voorwerp, mitsdien niet ontvanke
lijk is; 

Om die redenen, verwerpt het ver
zoekschrift; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

5 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Holsters - Gelijkluidende conclu
sie van de h. du Jardin, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Wagemans, Ant
werpen. 

Nr. 7 

2e KAMER - 6 januari 1993 

1° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - SCHADE - MATE
RiitLE SCHADE - ELEMENTEN EN GROOTIE 
- ONGEVAL - ARBEIDSONGESCHIKTHEID -
REEDS BESTAANDE GEBREKKIGHEID. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - SCHADE - MATE
RIELE SCHADE - ELEMENTEN EN GROO'ITE 
- ONGEVAL - DELING VAN DE AANSPRAKE
LIJKHEID TUSSEN DADER EN GETROFFENE -
ARBElDSONGESCHIKTHEID - Z.I.V.-VERZEKE
RING - BEREKENING VAN DE AAN DE GE
TROFFENE VERSCHULDIGDE VERGOEDING, 

3° INTERESTEN - COMPENSATOIRE INTE
RESTEN - RENTEVOET - VASTSTELLING 
DOOR DE RECHTER. 

1o Wanneer een onrechtmatige daad 
schade heeft veroorzaakt, moet de ver
oorzaker alle gevolgen daarvan dra
gen, met inbegrip van die welke ver-

band houden met een reeds bestaande 
gebrekkigheid, behalve als het gevol
gen zijn die zich hoe dan oak, zelfs 
zonder die !out, zouden hebben voorge
daan (1). (Artt. 1382-1383 B.W.) 

2° In geval van deling van de aansprake
lijkheid tussen de getroffene en de 
veroorzaker van het ongeval moet de 
rechter, bij de berekening van de door 
de dader aan de getroffene wegens 
diens arbeidsongeschiktheid verschul
digde vergoeding, eerst de door hem in 
aanmerking genomen aansprakelijk
heidscoiifficie·nt in rekeping brengen 
op het gederfde loon en pas dan de be
dragen aftrekken, die uit dien hoofde 
door de Z.I. V.-instelling aan de getrof
fene zijn betaald. (Artt. 1382-1383 B.W.; 
art. 70, § 2, thans art. 16quater, § 2, 
Z.I.V.-wet.) 

3° De rechter die compensatoire interest 
toekent aan de getroffene van een on
geval, moet de rentevoet ervan vast
stellen (2). 

(HUON T. MONIEZ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9980) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 7 april 1992 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Bergen; 

Over het eerste middel: schending van 
artikell382 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis voor 
recht zegt dat verweerder volledig tijde
lijk arbeidsongeschikt was tot 22 juni 
1987, op grand << ( ... ) dat de eerste rechter 
op oordeelkundige gronden, die de appel
rechter overneemt, terecht oordeelt dat 
de getroffene vanaf 22 november 1983, 
dag van het ongeval, tot 30 april 1985, 
volledig ongeschikt moest worden geacht 
om een beroepswerkzaamheid te hervat
ten; ( ... ) dat voor het tijdvak na 30 april 
1985 rekening moet worden gehouden 
met het feit dat de burgerlijke partij niet 
alleen gehandicapt is, omdat zij maar 

(1) Zie Cass., 7 nov. 1966 (Bull. en Pas., 1967, 
I, 319). 

(2) Zie Cass., 20 juli 1965 (BuJJ. en Pas., 1965, 
I, 1194); 8 jan. 1973 (A.C., 1973, 490). 
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een IQ heeft van een kind van 10-12 
jaar, maar dat zij reeds een handicap 
van 4 pet. had overgehouden van een 
vroeger ongeval, waarbij de pezen van 
de buigspieren en een zenuw van de 
rechter ringvinger waren doorgesneden; 
dat ten slotte genoemde burgerlijke par
tij zich na het ongeval van 22 november 
1983 zeer lang heeft moeten onderwer
pen aan kinesitherapeutische behande
lingen om haar evenwicht terug te vin
den; dat dergelijke letsels haar verhinde
ren haar beroep van werkman uit te 
oefenen; dat de getroffene dus vanaf de 
dag van het ongeval tot de consolidatie
datum, dus van 22 november 1983 tot 22 
juni 1987, als 100 pet. arbeidsongeschikt 
moet worden beschouwd », en, met over
neming van de motivering van de eerste 
rechter, ' ( ... ) dat aldus duidelijk blijkt 
dat de geneesheer deskundige, althans 
vanaf 1 juli 1984, voor de berekening van 
de ongeschiktheidsgraad enkel nag reke~ 
ning heeft gehouden met de gevolgen 
van de fraeturen, op grand van de over
weging dat de psychosomatische stoor
nissen en de herscholingsmoeilijkheden 
van de burgerlijke partij niet het gevolg 
waren van het ongeval; ( ... ) dat dienaang
aande moet worden vastgesteld dat de 
burgerlijke partij de geestestoestand 
heeft van een kind van 10-11 jaar, van 
1971 tot 1979 wegens lichte neiging tot 
zwakzinnigheid in het Koningin Fabiola 
Instituut is geplaatst, in april 1983 een 
ontwenningskuur wegens chronisch alco
holisme heeft moeten volgen en daarna 
nag eens van 23 juni tot 16 september 
1983 in het ziekenhuis werd opgenomen 
wegens depressie; ( ... ) dat het overduide
lijk is dat het voor de burgerlijke partij, 
gezien haar zo braze persoonlijkheids
structuur, veel moeilijker was om de 
zware letsels en de daaruit voortvloeien
de gebrekkigheid te verwerken en de 
grotere inspanning op te brengen die on
ontbeerlijk was om de resterende ge
brekkigheid te boven te komen, oak al 
verminderden deze geleidelijk tot 50 pet. 
en 30 pet.; ( ... ) dat trouwens in het alge
meen de omstandigheid dat aanleg van 
de getroffene de geleden schade nog 
heeft verergerd, voor degene die de fout 
heeft begaan de verpliehting niet uitsluit 
om de gehele sehade te vergoeden (zie 
Dalcq - Traite de la Responsabilite -
T. II, nrs. 2476 en volgende en de aange
hacilde rechtspraak) », 

terwijl krachtens artikel 1382 van het 
Burgerlijk Wetboek degene die een fout 
heeft begaan, verplicht is de gehele, door 
hem veroorzaakte schade, maar aileen 

die schade, te vergoeden, zodat, wanneer 
de schade bestaat uit afzonderlijke scha
deposten die niet alle te wijten zijn aan 
het ongeval, degene die de £out heeft be
gaan niet gehouden is tot vergoeding 
van de reeds v66r het ongeval bestaande 
schade, doch enkel die welke aan dat on
geval te wijten is; het vonnis derhalve, 
na te hebben beslist dat de burgerlijke 
partij gehandieapt is, aangezien zij maar 
een IQ heeft van een kind van 10-12 
jaar, en dat zij reeds een handicap van 4 
pet. had overgehouden van een ongeval 
van v66r het door de schuld van eiser 
veroorzaakte ongeval, en na dus te heb
ben vastgesteld dat verweerder v66r het 
ongeval minder dan 100 pet. arbeidsonge
sehikt was, niet zonder artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek te schenden, kon 
beslissen dat de fout van eiser een alge
hele arbeidsongeschiktheid tot gevolg 
had gehad: 

Overwegende dat, wanneer de 
schade door een onrechtmatige daad 
is veroorzaakt, de veroorzaker van 
die schade aile gevolgen ervan moet 
dragen, met inbegrip van die welke 
verband houden met de reeds be
staande gebrekkigheid, hehalve als 
het gevolgen zijn die zich hoe dan 
ook, zelfs zonder die fout, zouden 
hebben voorgedaan; 

Overwegende dat het vonnis in de 
door het middel overgenomen consi
deransen vaststelt dat er een oorza
kelijk verband bestaat tussen de 
fout van eiser en de arbeidsonge
schiktheid van de getroffene, en uit 
de gegevens, die het opsomt, op on
aantastbare wijze en in feite afleidt 
dat het aan de gevolgen van het on
geval te wijten is dat hij zijn beroep 
van werkman niet kan uitoefenen 
en « dat de getroffene dus vanaf de 
dag van het ongeval tot de consoli
datiedatum, dus van 22 november 
1983 tot 22 juni 1987, als 100 pet. ar
beidsongeschikt moet worden be
schouwd »; 

Dat het vonnis aldus de beslissing 
naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel : schending van 
de artikelen 1382 van het Burgerlijk Wet-
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hoek en 70, § 2, van de wet van 9 augus
tus 1963 tot instelling en organisatie van 
een regeling voor verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, zoals het van 
kracht was op 22 november 1983 na de 
wijziging ervan door artikel 1, 1°, van 
het koninklijk besluit nr. 19 van 4 de
cember 1978, 

doordat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt om aan verweerder het bedrag 
van 426.762 frank te betalen wegens de 
materiEHe schade ten gevolge van de tij
delijke arbeidsongeschiktheid van 22 no
vember 1983 tot 22 juni 1987, op grand 
« dat het gederfde loon 1.485.226 frank 
bedraagt; ( ... ) dat uit het attest van het 
ziekenfonds blijkt dat de getroffene de 
volgende bedragen heeft ontvangen: ( ... ) 
dat maakt (in totaal) 845.082 frank >; dat 
het vonnis, na genoemd bedrag van 
845.082 frank van het gederfde loon te 
hebben afgetrokken, beslist dat de scha
de van verweerder 640.144 frank be
draagt, en « dat, gelet op de deling van 
de aansprakelijkheid, (verweerder) recht 
heeft: op 640.144 frank x 2/3 - 426.762 
frank (a!gerond) >; 

terwijl krachtens artikel 70, § 2, van de 
wet van 9 augustus 1963 de Z.I.V.-instel
ling in de plaats treedt van de getroffene 
tot beloop van de aan hem ter vergoe
ding van dezelfde schade verleende pres
taties; die indeplaatsstelling van de ver
zekeringsinstelling, ingevolge de wijzi
ging van dat artikel door het koninklijk 
besluit nr. 19 van 4 december 1978, geldt, 
tot beloop van het bedrag van de ver
leende prestaties, voor het geheel van de 
sommen die krachtens het gemeen recht 
verschuldigd zijn, zodat - binnen de 
perken van de gemeenrechtelijke schade 
- de deling van de aansprakelijkheid 
geen gevolgen heeft voor de verzeke
ringsinstelling; het vonnis derhalve, nu 
het, met inaanmerkingneming van de de
ling van de aansprakelijkheid, het be
drag van de materiE\le schade vaststelt 
op 990.151 frank, en vaststelt dat het zie
kenfonds 845.082 frank heeft betaald, 
doch niettemin eiser veroordeelt tot beta
ling van het bedrag van 426.762 frank 
aan verweerder, artikel 70 van de wet 
van 9 augustus 1963 schendt; het boven
dien, nu de betaling, door de veroorzaker 
van het ongeval gedaan in strijd met de 
regels inzake de indeplaatsstelling van 
de verzekeringsinstelling, geen bevrij
dende werking heeft, tot gevolg heeft dat 
eiser tweemaal dezelfde schade zal moe-

ten vergoeden; het dus artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt: 

Overwegende dat de indeplaats
stelling van de verzekeringsinstel
ling geldt, tot beloop van het bedrag 
van de verleende prestaties, voor 
het geheel van de sommen die 
krachtens het gemeen recht ver
schuldigd zijn; 

Overwegende dat het vonnis een 
vergissing begaat, nu het de door 
het ziekenfonds gestorte dagvergoe
dingen aftrekt van het bedrag van 
het door de getroffene gederfde loon 
en pas achteraf de deling van de 
aansprakelijkheid in aanmerking 
neemt; dat het aldus artikel 1382 
van het Burgerlijk Wetboek schendt, 
door de aan de getroffene verschul
digde vergoeding op een te hoog be
drag te ramen; dat het geheel van 
de prestaties van het ziekenfonds, 
die met de dagvergoedingen ver
band houden, in mindering moeten 
worden gebracht van het met het 
gederfde loon overeenkomende be
drag, nadat de in aanmerking gena
men aanprakelijkheidscoefficient op 
dat bedrag in rekening is gebracht; 

Dat, in zoverre, het middel ge
grond is; 

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

doordat het bestreden vonnis eiser ver
oordeelt om met ingang van 1 januari 
1986 compensatoire interesten te betalen 
op de bedragen van 426.762 frank, 
246.200 frank, 30.000 frank en 3.000 
frank, zonder evenwel de rentevoet van 
die compensatoire interesten te precise
ren, 

terwijl de compensatoire interesten 
waartoe de rechter degene die een fout 
begaat, kan veroordelen, strekken tot 
vergoeding van de door de getroffene 
wegens de vertraging bij de schadeloos
stelling geleden schade, en een bestand
deel zijn van de schade; de rechter 
krachtens artikel 1382 van het Burgerlijk 
Wetboek enkel vergoeding voor vast
staande schade mag toekennen; het be
streden vonnis derhalve, door de rente
voet van de interesten waartoe het eiser 
veroordeelt en dus het bedrag van de 
door verweerder geleden schade in het 
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ongewisse te laten, de in het middel aan
gewezen wetsbepaling schendt: 

Overwegende dat compensatoire 
interesten etn aanvullende vergoe
ding zijn die strekt tot vergoeding 
van de schade ten gevolge van 
muntontwaarding en vertraging bij 
de schadeloosstelling; dat die inte
resten verband houden met de hoe
grootheid van de schade, zodat de 
rentevoet door de feitenrechter moet 
worden vastgesteld; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, in zoverre het eiser 
veroordeelt tot betaling van het be
drag van 426.762 frank aan verweer
der (materiele schade wegens tijde
lijke arbeidsongeschiktheid) en in 
zoverre het verzuimt de rentevoet 
van de toegekende compensatoire 
interesten te bepalen; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wo
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde vonnis; veroor
deelt eiser in de helft van de kosten 
en verweerder in de andere helft; 
verwij st de aldus beper kte zaak 
naar de Correctionele Rechtbank te 
Doornik, zitting houdende in hager 
beroep. 

6 januari 1993 - zc kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Ghislain, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 8 

2e KAMER - 6 januari 1993 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT VAN 1 DECEMBER 1975 - ART. 1 -
OPENBARE WEG - BEGRIP 

2° REDENEN VAN DE VONN!SSEN EN 
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE -
STRAFZAKEN - VEROORDELING - VAST
STELLING VAN DE BESTANDDELEN VAN HET 
MISDRIJF. 

to Niet naar recht verantwoord is de be
slissing dat een weg waarvan niet 
merkbaar is dat hii geen uitweg heeft 
en die enkel voor de toegang tot een 
flatgebouw bestemd is, niet met een 
openbare weg kan worden geliJkge
steld, als de rechter niet nagaat of die 
weg niet openstaat voor het verkeer 
van het publiek in het algemeen en hii 
zich beperkt tot de vaststelling dat die 
weg, bii ontstentenis van een naam
bOJ-d en wegens de bijzondere wegbe
dekking, het uitzicht heeft van een 
binnenweg van een aan de weg palen
de eigendom (1). (Art. 1 Wegverkeers
reglement.) 

2° Niet regelmatig met redenen omkleed 
is de beslissing waarbij de beklaagde 
wordt veroordeeld wegens een mis
drij'f, zonder dat daarbii het bestaan 
van aile bestanddelen van dat misdriJf 
wordt vastgesteld (2). (Art. 97 Gw.) 

(DE PETTER T. PIRET) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 231) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 15 juni 1992 in hager 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi; 

Gelet op het uittreksel met het 
middel, dat aan dit arrest is gehecht 
en daarvan deel uitmaakt; 

I. Op de voorziening van eiser, be
klaagde: 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen hem ingestelde strafvordering : 

(1) Zie Cass., 7 jan. 1992, A.R. nr. 4898 (A.C., 
1991-92, nr. 232). 

(2) Cass., 11 dec. 1900, A.R. nr. 3061 (A.C., 
1990-91, nr. 186). 



Nr.B HOF VAN CASSATIE 15 

Over bet middel: 

Overwegende dat een openbare 
weg in de zin van artikel 1 van het 
Wegverkeersreglement elke voor het 
verkeer van het publiek in het alge· 
meen openstaande weg is, zelfs als 
de aardebaan ervan prive~eigendom 
is; dat aan het openbaar karakter 
van die weg geen afbreuk doet de 
omstandigheid dat het uiterlijk 
aspect ervan de indruk geeft of kan 
geven dat hij enkel dient voor een 
bepaalde categorie van personen of 
voertuigen; 

Overwegende dat de voorrangs
plicht, bedoeld in artikel 12.3.1 van 
dat reglement een algemene draag
wijdte heeft; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt dat zich een aanrij
ding heeft voorgedaan op het kruis
punt van de « rue de la Cite », waar
op verweerder reed, en de « allee de 
Ia Pitance » die bestemd was voor 
de toegang tot een gebouw met 24 
flats en gevolgd werd door eiser, die 
ten opzichte van eerstgenoemde be
stuurder van rechts kwam; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis, zonder na te gaan of de 
« allee de Ia Pitance » al dan niet 
openstaat voor het verkeer van het 
publiek in het algemeen dan wei uit
sluitend voor het verkeer van be
paalde categorieen van personen of 
voertuigen, de gronden overneemt 
van de eerste rechter die van oar
dee! was dat, bij ontstentenis van 
kruispuntaanduidende verkeerste
kens en wegens de andere bedek
king van de doodlopende weg, die 
enkel voor de toegang tot een flatge
bouw bestemd was, de bovenge
noemde laan niet met een openbare 
weg kan worden gelijkgesteld, oak 
al werd ze als zodanig beschouwd 
door het gemeentebestuur, en die 
daaruit afleidde dat eiser, nu hij van 
een parkeerplaats kwam, een ma
neuver had uitgevoerd; 

Dat het preciseert dat de « allee 
de Ia Pitance » voor de gebruikers 
van de « rue de la Cite » een weg is 

waarvan niet merkbaar is dat hij 
geen uitweg heeft en die enkel voor 
de toegang tot een flatgebouw be
stemd is, en -niet voorzien was van 
een naambord, zodat hij het uitzicht 
heeft van een binnenweg van een 
aan de weg palende eigendom, onge
acht overigens wie de eigenaar is 
van de aardebaan; 

Dat de appelrechters hun beslis
sing op grand van die vaststellingen 
en overwegingen niet naar recht 
verantwoorden; 

Dat middel gegrond is; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 97 van de 
Grondwet: 

Overwegende dat het vonnis ner
gens in de motivering vaststelt dat 
de bestanddelen van de aan eiser in 
de rechtstreekse dagvaarding van 
verweerder ten laste gelegde over
tredingen van de « artikelen 15.2.1., 
10.1.1., 10.1.3 en 19.3.5 van het Weg
verkeersreglement van 1.12.1975 », 
die het bewezen verklaart, aanwezig 
zijn; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis, behalve in zoverre 
het uitspraak doet over de tegen 
verweerder ingestelde strafvorde
ring; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde von
nis; veroordeelt verweerder in de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Bergen, zitting houdende in 
hager beroep. 

6 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Veislaggever : de h. Willems - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
De Bruyn en Kirkpatrick. 
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Nr. 9 

ze KAMER - 6 januari 1993 

! 0 WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - GEVOLGEN VAN 
INTERNATIONALE NORMEN - UNIVERSELE 
VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE 
MENS - VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN 
DE MENS EN VAN DE BURGER. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - ALGE
MEEN - UNIVERSELE VERKLARING VAN DE 
RECHTEN VAN DE MENS - VERKLARING VAN 
DE RECHTEN VAN DE MENS EN VAN DE BUR
GER - GEVOLGEN. 

3° DIEFSTAL EN AFPERSING - DODD
SLAG, GEPLEEGD OM DIEFSTAL TE VERGE
MAKKELIJKEN OF OM DE STRAFFELOOSHEID 
ERVAN TE VERZEKEREN - D1EFSTAL -
HOOFDFEIT - DOODSLAG - VERZWARENDE 
OMSTANDIGHEID. 

to en 2° Noch de Universele Verklaring 
van de Rechten van de Mens noch de 
verklaring van de Rechten van de 
Mens en van de Burger zijn in het 
Belgische recht ingevoerd; het zijn 
geen wetten in de zin van art. 608 
Ger. W. (!). 

3o Doodslag, gepleegd om diefstal te ver
gemakkelijken of om de straffeloos
heid ervan te verzekeren, is een reiile 
verzwarende omstandigheid van het 
hoofdfeit « diefstal », waarmee als zo
danig t.a. v. allen die aan de diefstal 
hebben deelgenomen, rekening moet 
worden gehouden, zelfs als hun recht
streekse en persoonlijke deelneming 
aan de doodslag niet is bewezen en zij 
deze niet hebben gewild (2). (Art. 475 
Sw.) 

(1) Zie Cass., 1 dec. 1983, A.R. nr. 6950 (AC., 
1983-84, nr. 185). 

(2) Cass., 24 juni 1992, A.R._ nr, 9974 (A.C., 
1991-92, nr. 559)~- _ 

(LA FERRARA T. PIROUX E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 348) 

HET HOF;- ... 

Gelet op het cassatieverzoek
schrift waarvan een eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is 
gehecht; 

I. Op de voorzieningen tegen het 
op tussengeschil gewezen arrest van 
28 oktober 1992 en tegen het op de 
strafvordering gewezen veroorde
lend arrest nr. 26/92 van 29 oktober 
1992: 

Over de tegen die beslissingen 
aangevoerde grieven : 

Overwegende dat de Universele 
Verklaring van de Rechten van de 
Mens, die op 10 december 1948 door 
de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties is goedgekeurd, 
niet in het Belgische recht is inge
voerd en geen wet is, in de zin van 
artikel 608 van het Gerechtelijk 
Wetboek, waarvan de schending 
aanleiding kan geven tot cassatie; 

Overwegende dat de grief, scherr
ding van de « Verklaring van de 
rechten van de mens en van de bur
ger (1789) "• evenmin aanleiding kan 
geven tot cassatie; 

Overwegende dat de grieven, in 
zoverre ze kritiek oefenen op de ver
klaring van de jury, waartegen val
gens de wet geen beroep openstaat, 
niet ontvankelijk zijn; 

Overwegende voor het overige dat 
eiser naar het hof van assisen is 
verwezen ter zake van het feit · dat 
hij : A) als medeplichtige deelgeno
men heeft aan een diefstal door 
middel van geweld of bedreiging, 
met de omstandigheid dat de dood
slag is gepleegd hetzij om de dief
stal te vergemakkelijken, hetzij om 
de straffeloosheid ervan te verzeke
ren, B) als dader of mededader drie 
diefstallen door middel van geweld 
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of bedreiging heeft gepleegd met de 
omstandigheid dat die diefstallen 
zijn gepleegd door twee of meer per
sonen, dat de schuldige, om die dief
stallen te vergemakkelijken of zijn 
vlucht te verzekeren, gebruik heeft 
gemaakt van een voertuig of enig 
ander al of niet met een motor aan
gedreven tuig en dat wapens of op 
wapens gelijkende voorwerpen zijn 
gebruikt of getoond of dat de schul
dige heeft doen geloven dat hij ge
wapend was; 

Overwegende dat het hof van assi
sen hem wegens die feiten alsook 
wegens het verkopen of dragen van 
een verboden wapen veroordeelt, na 
bij het bovengenoemde op tussenge
schil gewezen arrest te hebben be
slist dat er voor eiser en voor de 
overige beschuldigden geen afzon
derlijke vragen dienden te worden 
gesteld over het bestaan van de ver
schillende objectieve verzwarende 
omstandigheden van de bovenge
noemde diefstallen, en nadat de jury 
bevestigend geantwoord had zowel 
op die bijkomende als op de hoofd
vragen in verband met de schuld 
aan deelneming aan de diefstallen; 

Overwegende dat de vragen zijn 
gesteld overeenkomstig de wet; dat 
de diefstallen de hoofdfeiten zijn en 
dat met die rei:He verzwarende om
standigheden, met inbegrip van de 
doodslag, als zodanig rekening moet 
worden gehouden t.a.v. allen die aan 
de diefstallen hebben deelgenomen, 
zelfs als hun rechtstreekse en per
soonlijke deelneming aan die ver
zwarende omstandigheden niet is 
bewezen en zij deze niet hebben ge
wild; 

Dat het voldoende is dat eiser, zo
als uit het veroordelend arrest 
blijkt, wetens en willens op een van 
de bij de artikelen 66 en 67 van het 
Strafwetboek omschreven wijzen, 
deelgenomen heeft aan de hoofdfei
ten, namelijk de diefstallen, om hem 
strafrechtelijk verantwoordelijk te 
verklaren voor de in de punten A en 
B van de beschuldiging vermelde 

misdaden, alsook voor de objectieve 
verzwarende omstandigheden ervan; 

Overwegende dat het hof van assi
sen, door rechtsleer aan te halen en 
door in algemene bewoordingen in 
het op tussengeschil gewezen arrest 
te beslissen dat « a! degenen die als 
mededader of medeplichtige, bewust 
hebben deelgenomen aan een derge
lijke diefstal (een diefstal met de 
verzwarende omstandigheid van 
doodslag) hun verantwoordelijkheid 
voor de gevolgen ervan niet kunnen 
afwijzen, zelfs als ze deze niet bad
den gewild ( ... ); dat zij aleen a! door 
het feit dat ze bewust aan die dief
stal hebben deelgenomen, de gevol
gen van deze in groep gepleegde 
misdaden moeten dragen en allen 
schuldig kunnen worden bevonden 
aan de dood van het slachtoffer ( ... ); 
dat die door de wetgever voorgesta
ne oplossing is ingegeven door de 
noodzaak om de georganiseerde 
misdaad te bestrijden )> 1 niet vooruit
gelopen is op zijn beslissing omtrent 
de schuld van eiser en noch de re
gels inzake de bewijslast in strafza
ken noch het vermoeden van on
schuld heeft geschonden; 

Dat het hof van assisen noch in 
dit arrest noch achteraf de artikelen 
7 van het Verdrag tot Bescherming 
van de Rechten van de Mens en de 
Fundamentele Vrijheden, 9 van de 
Grondwet en 2 van het Strafwet
boek schendt en evenmin de overige 
in de grieven aangevoerde algemene 
rechtsbeginselen, meer bepaald het 
recht van verdediging, miskent, aan
gezien uit de rechtspleging blijkt 
dat eiser zijn verweer over de aan 
de jury gestelde vragen ongehinderd 
heeft kunnen voeren; 

Dat, in zoverre, de grieven niet 
kunnen worden aangenomen; 

Om die redenen, voegt en ver
werpt de voorzieningen, veroordeelt 
eiser in de kosten. 



18 HOF VAN CASSATIE Nr.lO 

6 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Fischer - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. X. 
Magnee, Brussel. 

Nr. 10 

1 e KAMER - 7 januari 1993 

BESLAG - GEDWONGEN TENUITVOERLEG
GING - UITVOEREND BESLAG OP ONROE
REND GOED - BESCHIKKING VAN DE BE
SLAGRECHTER - BENOEMING VAN EEN NO
TARIS - TOEWIJZING VAN DE IN BESLAG 
GENOMEN GOEDEREN - TERMIJN VAN ZES 
MAANDEN - TWEEDE BESCHIKKING VAN DE 
RECHTER V66R HET VERSTRIJKEN VAN DIE 
TERMIJN - WE'ITIGHEID - VEREISTEN. 

Krach tens de artt. 1580 en 1587 Ger. W. 
moet de schuldeiser, in geval van uit
voerend beslag op onroerend- goed, bij 
de beslagrechter een verzoekschrift in
dienen tot benoeming van een notaris 
die o.m. belast zal zijn met de veiling 
van de in beslag genomen goederen, 
welke veiling moet geschieden binnen 
zes maanden na de beschikking van 
de rechter; onwettig is het arrest lui
dens hetwelk de beslagrech ter bij een 
tweede beschikking opnieuw een nota
ris mag benoemen v66r het verstrijken 
van die termijn van zes maanden, 
maar waarbij niet wordt vastgesteld 
dat de rechter bij die tweede beschik
king aan de schuldeiser een verlenging 
van de termijn van zes maanden had 
toegekend overeenkomstig art. 51 van 
hetzelfde wetboek, of de eerste be
schikking wegens nieuwe feiten had 
gewijzigd. 

(QUERU T. MONTANARI E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(AR. nr. 9407) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juni 1991 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over het middel, 
Over het eerste onderdeel: 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat, enerzijds, verweer
der bij verzoekschrift van 14 maart 
1990 de beslagrechter in de Recht
bank van Eerste Aanleg te Brussel 
had verzocht een notaris te benoe
men belast met de veiling van de 
onroerende goederen waarop ten 
laste van eiseres een uitvoerend be
slag was gelegd en die magistraat 
bij beschikking van 2 april 1990 no
taris V ernimmen heeft aangewezen 
en, anderzijds, de beslagrechter in 
dezelfde rechtbank bij beschikking 
van 10 september 1990 is ingegaan 
op een verzoek van verweerder om, 
« overeenkomstig artikel 1580 van 
het Gerechtelijk Wetboek, notaris 
Jean-Paul Vernimmen aan te wijzen 
( ... ) voor de veiling van die onroe
rende goederen en voor de verrich
tingen tot rangregeling die ze om
vat »; dat dit nieuwe verzoekschrift 
hierop was gegrond « dat met name 
wegens proceduregeschillen de ver
koop niet binnen de termij n van 6 
maanden na de gegeven beschik
king, dit is v66r 2 oktober 1990, zal 
kunnen doorgaan »; 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van de beslissing van de 
eerste rechter die het derdenverzet 
van eiseres tegen de voornoemde 
beschikking van 10 september 1990 
verwerpt, zich ertoe beperkt te zeg
gen dat « geen enkele wetsbepaling 
verbood dat (verweerder) opnieuw 
de aanwijzing van een notaris 
vroeg, nu de toewijzing niet binnen 
zes maanden na de eerste beschik
king van 2 april 1990 is geschied •, 
zonder vast te stellen dat de beslag
rechter bij zijn beschikking van 10 
september 1990 aan verweerder een 
verlenging van de termijn van zes 
maanden overeenkomstig artikel 51 
van het Gerechtelijk Wetboek had 
toegekend of de eerste beschikking 
van 2 april 1990 wegens nieuwe fei
ten had gewij zigd; 
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Dat het arrest derhalve geen reke
ning houdt met de gevolgen van de 
beschikking van 2 april 1990 die 
voortduurden tot 2 oktober 1990; 

Dat het onderdeel voor zover ge
grond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
tweede en het derde onderdeel van 
het middel die niet tot ruimere cas
satie kunnen leiden, vernietigt het 
bestreden arrest in zoverre het, in 
de zaak met het nummer 710/91 van 
de algemene rol van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel, het 
derdenverzet van eiseres tegen de 
beschikking van 10 september 1990 
van de beslagrechter te Brussel ver
werpt; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verklaart dit 
arrest bindend voor de naamloze 
vennootschap Bank Nagelmackers 
1747 en voor de Belgische Staat; ver
wij st de aldus be per kte zaak naar 
het Hof van Beroep te Bergen. 

7 januari 1993 - le kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge· 
Jijkluidende conclusie van de h. Velu, 
eerste advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Dassesse en Simont. 

Nrs. 11, llbis, llter 

1 e KAMER - 7 januari 1993 

1° INKOMSTENBELAST!NGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - BEZW AAR - TERMIJN 
W AARBINNEN HET BEZW AARSCHRIFI' MOET 

WORDEN INGEDIEND - BEREKENING - VER
ZENDINGSDATUM VAN HET AANSLAGBILJET 
- BEGRIP. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - BEZWAAR - TER

MIJN W AARBINNEN HET BEZW AARSCHRIFT 
MOET WORDEN INGEDIEND - BELASTING 
VAN MINSTENS DillZEND FRANK - GEEN 
VERZENDING BIJ AANGETEKEND SCHRIJVEN 
VAN HET AANSLAGBIWET - GEVOLGEN VAN 
DAT VERZUIM. 

3° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
sLAGPROCEDURE - BEZW AAR - TERMIJN 
W AARBINNEN HET BEZW AARSCHRIFI' MOET 
WORDEN INGEDIEND- BELASTING VAN MIN
STENS DUIZEND FRANK - GEEN VERZEN
DING BIJ AANGETEKEND SCHRIJVEN VAN 
HET AANSLAGBILJET - GEVOLGEN VAN DAT 
VERZUIM. 

4° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN

SLAGPROCEDURE - BEZW AAR - TERMIJN 
WAARBINNEN HET BEZWAARSCHRIIT MOET 
WORDEN INGEDIEND- BELASTING VAN MIN
STENS DUIZEND FRANK - GEEN VERZEN
DING BIJ AANGETEKEND SCHRIJVEN VAN 
HET AANSLAGBILJET - GEVOLGEN VAN DAT 
VERZUIM. 

5° INKOMSTENBELAST!NGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - BEZW A.AR - TERMIJN 
W AARBINNEN HET BEZW AARSCHRIFI' MOET 
WORDEN INGEDIEND- BELASTING VAN MIN
STENS DUIZEND FRANK - GEEN VERZEN
DING BIJ AANGETEKEND SCHRIJVEN VAN 
HET AANSLAGBILJET- GEVOLGEN VAN DAT 
VERZUIM. 

6° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - BEZW AAR - TERMIJN 
WAARBINNEN HET BEZWAARSCHRIFI' MOET 
WORDEN INGEDIEND- BELASTING VAN MIN
STENS DUIZEND FRANK - GEEN VERZEN
DING BIJ AANGETEKEND SCHRIJVEN VAN 
HET AANSLAGBILJET- GEVOLGEN VAN DAT 
VERZUIM. 

1 o De bij art. 272 W.I.B. bepaalde ter
mijn, waarbinnen bet bezwaarschrift 
op straffe van verval moet worden in
gediend, begint te /open vanaf de dag 
na de datum van de werkelijke verzen
ding van het aanslagbiljet als die ver
zending regelmatig is; die datum is, 
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behoudens bewijs van het tegendeel, 
de op het aanslagbiljet vermelde ver
zendingsdatum. 

2° Volgens art. 11 K.B. nr. 4 van 22 aug. 
1934 moeten de aanslagbiljetten wor
den verzonden bij een ter post aange
tekend schrijven, wanneer zij belastin
gen betreffen die minstens 1000 frank 
in hoofdsom bereiken, zonder inbegrip 
van de bij wijze van straf geiiiste geld
boeten en verhogingen; uit bet feit dat 
die vormvereiste van aantekening ter 
post op zichzelf geen wezenlijke vorm
vereiste voor de verzending van het 
aanslagbiljet uitmaakt, valt niet af te 
Jeiden dat het niet vervullen ervan he
Jemaal geen gevolg heeft. 

3° Wanneer de verzending van het aan
slagbiljet, die ingevolge art. 11 KB. nr. 
4 van 22 aug. 1934 bij aangetekend 
schrijven diende te gebeuren, bij gewoR 
ne brief is gedaan of wanneer de adR 
ministratie niet aantoont dat zij bij 
aangetekend schrijven is gedaan en de 
belastingplichtige aanvoert dat hij het 
aanslagbiljet niet heeft ontvangen, kan 
bezwaar aileen Jaattijdig worden ver
klaard als de administratie aantoont 
dat de belastingplichtige een aanslag
biljet heeft ontvangen; wanneer overi
gens de belastingplichtige erkent dat 
hij een aanslagbiljet heeft ontvangen, 
zij het op een tijdstip dat z6 lang na 
de op dat stuk vermelde verzendingsR 
datum lag dat zijn recht om bezwaar 
in te dienen niet binnen de bij art. 272 
W.I.B. bepaalde termijn kon worden 
uitgeoefend, en de administratie het 
tegendeel niet bewijst, heeft hij recht 
op een verlenging van die termijn. 

4° Wanneer de belastingplichtige betwist 
dat het aanslagbiljet meer dan zes 
maanden v66r de indiening van zijn 
bezwaarschrift was toegestuurd en be
toogt dat hij dat aanslagbiljet nooit 
heeft ontvangen, is naar recht verant
woord de beslissing dat het bezwaar 
van de belastingplichtige ontvankelijk 
was, als het arrest oordeelt dat, bij ge
breke van bewijs aangaande de regel
matige verzending van het aanslagbilR 
jet, te weten bij ter post aangetekend 
schrijven, de termijn voor het indienen 
van het bezwaarschrift tegen de belas
tingen die meer bedragen dan 1.000 
frank in hoofdsom, niet kon beginnen 
te lopen op de datum die op het biljet 
als verzendingsdatum vermeld staat, 
en vaststelt dat de administratie toe-

geeft dat zij de afgifte van het aanR 
slagbiljet niet kan bewijzen. (Eerste 
zaak.) 

5° Wanneer de belastingplichtige betwist 
dat hij het aanslagbiljet heeft ontvanR 
gen op een datum op grand waarvan 
kan worden gezegd dat zijn bezwaar
schrift te Jaat was ingediend, is naar 
recht vera.ntwoord de beslissing dat 
het bezwaar van de belastingplichtige 
ontvankelijk was, als het betreffende 
arrest oordeelt dat bij gebreke van be
wijs van de regelmatige verzending 
van het aanslagbiljet, te weten bij ter 
post aangetekend schrijven, de termijn 
voor het indienen van het bezwaarR 
schrift tegen de belastingen die meer 
bedragen dan 1.000 frank in hoofdsom, 
niet kon beginnen te ]open op de da
tum die op het biljet als verzendings
datum vermeld staat, en erop wijst dat 
aan het hof van beroep geen enkel geM 
geven wordt voorgelegd waaruit kan 
worden opgemaakt dat de belasting
plichtige, al was het impliciet, heeft er
kend dat hij het aanslagbiljet heeft 
ontva.ngen op een datum waaruit zou 
kunnen worden afgeleid dat het be
zwaarschrift te Jaat is ingediend. 
(Tweede zaak.) 

6° Wanneer de belastingplichtige aan
voert dat niet is aangetoond dat het 
belastingbiljet op de daarop vermelde 
datum is verzonden, maar niet betoogt 
dat hij dat biljet niet heeft ontvangen 
of het heeft ontvangen op een tijdstip 
dat z6 lang na de op dat stuk vermelde 
verzendingsdatum Jag, dat zijn recht 
om een bezwaar in te dienen niet bin
nen de bij art. 272 W.IB. bepaalde ter
mijn kon worden uitgeoefend, is niet 
naar recht verantwoord de beslissing 
dat het bezwaar van de belastingplich
tige ontvankelijk was, als het arrest 
zich ertoe beperkt te zeggen dat uit 
het dossier nopens een belasting van 
meer dan 1.000 frank in hoofdsom, niet 
blijkt dat het aanslagbiljet bij aangete
kend schrijven was verzonden, en dat, 
bij ontstentenis van dat bewijs, niet is 
aangetoond dat het aanslagbiljet wei 
degelijk op de daarop vermelde datum 
werd verzonden bij de belastingschul
dige is toegekomen, en dus evenmin 
dat de vervaltermijn van het bezwaar 
dus reeds is beginnen te Jopen. (Derde 
zaak.) 
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(Eerste zaak} 

HOF VAN CASSATIE 21 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. CHEVALIER) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1207 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 december 1991 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het middel: schending van arti~ 
kel 272 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, 

doordat het hof van beroep verklaart 
« dat (verweerder) terecht aanvoert ( ... ) 
dat bij gebreke van bewijs aangaande de 
regelmatige verzending van het aanslag
biljet, te weten bij ter post aangetekende 
brief, de termijn voor het indienen van 
het bezwaarschrift tegen de belastingen 
die meer bedragen dan 1.000 frank in 
hoofdsom, niet kon beginnen lopen op de 
datum die op het biljet als verzendings
datum vermeld staat », en vervolgens 
vaststelt dat eiser toegeeft dat hij de af~ 
gifte van het aanslagbiljet niet kan aan~ 
tonen en, overwegende dat « de omstan~ 
digheid dat een brief, waarvan (eiser) 
betoogt dat hij op de normale wijze is 
verstuurd, niet naar de afzender is terug~ 
gestuurd, geen vermoeden van afgifte 
van de brief aan de bestemmeling uit
maakt », beslist dat het bezwaar, gelet 
op artikel 272 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, ontvankelijk is, 

terwijl, naar luid van artikel 272 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, « de bezwaarschriften op straffe van 
verval moeten worden ingediend uiter
lijk op 30 april van het jaar dat volgt op 
datgene waarin de belasting is gevestigd, 
zonder dat de termijn nochtans minder 
dan zes maanden mag bedragen vanaf 
de datum van het aanslagbiljet ( ... ) »; die 
termijn van zes maanden begint te lopen 
vanaf de datum op het aanslagbiljet, zo
als die blijkt uit de vermelding van de 
verzending ervan op het biljet, wanneer 
die verzending regelmatig is; daarente~ 
gen de datum van de afgifte van het aan
slagbiljet aan de belastingplichtige geen 
invloed heeft op de aanvang van die ter
mijn, zodat eiser voor de toepassing van 
artikel 272 van het Wetboek van de In-

komstenbelastingen een dergelijke afgif
te helemaal niet hoeft te bewijzen; de re
gelmatigheid van de verzending van het 
aanslagbiljet vereist dat het is gestuurd 
naar de woonplaats waar de belasting
plichtige in de bevolkingsregisters is in
geschreven, maar geenszins dat het bij 
ter post aangetekende brief is verstuurd 
met toepassing van artikel 11 van het 
koninklijk besluit nr. 4 van 22 augustus 
1934; het arrest niet vaststelt dat het liti~ 
gieuze aanslagbiljet niet naar verweer
ders woonplaats zou zijn gestuurd; daar
uit volgt dat de overwegingen van het 
arrest de beslissing dat verweerders be
zwaar op grand van artikel 272 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 
ontvankelijk is, niet naar recht verant
woorden en dat het hof van beroep bij ge
volg de in het middel aangewezen bepa
ling schendt : 

Overwegende dat het arrest be
slist dat verweerders bezwaar tegen 
de aanslag in de personenbelasting 
die voor een bedrag van 125.178 
frank ten kohiere is gebracht onder 
artikel 520.929 van het belastingjaar 
1983, ontvankelijk is; 

Overwegende dat verweerder te 
dezen betwistte dat het aanslagbiljet 
hem meer dan zes maanden voor 
het indienen van zijn bezwaar was 
toegestuurd en betoogde dat hij dat 
aanslagbiljet nooit had ontvangen; 

Overwegende dat het arrest ver
weerders bezwaar ontvankelijk ver
klaart op grond: " dat (verweerder) 
terecht aanvoert dat bij gebreke van 
bewijs aangaande de regelmatige 
verzending van het aanslagbiljet, te 
weten bij ter post aangetekende 
brief, de termijn voor het indienen 
van het bezwaarschrift tegen de be
lastingen die meer bedragen dan 
1.000 frank in hoofdsom, niet kon 
beginnen !open op de datum die op 
het biljet als verzendingsdatum ver
meld staat; dat de administratie toe
geeft dat zij de afgifte van het aan
slagbiljet niet kan bewijzen; dat de 
omstandigheid dat een brief, waar
van de administratie betoogt dat hij 
op de normale wij ze is verstuurd, 
niet naar de afzender is terugge
stuurd, geen vermoeden van afgifte 
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van de brief aan de bestemmeling 
uitmaakt »; 

Overwegende dat de bij artikel 
272 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen bepaalde termijn 
waarbinnen het bezwaar op straffe 
van verval moet worden ingediend, 
begint te !open vanaf de dag na de 
werkelijke verzending van het aan
slagbiljet, als die verzending regel
matig is; dat die datum, behoudens 
bewijs van het tegendeel, de op het 
aanslagbiljet vermelde verzendings
datum is; 

Overwegende dat volgens artikel 
11 van het koninklijk besluit nr. 4 
van 22 augustus 1934, de aanslagbil
j etten dan aileen bij ter post aange
tekende brief dienen te worden ver
zonden, wanneer zij belastingen be
treffen welke minstens 1.000 frank 
in hoofdsom bereiken, zonder inbe
grip van de bij wijze van straf geeis
te geldboeten en verhogingen; 

Overwegende dat die vormvereiste 
van aangetekend schrijven op zich
zelf zeker geen wezenlij ke vereiste 
van de verzending van het aanslag
biljet uitmaakt; dat daaruit evenwel 
niet kan worden afgeleid dat het 
niet vervullen ervan helemaal geen 
gevolg heeft; 

Overwegende dat dit bezwaar, 
wanneer de verzending, die ingevol
ge voormeld artikel 11 bij aangete
kende brief diende te gebeuren, bij 
gewone brief is gedaan of wanneer 
de administratie niet aantoont dat 
zij bij aangetekende brief is gedaan 
en de belastingplichtige aanvoert 
dat hij het aanslagbiljet niet heeft 
ontvangen, aileen laattijdig kan wor
den verklaard als de administratie 
aantoont dat de belastingplichtige 
een aanslagbiljet heeft ontvangen; 
dat de belastingplichtige, overigens, 
wanneer hij erkent het aanslagbiljet 
te hebben ontvangen, zij het op een 
tijdstip dat zo lang na de op dat 
stuk vermelde verzendingsdatum 
komt, dat zijn recht om bezwaar in 
te dienen niet binnen de bij artikel 
272 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen bepaalde termijn 

kon worden uitgeoefend, en als de 
administratie niet het tegendeel be
wijst, recht heeft op een verlenging 
van die termijn, nu dat geval met 
het geval van overmacht kan wor
den gelijkgesteld; 

Overwegende bijgevolg dat het 
hof van beroep, op grond van de vo
renvermelde redenen, zijn beslissing 
dat verweerders bezwaar ontvanke
lijk was, naar recht verantwoordt; 
dat het zonder belang is dat de brief 
die de administratie beweert te heb
ben verstuurd door de post niet 
naar de afzender is teruggestuurd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

7 januari 1993 - 1 e kamer - Voorzit~ 
ter en verslaggever ; de h. Sace, afde~ 
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu~ 
sie van de h. Velu, eerste advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Gallier, Brussel. 

(Tweede zaak} 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCI:i!:N 
T. COPPENS) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 1212 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 januari 1992 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het middel: schending van arti~ 
kel 272 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, 

doordat het hof van beroep verklaart: 
« dat (verweerder) terecht aanvoert dat 
bij gebreke van bewij s aangaande de re
gelmatige verzending van het aanslagbil~ 
jet, te weten bij ter post aangetekende 
brief, de termijn voor het indienen van 
het bezwaarschrift tegen de belastingen 
die meer bedragen dan 1.000 frank in 
hoofdsom, niet kon beginnen lopen op de 
datum die op het biljet als verzendings
datum vermeld staat », en vervolgens 
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vaststelt dat « aan bet hof geen enkel ge
geven wordt voorgelegd waaruit kan 
worden opgemaakt dat de belastingplich
tige, zij het impliciet, heeft erkend dat 
hij het aanslagbiljet heeft ontvangen op 
een datum waaruit zou kunnen worden 
opgemaakt dat het bezwaarschrift te laat 
is ingediend », en beslist dat het be
zwaarschrift, gelet op artikel 272 van bet 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
ontvankelijk is, 

terwifl. naar luid van artikel 272 van
bet Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, « de bezwaarschriften op straffe van 
verval moeten worden ingediend uiter
lijk op 30 april van het jaar dat volgt op 
datgene waarin de belasting is gevestigd, 
zonder dat de termijn nochtans minder 
dan zes maanden mag bedragen vanaf 
de datum van het aanslagbiljet ( ... ) »; die 
termijn van zes maanden begint te lopen 
vanaf de datum op dat aanslagbiljet, zo
als die blijkt uit de vermelding van de 
verzending ervan op het biljet, wanneer 
die verzending regelmatig is; daarente
gen de datum van de afgifte van het aan
slagbiljet aan de belastingplichtige geen 
invloed heeft op de aanvang van die ter
mijn, zodat eiser voor de toepassing van 
artikel 272 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen een dergelijke afgif
te helemaal niet hoeft te bewijzen; de re
gelmatigheid van de verzending van het 
aanslagbiljet vereist dat het is gestuurd 
naar de woonplaats waar de belasting
plichtige in de bevolkingsregisters is in
geschreven, maar geenszins dat het bij 
ter post aangetekende brief is verstuurd 
met toepassing van artikel 11 van het 
koninklijk besluit nr. 4 van 22 augustus 
1934; het arrest niet vaststelt dat het liti
gieuze aanslagbiljet niet naar verweer
ders woonplaats zou zijn gestuurd; daar
uit volgt dat de overwegingen van het 
arrest de beslissing dat verweerders be
zwaarschrift op grand van artikel 272 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen ontvankelijk is, niet naar recht 
verantwoorden en dat het hof van be
roep bijgevolg de in het middel aangewe
zen bepalingen schendt : 

Overwegende dat het arrest be
slist dat verweerders bezwaarschrift 
tegen de aanslag in de personenbe
lasting die voor een bedrag van 
264.790 frank ten kohiere is ge
bracht, onder artikel 3715555 van 
het belastingjaar 1982, ontvankelijk 
is; 

Overwegende dat verweerder te 
dezen betwistte dat hij het aanslag
biljet had ontvangen op een datum 
waaruit zou kunnen worden opge
maakt dat het bezwaarschrift te laat 
is ingediend; 

Overwegende dat het arrest ver
weerders bezwaarschrift ontvanke
lijk verklaart op grand: « dat (ver
weerder) terecht aanvoert dat bij 
gebreke van bewij s aangaande de 
regelmatige verzending van het aan
slagbiljet, te weten bij ter post aan· 
getekende brief, de termijn voor het 
indienen van het bezwaarschrift te
gen de belastingen die meer bedra
gen dan 1.000 frank in hoofdsom, 
niet kon beginnen !open op de da
tum die op het biljet als verzen
dingsdatum vermeld staat; dat aan 
het hof geen enkel gegeven wordt 
voorgelegd waaruit kan worden op
gemaakt dat de belastingplichtige, 
zij het impliciet, heeft erkend dat 
hij het aanslagbiljet heeft ontvan
gen op een datum waaruit zou kun
nen worden opgemaakt dat het be
zwaarschrift te laat is ingediend »; 

Overwegende dat de bij artikel 
272 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen bepaalde termijn 
waarbinnen het bezwaarschrift op 
straffe van verval moet worden in
gediend, begint te !open vanaf de 
dag na de werkelijke verzending 
van het aanslagbiljet, als die verzen
ding regelmatig is; dat die datum, 
behoudens bewij s van het tegendeel, 
de op het aanslagbiljet vermelde 
verzendingsdatum is; 

Overwegende dat volgens artikel 
11 van het koninklijk besluit nr. 4 
van 22 augustus 1934, de aanslagbil
jetten dan aileen bij ter post aange
tekende brief dienen te worden ver
zonden, wanneer zij belastingen be
treffen welke minstens 1.000 frank 
in hoofdsom bereiken, zonder inbe
grip van de bij wijze van straf geeis
te geldboeten en verhogingen; 

Overwegende dat die vormvereiste 
van aangetekend schrijven op zich
zelf zeker geen wezenlijke vormver
eiste van de verzending van het 
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aanslagbiljet uitmaakt; dat daaruit 
evenwel niet kan worden afgeleid 
dat het niet vervullen ervan hele
maal geen gevolg heeft; 

Overwegende dat dit bezwaar
schrift, wanneer de verzending, die 
ingevolge voormeld artikel 11 bij 
aangetekende brief diende te gebeu
ren, bij gewone brief is gedaan of 
wanneer de administratie niet aan
toont dat zij bij aangetekende brief 
is gedaan en de belastingplichtige 
aanvoert dat hij het aanslagbiljet 
niet heeft ontvangen, aileen laattij
dig kan worden verklaard als de ad
ministratie aantoont dat de belas
tingplichtige een aanslagbiljet heeft 
ontvangen; dat de belastingplichtige, 
overigens, wanneer hij erkent het 
aanslagbiljet te hebben ontvangen, 
zij het op een tijdstip dat zo lang na 
de op dat stuk vermelde verzen
dingsdatum komt, dat zijn recht om 
bezwaarschrift in te dienen niet bin
nen de bij artikel 272 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
bepaalde termijn kon worden uitge
oefend, en als de administratie niet 
het tegendeel bewij st, recht heeft op 
een verlenging van die termijn, nu 
dat geval dat het geval van over
mach! kan worden gelijkgesteld; 

Overwegende dat het hof van be
roep, op grand van de vorenvermel
de redenen, zijn beslissing dat ver
weerders bezwaarschrift ontvanke
lijk was, naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

7 januari 1993 - F kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Delhez en Balthus, Brussel. 

(Derde zaak) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. DOUMONT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1217 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 februari 1992 door 
het Hof van Beroep te Brussel ge
wezen; 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 272 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, 

doordat het hof (van beroep), dat uit
spraak dient te doen over de ontvanke
lijkheid van het bezwaarschrift tegen de 
ten laste van verweerder voor het belas
tingjaar 1981 gevestigde belasting, erop 
wijst « dat de administratie uit de datum 
van de verzending van het bezwaar
schrift afleidt dat het laattijdig is, op 
grand dat het te laat naar de bevoegde 
directeur zou zijn gestuurd », vervolgens 
vaststelt « dat hoewel op het aanslagbil
jet wordt vermeld dat het op 4 januari 
1984 naar (verweerder) werd verstuurd, 
uit het dossier evenwel helemaal niet 
blijkt dat het bij aangetekend schrijven 
zou zijn verstuurd », en beslist « dat bij 
ontstentenis van het bewij s geenszins is 
aangetoond dat het aanslagbiljet wei de
gelijk werd verstuurd of op 4 januari 
1984 bij (verweerder) is toegekomen » en 
« dat in die omstandigheden evenmin is 
aangetoond dat de termijn voor het in
dienen van een bezwaarschrift reeds is 
beginnen !open »; het hof stelt bijgevolg 
vast dat het bezwaarschrift dat op 17 juli 
1984 bij de bevoegde directeur is toege
komen, ontvankelijk is, 

terwijl, naar luid van artikel 272 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, « de bezwaarschriften op straffe van 
verval moeten worden ingediend uiter
lijk op 30 april van het jaar dat volgt op 
datgene waarin de belasting is gevestigd, 
zonder dat de termijn nochtans minder 
dan zes maanden mag bedragen vanaf 
de datum van het aanslagbiljet ( ... ) »; die 
termijn van zes maanden begint te Iopen 
vanaf de datum op dat aanslagbiljet, zo
als die blijkt uit de vermelding van de 
verzending ervan op het biljet, wanneer 
die verzending regelmatig is; de datum 
waarop de belastingplichtige het aanslag-
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biljet heeft ontvangen geen invloed heeft 
op de aanvang van die termijn; de regel~ 
matigheid van de verzending van het 
aanslagbiljet vereist dat het is gestuurd 
naar de woonplaats waar de belasting~ 
plichtige in de bevolkingsregisters is in~ 
geschreven, maar geenszins dat het bij 
ter post aangetekende brief is verstuurd 
met toepassing van artikel 11 van het 
koninklijk be~;jluit nr. 4 van 22 augustus 
1934; het arrest niet vaststelt dat het liti
gieuze aanslagbiljet niet naar verweer
ders woonplaats zou zijn gestuurd; daar
uit volgt dat de overwegingen van het 
arrest de beslissing dat verweerders be
zwaarschrift op grand van artikel 272 
van het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen ontvankelijk is, niet naar recht 
verantwoorden en dat het hof van be~ 
roep bijgevolg de in het middel aangewe~ 
zen bepalingen schendt; 

Overwegende dat het arrest be
slist dat verweerders bezwaarschrift 
tegen de aanslag in de personenbe
lasting die voor een bedrag van 
12.280 frank ten kohiere is gebracht 
onder artikel 340.238 van het belas
tingjaar 1981, ontvankelijk is; 

Overwegende dat verweerder te 
dezen betoogde dat niet was aange
toond dat het aanslagbiljet op de op 
dat biljet vermelde datum was ver
stuurd; 

Overwegende dat het arrest ver
weerders bezwaarschrift ontvanke
lijk verklaart op grond « dat (ver
weerder), nu hij voor het belasting
j aar 1981 geen aangifte in de perso
nenbelasting had ingevuld, op 2 
september 1981 een bericht van aan
slag ambtshalve heeft ontvangen; 
dat hem van die aanslag kennis is 
gegeven bij aangetekende brief van 
18 november 1983; dat de adminis
tratie het netto-belastbaar inkomen 
op 378.910 frank heeft bepaald, 
waarop dan op 29 december 1983 de 
litigieuze aanslag werd gevestigd, 
die op 4 januari 1984 is verstuurd 
( ... ); dat de administratie uit de da
tum van de verzending van het be
zwaarschrift tevergeefs afleidt dat 
het laattijdig is, op grond dat het te 
laat naar de bevoegde directeur zou 
zijn gestuurd; dat, hoewel op het 
aanslagbiljet wordt vermeld dat het 

op 4 januari 1984 naar verzoeker 
werd verstuurd, uit het dossier even
wei helemaal niet blijkt dat het bij 
aangetekend schrijven zou zijn ver
stuurd; dat bij ontstentenis van dat 
bewijs geenszins is aangetoond dat 
het aanslagbiljet wei degelijk werd 
verstuurd of op 4 januari 1984 bij 
verzoeker is toegekomen; dat in die 
omstandigheden evenmin is aange
toond dat de verjaringstermijn van 
het bezwaarschrift reeds is begin
nen lopen; 

Overwegende dat de bij artikel 
272 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen bepaalde termijn 
waarbinnen het bezwaarschrift op 
straffe van verval meet worden in
gediend, begint te !open vanaf de 
dag na de werkelijke verzending 
van het aanslagbiljet, als die verzen
ding regelmatig is; dat die datum, 
behoudens bewijs van het tegendeel, 
de op het aanslagbiljet vermelde 
verzendingsdatum is; 

Overwegende dat volgens artikel 
11 van het koninklijk besluit nr. 4 
van 22 augustus 1934, de aanslagbil
jetten dan aileen bij ter post aange
tekende brief dienen te worden ver
zonden, wanneer zij belastingen be
treffen welke minstens 1.000 frank 
in hoofdstom bereiken, zonder inbe
grip van de bij wijze van straf geeis
te geldboeten en verhogingen; 

Overwegende dat die vormvereiste 
van aangetekend schrijven op zich
zelf zeker geen wezenlijke vormver
eiste van de verzending van het 
aanslagbiljet uitmaakt; dat daaruit 
evenwel niet kan worden afgeleid 
dat het niet vervullen ervan hele
maal geen gevolg heeft; 

Overwegende dat dit bezwaar
schrift, wanneer de verzending, die 
ingevolge voormeld artikel 11 bij 
aangetekende brief diende te gebeu
ren, bij gewone brief is gedaan of 
wanneer de administratie niet aan
toont dat zij bij aangetekende brief 
is gedaan en de belastingplichtige 
aanvoert dat hij het aanslagbiljet 
niet heeft ontvangen, aileen laattij
dig kan worden verklaard als de ad-
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ministratie aantoont dat de belas
tingplichtige een aanslagbiljet heeft 
ontvangen; dat de belastingplichtige, 
overigens, wanneer hij erkent het 
aanslagbiljet te hebben ontvangen, 
zij het op een tijdstip dat zo lang na 
de op dat stuk vermelde verzen
dingsdatum komt, dat zijn recht om 
bezwaarschrift in te dienen niet bin
nen de bij artikel 272 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen 
bepaalde termijn kon worden uitge
oefend, en als de administratie niet 
het tegendeel bewijst, recht heeft op 
een verlenging van die termijn, nu 
dat geval met het geval van over
macht kan worden gelijkgesteld; 

Overwegende dat verweerder we
liswaar aanvoerde dat niet was aan
getoond dat het aanslagbiljet op de 
op dat biljet vermelde datum was 
verstuurd, maar niet betoogde dat 
hij dat biljet niet had ontvangen of 
had ontvangen op een tijdstip dat zo 
lang na de op dat stuk vermelde 
verzendingsdatum komt, dat zijn 
recht om bezwaarschrift in te die
nen niet binnen de bij artikel 272 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen bepaalde termijn kon 
worden uitgeoefend; 

Dat het bof van beroep bijgevolg 
niet zonder schending van voor
noemd artikel 272 kan beslissen dat 
verweerders bezwaarschrift, dat op 
17 juli 1984 aan de bevoegde di
recteur is voorgelegd, ontvankelijk 
is; 

Dat bet middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van bet vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar bet Hof van Beroep te Bergen. 

7 januari 1993 - 1 e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk~ 
Juidende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat·generaal. 

Nr. 12 

1 e KAMER - 7 januari 1993 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - VER· 
GELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTING
PLICHTIGEN - VERGELIJKING ALLEEN TOE
GESTAAN INGEVAL DE BELASTINGPLICHTIGE 
GEEN BEWIJSKRACHTIGE GEGEVENS TOT 
STAVING VAN ZIJN AANGIFTE HEEFT OVER
GELEGD. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN - AAN
SLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - VER
GELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTING
PLICHTIGEN - BEWIJS DAT DE OVERGELEG
DE BOEKHOUDKUNDIGE STUKKEN NIET BE
WIJSKRACHTIG ZIJN - BEWIJS DOOR VERGE
LIJKING MET DE INKOMSTEN VAN ANDERE 
BELASTINGPLICHTIGEN NIET TOELAATBAAR. 

3° BEWIJS - BELASTINGZAKEN - VERMOE
DENS - BEWIJS DAT DE DOOR DE BELAS
TINGPLICHTIGE OVERGELEGDE BOEKHOUD
KUNDIGE STUKKEN NIET BEWIJSKRACHTIG 
ZIJN - BEWIJS DOOR VERGELIJKING MET DE 
INKOMSTEN VAN ANDERE BELASTINGPLICH· 
TIGEN NIET TOELAATBAAR. 

1°, 2° en 3° Naar luid van art. 248, § 1, 
W.I.B., mag de administratie, voor de 
vaststelling van de belastbare grand
slag, de vergelijking met de normale 
winsten of baten van ten minste drie 
soortgelijke belastingplichtigen, slechts 
toepassen bij gebreke van bewijs
krachtige gegevens; om te beweren dat 
de door de belastingplichtige tot sta
ving van zijn aangifte overgelegde 
boekhoudingsstukken geen bewijs
krach tige gegevens zijn die in de weg 
staan aan de vaststelling van het be
drag van de belastbare inkomsten door 
vergelijking met de normale winsten 
van soortgelijke belastingplichtigen, 
kan zij niet steunen op het resultaat 
van die in dat art. 248 bedoelde verge
lijking (1). 

(1) Cass., 12 nov. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 157), 
met concl. proc.-gen. Krings, toen adv.-gen., in 
Bull. en Pas., 1981, I, 303. 
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{BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T, CORDONNIER E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1214 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 januari 1992 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Gelet op het verzoekschrift tot 
cassatie, waarvan een eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is 
gehecht; 

Overwegende dat de administra
tie, naar luid van artikel 248, § 1, 
van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen, voor de vaststelling van 
de belastbare grondslag, de vergelij
king met de normale winsten of ba
ten van ten minste drie soortgelijke 
belastingplichtigen slechts mag toe
passen bij gebreke van bewijskrach
tige gegevens; dat zij, om te bewe
ren dat de door de belastingplichtige 
tot staving van zijn aangifte overge
legde boekhoudingsstukken geen be
wijskrachtigde gegevens zijn die in 
de weg staan aan de vaststelling 
van het bedrag van de belastbare in
komsten door vergelijking met de 
normale winsten van soortgelijke 
belastingplichtigen, niet kan steu
nen op het resultaat van die in dat 
artikel 248 bedoelde vergelijking; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de kritiek van de adminis
tratie op de boekhouding van de 
verweerders « in het proces-verbaal 
van het onderzoek ter plaatse wordt 
gegeven na de volgende vermelding : 
"Brutowinsten: de % schijnen tame
lijk klein te zijn in vergelijking met 
die welke bij soortgelijke belasting
plichtigen zijn vastgesteld" ' en uit 
die feitelijke gegevens afleidt « dat 
de administratie voor het opstellen 
van de berichten van wijziging ten 
gevolge van het proces-verbaal van 
het onderzoek ter plaatse de verge
lijking heeft toegepast wegens het 
ontbreken van een bewijskrachtige 
boekhouding dat in hoofdzaak uit de 

resultaten van die vergelijking is af
geleid »; 

Dat het arrest, dat er aldus op 
wijst dat de administratie zich met 
name op de resultaten van een ver
gelijking met de winsten van soort
gelijke belastingplichtigen heeft ge
baseerd om de boekhouding van de 
verweerders als niet bewijskrachtig 
te beschouwen, naar recht beslist 
dat de procedure van artikel 248, 
§ 1, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen niet regelmatig 
werd toegepast; 

Overwegende dat, voor het overi
ge, het arrest vaststelt dat de dage
lijkse ontvangsten op een tiende van 
een frank zijn vastgesteld en op het 
einde van de dag globaal worden in
geschreven, maar oordeelt dat die 
gegevens niet doorslaggevend zijn 
om de onregelmatigheid van de 
boekhouding tot gevolg te hebben; 

Overwegende dat de feitenrechter 
op onaantastbare wijze oordeelt of, 
in weerwil van bepaalde onregelma
tigheden, de door de belastingplich
tige overgelegde boekhouding als 
bewijskrachtig kan worden be
schouwd; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

7 januari 1993 - 1e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Velu, 
eerste advocaat-generaal. 
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Nr. 13 

1 e KAMER - 7 januari 1993 

1° GEMEENTE·, PROVINCIE· EN 
PLAATSELIJKE BELASTINGEN 
GEMEENTEBELASTINGEN - TERMIJN WAAR
BINNEN DE BESTENDIGE DEPUTATIE VAN DE 
PROVINCIERAAD UITSPRAAK MOET DOEN -
NIET-INACHTNEMING VAN DIE TERMIJN 
GEEN NIETIGHEID VAN DE BESLISSING. 

2° CASSAT!EM!DDELEN - BELASTING· 
ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN - GE
MEENTE-, PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BE
LASTINGEN - VERMELDING VAN DE GE
SCHONDEN WETSBEPALING. 

1° Luidens art. 6, derde lid, wet van 3 
dec. 1986 betreffende de invordering 
en de geschillen ter zake van provin
ciale en plaatselijke heffingen doet de 
bestendige deputatie van de provincie
raad uitspraak, binnen zes maanden 
na a/levering van het ontvangstbewijs, 
bij met redenen omklede beslissing, 
waarvan aan de belastingplichtige ken~ 
nis wordt gegeven bij ter post aangete~ 
kende brief; de niet~inachtneming van 
de termijn van zes maanden heeft 
geen nietigheid van de beslissing tot 
gevolg. 

2o Inzake gemeente~, provincie~ en plaat
selijke belastingen is niet ontvankelijk 
het middel waarin de geschonden 
wetsbepaling niet wordt vermeld. (Art. 
289; eerste lid, W.I.B.) 

(BROSTEAUX T. STAD NAMEN} 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 1228 F) 

HET HOF; - Gelet op de bestre· 
den beslissing, op 14 mei 1992 gewe
zen door de Bestendige Deputatie 
van de provincieraad van Namen; 

Gelet op het cassatieverzoek
schrift waarvan een eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is 
gehecht; 

Over het eerste middel: 

Overwegende dat luidens artikel 
6, derde lid, van de wet van 23 de
cember 1986 betreffende de invorde
ring en de geschillen ter zake van 
provinciale en plaatselijke heffin
gen, de bestendige deputatie binnen 
zes maanden na aflevering van het 
ontvangstbewijs uitspraak doet bij 
met redenen omklede beslissing, 
waarvan aan de belastingplichtige 
kennis wordt gegeven bij ter post 
aangetekende brief; 

Overwegende evenwel dat de niet
naleving van de genoemde termijn 
van zes maanden niet de nietigheid 
van de beslissing tot gevolg heeft; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Over het tweede middel: 
Overwegende dat krachtens arti· 

kel 289, eerste lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen de 
voorziening, op straffe van nietig
heid, de aanduiding van de ge
schonden wetten bevat; 

Dat het middel, nu het de ge
schonden wetsbepaling niet aan
duidt, niet ontvankelijk is; 

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

7 januari 1993 - 1e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal. 

Nr. 14 

1 e KAMER - 8 januari 1993 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN-
SLAGPRDCEDURE - SANCTIES - ADMINJS, 
TRATIEVE BOETE - TERUGBETALING - MO
RATOIRE INTEREST. 
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Wanneer een op grand van art. 299bis, 
§ 3, derde lid, W.I.B. (1) ingekohierde 
administratieve boete aan de betrokke
ne wordt terugbetaald na indiening 
van een bezwaar, kan die terugbeta
ling, ingevolge art. 308, eerste lid, 
W.I.B. (2), niet Ieiden tot toekenning 
van moratoire interest. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. DEBAILLIE) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1990 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 maart 1992 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en van artikel 308 van het Wetboek 
van de Iilkomstenbelastingen; 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat een administra
tieve boete werd betwist die op grand 
van artikel 299 his van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen gevestigd werd 
omdat appellant (thans verweerder) had 
nagelaten bij de betaling van fakturen 
aan een niet-geregistreerd aannemer 
15 % van het faktuurbedrag in te houden 
en door te storten naar de fiscus, beslist 
dat deze administratieve boete slechts in 
een bepaalde mate gerechtvaardigd is, 
de herberekening van de aanslag alsook 
de teruggave van het teveel gelnde meer 
de moratoriuminteresten beveelt en dien
volgens, door de toekenning van morato
riuminteresten te bevelen, impliciet aan
neemt dat een administratieve boete een 
belasting is; 

en terwijl, tweede onderdeel, uit arti
kel 1 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, dat melding maakt van 
de door de wet van 20 november 1962 in
gevoerde belastingen maar waarin de ad
ministratieve boete niet voorkomt en uit 
de samenlezing van artikel 299 bis en ar
tikel 335 van hetzelfde wetboek duidelijk 
blijkt dat een administratieve boete geen 
belasting is, maar een administratieve 
sanctie die een louter sanctionerend ka-

(1) Thans art. 402 W.I.B. 1992. 

(2) Thans art. 418 W.I.B. 1992. 

rakter heeft en die door de administratie 
kan worden opgelegd wanneer een belas
tingplichtige een bepaling van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen even
als van de ter uitvoering ervan genomen 
besluiten overtreedt, zodat de teruggave 
van een administratieve boete die, zoals 
gezegd, geen belasting is, nooit aanlei
ding kan geven tot de toekenning van 
moratoriuminteresten en het arrest, door 
anders te beslissen, impliciet aan de ad
ministratieve boete de aard van een « be
lasting >> heeft toegekend en dan oak ten 
onrechte moratoriuminteresten heeft toe
gekend op een te ·ontlasten administra
tieve boete : 

Wat het tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat, volgens artikel 
308 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, bij terugbetaling 
van belastingen moratoriuminterest 
wordt toegekend; 

Overwegende dat artikel 299 bis, 
§ 3, van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, onder meer be
paalt : « Degene die een beroep doet 
op een niet-geregistreerde medecon
tractant voor de uitvoering van een 
in § 1 bedoelde werkzaamheid, is 
verplicht bij iedere betaling die hij 
aan die medecontractant doet, 15 
pet. van het door hem verschuldigde 
bedrag, exclusief belasting over de 
toegevoegde waarde, in te houden 
en te storten bij de door de Koning 
aan te wijzen ambtenaar volgens de 
door Hem te bepalen modaliteiten » 
en « Als de betrokkene de in deze 
paragraaf bedoelde stortingen niet 
verricht, wordt het verschuldigde be
drag verdubbeld en binnen de in ar
tikel 259 bedoelde termijn als admi
nistratieve boete te zijnen name 
ingekohierd »; 

Overwegende dat deze krachtens 
artikel 299bis, § 3, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, ver
schuldigde administratieve boete 
geen belasting is zoals bedoeld in 
artikel 308 van dat wetboek; 

Overwegende dat het arrest, dat 
op de terugbetaling van zulk een ad
ministratieve boete moratoriuminte-
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rest toekent, artikel 308 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit de voorziening ontvankelijk ver
klaart, beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten aan en 
laat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel. 

8 januari 1993 - 1c kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Farrier 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Goeminne, advocaat-generaal. 

Nr. 15 

1 e KAMER - 8 januari 1993 

INKOMSTENBELASTINGEN AAN· 
SLAGPROCEDURE - SANCTIES - BELASTING
VERHOGING - TERUGBETALING - MORA
TOIRE INTEREST. 

Wanneer de belastingverhoging die 
krachtens art. 334 W.LB. (!) bij niet
aangifte of bij onvolledige of onjuiste 
aangifte is verschuldigd wordt terugbe
taald na indiening van een bezwaar, 
kan die terugbetaling, ingevolge art. 
308, eerste lid, W.l.B. (2), niet Jeiden 
tot toekenning van moratoire interest. 

(1) Thans art. 444 W.I.B. 1992, 

(2) Thans art. 418 W.I.B. 1992. 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCI:i!:N 
T. LEERS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1992 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 maart 1992 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en van artikel 308 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat niet bewezen is 
dat appellanten (toekomstige verweer
ders) gehandeld hebben met het opzet 
om belastingen te ontduiken, dat oak 
geen eerdere ontduikingen worden inge
roepen, beslist dat er geen aanleiding be
staat om een belastingsverhoging van 10 
% toe te passen, het bezwaar van appel
lanten (toekomstige verweerders) deels 
gegrond verklaart, de aanslag teniet doet 
in de mate een belastingverhoging van 
10 % werd toegepast en dienvolgens ge
'intimeerde (toekomstige eiser) veroor
deelt tot terugbetaling van alle op grand 
van de gedeeltelijk vernietigde aanslag 
ten onrechte gelnde bedragen vermeer
derd met de moratoriuminteresten, 

tweede onderdeel, de belastingverho
ging die weliswaar berekend wordt in 
functie van het bedrag van de door een 
belastingplichtige ontdoken belasting, 
geen eigenlijke belasting is maar enkel 
een als repressieve maatregel bedoelde 
administratieve strafbepaling die ertoe 
strekt de juiste heffing van de in artikel 
1 van het Wetboek van de Inkomstenbe
lastingen bedoelde belastingen te verze
keren, zodat het arrest, door op het be
drag van de te ontheffen belastingverho
ging moratoriuminteresten toe te ken
nen, artikel 308 van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen schendt: 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, volgens artikel 

308 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, bij terugbetaling 
van belastingen moratoriuminterest 
wordt toegekend; 

Overwegende dat de krachtens ar
tikel 334 van het Wetboek van de In-
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komstenbelastingen verschuldigde 
belastingverhoging bij niet-aangifte 
of bij onvolledige of onjuiste aangif
te, geen belasting is zoals bedoeld in 
artikel 308 van dat wetboek; 

Overwegende dat het arrest, dat 
op de terugbetaling van zulk een be
lastingverhoging moratoriuminterest 
toekent, ~trtikel 308 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
dit de voorziening ontvankelijk ver
klaart; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; houdt de kosten- aan en 
Iaat de beslissing daaromtrent aan 
de feitenrechter over; verwijst de al
dus beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brtissel. 

8 januari 1993 - 1"' kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Ferrier 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Goeminne, advocaat-generaal. 

Nr. 16 

ALGEMENE VERGADERING - 11 januari 1993 

1° RECHTERL!JKE TUCHT - VERSTEK
BESLISSING - VERZET - ONTV ANKELIJK
HEID. 

2° VERZET - TUCHTZAKEN - RECHTER
LIJKE TUCHT - ONTVANKELIJKHEID. 

1 o en 2° De ontvankelijkheid van bet ver
zet tegen een verstekbeslissing inzake 
rechterlijke tucht wordt geregeld door 
art. 425 _Ger. W . .met _uitsluiting van de 

bepalingen betreffende het cassatiebe
roep en bet verzet in burgerlijke zaken 
of in strafzaken (1). (Impliciet.) 

(X. .. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN CASSATIE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8345) 

HET HOF VAN CASSATIE, in 
openbare en algemene vergadering, 
samengesteld overeenkomstig arti
kel 348, tweede lid, van het Gerech
telijk Wetboek, 

Gelet op het arrest bij verstek 
door het Hof op 19 oktober 1992 ge
wezen, waarbij opposant uit zijn 
ambt van plaatsvervangend rechter 
in het vredegerecht van het kanton 
Y ... werd oiJ,tzet; 

Gelet op de betekening van dit ar
rest, op 28 oktober 1992 gedaan aan 
persoon; 

Ge!et op de akte van verzet bete
kend op 10 november 1992 aan de 
procureur-generaal bij het Hof en 
op de neerlegging ter griffie van het 
Hof op 12 november 1992 van het 
origineel van die akte; 

Ge!et op de beschikking van de 
eerste voorzitter van het Hof van 19 
november 1992, waarbij de behande
ling van de zaak werd vastgesteld 
op de terechtzitting van 11 januari 
1993; 

Ge!et op de gerechtsbrief van 27 
november 1992, waarbij opposant 
verwittigd werd dat de zaak op voor
melde terechtzitting zal worden be
handeld; 

Gehoord het verslag van voorzit
ter D'Haenens; 

Overwegende dat oppsoant, alhoe
wel opgeroepen om te verschijnen 
ter terechtzitting van 11 januari 
1993, te 14 uur 30, niet verschijnt; 

Gehoord de beer procureur-gene
raal over de ontvankelijkheid van 
het verzet; 

(1) Zie Cass., 29 juni 1972 (A.C., 1972, 1049). 
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Overwegende dat, naar luid van 
artikel 425 van het Gerechtelijk 
Wetboek, de tuchtoverheid verzet te
gen de verstekbeslissing kan ont
vangen, wanneer dit wordt gedaan 
binnen vijftien dagen na de kennis
geving, ingeval de niet opgekomene 
bewijst dat hij onmogelijk kon ver
schijnen; 

Overwegende dat opposant te 
dezen niet bewijst dat hij ter te
rechtzitting van 19 oktober 1992 niet 
kon verschijnen; 

Dat het verzet derhalve niet kan 
worden ontvangen. 

Om die redenen, uitspraak doende 
in openbare terechtzitting, na be
handeling in openbare terechtzlt
ting; verklaart het verzet niet ont
vankelijk. 

11 januari 1993 - Algemene vergade
ring - Voorzitter en verslaggever: de h. 
D'Haenens, voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Lenaerts, procureur
generaal. 

Nr. 17 

3e KA:VIER - 11 januari 1993 

lo GEMEENTE- GEMEENTERAAD- MACHT 
OM OVER TE DRAGEN - SCHEPENCOLLEGE -
WETIELIJKHEID. 

2° MACHTEN - MACHTSOVERDRACHT -
GEMEE:KTE - GEMEENTERAAD - MACHT OM 
OVER TE DRAGEN - SCHEPENCOLLEGE -
WETIELI.JKHEID 

1° en 2° De gemeenteraad heeft de 
macht om aan het schepencollege het 
aanvullen van sommige bijkomstige 
gedeelten van zijn werk over te dragen 
(1). (Art. 75, Gemeentewet 30 maart 
1836; art. 117 nieuwe Gemeentewet.) 

(PIRNAY T. STAD VERVIERS) 

11 januari 1993 - 3e kamer - Voorzit· 
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui· 
dende conclusie van de h. Leclercq, advo· 
caat-generaal - Advocaten: mrs. Draps 
en Dassesse. 

Nr. 18 

3e KAMER - 11 januari 1993 

ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE -
OI'I""TSLAG OM DRINGENDE REDEN - FEIT SE
DERT TEN MI:-:!STE DRIE DAGEN BEREND -
KEN~·<IS VAN HET FElT - BEGRIP. 

Het feit dat aanleiding geeft tat het ant· 
slag wegens dringende redenen, is val· 
gens art. 35, derde lid, Arbeidsovereen· 
komstenwet aan de ontslaggevende 
partij bekend, wanneer deze omtrent 
het bestaan van dat feit en de omstan
digheden die daarvan een dringende 
reden kunnen maken, voldoende ze
kerheid heeft om met kennis van za· 

Noot arrest nr. 17 : 

(1) Cass., 26 jan. 1903 (Bul~. en Pas., 19~3 •. I, 
95); zie Cass., 4 feb. 1870,_ dr1e arresten (Ibid., 
1870, I, 199) met cone!. Fa1der toen eerste adv.
gen.; 6 feb. 1891 (ibid., 1891, I, 54) met concl. 
Mesdach de ter Kiele, proc.-gen.; 6 juli 1896 
(ibid., 1896, I, 234) met concl. Bosch, adv.-aen.; 
4 mei 1920 (ibid., 1920, I, 135) met concl. De
meure, adv.-gen.; 3 mei 1921 (ibid., 1921, ~· 
363); 3 mei 1921 (ibid., 1921, I, 365); 24 ap_nl 
1933 (ibid., 1933, I, 206); 13 mei 1935 (ibid., 
1935, I, 246); 10 juni 1988, A.R. nr. F 1414 N 
(A.C., 1987-88, nr. 621); 20 feb. 1992, A.R. n~. 
9059 (ibid., 1991-92, nr. 326); C.E.b. 12 apnl 
1989, Administration publique 1989, I, blz. 60; 
J. DE:>.-1BOUR, Dmit administratif, 3" uitg., 1978, 
nr. 203; M.A. FLAC~nm, Droit administratif, dee! 
I, nrs. 143 en 144; A. GmoN, Dictionnaire de 
droit administratif et de droit public, I, V' Dele
gation de pouvoir; F. KOEKELBERG, Licf.dtf! de 
fa delegation de pouvoir: avant tout une ques
tion de limites, opmerkingen onder C.E.b. 27 
juni 1984, Administration publique 1985, biz. 
133; A. MAST, Precis de droit administratif bei
ge, ed. volledig aangepast en aangevuld door 
A. ALE!>." en J. DUJARDIN, .1989, nr. 20. 
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ken een beslissing te kunnen nemen, 
m.n. voor haar eigen overtuiging en te
vens tegenover de andere partij en het 
gerecht (1). 

(" C.I.T. BELGIQUE " N.V. T, VETRO) 

(A.R. nr. 9455) 

11 januari 1993 - 3e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. De Bruyn en Gein
ger. 

Nr. 19 

3e KAMER - 11 januari 1993 

1° ARCHITECT (TUCHT EN BESCHER
MING VAN DE TITEL) - BESLISSING 

VAN EEN RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE 
VAN ARCHITECTEN - CASSATIEBEROEP -
ONTVANKELIJKHEID - PERSOON DOOR WIE 
CASSATIEBEROEP KAN WORDEN INGESTELD. 

2° CASSATIEBEROEP - TUCHTZAKEN -

PERSONEN DOOR WIE CASSATIEBEROEP KAN 
WORDEN lNGESTELD - BESLISSING VAN EEN 
RAAD VAN BEROEP VAN DE ORDE VAN ARCHI
TECTEN. 

1° en 2° Het cassatieberoep tegen de be
slissingen van een raad van beroep 
van de Orde van Architecten kan niet 
worden ingesteld door andere perso-

Noot arrest nr. 18 : 

(1) Cass., 14 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1092); 28 
feb. 1983, A.R. nr. 6762 (ibid., 1982-83, nr, 362); 
zie Cass., 22 jan. 1990, A.R. nr. 8681 (ibid., 
1989·90, nr. 316); 5 nov. 1990, A.R. nr. 8937 
(ibid., 1990-91, nr. 126.) 

nen dan die aangewezen in de artt. 17 
en 23 wet 26 juni 1963 (1). (Art. 33 wet 
26 juni 1963.) 

(D ... T. NATIONALE RAAD VAX DE ORDE 
VAN ARCHITECTEX E.A.) 

ARREST ( verta]Jng) 

(A.R. nr. 9514) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 18 maart 1992 
door de raad van beroep met het 
Frans als voertaal van de Orde van 
Architecten gewezen; 

Gelet op de beschikking van 9 no
vember 1992 van de eerste voorzit
ter waarbij de zaak naar de derde 
kamer wordt verwezen: 

Over de door het openbaar minis
terie opgeworpen grand van niet
ontvankelijkheid, waarvan overeen
komstig artikel 1097 van het Ge· 
rechtelijk Wetboek kennis is gege
ven : eiser is niet bevoegd om cassa
tieberoep in te stellen : 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 33 van de wet van 26 juni 
1963 tot instelling van een orde van 
architecten, de door een raad van 
beroep gewezen eindbeslissingen 
voor het Hof van Cassatie kunnen 
worden gebracht " door de betrokke
ne en door de nationale raad van de 
orde wegens overtreding van de wet 
of schending van de substantiele of 
op straffe van nietigheid voorge
schreven vormen }}; 

Overwegende dat de « betrokke
ne >> aileen een van de in de artike
len 17 en 23 van dezelfde wet aange
wezen personen kan zijn, zeals volgt 
uit de artikelen 24 en 26; 

Noot arrest nr. 19 : 

(1) Zie Cass., 2 feb. 1959 (Bull. en Pas., 1959, 
I, 563); 13 feb. 1968, volt. zitting (A.C., 1968, 
781); 14 feb. 1986, A.R. nr. 4450 (ibid., 1985-86, 
nr. 385); 22 sept. 1989, A.R. nr, 6092 (ibid., 
1989-90, m'. 49); R.P.D.B., Bijv. VI, V" Avocat, 
nr. 840, en V" Ordres et instituts profession
nels, nrs. 339, 340 en 407. 
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Dat daaruit volgt dat eiser, die 
noch in artikel17 noch in artikel 23 is 
aangewezen, door artikel 33 niet is 
begrepen in de personen die cassatie
beroep kunnen instellen; 

Dat de grand van niet-ontvanke
lijkheid dient te worden aangeno
men; 

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

11 januari 1993 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Draps en Kirkpatrick. 

Nr. 20 

3e KAMER - 11 januari 1993 

1° TERUGVORDERING VAN HET ON
VERSCHULDIGD BETAALDE - socr. 
ALE ZEKERHEID - WERKNEMERS - BIJDRA
GEN - SCHULD JEGENS DE RIJKSDIENST 
VOOR SOCIALE ZEKERHEID - BETALING -
NIET GEREGISTREERDE AANNEMER - WERK
ZAAMHEDEN - UITGEVOERDE WERKEN -
HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE 
OPDRACHTGEVER - TERUGVORDERING VAN 
HET ONVERSCHULDIGD BETAALDE DOOR DE 
OPDRACHTGEVER. 

20 SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE· 

MERS - BIJDRAGEN - SCHULD JEGENS DE 
RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID -
BETALING - NIET-GEREGISTREERDE AANNE
MER - WERKZAAMHEDEN - UITGEVOERDE 
WERKEN - HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJK
HEID VAN DE OPDRACHTGEVER - TERUG
VORDERING VAN RET ONVERSCHULDIGD BE
TAALDE DOOR DE OPDRACHTGEVER. 

1 o en 2o Degene die een beroep heeft ge
daan op een niet geregistreerde mede
contractant voor de uitvoering van 
werkzaamheden met het oog op het 
verbouwen, het inrichten, het herstel
len, het onderhouden of het reinigen 
van een bestaande individuele woonge
legenheid, en die bij elke betaling aan 
die medecontractant 15 pet. van het 
door hem verschuldigde bedrag, exclu
sief B.T. W., heeft ingehouden en ten 
onrechte gestort aan de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid, kan tegen die 
instelling een vordering instellen om 
het onverschuldigd betaalde terug te 
vorderen (1). (Artt. 1235 en 1376 B.W.; 
art. 30bis, § 1, 3 en 6, Sociale Zeker
heidswet Werknemers 1969.) 

(R.S.Z. T. FONTANA) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9569) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 november 1990 
door het Arbeidshof te Bergen gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1235, 1376 van het Burgerlijk 
Wetboek, 30bis van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, in die wet ingevoegd door de wet 
van 4 augustus 1978 tot economische her
oriE~ntering, 26, § 1, 27, 29 en 30 van het 
koninklijk besluit van 5 oktober 1978 tot 
uitvoering van de artikelen 299bis van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen, en 30 his van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het beroepen vonnis, eiser veroor-

(1) Zie Cass., 18 april 1883 (Bull. en Pas., 
1883, I, 164) met cone!. proc.-gen, Faider; 12 
dec, 1985, A.R. nr. 7373 (AC., 1985-86, nr, 254); 
8 jan. 1990, A.R. nr. 8647 (ibid., 1989-90, nr, 
276); 22 okt. 1992, A.R. nr, F 1205 F (ibid., 
1992-93, nr. 685); M.A. FLAMME en P. FLAMME, 
« L'enregistrement des entrepreneurs », J.T., 
1979, blz, 702, en 703; P.A. FORIERS « L'objet et 
la cause du contrat », in Les obligations con
tractuelles, Brussel, 1984, blz. 146. 
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deelt om aan verweerder het bedrag van 
33.578 frank terug te geven dat laatstge
noemde aan hem betaald had met toe
passing van artikel 30bis, § 3, van de wet 
van 27 juni 1969 en dat overeenkwam 
met 15 pet. van het bedrag dat hij in zijn 
hoedanigheid van aannemer aan zijn on
deraannemer, de achteraf faillietver
klaarde N.V. O.T., niet geregistreerde 
aannemer, verschuldigd was voor de uit
voering van werkzaamheden aan het ge
bouw van M. en mevr. D., op grond dat 
§ 6 van genoemd artikel 30 bis naar l~id 
waarvan dit artikel niet van toepassmg 
is op het verbouwen, het inrichten, het 
herstellen, het onderhouden of het reini
gen van een bestaande individuele woon
gelegenheid - hetgeen het geval was 
met het gebouw van M. en mevr. D. -
een beginselbepaling is die geldt voor ai
le paragrafen van artikel 30bis, § 3 in
cluis, en op grond dat « (eiser} geen 
schuldeiser is -van (verweerder), die het 
bedrag van 33.578 frank verschuldigd 
blijft aan de n.v. O.T., of althans aan de 
curator. De betaling moet gedaan wor
den aan de schuldeiser of aan iemand 
die volmacht van hem heeft, of die door 
de rechter of door de wet gemachtigd is 
om voor hem te ontvangen. De betaling 
gedaan aan ieder die geen macht heeft 
om voor de schuldeiser te ontvangen, is 
geldig, indien de schuldeiser de betaling 
bekrachtigt of indien hij er voordeel uit 
getrokken heeft (artikel 1239 van het 
Burgerlijk Wetboek) ... wat te dezep. met 
het geval is. (Verweerder) heeft blJ ver
gissing de rekening van (eiser) gecredi
teerd, als gevolg overigens van de onte
techte vorderingen van die instelling. 
Iedere betaling onderstelt een schuld : 
hetgeen betaald is zonder verschuldigd 
te zijn kan worden teruggevorderd (arti
kel 1235 van het Burgerlijk Wetboek), hij 
die bij vergissing of met zijn weten iets 
ontvangen heeft dat hem niet verschul
digd was, is verplicht het terug te geven 
aan degene van wie hij het ontvangen 
heeft zonder dat het verschuldigd was 
(artikel 1376 van het Burgerlijk Wet
hoek). Het koninklijk besluit van 5 okto
ber 1978 ... kan geen toepassing vinden, 
aangezien het beroep op artikel 30bis on
terecht is (artikel 30bis, § 6), het uitvoe
ringsbesluit is dus evenmin van toepas
sing op de litigieuze toestand. De om
standigheid dat (eiser) de starting van 
33.578 frank in mindering heeft gebracht 
van de rekening van de n.v. O.T. doet 
niet ter zake ... », 

terwijl de wettelijke voorwaarden voor 
de verplichting van eiser tot teruggave 

van het bedrag van 33.578 frank aan ver
weerder niet vervuld zijn; artikel 1235 
van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat 
« hetgeen betaald is zonder verschuldigd 
te zijn kan worden teruggevorderd »; de 
verplichting tot teruggave bedoeld in dit 
artikel en in artikel 1376 van het Burger
lijk Wetboek dus onderworpen is aan de 
voorwaarde dat er een betaling is ge
daan; genoemd artikel 1235 bepaalt dat 
« iedere betaling een schuld onderstelt »; 
de door verweerder aan eiser gedane 
starting geen betaling was in de zin van 
die bepaling of, zo ze wel als een beta
ling zou moeten worden beschouwd, het 
een betaling zou zijn voor rekening van 
de niet geregistreerde aannemer; ver
weerder immers geen schuldenaar was 
van eiser; het aan laatstgenoemde ge
storte bedrag in werkelijkheid door ver
weerder verschuldigd was aan diens me
decontractant, de N.V. O.T.; het bij de 
betaling van de factuur van die medecon
tractant slechts werd ingehouden en aan 
eiser gestort om te voldoen aan de ver
plichting van artikel 30bis, § 3, van de 
wet van 27 juni 1969 en de artikelen 26, 
§ 1, en 27 van het koninklijk besluit van 
5 oktober 1978 die ertoe strekten de be
taling te verzekeren van de door de ven
nootschap O.T. aan eiser verschuldigde 
sociale-zekerheidsbijdragen, en niet om 
een schuld van verweerder jegens eiser 
te kwijten; artikel 30bis, § 3, van de wet 
van 27 juni 1969 immers bepaalt dat de 
inhouding en de starting moeten worden 
verricht bij iedere betaling aan de merle~ 
contractant en 15 pet, van het aan 
laatstgenoemde verschuldigde bedrag 
moeten bedragen, terwijl artikel 30bis, 
§ 4, bepaalt dat eiser het gestorte bedrag 
mag aanwenden tot betaling van de bij
dragen, bijdrageopslagen en verwijlinte
resten hem verschuldigd door : 1 o de me
decontractant op wiens schuldvordering 
dat bedrag werd ingehouden, 2° de onder~ 
aanemers van die medecontractant; de 
voorwaarden van die inhouding, starting 
en aanrekening worden bepaald in het 
koninklijk besluit van 5 oktober 1978 tot 
uitvoering van genoemd artikel 30bis; de 
omstandigheid dat na de starting door 
verweerder gebleken is dat de werk
zaamheden waarmee de medecontrac
tant werd belast niet behoren tot de ca
terogie van werken waarvoor- de wette
lijke verplichting tot inhouding van 15 
pet. op het bedrag van de factuur van die 
medecontractant bestaat, aan de starting 
van het ingehouden bedrag niet het ka
rakter kan verlenen van een betaling 
van een door verweerder jegens eiser 
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aangegane schuld; die omstandigheid en~ 
kel tot gevolg heeft dat eiser niet Ianger 
het recht heeft om het gestorte bedrag 
aan te wenden tot betaling van de sociM 
alewzekerheidsbijdragen, bijdrageopsla~ 
gen en kosten, overeenkomstig artikel 
30bis, § 4, van de wet van 27 juni 1969 en 
artikel 29 van het koninklijk besluit van 
5 oktober 1978 en dat eiser krachtens ar
tikel 30 van dat koninklijk besluit ver
plicht wordt het gestorte bedag aan de 
medecontractant op diens verzoek over 
te maken, aangezien hij de enige schuld
eiser is van het ingehouden bedrag; arti
kel 30, § 1, van het koninklijk besluit van 
5 oktober 1978 immers bepaalt: « In de 
mate dat het niet aangewend werd over
eenkomstig artikel 29, wordt het gestorte 
bedrag ten spoedigste ... op zijn verzoek 
aan de medecontractant overgemaakt 
door de Rijksdienst voor Maatschappe
lijke Zekerheid »; uit de vaststellingen 
van het arrest blijkt dat die overboeking, 
gelet op de staat van faillissement van 
de N.V. O.T., is geschied door aanreke
ning van het ingehouden bedrag op de 
schuldvordering die eiser op de failliete 
boedel bezit; het arrest bijgevolg, nu het 
verklaart dat genoemde aanrekening van 
het litigieuze bedrag op de rekening van 
de gefailleerde medecontractant niet ter 
zake doet, en nu het eiser veroordeelt 
om dat bedrag aan verweerder te beta
len, ofschoon enkel de medecontractant 
O.T. recht had op dat bedrag krachtens 
de artikelen 30bis, §§ 3, 4, 5 en 7 van de 
wet van 27 juni 1969 en 30 van het ko
ninklijk besluit van 5 oktober 1978, alle 
in het middel vermelde bepalingen 
schendt; 

Overwegende dat luidens artikel 
30bis, § 1, van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluit
wet van 28 december 1944 betreffen
de de maatschappelijke zekerheid 
der arbeiders, eenieder die voor de 
uitvoering van de door de Koning te 
bepalen werkzaamheden een beroep 
doet op iemand die niet geregis
treerd is als aannemer hoofdelijk 
aansprakelijk is voor de betaling 
van de bijdragen voor sociale zeker
heid, de bijdrageopslagen en intres
ten die verschuldigd zijn door zijn me
decontractant aan de Rijksdienst 
voor Maatschappelijke Zekerheid; 
dat deze aansprakelijkheid wordt 
beperkt tot 50 pet. van de totale 
prijs van het werk; 

Dat Iuidens § 3 van genoemd arti
kel degene die een beroep doet op 
een niet geregistreerde medecon
tractant voor de uitvoering van een 
in § 1 bepaa!de werkzaamheid, ver
plicht is bij iedere betaling die hij 
aan een medecontractant doet, 15 
pet. van het door hem verschuldigde 
bedrag in te houden en te storten, 
en voorts dat « de aldus gestorte be
dragen in voorkomend geval in min
dering worden gebracht van het be
drag waarvoor hij bij toepassing 
van § 1 aansprakelij k gesteld 
wordt »; 

Overwegende dat uit die bepalin
gen blijkt dat degene die een beroep 
doet op een niet geregistreerde aan
nemer persoonlijk gehouden is tot 
betaling van de door zijn medecon
tractant aan de R.S.Z. verschuldigde 
bijdragen en dat de door hem met 
toepassing van artikel 30bis, § 3, te 
storten 15 pet. in voorkomend geval 
als een voorschot op die betaling 
wordt beschouwd; 

Overwegende dat verweerder der
halve, door 33.578 frank te storten 
aan de R.S.Z., betaald heeft wat hij 
dacht zelf verschuldigd te zijn; dat 
zodra krachtens artikel 30bis, § 6, 
blijkt dat artikel 30bis niet van toe
passing is op het uitgevoerde werk, 
de betaling van bovengenoemd be
drag gedaan is zonder verschuldigd 
te zijn en dus kan worden terugge
vorderd op grand van artikel 1235 
van het Burgerlijk Wetboek; 

Dat artikel 30, § 1, van het ko
ninklijk besluit van 5 oktober 1978 
tot uitvoering van de artikelen 
299bis van het Wetboek van de In
komstenbelastingen en van artikel 
30bis van de wet van 27 juni 1969, 
naar luid waarvan « in de mate dat 
het niet aangewend werd overeen
komstig artikel 29, het gestorte be
drag ten spoedigste aan de mede
contractant wordt overgemaakt door 
de Rijksdienst voor Maatschappe
Iijke Zekerheid ' overigens de toe
passing niet uitsluit van artikel 1376 
van het Burgerlijk Wetboek dat be
paalt dat hij die bij vergissing of 
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met zijn weten iets ontvangen heeft 
dat hem niet verschuldigd was, ver~ 
plicht is het terug te geven aan de
gene van wie hij het ontvangen 
heeft zonder dat het verschuldigd 
was, aangezien, zoals gezegd, artikel 
30bis van de wet van 27 juni 1969, 
krachtens § 6 van dat artikel, te de
zen niet van toepassing is; 

Overwegende dat het arbeidshof, 
nu het eiser veroordeelt tot terugbe
taling van het bedrag van 33.578 
frank aan verweerder, geen van de 
door eiser aangevoerde wetsbepalin
gen heeft geschonden; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, vervverpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

11 januari 1993 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. De 
Bruyn. 

Nr. 21 

2e KAMER - 12 januari 1993 

ARBE!DSONGEVAL - ALLERLEI - AR
BEIDSONGEVALLENWET- INTERPRETATIE
PREIUDICIEEL GESCHIL. 

De voor de strafrechter gestelde vraag of 
een verkeersongeval een arbeidsonge
val sensu stricto dan wei een ongeval 
op de weg naar en van het werk is, ]e
vert een prejudicieel geschil op in de 
zin van art. 74, tweede lid, Arbeidson
gevallenwet, als aangevuld bij art. 8 
wet 7 juli 1978 (1). 

(1) Gedr.St., Kamel', B.Z. 1974, nr. 203/1. 

(« ALGEMENE AANNEMINGEN J. & E. IBENS » N.V. 
T. NUYTS E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5785) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 mei 1991 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
door de verweersters sub 2 en 3 te
gen eiseres ingestelde civielrechte
lijke vorderingen : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1319, 1320, 1322 van het Burger
lijk Wetboek, 74, tweede lid, van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971, 
zoals toegevoegd bij artikel 8 van de wet 
van 7 juli 1978, en voor zoveel als nodig 
46, § 1, 5°, van dezelfde wet, 

doordat het Hof van Beroep te Antwer
pen in de bestreden beslissing, na te 
hebben vastgesteld dat het ongeval waar
bij de inzittende Franciscus Derkinderen 
gekwetst werd, gebeurde toen deze op de 
weg naar huis was, met het busje dat be
stuurd werd door de heer Nuyts, die in 
opdracht van eiseres werknemers naar 
huis bracht na hun dagtaak, oordeelt dat 
« derhalve F. Derkinderens ongeval dient 
aangezien te worden als een "ongeval 
van of naar het werk" vermits deze 
" dienstverlening " verschaft door de 
werkgever, geen verplichting oplegde 
aan F. Derkinderen, noch ontving hij 
hiervoor loon, noch stand hij op dat 
ogenblik onder toezicht van de werkge
ver wat kennelijk wel het geval was voor 
beklaagde voor wie het ongeval dient be
schouwd te worden als een " gewoon '' ar
beidsongeval », en « dat er geen redenen 
zijn om een prejudicii:He vraag voor te 
leggen aan de arbeidsrechtbank nu er 
geen prejudicieel geschil is, vermits vast
staat dat het ongeval gebeurde " van of 
naar" het werk », besluit dat « derhalve 
de vorderingen van de burgerlijke partij
en, die gesubrogeerd zijn in de rechten 
van F. Derkinderen, opzichtens de werk
gever van beklaagde (eiseres) ontvanke
lijk zijn, doch onontvankelijk opzichtens 
verwezene E. Nuyts » en de gevorderde 
bedragen toekent en eiseres tot de kos
ten veroordeelt, 



38 HOF VAN CASSATIE Nr. 21 

terwijl overeenkomstig het tweede lid 
van artikel 74 van de Arbeidsongevallen~ 
wet van 10 april 1971 prejudiciiHe ge
schillen die zich stellen voor de straf
rechter in verband met de interpretatie 
van de arbeidsongevallenwet, worden be
slecht door het arbeidsgerecht; eiseres in 
haar appelconclusie aanvoerde dat « het 
slachtoffer Frans Derkinderen werkmak
ker is van Erwin Nuyts en heiden aange
stelden zijn van de N.V. Ibens; dat hei
den op het tijdstip van het ongeval onder 
het gezag van hun werkgever (stonden) 
en in hoofde van heiden het ongeval het 
karakter van een arbeidsongeval heeft 
zodat de civielrechtelijke immuniteit van 
artikel 46 van de wet van Arbeidsonge
vallen ten valle speelt », dat « de burger
lijke partijen tevergeefs stellen dat het 
geen arbeidsongeval is in hoofde van het 
slachtoffer, doch wei een ongeval op de 
weg van het werk zodat ingevolge artikel 
46, § 1.5 van voormelde wet de rechtsvor
dering tegen de werkgever overeind 
blijft », dat « de burgerlijke partijen de 
gegrondheid van hun stelling niet bewij
zen en concluanten deze betwisten » 
(conclusie pagina's 2-3) en expliciet stel
de dat « tussen partijen dus een geschil 
gerezen is over de vraag of het ongeval 
een arbeidsongeval is, dan wei een onge
val op de arbeidsweg en de vraag dus ge
steld is of artikel 46, § 1.5 van de Ar
beidsongevallenwet al dan niet van toe
passing is » en « dit een prejudi(c)ieel 
geschil is in verband met de toepassing 
en de interpretatie van de arbeidsonge
vallenwet dat zich voordoet voor de straf
rechter en dat, overeenkomstig artikel 74 
van de wet door het arbeidsgerecht 
moet beslist worden » (pagina 3); de bur
gerlijke partijen voorhielden dat de heer 
Derkinderen het slachtoffer was gewor
den van een ongeval op de weg van het 
werk (appelconclusie pagina 2); als preju
dicieel geschil, in de zin van artikel 74, 
tweede lid, van de Arbeidsongevallenwet 
dient te worden opgevat de voor de straf
rechter opgeworpen betwisting inzake 
het voorhanden zijn van een arbeidson
geval stricto sensu (artikel 7 van de wet), 
dan wei van een ongeval op de weg van 
of naar het werk (artikel 8 van de wet 
en de gevolgen hiervan in het Iicht van 
de mogelijke toepassing van artikel 46, 
§ 1, 5°, van de Arbeidsongevallenwet, lui
dens hetwelk de rechtsvordering inzake 
burgerlijke aansprakelijkheid mogelijk 
blijft voor de getroffene of zijn rechtheb
bende tegen de werkgever, zijn lastheb
bers of aangestelden, wanneer het onge
val zich voordoet op de weg naar en van 

het werk, zodat het hof van beroep door 
de overweging dat er geen redenen voor
handen waren om een prejudiciE\le vraag 
voor te leggen aan de arbeidsrechtbank 
omdat « vaststaat » dat het ongeval ge
beurde « van of naar » het werk en der
halve geen prejudicieel geschil voorlag, 
de bewijskracht verbonden aan de con
clusies der partijen, inzonderheid deze 
van eiseres, miskent nu daaruit geens
zins blijkt dat tussen partijen eensge
zindheid bestond nopens het voorhanden 
zijn van een arbeidsongeval stricto sensu 
dan wei een ongeval op de weg van of 
naar het werk (schending van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek), en niet wettig kon oordelen 
dat ter zake geen prejudicieel geschil, in 
de zin van artikel 74, tweede lid, van de 
Arbeidsongevallenwet, voorlag dat een 
verwijzing van de zaak op dit punt naar 
de arbeidsrechtbank wettigde (schending 
van artikel 74, tweede lid, van de Ar
beidsongevallenwet en voor zoveel als 
no dig van artikel 46, § 1, 5°, van dezelfde 
wet): 

Overwegende dat voor de appel· 
rechters betwisting bestond tussen 
eiseres, enerzijds, en de verweer
sters sub 2 en 3, anderzijds, of het 
aan Frans Derkinderen overkomen 
ongeval een arbeidsongeval was 
stricto sensu in de zin van artikel 7 
van de Arbeidsongevallenwet van 10 
april 1971, dan wei een arbeidsonge
val in de zin van artikel 8 van die 
wet: ongeval dat zich voordoet op 
de weg naar en van het werk; 

Overwegende dat het door eiseres 
gevoerde verweer steunde op de ge
gevens dat Frans Derkinderen op 
het ogenblik van het ongeval huis· 
waarts werd gebracht met een voer
tuig dat werd bestuurd door !Orwm 
Nuyts in uitvoering van diens ar
beidsopdracht, dat Derkinderen en 
Nuyts beiden aangestelden zijn van 
eiseres en dat beiden op het tijdstip 
van het ongeval onder het gezag 
stonden van hun werkgever; 

Overwegende dat eisers zodoende 
opwierp dat, in acht genomen de 
omstandigheden van het huiswaarts
vervoer, het aan Derkinderen over
komen ongeval een « gewoon >> ar
beidsongeval was ( artikel 7 van de 
Arbeidsongevallenwet); dat de ver-
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weersters sub 2 en 3, burgerlijke 
partijen, die stelling betwistten, 
waardoor een prejudicieel geschil 
ontstond in de zin van artikel 7 4, 
tweede lid, van de Arbeidsongeval
lenwet; 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststel!en « dat het busje dat be
stuurd werd door (Nuyts), in op
dracht van de werkgever, de werk
nemer(s) naar huis bracht na hun 
dagtaak; dat derhalve F. Derkinde
rens ongeval dient aangezien te 
worden als een " ongeval van of 
naar het werk ", vermits deze 
"dienstverlening" verschaft door de 
werkgever geen verplichting oplegde 
aan F. Derkinderen, noch ontving 
hij hiervoor loon, noch stand hij op 
dat ogenblik onder toezicht van de 
werkgever wat kennelijk wei het ge
val was voor (Nuyts) voor wie het 
ongeval dient beschouwd te worden 
als eeri " gewoon" arbeidsongeval; 
dat er geen redenen zijn om een 
prejudiciele vraag voor te leggen 
aan de arbeidsrechtbank nu er geen 
prejudicieel geschil is, vermits vast
staat dat het ongeval gebeurde "van 
of naar " het werk »; 

Overwegende dat de op de om
standigheden van het huiswaarts
vervoer gestoelde motivering van de 
appelrechters erop neerkomt eerst 
het door eiseres opgeworpen preju
dicieel geschil te beslechten en dan 
ingevolge die beslechting vast te 
stellen dat er geen prejudiceel ge
schil is; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre dit beslist 
op de door de verweersters sub 2 en 
3 tegen eiseres ingestelde civielrech
telijke vorderingen; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt eisers in een derde en de 

verweersters sub 2 en 3 samen in 
twee derde van de kosten; verwijst 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Gent. 

12 januari 1993 - ze kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Holsters - Gelijkluidende conclu
sie van de h. D'Hoore, advocaat-generaal 
- Advocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 22 

ze KAMER - 13 januari 1993 

1° STRAF - ALLERLEI - RECHTVAARDI
GING VAN DE KEUZE VAN DE STRAF EN VAN 
DE STRAFMAAT - MOTIVERING. 

zo REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE -
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - STRAF 
- RECHTVAARDIGING VAN DE KEUZE VAN DE 
STRAF EN VAN DE STRAFMAAT. 

1° en zo De rechter moet weliswaar 
krachtens art. 195 Sv. de redenen ver
melden waarom hij dergelijke straf of 
dergelijke maatregel uitspreekt en hij 
moet weliswaar de strafmaat voor elke 
uitgesproken straf of maatregel recht
vaardigen, maar hij is niet verplicht 
dat te doen in een afzonderlijke moti
vering, wanneer de door hem aangege
ven redenen zowel de keuze van de 
uitgesproken straf of straiten als de 
strafmaat voor elk ervan rechtvaardi
gen. 

(KOHLEN, LITSCHEWA T. GOETZ; PELLAERS 
T. GOETZ E.A.) 

ARREST { vertaling) 

(A.R. nr. 121) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 juni 1992 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 
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II. Op de voorziening van Denis 
Pellaers, beklaagde : 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde strafvordering : 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 195, tweede lid, van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, gewijzigd 
bij artikel 2, inzonderheid tweede lid, 
van de wet ·van 27 april 1987, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het bestreden vonnis van 2 januari 
1992, eiser tot een gevangenisstraf van 
9 maanden en een geldboete van 100 
frank x 60, dat is 6.000 frank, of een 
vervangende gevangenisstraf van acht 
dagen veroordeelt op de van de eerste 
rechter overgenomen gronden, namelij k 
dat « bij de vaststelling van de strafmaat 
en de aard van de straf gelet moet wor
den op de grate waarde van de geheelde 
juwelen en op de vroegere misdrijven 
van beklaagde, die weliswaar lang gele
den gepleegd zijn maar waardoor hij 
geen uitstel meer kan genieten », 

terwijl krachtens artikel 195, tweede 
lid, van het Wetboek van Strafvordering, 
gewijzigd bij artikel 2, inzonderheid 
tweede lid, van de wet van 27 april 1987 
de rechter nauwkeurig, maar op een wij
ze die beknopt mag zijn, de redenen 
moet vermelden waarom hij, als de wet 
hem daartoe vrije beoordeling overlaat, 
dergelijke straf of dergelijke maatregel 
uitspreekt en bovendien de strafmaat 
moet rechtvaardigen voor elke uitgespro
ken straf of maatregel; artikel 505 van 
het Strafwetboek, gewijzigd bij het te de
zen toepasselijke artikel 4 van de wet 
van 17 juli 1990, heling straft met een ge
vangenisstraf van vijftien dagen tot vijf 
jaar en met geldboete van 26 tot 100.000 
frank of met een van die straffen aileen, 
en tevens bepaalt dat onder meer zij die 
zaken hebben geheeld kunnen worden 
veroordeeld tot de ontzetting, overeen
komstig artikel 33; het bestreden arrest 
nergens de reden aangeeft waarom het 
hof van beroep eiser een gevangenisstraf 
en een geldboete heeft opgelegd in 
plaats van aileen een gevangenisstraf of 
aileen een geldboete, nu uit de door het 
middel bekritiseerde motivering welis
waar de redenen blijken van de keuze 
van de strafmaat, doch niet de redenen 
van de keuze tussen de maatregelen van 
artikel 505 van het Strafwetboek (schen-

ding van artikel 195, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering): 

Overwegende dat de rechter 
krachtens artikel 195 van het Wet
hoek van Strafvordering weliswaar 
de redenen moet vermelden waarom 
hij dergelijke straf of dergelijke 
maatregel uitspreekt en de straf
maat voor elke uitgesproken straf of 
maatregel moet rechtvaardigen; dat 
hij evenwel niet verplicht is dat te 
doen in een afzonderlijke motive
ring, wanneer de door hem aangege
ven redenen zowel de keuze van de 
uitgesproken straf of straffen als de 
strafmaat voor elk ervan rechtvaar
digen; 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar de gronden van de 
eerste rechter, vermeldt dat « bij de 
vaststelling van de strafmaat en de 
aard van de straf gelet moet worden 
op de grote waarde van de geheelde 
juwelen en op de vroegere misdrij
ven van ( eiser) die weliswaar lang 
geleden gepleegd zijn, maar waar
door hij geen uitstel meer kan ge
nieten »; 

Dat aldus het hof van beroep zijn 
beslissing gemotiveerd heeft naar 
het vereiste van artikel 195 van het 
Wetboek van Strafvordering; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen van Peter Kohlen en 
Marinella Litschewa, veroordeelt 
hen in de kosten van hun voorzie
ning; wat de voorziening van Denis 
Pellaers betreft, zonder dat er grond 
bestaat tot onderzoek van het twee
de en het derde onderdeel van het 
tweede middel, die niet tot ruimere 
cassatie kunnen leiden, vernietigt 
het bestreden arrest, in zoverre het 
uitspraak doet over de burgerlijke 
rechtsvorderingen van Peter Kohlen 
en Marinella Litschewa tegen eiser; 
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verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de arrest; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten en de verweer
ders Kohlen en Litschewa, ieder van 
hen, in een vierde van de kosten; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

13 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, eerste voorzitter -
Verslaggever: mevr. Jeanmart - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 23 

2e KAMER - 13 januari 1993 

1° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - DOOR EEN MISDRIJF VEROOR

ZAAKTE SCHADE - BURGERLIJKE PARTIJ 
- SCHADELIJDER - INDEPLAATSGESTELDE 
INSTELLING - VORDERlNG VAN DE SCHADE
LIJDER - GEEN EINDBESLISSING - GEVOLG. 

2° INDEPLAATSSTELL!NG - STRAFZA

KEN - BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -
DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE SCHA
DE - BURGERLlJKE PARTIJ - INDE
PLAATSGESTELDE INSTELLING - VORDE
RING VAN DE SCHADELIJDER ~ GEEN ElND
BESLlSSING - GEVOLG. 

3° CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -

TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BE
TEKENING - BURGERLIJKE RECHTSVORDE
RING - VOORBARIG CASSATIEBEROEP -
BURGERLIJKE PARTIJ - SCHADELIJDER -
INDEPLAATSGESTELDE INSTELLING - VOR
DERING VAN DE SCHADELIJDER - GEEN 
EINDBESLISSING - GEVOLG. 

1°, 2° en 3° Wanneer de door een strafge~ 
recht op de vordering van de schadelij~ 
der, burgerlijke partij, gewezen beslis~ 
sing een eindbeslissing. is in de zin 

van art. 416 Sv., is dat evenmin het ge
val met de beslissing van dat rechts~ 
college op de vordering van de instel
ling die gesubrogeerd is in de rechten 
van de schadelijder; wanneer bij die 
beslissingen geen uitspraak wordt ge
daan over een bevoegdheidsgeschil is 
derhalve het cassatieberoep, dat die in
stelling v66r de eindbeslissing op de 
vordering van de schadelifder heeft in~ 
gesteld, niet ontvankelijk (1). 

(DE POST T. JOSSE) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 237) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 juni 1992 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Charleroi; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis enkel beslist over burgerlijke 
belangen; 

Overwegende dat eiseres tegen 
verweerder een rechtsvordering 
heeft ingesteld, in haar hoedanig
heid van gesubrogeerde in de rech
ten van haar beambte Jacques Stau
mont, die gewond werd bij het 
ongeval van 21 juli 1990; dat eiseres 
aldus op grond van die indeplaats
stelling, bij wege van een afzonder
lijke vordering, de rechtsvordering 
heeft ingesteld van Jacques Stau
mont zelf, 

Overwegende dat de Politierecht
bank te Seneffe bij vonnis van 25 
september 1991 een provisionele ver
goeding heeft toegekend aan J ac
ques Staumont, een deskundige 
heeft aangewezen en haar uitspraak 
over de overige punten van diens 
vordering heeft aangehouden; dat 
bovengenoemd vonnis de rechtsvor-

(1) Zie Cass., 28 nov. 1984, A.R. nr. 3862 
(A.C., 1984-85, nr. 202); 12 juni 1986, A.R. nr. 
7414 (ibid., 1985-86, nr. 642); 3 en 24 sept. 1986, 
A.R. nrs. 4908 en 5074 (ibid., 1986-87, nrs. 5 en 
44); 21 maart 1990, A.R. nr. 7943 (ibid., 1989-90, 
nr. 436); 12 dec. 1990, A.R. nr. 8349 (ibid., 
1990-91, nr. 194), en concl. O.M., Cass., 4 april 
1984, A.R. nr. 3379 (Bull. en Pas,, 1984, I, nr. 
449, biz. 977-978). 
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dering van eiseres niet gegrond 
heeft verklaard; dat die beslissingen 
geen eindbeslissingen zijn in de zin 
van artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doen over een bevoegdheidsgeschil; 
dat hetzelfde geldt voor het bestre
den vonnis, dat uitspraak doet over 
het hager beroep van eiseres; 

Dat de voorziening voorbarig, 
mitsdien niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, ongeacht de door 
eiseres neergelegde memorie, die 
geen betrekking heeft op de ontvan-
1\elijkheid van de voorziening, ver
werpt de voorziening; veroordeelt ei
seres in de kosten. 

13 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Stranard, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Simonet - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
De Bruyn en Simont. 

Nr. 24 

2e KAMER - 13 januari 1993 

1° JEUGDBESCHERMING - RECHTER· 
LIJKE BESCHERMING - MAATREGELEN TER 
BESCHERMING VAN DE MINDERJARIGEN -
MAATREGELEN T.A.V. DE MINDERJARIGEN -
MAATREGELEN VAN TOEZICHT EN UITBESTE
DING - EINDE VAN DE MAATREGELEN. 

2° JEUGDBESCHERMING - RECHTE1<· 
LIJKE BESCHERMING - MAATREGELEN TER 
BESCHERMING VAN DE MINDERJARIGEN -
.MAATREGELEN T.A.V. DE MINDERJARIGEN -
MAATREGELEN VAN TOEZICHT EN UITBESTE
DING- NIET MOGELIJK T.A.V. VAN DE MEER
DERJARIG GEWORDEN MINDERJARIGE. 

1° en 2° Luidens de Jaatste zin van art. 
37 Jeugdbeschermingswet, dat gedeel-

telijk opgeheven werd bij het decreet 
van 28 maart 1990 van de Vlaamse 
Raad en gewijzigd bij bet decreet van 
4 maart 1991 van de Raad van de 
Franse Gemeenschap, zoals dat artikel 
van kracht was v66r de wijziging er
van bij de wet van 24 dec. 1992, ]open 
de krachtens dat artikel genomen 
maatregelen van toezicht en uitbeste
ding in beginsel ten einde bij de meer
derjarigheid van de betrokken minder
jarige; bijgevolg kunnen die maatrege
len niet worden bevolen t.a. v. een 
meerderjarige, zelfs niet voor als mis
drijf omschreven feiten, die v66r de 
leeftijd van 18 jaar zijn gepleegd. 

(A ... ) 

ARREST ( vertaling} 

(A.R. nr. 369) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 november 1992 ge
wezen door de jeugdkamer van het 
Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel: schending van arti
kel 37 van de wet van 8 april 1965 betref
fende de jeugdbescherming, 

doordat het bestreden arrest een gewo
ne maatregel bevestigd die tijdens de 
minderj arigheid van eiser tot cassatie 
werd genomen, namelijk een door de 
eerste kamer van de Jeugdrechtbank te 
Brussel genomen maatregel van toezicht, 

terwijl op het ogenblik dat het hof zijn 
arrest uitspreekt en zelfs de zaak behan
delt, eiser tot cassatie meerderjarig is 
geworden; dat het hof van beroep bijge
volg het beroepen vonnis niet wettig 
heeft kunnen bevestigen; 

Overwegende dat luidens de laat
ste zin van artikel 37 van de wet 
van 8 april 1965 betreffende de 
jeugdbescherming, dat gedeeltelijk 
opgeheven werd bij het decreet van 
28 maart 1990 van de Vlaamse Raad 
en gewijzigd werd bij het decreet 
van 4 maart 1991 van de Raad van 
de Franse Gemeenschap, zoals dat 
artikel van kracht was ten tijde van 
de bestreden beslissing v66r de wij
ziging ervan bij de wet van 24 de
cember 1992, de krachtens dat arti
kel genomen maatregelen van toe-
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zicht en uitbesteding in beginsel ten 
einde !open bij de meerderjarigheid 
van de betrokken minderjarige; 

Dat bijgevolg die maatregelen niet 
kunnen worden bevolen ten aanzien 
van een meerderjarige, zelfs niet 
voor als misdrijf omschreven feiten, 
die v66r de leeftijd van 18 jaar zijn 
gepleegd; 

Overwegende dat het arrest, door 
te zeggen dat het het beroepen von
nis bevestigt, de beslissing te ken
nen geeft dat de aan eiser verweten 
en als misdrijf omschreven feiten 
bewezen zijn, dat de eerste rechter 
op het ogenblik van zijn uitspraak 
terecht oordeelde dat eiser tot zijn 
meerderjarigheid onder toezicht van 
een afgevaardigde bij de jeugdbe
scherming moest worden geplaatst 
en dat, gelet op het boven aange
haalde artikel 37, laatste lid, die 
maatregel eindigde op 30 september 
1992, dag waarop eiser 18 jaar is ge
worden; dat het derhalve zijn beslis
sing naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tie!e of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

13 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit~ 
ter: de h. Stranard, eerste voorzitter -
Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Fer
ri, Brussel. 

Nr. 25 

te KAMER - 14 januari 1992 

1° ADVOCAAT - ONVERENIGBAARHEDEN 
- HANDEL DRIJVEN - BEGRIP. 

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE -
TUCHTZAKEN - ADVOCAAT - TUCHTRAAD 
VAN BEROEP - BESLISSING - MOTIVERING. 

1 o De onverenigbaarheid tussen het be~ 
roep van advocaat en het drijven van 
handel heeft niet aileen betrekking op 
de handel in de enge zin, maar ook op 
aile soortgelijke werkzaamheden die 
uitlopen op een geestesgesteldheid die 
niet strookt met die welke de beroeps
ethiek van de advocaat moet beheer
sen (!).(Art. 437, eerste lid, 3", Ger.W.) 

2° De tuchtraad van beroep van de Orde 
van Advocaten, die de tuchtstraf ten 
Jaste van een advocaat, wegens uitoe
fening van een met zijn beroep onver
enigbare werkzaamheid, in casu han
del drijven, motiveert door de feiten te 
beschrijven en bovendien erop te wij
zen dat de telastleggingen zijn bewe
zen, behoeft, bij ontstentenis van con
clusie, niet uitdrukkelijk vast te stellen 
dat de eiser in eigen naam of voor ei
gen rekening daden van koophandel 
heeft gesteld, noah dat zijn werkzaam
heid bezoldigd was (2). 

(X. .. T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF 
VAN BEROEP TE BERGEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9460) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 29 januari 1992 

{1) Zie Pand., vo Usages corporatifs des ad
vocats, nr. 220; R.P.D.B., Bijv., VI, v" Avocat, 
nr. 81; P. LAM.BERT, Regles et usages deJa pro
fession d'avocat, biz. 53. 

(2) Zie in tuchtzaken : Cass., 9 april 1976 
(A.C., 1976, 925) met voetnoot 1; 23 ·okt. 1981, 
A.R. nr. 3284 (ibid., 1981-82, nr. 135) met voet
noot A.T.; in burgerlijke zaken : Cass., 17 sept. 
1990, A.R. nr. 7127 (ibid., 1990-91, nr. 28); in 
strafzaken: Cass., 23 feb. 1988, A.R. nr, 1562 
(lbid., 1987-88, nr. 382). 
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door de tuchtraad van beroep van 
de balies van het rechtsgebied van 
het Hof van Beroep te Bergen gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1984, 1986, 1997, 1998 van het 
Burgerlijk Wetboek, 437 van het Gerech
telijk Wetboek, 1, 2, 2bis, 3 van het Wet
hoek van Koophandel, 1, 2, 13, 141, 142, 
143, 145, 146 van de gecoOrdineerde wet
ten op de handelsvennootschappen, zoals 
zij van toepassing waren voor de wetten 
van 18 en 20 juli 1991, en 97 van de 
Grondwet, 

doordat de bestreden beslissing eiser 
veroordeelt tot een straf van schorsing 
voor een periode van twee maanden we
gens de telastleggingen B en C, te weten 
deelname aan het bestuur van de onder
neming Prefast onder het mom van een 
werkzaamheid als raadsman (telastleg
ging B) en als dusdanig verschillende 
geldsommen te hebben ontvangen, onder 
meer in juni 1990 een bedrag van 100.000 
frank van mevrouw Ronflette, te weten 
een voorschot op een verkoop, en dat 
voorschot nag niet te hebben teruggege
ven aan de onderneming Prefast (telast
legging C), op grand dat uit het dossier 
en uit het onderzoek ter zitting blijkt dat 
eiser « een werkzaamheid heeft uitgeoe
fend die onverenigbaar is met zijn be
roep van advocaat, dat hij inderdaad in 
1989 gedurende verschillende maanden 
actief heeft meegewerkt aan het bestuur 
van een handelsvennootschap als lid en 
bestuurder van een coOperatieve ven
nootschap die inzonderheid tot doel 
heeft: "aile verrichtingen die recht
streeks of onrechtstreeks verband hou
den met immobilH~n en inzonderheid een 
vastgoedkantoor, verkoop, aankoop, ver
huur, beheer van vastgoed, beheerder 
van gebouwen, expertise van onroerende 
waarden, advies inzake vastgoed ... kre
diet- en financieringsinstelling ... studie
bureau, organisatie- of consultantbureau 
in financiEHe, handels-, fiscale of sociale 
zaken, alle verrichtingen inzake fiscali
teit, boekhouding, vermogensbeheer ... ", 
dat hij, nadat hij van die hoedanigheden 
afstand had gedaan, nag een kwijtschrift 
had verleend voor de geldsom van 
100.000 frank die een klant van die ven
nootschap hem had afgegeven tot beta
ling van een niet betwiste factuur die 
door de vennootschap was opgemaakt; 
dat hij die geldsom trouwens nooit heeft 
teruggegeven en uiteindelijk het bedrag 
ervan op een rekening heeft gestort die 

geblokkeerd is in afwachting van de 
oplossing van een geschil tussen de voor
noemde vennootschap en (eiser) », 

terwijl, enerzijds, het beroep van advo
caat aileen onverenigbaar is met: 1°) het 
beroep van werkend magistraat, van 
griffier of van staatsambtenaar, 2°) de 
ambten van notaris en van gerechtsdeur
waarder, 3°) het drijven van handel en 
nijverheid; 4°) alle bezoldigde betrekkin
gen of werkzaamheden, openbare of par
ticuliere, tenzij ze noch de onafhanke
lijkheid van de advocaat, noch de waar
digheid van de balie in gevaar brengen 
(artikel 437 van het Gerechtelijk Wet
hoek); anderzijds, de co6peratieve ven
nootschap een rechtspersoon is, onder
scheiden van de persoon der vennoten 
( artikel 2 gecoOrdineerde wetten op de 
handelsvennootschappen) en wordt be
stuurd door lasthebbers die zaakvoerders 
of bestuurders worden genoemd ( artike
len 13, 143, 145 en 146 van de gecoOrdi
neerde wetten op de handelsvennoot
schappen), zodat noch de hoedanigheid 
van vennoot, noch die van bestuurder 
van een coOperatieve vennootschap vol
staan om iemand de hoedanigheid van 
koopman te verlenen als hij niet in eigen 
naam of voor eigen rekening daden van 
koophandel verricht in de zin van de ar
tikelen 1 tot 3 van het Wetboek van 
Koophandel en een dergelijke vennoot of 
bestuurder, aileen op grand van die hoe
danigheiden, geen handel of nijverheid 
drijft in de zin van artikel 437 van het 
Gerechtelijk Wetboek; de bestuurders of 
zaakvoerders van coOperatieve vennoot
schappen trouwens geen enkele persoon
lijke verbintenis aangaan met betrek
king tot de verbintenissen die de ven
nootschap door hun tussenkomst aan
gaat (artikelen 13, 143, derde lid, van de 
gecoOrdineerde wetten op de handelsven
nootschappen, 1984, 1997 en 1998 van het 
Burgerlijk Wetboek); lastgeving, ten slot
te, om niet geschiedt, tenzij het tegen
deel bedongen is (artikel 1986 van het 
Burgerlijk Wetboek); daaruit volgt dat de 
bestreden beslissing, nu zij oordeelt dat 
eiser een werkzaamheid had uitgeoefend 
die onverenigbaar was met het beroep 
van advocaat, te weten het actief bestu
ren van de coOperatieve vennootschap 
Prefast, eerst als vennoot of zaakvoer
der, later onder het mom van zijn werk
zaamheid als advocaat, zonder vast te 
stellen dat eiser voor dat beheer werd 
vergoed, noch dat hij in eigen naam en 
voor eigen rekening van daden van koop
handel zou hebben verricht : 1 °) de on
derscheiden rechtspersoonlijkheid van 
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de genoemde co6peratieve vennootschap 
miskent (schending van de in het middel 
aangewezen bepalingen en inzonderheid 
van de artikelen 2, 141 en 142 van de ge
coOrdineerde wetten op de handelsven
nootschappen) en de artikelen 1 tot 3 
van het Wetboek van Koophandel 
schendt (schending van de genoemde ar
tikelen) door alleen uit zijn hoedanigheid 
van vennoot of bestuurder in rechte of in 
feite van die vennootschap af te leiden 
dat hij handel of nijverheid zou hebben 
gedreven, en dus een handelswerkzaam
heid zou hebben uitgeoefend, zonder 
vast te stellen dat hij in eigen naam en 
voor eigen rekening daden van koophan
del zou hebben gesteld, het beginsel mis
kent dat de bestuurder of zaakvoerder 
van de coOperatieve vennootschap geen 
enkele persoonlijke verbintenis aangaat 
met betrekking tot de verbintenissen die 
de vennootschap door zijn tussenkomst 
heeft aangegaan (schending van de arti
kelen 13, 143 van de gecoOrdineerde wet
ten op de handelsvennootschappen, 1984, 
1997 en 1998 van het Burgerlijk Wet
hoek), en bijgevolg, artikel 437, 3°, van 
het Gerechtelijk Wetboek schendt door 
te oordelen dat eiser een handel of nij
verheid had gedreven die onverenigbaar 
was met zijn staat; 2°) artikel 437 van 
het Burgerlijk Wetboek schendt, door te 
oordelen dat eiser, die noch magistraat, 
griffier of staatsambtenaar was, noch no
taris of gerechtsdeurwaarder, noch koop
man, een werkzaamheid heeft uitgeoe
fend die onverenigbaar was met zijn 
staat van advocaat, zonder vast te stellen 
dat de hem ten laste gelegde daden van 
bestuur bezoldigd werden (schending 
van artikel 437, inzonderheid 4o, van het 
Gerechtelijk Wetboek) of, althans, artikel 
1986 van het Burgerlijk Wetboek en de 
artikelen 143, 145 en 146 van de gecoOr
dineerde wetten op de handelsvennoot
schappen schendt door te oordelen dat 
die daden van bestuur die hij als last
hebber heeft gesteld (schending van de 
artikelen 143, 145 en 146 van de gecoOr
dineerde wetten op de handelsvennoot
schappen) noodzakelijk bezoldigd waren 
geweest, terwijl lastgeving in beginsel 
om niet geschiedt (schending van artikel 
1986 van het Burgerlijk Wetboek); 3°) ai
le in het middel aangewezen bepalingen 
schendt nu zij niet naar recht verant
woord is: 

Overwegende dat het middel aan de 
bestreden beslissing, die oordeelt 
dat eiser een werkzaamheid heeft 
uitgeoefend die onverenigbaar is 

met zijn beroep van advocaat, ver
wijt dat zij niet heeft vastgesteld 
dat eiser in eigen naam of voor ei
gen rekening daden van koophandel 
zou hebben gesteld en evenmin dat 
eisers werkzaamheid bezoldigd zou 
zij n geweest; 

Overwegende dat de in artikel 
437, eerste lid, 3°, van het Gerechte
Iijk Wetboek bedoelde onverenig
baarheid tussen het beroep van ad
vocaat en het drijven van handel 
niet aileen betrekking heeft op de 
handel in de enge zin, maar op aile 
soortgelijke werkzaamheden die uit
Iopen op een geestesgesteldheid die 
niet strookt met de geestesgesteld· 
heid die de beroepsethiek van de ad
vocaat moet beheersen; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing vaststelt dat uit de gegevens 
van het dossier en uit het onderzoek 
ter zitting blijkt dat eiser een werk
zaamheid heeft uitgeoefend die on· 
verenigbaar is met het beroep van 
advocaat, « dat hij inderdaad in 1989 
gedurende verschillende maanden 
actief heeft meegewerkt aan het be
stuur van een handelsvennootschap 
als lid en bestuurder van een co6pe
ratieve vennootschap die inzonder
heid tot doe! heeft : " aile verrichtin
gen die rechtstreeks of onrecht
streeks verband houden met immo
bilien en inzonderheid een vastgoed
kantoor, verkoop, aankoop, verhuur, 
beheer van vastgoed, beheerder van 
gebouwen, expertise van onroerende 
waarden, advies inzake vastgoed .. . 
krediet- en financieringsinstelling .. . 
studiebureau, organisatie- of consul
tantenbureau in financHHe, handels-, 
fiscale of sociale zaken, aile verrich
tingen inzake fiscaliteit, boekhou
ding, vermogensbeheer ... " »; dat de 
beslissing verder erop wijst « dat 
hij, nadat hij van die hoedanighe
den afstand had gedaan, nog een 
kwijtschrift had verleend voor de 
geldsom van 100.000 frank die een 
klant van die vennootschap hem 
had afgegeven tot betaling van een 
niet betwiste factuur die door de 
vennootschap was opgemaakt )) en 
dat eiser « die geldsom trouwens 



46 HOF VAN CASSATIE Nr. 26 

nooit heeft teruggegeven en uitein
delijk bet bedrag ervan op een reke
ning heeft gestort die geblokkeerd is 
in afwachting van de oplossing van 
een geschil tussen de voornoemde 
vennootschap en (hemzelf) •; 

Dat de tuchtraad van beroep door 
die vaststellingen zijn beslissing om 
eiser de straf van schorsing op te 
leggen, naar recht verantwoordt; 

Overwegende ten slotte dat de 
appelrechters, die bovendien erop 
hebben gewezen dat de aan eiser 
ten laste gelegde feiten door de raad 
van de Orde van de balie te Charle
roi en later door de tuchtraad van 
beroep bewezen zijn verklaard, bij 
onstentenis van conclusie niet uit
drukkelijk behoefden vast te stellen 
dat eiser in eigen naam of voor ei
gen rekening daden van koophandel 
zou hebben gesteld noch dat zijn 
werkzaamheid bezoldigd zou zijn ge
weest; 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, vei.Werpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

14 januari 1993 - 1 e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Simont. 

Nr. 26 

le KAMER - 14 januari 1993 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN GEEN CONCLUSIE 

TUCHTZAKEN - ORDE VAN GENEESHEREN -
RAAD VAN BEROEP - BUITENVERVOLGING
STELLING. 

De raad van beroep van de Orde van Ge
neesheren die, op het enkele beroep 
van de vervolgde geneesheer, de be
slissing van de provinciale raad van de 
Orde wijzigt en bij een feitelijke be
oordeling van de gegevens van de zaak 
beslist dat de in de telastleggingen 
aangegeven feiten niet bewezen zijn 
gebleven, behoeft de gegevens van het 
onderzoek van de zaak en die van het 
medisch dossier waarop hij zijn beslis
sing, steunt, niet aan te wijzen (1). 

(ORDE VAN GENEESHEREN T. X ... ) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9582) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 2 juni 1992 gewe
zen door de raad van beroep met 
bet frans als voertaal van de Orde 
van Geneesheren; 

(1) Naar 's Hofs recbtspraak is in strafzaken 
een beslissing tot vrijspraak regelmatig met 
redenen omkleed als, bij ontstentenis van con
clusie van bet O.M., van de vervolgende partij 
of van de burgerlijke partij, de rechter beslist 
dat bet aan de beklaagde ten laste gelegde feit 
niet bewezen is (Cass., 28 mei 1985, AR. nr. 
9529, A. C., 1984-85, nr. 584). In casu was alleen 
de verweerster in boger beroep gekomen van 
een beslissing van de provinciale raad van de 
Orde van Geneesheren, waarbij zij tot een 
tuchtstraf werd veroordeeld. Haar werd verwe
ten dat zij de regels inzake plichtenleer van de 
geneesberen had overtreden en tevens dat zij 
de baar als geneesheer opgelegde regels van 
de eer, kiesheid en waardigheid niet was nage
komen. Die beschuldiging berustte op verschil
lende in de telastleggingen vermelde feiten. In 
zijn onaantastbare beoordeling van de gege
vens van de zaak heeft de raad van beroep de 
telastleggingen niet bewezen verklaard. 

Als het Hof zegt dat de raad van beroep de 
gegevens van bet onderzoek van de zaak en 
evenmin die van het medisch dossier waarop 
het zijn beslissing steunt, niet behoefde aan te 
wijzen, maakt bet geen voorbehoud m.b.t. de 
ontstentenis van conclusie, zoals het zulks ge
woonlijk en met name in strafzaken doet. De 
reden daartoe is dat niet blijkt welke proces
partij een conclusie zou hebben genomen 
waarop de raad van beroep diende te antwom·
den. 
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Overwegende dat de raad van be
roep van de Orde van Geneesheren 
de aan verweerster ten laste gelegde 
grieven in de in het middel vermel
de bewoordingen weergeeft en ver
volgens oordeelt: « dat uit de ob
jectieve gegevens van het onderzoek 
van de zaak, van het geneeskundig 
dossier dat (verweerster) heeft opge
steld in de loop van de nauwelijks 7 
raadplegingen waarop zij haar pa
tiente heeft kunnen zien, en inzon
derheid uit de uitleg (van die ver
weerster) op haar verhoor ter zitting 
van 19 mei, blijkt dat geen van de 
haar ten laste gelegde feiten is aan
getoond »; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
raad van beroep de gegevens van 
het onderzoek van de zaak en van 
het geneeskundig dossier waarop hij 
zijn beslissing steunt, niet dient aan 
te wijzen; 

Dat, anderzijds, de raad van be
roep, door de voormelde overwegin
gen die uitdrukkelijk het geval be
ogen van de patit~nte waarvan de 
behandeling tot de kritiek op ver
weersters beroepshouding heeft ge
leid, en die uit zijn onaantastbare 
beoordeling voortvloeien, zijn beslis
sing regelmatig met redenen om
kleedt en naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

14 januari 1993 - 1" kamer- Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. De Bruyn. 

Nr. 27 

1" KAMER - 14 januari 1993 

!NKOMSTENBELASTINGEN - vooR. 
HEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET - ROE
RENDE VOORHEFFING - BEREKENING -
SCHULDENAAR - TENLASTENEMING - W.I.B., 
ART. 172 - TOEPASSING - VEREISTEN. 

Art. 172 W.I.B. naar luid waarvan de roe
rende voorheffing die eventueel ten 
laste van de schuldenaar valt ter ant
lasting van de verkrijger der inkom
sten, aan het bedrag van die inkom
sten wordt toegevoegd voor de bereke
ning van de roerende voorheffing, voor 
onderstelt dat is aangetoond dat de 
schuldenaar van de inkomsten zich er
toe verbonden heeft zelf de roerende 
voorheffing te betalen (1). 

(MOREAU 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 1218 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 4 maart 1992 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het zesde middel: schending van 
artikel 172 van het Wetboek van Straf
vordering en, voor zoveel nodig, van arti
kel 165 van hetzelfde wetboek, 

doordat het arrest beslist dat de admi
nistratie terecht artikel 172 van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen toe
past en de roerende voorheffing opneemt 
in de grondslag van de berekening van 
de litigieuze aanslagen in de roerende 
voorheffing, op grand « dat de bereke
ning van de litigieuze aanslagen over
eenstemt met het voorschrift van artikel 
172 van het Wetboek van de Inkomsten
belastingen waarin geen onderscheid 
wordt gemaakt naargelang van de bedoe
lingen van de belastingplichtige noch 

(1) Zie i.v.m. de analoge bepaling in de oude 
gecoOrdineerde wetten : Cass., 31 jan. 1957 
(A. C., 1957, 413) en 26 sept. 1957 (ibid., 1958, 
33). 
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naargelang zijn goede of kwade trouw al 
dan niet in aanmerking moet worden ge
nomen », 

terwijl naar luid van artikel 172 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen « de roerende voorheffing die even
tueel ten laste van de schuldenaar valt 
ter outlasting van de verkrijger der in
komsten, aan het bedrag van die inkom
sten wordt toegevoegd voor de bereke
ning van de roerende voorheffing »; de 
administratie, om die bepaling te kunnen 
toepassen, moet aantonen dat degene die 
de inkomsten dient te betalen waarop de 
roerende voorheffing is verschuldigd, 
zich ertoe had verbonden zelf de roeren
de voorheffing te betalen; aileen het feit 
dat de schuldenaar geen roerende voor
heffing aan de bron heeft afgehouden, 
omdat hij, zij het ten onrechte, van oor~ 
deel was dat zij niet verschuldigd was, 
niet impliceert dat hij zich ertoe heeft 
verbonden, in geval de voorheffing ver~ 
schuldigd zou zijn, deze te zijnen laste te 
nemen ter ontlasting van de verkrijger 
en ervan heeft afgezien van laatstge~ 
noemde de terugbetaling ervan te vorde~ 
ren, als terugvordering van hetgeen ten 
onrechte is betaald; daaruit volgt dat het 
arrest niet naar recht kan beslissen dat 
de administratie terecht artikel 172 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin~ 
gen heeft toegepast, zonder vast te stel
len dat eiser, in tegenstelling tot hetgeen 
hij in conclusie betoogde, zich ertoe had 
verbonden de roerende voorheffing te 
zijnen laste te nemen ter outlasting van 
de verkrijger der inkomsten waarvan hij 
de schuldenaar was : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt « dat (eiser) ook thans nog na
laat enig spoor over de leggen van 
de overeenkomst die hij met zijn 
tante zou hebben gesloten over de 
gelden waarover hij beschikte »; 

Dat het overweegt dat « artikel 
172 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen ( ... ) geen onder
scheid maakt naargelang van de be
doelingen van de belastingplichtige 
noch naargelang al dan niet met 
zij n goede of kwade trouw rekening 
moet worden gehouden »; 

Dat het arrest, noch door die vast
stalling en overweging, nOch door 
enige andere, zijn beslissing naar 
recht verantwoordt om genoemd ar
tikel 172 toe te passen, dat veronder-

stelt dat is aangetoond dat de schul
denaar van de inkomsten zich ertoe 
heeft verbonden de roerende voor
heffing persoonlijk ten laste te ne
men; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het beslist 
dat het verhaal tegen de toepassing 
van artikel 172 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen voor de 
berekening van de belastbare grand
slag, niet gegrond is; verwerpt de 
voorziening voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijke vernietigde arrest; ver
oordeelt eiser in twee derde van de 
kosten; houdt de overige kosten aan 
en laat de beslissing daaromtrent 
a an de feitenrechter over; verwij st 
de aldus beperkte zaak naar het Hof 
van Beroep te Bergen. 

14 januari 1993 - 1e kamer - Voorzit~ 
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat~generaal - Advoca~ 
ten: mrs. Kirkpatrick en De Bruyn. 

Nr. 28 

1 e KAMER - 15 januari 1993 

1° RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-
NE) - ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER 
- TUCHTZAKEN - TOEPASSINGSGEBIED. 

2° GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN 
ORDE DER GENEESHEREN - TUCHTZAKEN -
ONPARTIJDIGHEID VAN DE PROVINCIALE 
RAAD - EEGRIP. 
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1 o en 2° Geen gewettigde twijfel kan ont

staan nopens de geschiktheid van de 
provinciale raad van de Orde van Ge
neesheren om een onpartijdig oordeel 
te vellen doordat de leden van de on
derzoekscommissie de zitting hebben 
verlaten vooraleer de beraadslaging 
began, oak niet doordat de magistraat
assessor de beraadslaging heeft bijge
woond maar niet heeft deelgenomen 
aan de beroepen beslissing (l).De om
standigheid dat de magistraat-assessor 
die de beraadslaging van de provinci
ale raad heeft bijgewoond maar niet 
heeft deelgenomen aan de beslissing, 
hager beroep kan instellen tegen deze 
beslissing, houdt niet in dat de provin
ciale raad zelf niet onpartijdig zou 
kunnen beslissen (2). 

(M ... T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8004) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 6 januari 1992 ge
wezen door de raad van beroep van 
de Orde van Geneesheren, met het 
Nederlands als voertaal; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: schending van het artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming tot Be
scherming van de Fundamentele Rech
ten en Vrijheden, gesloten op 4 novem
ber 1950, goedgekeurd bij wet van 13 mei 
1955, van het artikel 14.1 van het Inter
nationaal Verdrag inzake burger- en poli
tieke rechten opgemaakt te New York op 
16 december 1966 en goedgekeurd bij 
wet van 15 mei 1981, van artikel 21, eer
ste lid, van het koninklijk besluit nr. 79 
van 10 november 1967 betreffende de Or
de der Geneesheren, van het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de onafhanke
lijkheid en de onpartijdigheid van de 
rechter, van het algemeen rechtsbeginsel 
dat niemand tegelijkertijd rechter en 
partij kan zijn en van het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging, 

doordat de bestreden beslissing de be
roepen beslissing van de provinciale 
raad van Antwerpen van 10 mei 1989 

(1) en (2) Zie Cass., 1 dec, 1988, A.R. nr. 5742 
(A.C., 1988-89, nr. 191). 

niet nietig verklaart doch bevestigt en 
na onder meer te hebben gesteund op 
door de onderzoekscommissie van de 
provinciale raad verrichte onderzoeksda
den en de opsomming van de technische 
prestaties in de beroepen beslissing, ei
ser de tuchtstraf oplegt van een maand 
schorsing in het recht de geneeskunde 
uit te oefenen, 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 6.1 van het Verdrag tot Bescher
ming van de Fundamentele Rechten en 
Vrijheden, gesloten op 4 november 1950, 
goedgekeurd bij wet van 4 november 
1950, van het artikel 14.1 van het Inter
nationaal Verdrag inzake burger- en poli
tieke rechten opgemaakt te New York op 
16 december 1966 en goedgekeurd bij 
wet van 15 mei 1981, het algemeen 
rechtsbeginsel betreffende de onafhanke
lijkheid en de onpartijdigheid van de 
rechter, het algemeen rechtsbeginsel dat 
niemand tegelijkertijd rechter en partij 
kan zijn en het algemeen rechtsbeginsel 
van het recht van verdediging, eenieder 
bij het bepalen van de gegrondheid van 
een tegen hem ingestelde vervolging 
recht heeft op behandeling van zijn zaak 
door een onpartijdige rechterlijke instan
tie; deze verdragsbepalingen en algeme
ne rechtsbeginselen miskend worden 
wanneer ten eerste een zelfde persoon 
kan deelnemen aan het vooronderzoek, 
zitting neemt in de instantie die beslist 
over het instellen van vervolging en zete
len - al weze het met raadgevende stem 
- in de instantie die gegrondheid van 
de vordering onderzoekt en erover be
slist, zodat terecht kan worden gevreesd 
dat deze persoon niet de waarborgen 
biedt waarop een justitiabele recht heeft, 
en wanneer ten tweede een persoon die, 
door het hem toegekende recht om be
roep in te stellen, in het verdere verloop 
van de procedure tegenpartij kan wor
den van de vervolgde, deelneemt, weze 
bet met !outer raadgevende stem, aan 
het beraad en de beslissing over de ge
grondheid van de telastelegging en over 
de strafmaat; uit de gedingstukken blijkt 
dat (raadsheer) Wauters, als magistraat
assessor bij de provinciale raad van de 
Orde van Geneesheren van Antwerpen, 
tegelijk heeft deelgenomen aan: (1) de 
beslissing de zaak betreffende eiser tot 
cassatie te verwijzen naar de onder
zoekscommissie van de provinciale raad, 
(2) het onderzoek door de onderzoeks
commissie (3) de beslissing genomen na 
dit onderzoek dat eiser tot cassatie voor 
de provinciale raad diende te verschij
nen, en (4) de behandeling van de zaak 
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en de beraadslaging die heeft geleid tot 
de beslissing zoals genomen door de pro
vinciale raad van Antwerpen van 10 mei 
1989 waarbij aan eiser tot cassatie een 
tuchtstraf werd opgelegd; hij namelijk 
heeft deelgenomen aan de zitting van 31 
augustus 1988 waar beslist werd de zaak 
van eiser tot cassatie naar de onder
zoekscommissie te verwijzen, aan de zit
tingen van 7 november 1988 en 30 janua
ri 1989 alwaar eiser tot cassatie werd 
onderhoord, aan de zitting van 5 april 
1989 alwaar werd beslist dat eiser tot cas
satie diende te verschijnen om zijn mid
delen en verweer voor te dragen en aan 
de zitting van 10 mei 1989 alwaar de 
zaak van eiser tot cassatie werd gehoord 
en beslist werd hem de tuchtsanctie op 
te leggen van een maand schorsing in 
het recht de geneeskunde te beoefenen; 
krachtens artikel 21 eerste lid van het 
koninklijk besluit nr. 79 van 10 novem
ber 1967 betreffende de Orde der Ge
neesheren, diezelfde (raadsheer) Wau
ters, in zijn hoedanigheid van 
magistraat-assessor bij de provinciale 
raad, beroep kon instellen tegen de be
slissing van de provinciale raad, en der
halve tegenpartij van de betrokken ge
neesheer (in casu eiser tot cassatie) kon 
worden; waaruit volgt dat de beslissing 
van 10 mei 1989, genomen in aanwezig
heid van (raadsheer) Wauters, nietig is 
daar ze gewezen werd door een provinci
ale raad waarvan de samenstelling niet 
voldeed aan de vereisten van het alge
meen rechtsbeginsel van de onpartijdig
heid en onafhankelijkheid van de rech
ter en de overige in het middel ingeroe
pen algemene rechtsbeginselen en ver
dragsbepalingen, gezien de aanwezigheid 
bij de beraadslaging en de beslissing 
over de gegrondheid van de ingestelde 
vervolging - weze het met raadgevende 
stem - van de magistraat-assessor die 
enerzijds aan het vooronderzoek had 
deelgenomen en anderzijds de bevoegd
heid had hager beroep in te stellen tegen 
de te wij zen beslissing en aldus tegen
partij van eiser kon worden; de bestre
den beslissing dan oak niet wettig, zon
der miskenning van alle in het midel 
aangeduide verdragsbepalingen, wetsbe
palingen en algemene rechtsbeginselen, 
heeft kunnen oordelen dat de beslissing 
van de provinciale raad van 10 mei 1989 
niet door nietigheid was aangetast en 
daarenboven, nu ze de beroepen beslis
sing niet nietig verklaart doch ze beves
tigt en dezelfde tuchtsanctie uitspreekt, 
daarbij onder meer steunend op door de 
onderzoekscommissie van de provinciale 

raad verrichte onderzoeksdaden en op de 
opsomming van de technische prestaties 
in de beroepen beslissing, zelf oak nietig 
is en schending inhoudt van alle in het 
middel ingeroepen algemene rechtsbe
ginselen en verdragsbepalingen, 

en terwijl, tweede onderdeel, krach
tens artikel 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de Mens 
en de Fundamentele Vrijheden, gesloten 
op 4 november 1950, goedgekeurd bij wet 
van 13 mei 1955, van het artikel 14.1 van 
het Internationaal Verdrag inzake bur
ger- en politieke rechten, opgemaakt te 
New York op 16 december 1966 en goed
gekeurd bij wet van 15 mei 1981, het al
gemeen rechtsbeginsel betreffende de 
onafhankelijkheid en de onpartijdigheid 
van de rechter, het algemeen rechtsbe
ginsel dat niemand tegelijkertijd rechter 
en partij kan zijn en het algemeen 
rechtsbeginsel van het recht van verdedi
ging, eenieder bij het bepalen van de ge
grondheid van een tegen hem ingestelde 
vervolging recht heeft op behandeling 
van zijn zaak door een onpartijdige rech
terlijke instantie; deze verdragsbepalin
gen en algemene rechtsbeginselen mis
kend worden wanneer een zelfde per
soon kan deelnemen aan het vooronder
zoek, zitting neemt in de instantie die 
beslist over het instellen van vervolging 
en deelnemen aan de behandeling van 
de zaak voor de instantie die zich client 
uit te spreken over de gegrondheid van 
de vervolging - al weze het dat hij zich, 
zoals in casu, voor de beraadslaging en 
stemming terugtrekt - zodat terecht 
kan worden gevreesd dat deze persoon 
niet de waarborgen biedt waarop een 
justitiabele recht heeft; uit de gedings
tukken blijkt dat de geneesheren Van de 
Heyning en Leunckens, als leden van de 
provinciale raad van de Orde van Ge
neesheren van Antwerpen, tegelijk heb
ben deelgenomen aan: (1) de beslissing 
de zaak betreffende eiser tot cassatie te 
verwijzen naar de onderzoekscommissie 
van de provinciale raad, (2) het onder
zoek door de onderzoekscommissie; (3) 
de beslissing genomen na dit onderzoek 
dat eiser tot cassatie voor de provinciale 
raad diende te verschijnen, en (4) de be
handeling ter zitting van de zaak van ei
ser tot cassatie die aanleiding heeft ge
geven •tot de beslissing zoals genomen 
door de provinciale raad van Antwerpen 
van 10 mei 1989; zij namelijk hebben 
deelgenomen aan de zitting van 31 au
gustus 1988, waar beslist werd de zaak 
van eiser tot cassatie naar de onder
zoekscommissie te verwijzen, de zittin-
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gen van 7 november 1988 en 30 januari 
1989 alwaar eiser tot cassatie werd on
derhoord; de zitting van 5 april 1989 al
waar werd beslist dat eiser tot cassatie 
diende te verschijnen om zijn middelen 
van verweer voor te dragen en de zitting 
van 10 mei 1989 alwaar de zaak van ei
ser tot cassatie werd gehoord en beslist 
werd hem de tuchtsanctie op te leggen 
van een maand schorsing in het recht de 
geneeskunde te beoefenen; waaruit volgt 
dat de beslissing van 10 mei 1989 nietig 
is daar ze gewezen werd door een pro
vinciale raad waarvan de samenstelling 
niet voldeed aan de vereisten van het al
gemeen rechtsbeginsel van de onpartij
digheid en onafhankelijkheid van de 
rechter en de overige in het middel inge
roepen algemene rechtsbeginselen en 
verdragsbepalingen, gezien de aanwezig~ 
heid bij de behandeling van de ingestel~ 
de vervolging van de leden~geneesheren 
die aan het vooronderzoek hadden deel
genomen; de bestreden beslissing dan 
ook niet wettig, zonder miskenning van 
alle in het middel aangeduide verdrags~ 
bepalingen en algemene rechtsbeginse~ 
len, heeft kunnen oordelen dat de beslis~ 
sing van de provincials raad van 10 mei 
1989 niet door nietigheid was aangetast 
en daarenboven, nu ze de beroepen be
slissing niet nietig verklaart doch ze be~ 
vestigt en dezelfde tuchtsanctie ui t~ 
spreekt daarbij onder meer steunend op 
door de onderzoekscommissie van de 
provinciale raad verrichte onderzoeksda~ 
den en de opsomming van de technische 
prestaties in de beroepen beslissing, zelf 
oak nietig is en schending inhoudt van 
alle in het middel ingeroepen algemene 
rechtsbeginselen en verdragsbepalingen : 

Overwegende dat artikel 6.1 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden noch artikel 14.1 
van het Internationaal Verdrag inza
ke burgerrechten en politieke rech
ten vereisen dat het rechtscollege, te 
dezen de provinciale raad, dat aan 
het toezicht van hogere rechtscolle
ges onderworpen is, zelf aan het 
vereiste van die artikelen voldoet; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

Overwegende dat het algemeen 
rechtsbeginsel volgens hetwelk de 
rechter onafhankelijk en onpartijdig 
moet zijn, onder andere wordt mis-

kend wanneer een rechter ten aan
zien van wie er wettige redenen zij n 
om te vrezen dat hij niet de nodige 
waarborgen inzake onpartijdigheid 
biedt waarop de justitiabelen recht 
hebben, de beslissing neemt of daar
aan deelneemt; 

Overwegende dat de bestreden be
slissing vaststelt dat twee !eden van 
de onderzoekscommissie, J. van de 
Heyning en I. Leunckens, « openlijk 
en contradictoir » de zitting van 10 
mei 1989 hebben bijgewoond en de 
zitting hebben verlaten vooraleer de 
beraadslaging began, en voorts dat 
de magistraat-assessor, A. Wauters, 
de beraadslaging heeft bijgewoond 
maar niet heeft deelgenomen aan de 
beroepen beslissing; dat de bestre
den beslissing aldus vaststelt dat die 
personen niet aan de beroepen be
slissing hebben deelgenomen; 

Overwegende dat de in het middel 
vermelde omstandigheden bij eiser 
aldus geen gewettigde twijfel kon
den doen ontstaan nopens de ge
schiktheid van de provinciale raad 
van de Orde van Geneesheren om 
over zijn zaak een onpartijdig oar
dee! te vellen; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat de magistraat-assessor ha
ger beroep kan instellen tegen de 
beslissing van de provinciale raad 
niet inhoudt dat de provinciale raad 
zelf niet onpartijdig zou kunnen be
slissen; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Overwegende dat eiser niet aan
duidt waardoor en hoe artikel 21, 
eerste lid, van het koninklijk besluit 
nr. 79 van 10 november 1967 zou 
zijn geschonden; 

Dat het middel in zoverre niet 
ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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15 januari 1993 - te kamer- Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Bresseleers, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. De Gryse en Bi.itzler. 

Nr. 29 

1 e KAl\-iER - 15 januari 1993 

1° RECHTERL!JK GEWIJSDE - GEZAG 
VAN GEWIJSDE - STRAFZAKEN - VERVOL
GING WEGENS VERKEERSONGEVAL - VRIJ
SPRAAK - VASTSTELLING DOOR DE STRAF
RECHTER VAN EEN FOUT VAN EEN DERDE -
GELDING VAN DIE BESLISSING VOOR DE BUR
GERLIJKE RECHTER. 

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDE· 
RING - VORDERING TOT VERGOEDING 
VAN DE DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKTE 
SCHADE - VRIJGESPROKEN BEKLAAGDE -
VASTSTELLING DOOR DE STRAFRECHTER 
VAN EEN FOUI' VAN EEN DERDE - GELDING 
VAN DIE BESLISSING VOOR DE BURGERLIJKE 
RECHTER. 

1 o en 2° Niet de vaststelling door de poli~ 
tierechter, dat een derde die geen par~ 
tij was in het strafproces, een tout 
heeft begaan is de noodzakelijke reden 
waarop de vrijspraak van de beklaag~ 
de berust, doch de afwezigheid van 
een door laatstgenoemde gepleegde 
lout (1). (Art. 4 V.T.Sv.) 

(1) Cass,, 3 nov. 1960 (Bull, en Pas., 1961, I, 
235); zie Cass., 15 feb, 1991, A.R. nr, 6764, volt. 
terechtz., (AC., 1990-91, nr. 322) met concl, 
adv.~gen. D'Hoore; 17 sept. 1991, A.R. nr. 4495 
(ibid., 1991-92, nr, 32). 

(KEGELS E.A. T. DESCHEEMAECKER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8009) 

HET HOF; - Gelet op het bestre· 
den arrest, op 7 februari 1991 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

II. Op de voorziening van F. Ke· 
gels: 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1319, 1320, 
1322 van het Burgerlijk Wetboek en van 
het algemeen rechtsbeginsel van het ge
zag van gewijsde in strafzaken, van arti
kel 4 van de wet van 4 april 1878 hou
dende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 
en van de artikelen 23 tot en met 28 van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het aangevochten arrest de 
vorderingen van eisers ongegrond ver
klaart om reden dat « het niet is omdat 
bij een verkeersongeval waarbij twee be
stuurders waren betrokken, een ervan is 
vrijgesproken, dat daarom noodzakelijk 
de andere moet geacht worden het onge
val door zijn fout veroorzaakt te hebben; 
dat door de politierechter alleen voor 
recht is gezegd dat spijts de signalisatie 
(eerste eiser) mocht geacht worden tach 
art. 12.3 niet te hebben miskend ' (p. 5); 
het bestreden arrest eveneens oordeelde 
dat het vonnis van de politierechter 
« omtrent de concrete door de De Schee
maecker ontwikkelde snelheid geen en
kele uitspraak bevat • (p. 6), 

terwijl, eerste onderdeel, het gezag 
van gewi.jsde van een strafrechtelijke be
slissing zich uitspreekt tot de overwegin
gen en de motieven die de noodzakelijke 
steun zijn voor de beslissing; eerste eiser 
door de politierechter te Antwerpen bij 
vonnis d.d. 17 juni 1987 werd vrijgespro
ken om reden dat « de prioritaire wegge
bruiker die ter plaatse een snelheid van 
90 km/u mocht ontwikkelen ( ... ) rekening 
(moest) houden met deze onoverzichte
lijke bocht en - zoals blijkt uit de nage
laten remsporen - onvoldoende zijn 
snelheid aan de zichtbaarheid heeft aan
gepast »; 

uit deze overwegingen ondubbelzinnig 
blijkt dat het niet voorzichtig rijgedrag 
van eerste verweerder een noodzakelijk 
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motief was voor de vrijspraak van de 
eerste eiser, zodat deze beslissing gezag 
van gewijsde had; 

zodat het aangevochten arrest, door te 
oordelen dat « door de politierechter ai
leen voor recht is gezegd dat spijts de 
signalisatie (eerste eiser) mocht geacht 
worden tach art. 12.3 niet te hebben mis
kend », dat « verder te onderzoeken 
(bleef) of het juist (was) wat (eiser) 
(voorhield) : dat de oorzaak van het onge
val ligt in de miskenningen door ( eerste 
verweerder) van de artikelen 10.1.1, 10.13 
en 12.2 van het verkeersreglement » (p. 
5} en dat eisers niet bewezen dat eerste 
verweerder een fout pleegde - en meer 
bepaald dat hij met een overdreven snel
heid reed -, het gezag van gewijsde van 
het vonnis van de politierechter te Ant
werpen d.d. 17 juni 1987 heeft geschonden 
(schending van het algemeen rechtsbe
ginsel van het gezag van gewijsde in 
strafzaken opgenomen in artikel 4 van 
de wet van 17 april 1878 houdende de 
voorafgaande titel van het Wetboek van 
Strafvordering, alsook van de artikelen 
20 tot en met 28 van het Gerechtelijk 
Wetboek), 

W at het eerste onderdeel betreft : 

Overwegende· dat het gezag erga 
omnes van het gewijsde op de straf
vordering a! hetgeen dekt wat de 
strafrechter zeker en noodzakelijk 
heeft beslist, met inachtneming van 
de redenen waarop hij de beslissing 
heeft laten steunen ten aanzien van 
het bestaan van de ten laste van de 
beklaagde gelegde feiten; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiser bij vonnis van de poli
tierechtbank van 17 juni 1987 vrijge
sproken werd « voor de betichtingen 
van onvrijwillig toegegbracht li
chaamsleed en voor inbreuk op art. 
12.3.1a », en dat dit vonnis a.m. de 
volgende motivering inhoudt : 
« Overwegende dat beklaagde het 
recht heeft de prioritaire baan op te 
rijden zo ver als nodig om zicht te 
krijgen; dat uit de foto's en het ver
slag van Touring-Wegenhulp blijkt 
dat de zichtbaarheid naar rechts 
zeer slecht is ingevolge de aanwe-

zigheid van bomen; dat de zichtbaar
heid naar links ook beperkt is inge
volge een onoverzichtelijke bocht; 
( ... ); Overwegende dat de prioritaire 
weggebruiker die ter plaatse een 
snelheid van 90 km per uur mocht 
ontwikkelen tech moest rekening 
houden met deze onoverzichtelijke 
bocht en - zoals blijkt uit de nage
laten remsporen - onvoldoende zijn 
snelheid aan de zichtbaarheid heeft 
aangepast »; dat het arrest eveneens 
vatstelt dat verweerder, die door ei
sers verzekeraar was vergoed, geen 
burgerlijke partij was voor de straf
rechter; 

Overwegende dat de vrijspraak 
van eiser door de politierechtbank 
te dezen niet noodzakelijk berust op 
de vaststelling dat verweerder een 
fout heeft begaan; 

Dat het arrest wettig beslist dat 
« het niet is omdat bij een verkeers
ongeval waarbij twee bestuurders 
waren betrokken, een ervan is vrij
gesproken, dat daarom noodzakelijk 
de andere moet geacht worden het 
ongeval door zijn fout veroorzaakt 
te hebben » en dat het enige dat te 
dezen noodzakelijk is beslist door 
het vonnis van de politierechtbank 
betrekking heeft op de afwezigheid 
van een strafrechtelijke inbreuk 
door eiser begaan; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

15 januari 1993 - 1e kamer - Voorzit
ter: mevr. Baet8-Swinnen, waarnemend 
voorzitter- Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Bresseleers, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. De Gryse. 
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Nr. 30 

3e KAMER - 18 januari 1993 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 
-ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING- ONT
BINDENDE VOORWAARDE - POTESTATIEVE 
VOORWAARDE - GELDIGHEID. 

2° VERBINTENIS - ONTBINDENDE VOOR

WAARDE - ARBEIDSOVEREENKOMST - PO
TESTATIEVE VOORWAARDE - GELDIGHEID. 

3° ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE 

- ANDERE WIJZEN VAN BEEINDIGING - ONT
BINDENDE VOORWAARDE - GELDIGHEID. 

4° VERBINTENIS - ONTBINDENDE VOOR
WAARDE - ARBEIDSOVEREENKOMST - GEL
DIGHEID. 

1° en 2° Uit de enkele omstandigheid dat 
een in een arbeidsovereenkomst be
dongen ontbindende voorwaarde een 
potestatieve voorwaarde is, kan niet 
worden afgeleid dat de voorwaarde 
nietig is (1). (Art. 32 Arbeidsovereen
komstenwet; art. 1174 B.W.) 

3° en 4° Een ontbindende voorwaarde in 
een arbeidsovereenkomst is nietig, 
wanneer zij ertoe Jeidt dat de overeen
komst uitsluitend door de wil van een 
van beide partijen kan worden beein
digd zonder inachtneming van de door 
het arbeidsovereenkomstenrecht voor
geschreven dwingende ontslagregelen 
(2). (Art. 32 Arbeidsovereenkomsten
wet; art. 1174 B.W.) 

(VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDELING 
EN BEROEPSOPLEIDING T. TEMMERMAN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8029) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 september 1991 

(1) en (2) Zie Cass., 16 sept. 1969 (A.C., 1970, 
50) met concl. adv.-gen. Dumon; Cass., 25 nov. 
1988, A.R. nr. 6062 (A.C., 1988-89, nr. 182). 
RAuws, W., Civiekechtelijke beiiindigingswij
zen van de arbeidsovel'eenkomst : nietigheid, 
ontbinding en overmacht, 564 e.v. 

door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 

Over het tweede onderdeel van het 
tweede middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 32, 35, 36, 
37, 38, 3Bbis, 39 van de wet van 3 juli 
1978 op de arbeidsovereenkomsten, de 
artikelen ( ... ), 1170, 1171, 1174, 1183, 1319, 
1320, 1322 van het Gerechtelijk Wetboek 
( ... ). 

doordat het bestreden arrest eiser ver
oordeelt aan verweerder een verbre
kingsvergoeding ten bedrage van 567.711 
fr. (vijfhonderdzevenenzestigduizend ze
venhonderd en elf frank), te vermeerde
ren met de wettelijke en de gerechtelijke 
intresten, te betalen, op grand van vol
gende overwegingen : " dat eiser ten on
rechte de beEHndiging van de arbeids
overeenkomst op 1 mei 1988 evenwel 
gerechtvaardigd acht door toepassing te 
maken van de contractueel bedongen 
ontbindende voorwaarde; dat de ontbin
dende voorwaarde, zoals opgenomen in 
de arbeidsovereenkomst van 29 septem
ber 1986, nietig is; dat niet aileen de ont
bindende voorwaarden opgesomd in art. 
36 A.O.W., tot nietigheid leiden; dat elke 
potestatieve voorwaarde opgenomen in 
een contract als nietig dient beschouwd 
te worden omdat de vervulling ervan !ou
ter afhankelijk is van de wil van een der 
beide partijen (art. 1174 B.W.); dat het 
arbeidshof beslist dat het ontbindend be
ding in de arbeidsovereenkomst tussen 
onderhavige partijen een !outer potesta
tieve voorwaarde is en bijgevolg nietig 
is; dat de vervulling van de voorwaarde, 
namelijk het niet-slagen in het vergelij
kend exam en van instructeur, in grate 
mate mee bepaald wordt door (eiser); dat 
(eiser) immers bepaalt wanneer, onder 
welke voorwaarden, voor welke jury het 
examen plaats vindt; dat daarenboven 
(eiser) zelf betrokken partij is; zij zetelt 
mee in de jury, bepaalt de inhoud van 
het examen, roept de kandidaten op, de
libereert en beslist mee over het resul
taat; dat, ten overvloede, niet aileen de 
zuiver potestatieve voorwaarde tot nietig
heid leidt; dat evident de vervulling van 
de zuiver potestatieve voorwaarde neer
komt op ontslag, aangezien dit uitslui
tend bepaald wordt door de werkgever 
en bijgevolg strijdig is met het opzeg
gingsrecht; dat, oak ten overvloede, ge~ 
wane potestatieve voorwaarden tot nie
tigheid leiden in het arbeidsrecht omdat 
ook hier het voordeel voor de werkgever 
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overweegt; dat de impact van de werkge
ver op de vervulling van deze voorwaar
den zeer groat blijft, zodat de wil van de 
werkgever tot beeindiging van de ar
beidsovereenkomst nog steeds een over
wegend en beslissend element vormt; dat 
het arbeidsrecht immers een bescher
mend recht is; dat de imperatieve bepa
lingen inzake opzegging van arbeidsover
eenkomsten dienen nageleefd te worden; 
dat zelfs wanneer het beding in de indi
viduele arbeidsovereenkomst met (ver
weerder) als een gewone of gemengde 
ontbindende voorwaarde wordt be
schouwd, de afhankelijkheid van de wil 
van (eiser) determinerend blijft, waar
door het beding nietig is ( ... ) ", 

terwijl, overeenkomstig artikel 32 van 
de Arbeidsovereenkomstenwet (wet 3 juli 
1978) de be9indiging van de arbeidsover~ 
eenkomsten oak op de wijzen van het 
gemeen recht kan geschieden; partijen 
derhalve op geldige wijze een ontbinden
de voorwaarde in de arbeidsovereen~ 
komst kunnen voorzien; het bestreden 
arrest derhalve ten onrechte aanneemt 
dat de gewone of gemengde ontbindende 
voorwaarde in de arbeidsovereenkomst 
nietig zou zijn (schending van de artike
len 1171, 1174, 1183 van het Burgerlijk 
Wetboek en 32 en 36 van de wet van 3 
juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten); 
overeenkomstig artikel 1174 B.W. uitslui~ 
tend de zuiver of loutere potestatieve 
voorwaarde de nietigheid van de ontbin~ 
dende voorwaarde kan teweegbrengen; 
voor de nietigheid van de zuivere of lou~ 
tere potestatieve voorwaarde vereist is 
dat de vervulling ervan uitsluitend af
hangt van de wil van degene die zich 
verbindt; uit de hogervermelde vaststel
lingen van het bestreden arrest geens
zins blijkt dat de vervulling van de liti
gieuze voorwaarde uitsluitend van de wil 
van de werkgever afhankelijk zou zijn; 
het bestreden arrest derhalve niet "wet
tig ", d.i. zonder het begrip potestatieve 
voorwaarde te schenden, tot de nietig
heid van het ontbindend beding in de ar
beidsovereenkomst (art. 8), heeft kunnen 
besluiten (schending van de artikelen 
1170, 1174, 1183 van het Burgerlijk Wet
hoek en 32 van de wet van 3 juli 1978 op 
de arbeidsovereenkomstenwet); het be
streden arrest eveneens schending in
houdt van voormelde wetsartikelen in zo
verre het - ten overvloede - stelt dat 
" de gewone potestatieve en gemengde 
potestatieve voorwaarden tot nietigheid 
leiden in het arbeidsrecht" (schending 
van de artikelen 1170, 1174, 1183 van het 
Burgerlijk Wetboek en 32 van de wet 

van 3 juli 1978); overeenkomstig artikel 
1174 B.W. slechts de potestatieve op
schortende voorwaarde tot nietigheid 
van de clausule kan leiden; het bestre
den arrest ten onrechte de nietigheid 
van de ontbindende voorwaarde uit de 
arbeidsovereenkomst tussen partijen 
(art. 8) heeft uitgesproken, wegens het 
beweerd potestatief karakter ervan, ver
mits de litigieuze clausule een ontbin
dende voorwaarde betreft (schending 
van de artikelen 1170, 1174, 1183 van het 
Burgerlijk Wetboek; artikel 1174 B.W. de 
verbintenis, aangegaan onder potestatie
ve voorwaarde van de zijde van diegene 
die zich verbindt, nietig acht; met de liti
gieuze clausule de werknemer zich ver
bond tot deelname eraan en slagen in 
het vergelijkend wervingsexamen; het 
bestreden arrest ten onrechte het beding 
heeft nietigverklaard nu de litigieuze 
voorwaarde slechts een verbintenis in 
hoofde van de werknemer inhoudt 
(schending van artikel1174 van het Bur
gerlijk Wetboek); inzoverre het bestreden 
arrest oordeelde dat het ontbindend be
ding afbreuk zou doen aan de bescher
mende ontslagregeling van het arbeids
recht. het arrest tevens schending in~ 
houdt van deze regelen (schending van 
artikelen 32, 35, 36, 37, 38, 38bis en 39 
van de wet van 3 juli 1978 op de arbeids
overeenkomsten) » : 

Overwegende dat de appelrechters 
vaststellen dat verweerder verbon
den was door een arbeidsovereen
komst voor onbepaalde tijd die 
« normalerwijze slechts kan beein
digd worden door het geven van een 
opzegging overeenkomstig de bepa
lingen van artikel 37 en 82 A.O.W. "• 
dat de R.V.A. en verweerder een 
overeenkomst gesloten hebben on
der de ontbindende voorwaarde dat 
het niet slagen van de werknemer 
voor een vergelijkend nationaal exa
men van zijn discipline tot gevolg 
zou hebben dat een einde werd ge
maakt aan de arbeidsverhouding 
tussen partijen, en dat verweerder 
niet slaagde voor het wervingsexa
men, waarop de R.V.A. op 5 februari 
1988 aan verweerder meedeelde dat 
hij vanaf 1 mei 1988 geen dee! meer 
zou uitmaken van het personeel van 
de R.V.A.; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 32 van de Arbeidsovereenkom-
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stenwet, de algemene wijzen waarop 
de verbintenissen te niet gaan, ook 
toepassing vinden op de beEHndiging 
van de arbeidsovereenkomst; dat uit 
de enkele omstandigheid dat een in 
de arbeidsovereenkomst bedongen 
ontbindende voorwaarde een potes
tatieve voorwaarde is, niet kan wor
den afgeleid dat het beding nietig is; 

Overwegende dat een ontbindende 
voorwaarde in een arbeidsovereen
komst nietig is, wanneer ze ertoe 
leidt dat de overeenkomst uitslui
tend door de wil van een van de 
partijen kan worden beeindigd zon
der inachtneming van de door het 
arbeidsovereenkomstenrecht voorge
schreven dwingende ontslagregelen; 

Overwegende dat het arbeidshof 
niet vaststelt dat de vervulling van 
de bedongen voorwaarde uitsluitend 
afhangt van de wil van de werkge
ver, maar overweegt dat « de vervul
ling van de voorwaarde, namelijk 
het niet-slagen in het vergelijkend 
examen van instructeur, in grate 
mate mee bepaald wordt door (ei
ser) »; dat het arbeidshof zijn beslis
sing dat « het ontbindend beding in 
de arbeidsovereenkomst tussen on
derhavige partijen een louter potes
tatieve voorwaarde is en bijgevolg 
nietig is >> niet naar recht verant
woordt; 

Overwegende dat het arbeidshof 
de in het onderdeel vermelde wets
bepalingen, inzonderheid artikel 32 
van de Arbeidsovereenkomstenwet 
en artikel 1174 van het Burgerlijk 
Wetboek, schendt in zoverre het be
slist dat « elke potestatieve voor
waarde opgenomen in een contract 
als nietig dient te worden be
schouwd >> en dat « gewone potesta
tieve en gemengde potestatieve 
voorwaarden tot nietigheid leiden in 
het arbeidsrecht »; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder nader in 
te gaan op het eerste onderdeel van 
het tweede middel dat niet tot rui-

mere cassatie kan leiden, vernietigt 
het bestreden arrest in zoverre het 
eiser veroordeelt aan verweerder 
een « verbrekingsvergoeding » te be
talen en uitspraak doet over de kos
ten; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwij st de aldus 
beperkte zaak naar het Arbeidshof 
te Gent. 

18 januari 1993 - 3e kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Versla.ggever : de h. Verougstraete 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, procureurMgeneraal - Advo
ca.at: mr. Simont. 

Nr. 31 

3e KAMER - 18 januari 1993 

1° ARBE!DSONGEVAL - WEG NAAR EN 
VAN HET WERK - GELIJKGESTELDE TRA
JECTEN - VERBLIJF BUITENSHUIS - . TRA
JECT NAAR EN VAN DE PLAATS WAAR DE 
WERKNEMER ONTSPANNING NEEMT. 

2° ARBEIDSONGEVAL - RECHTSPLE
GING - KOSTEN - CASSATIEBEROEP VAN DE 
VERZEKERAAR BURGERLIJKE AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE GETROFFENE TEGEN DE 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR. 

3° G ERECHTSKOSTEN - BURGERLIJKE 
ZAKEN - SOCIAAL PROCESRECHT - AR
BEIDSONGEVAL - CASSATIEBEROEP VAN DE 
VERZEKERAAR BURGERLIJKE AANSPRAKE
LIJKHEID VAN DE GETROFFENE TEGEN DE 
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAARS. 

1° Het ongeva.l dat gebeurt op het traject 
van de plaats waar de werknemer we
gens het uitvoeren van een opdracht is 
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of moet verblijven, naar de plaats 
waar hij zijn ontspanning neemt of 
omgekeerd, is een ongeval op de weg 
naar en van het werk, oak wanneer de 
ontspanning van de opdracht deel uit
maakt (1). (Art. 8, § 2, 10", Arbeidson· 
gevallenwet.) 

2° en 3° Art. 68 Arbeidsongevallenwet, 
volgens hetwelk de kosten van alle 
vorderingen gegrond op deze wet ten 
Jaste van de verzekeraar vallen, behal
ve wanneer de eis roekeloos en ter
gend is, is niet toepasselijk op een cas
satieberoep van de verzekeraar bur
gerlijke aansprakelijkheid van de ge
troffene tegen de arbeidsongevallen
verzekeraar (2). (Imp!iciet.) 

(AEGON N.V. T. ROYALE BELGE N.V.) 

Procureur-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Bij arrest van 3 mei 1978 (3) heeft het 
Hof beslist dat het ongeval dat de werk
nemer treft die verscheidene dagen bui
tenshuis maet verblijven om zijn op
dracht te vervullen, een arbeidsongeval 
is wanneer het gebeurt in de loop van 
dat verblijf, oak wanneer hij op het tijd
stip van het ongeval zijn opdracht niet 
uitvoert, maar zijn tijd besteedt aan rust 
of ontspanning, tenzij hij op dat ogenblik 
persoonlijke bezigheden verricht die bui
ten een normale vrijetijdsbesteding val
len. 

Na deze uitspraak heeft de wet van 22 
juli 1981 de Arbeidsongevallenwet aange
vuld met een artikel 8, § 2, 10°, luidens 
hetwelk « met weg naar en van het werk 
onder meer wordt gelijkgesteld het tra
ject afgelegd ( ... ) van de plaats waar de 

(1) Zie concl. O.M. Zie ook Cass., 3 mei 1978 
(A. C., 1978, 1028) met concl. O.M., in R. W., 
1977-78, 2775; Cass., 26 april1982 (A.C., 1981-82, 
nr. 493), 17 nov. 1983, A.R. nr. 6856 (A.C., 
1983-84, nr. 148), 24 sept. 1984, A.R. nr. 4379 
(A.C., 1984-85, nr. 64) met concl. O.M.; Cass., 13 
april 1992, A.R. nr. 7791 (A.C., 1991-92, nr. 433) 
met concl. O.M. 

(2) Zie Cass., 6 april 1987, A.R. nr, 7863 
(A.C., 1986-87, nr, 468), 14 dec. 1987, A.R. nr. 
5828 (A.C., 1987-88, nr. 228), 21 nov. 1988, A.R. 
nr. 6279 (A.C., 1988-89, nr. 168). 

(3) A. C., 1978, 1028, met concl. O.M., in R. W., 
1977-78, 2775 en Anthologie ~ran de cassatie
rechtspmak in sociale zaken, nr. 68, biz. 482. 

werknemer wegens bet uitvoeren van 
een opdracht is of moet verblijven, naar 
de plaats waar hij zijn ontspanning 
neemt en omgekeerd, mits de werkgever 
het niet uitdrukkelijk verbood >>. 

Bedoeling van de wetgever is zeker 
niet geweest in te gaan tegen het arrest 
van 3 mei 1978 en het toepassingsgebied 
van de Arbeidsongevallenwet te beper
ken. De wetswijziging is integendeel een 
reactie tegen een beperkende interpreta
tie die sommige arbeidsgerechten zouden 
gegeven hebben aan de opsomming in 
artikel 8, § 2, van de met de weg naar en 
van het werk gelijkgestelde trajecten. 
Opzet is geweest aan de bescherming van 
de Arbeidsongevallenwet te verlenen aan 
« aile werknemers die in opdracht van 
hun werkgever een bepaalde tijd buiten 
hun normale verblijfplaats moeten door
brengen' (4). 

Ik vraag mij wei al of de wetgever zich 
bewust was van de juiste betekenis van 
het arrest van 3 mei 1978 en zich reken
schap heeft gegeven van het verschil 
tussen de draagwijdte van dat arrest en 
de nieuwe wetsbepaling. 

Opmerkelijk is bijvoorbeeld dat de mi
nister in de Kamercommissie een uitvoe
rige passus uit mijn conclusie bij dat ar
rest aanhaalt (5), maar kennelijk niet 
heeft opgemerkt - en de kamerleden 
evenmin - dat zowel het arrest als de 
conclusie het ongeval beschouwen als 
een waar arbeidsongeval gebeurd tijdens 
de uitvoering van de arbeidsovereen
komst, terwijl de voorgestelde wetsbepa
ling het ongeval als ongeval op de weg 
naar en van het werk aanmerkt. 

Het arrest en de wetsbepaling geven 
oak een verschillende draagwijdte aan 
de verleende bescherming. De wet neemt 
aileen het ongeval in aanmerking dat ge
beurt op de weg naar en van de plaats 
waar de werknemer zijn ontspanning 
neemt. Het arrest houdt daarentegen 
oak rekening met het ongeval dat de 
werknemer overkomt wanneer hij zich 
bevindt op de plaats waar hij zijn ant
spanning neemt. 

De uitzondering op de regel is even
eens verschillend. De wet vindt geen toe
passing als de werkgever de ontspanning 

(4) Gedr.St., Kamel', 1979-80, nr. 462/5, 3; 
Gedr.St., Senaat, B.Z. 1979, nr. 110/4, 2. 

(5) Ged1·.St., Kamer, 1979-80, nr. 462/5, 2-3. 
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niet uitdrukkelijk verboden heeft. Het 
arrest sluit de toepassing uit, wanneer 
de werknemer persoonlijke bezigheden 
verricht die buiten de normale vrijetijds
besteding vallen. 

De wetswijziging van 22 juli 1981 heeft 
de rechtspraak van het Hof dus niet 
overbodig gemaakt. Er is nag plaats voor 
beide. Vraag is alleen waar de juiste 
grens ligt. 

Wanneer men uitgaat van de begrip
pen « arbeidsongeval » en « ongeval op 
de weg naar en van het werk », zou men 
die vraag logischerwijze als volgt moeten 
beantwoorden. Ret arbeidsongeval ge
beurt tijdens en door de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst; het ongeval op 
de weg naar en van het werk heeft 
plaats voordat de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst is begonnen of nadat r 

zij is bei:Hndigd. Zo de wetgever bepaalde 
trajecten met de weg naar en van het 
werk gelijkstelt, oordeelt hij dus dat de 
arbeidsovereenkomst tijdens het traject 
niet wordt uitgevoerd. Voor uitbreiding 
van de Arbeidsongevallenwet tot de on
gevallen op de weg naar en van het 
werk is maar plaats wanneer de arbeids
overeenkomst niet wordt uitgevoerd. 

Volgens het arrest van 3 mei 1978 
wordt de werknemer gedurende de gan
se duur van zijn verblijf buitenshuis ge
acht de arbeidsovereenkomst uit te voe
ren, oak tijdens de ontspanning die hij 
in de loop van dat verblijf neemt. In die 
onafgebroken periode is vanzelfsprekend 
ook de tijd begrepen gedurende welke 
hij naar de plaats waar hij zijn ontspan
ning neemt, gaat en ervan terugkeert. 

Wanneer de ontspanning tot de uitvoe
ring van de arbeidsovereenkomst be
hoort, is het ongeval dat op de weg naar 
en van de ontspanning gebeurt, even
geed als dat wat tijdens de ontspanning 
voorvalt, een arbeidsongeval. 

Onder artikel 8, § 2, 10°, van de Ar
beidsongevallenwet valt in die logische 
opvatting dan het ongeval op de weg 
naar en van de ontspanning die niets 
met de uitvoering van de arbeidsover
eenkomst te maken heeft, d.w.z. wan
neer de werlmemer aileen buitenshuis 
verblijft om zijn werk te doen, maar 
daarbuiten volledig op zichzelf is aange
wezen en de werkgever bijvoorbeeld zijn 
werknemers zelfs niet aanmoedigt om 
hun ontspanning samen te nemen omdat 
hij daarin een voordeel voor de efficien
tere werking ziet. Het Senaatsverslag 
geeft er enkele voorbeelden van : binnen-

schippers, vrachtrijders in internationaal 
vervoer, personen tewerkgesteld op een 
ver afgelegen werf (6). 

In die gevallen staat de ontspanning 
volledig los van het werk, valt zij buiten 
de uitvoering van de arbeidsovereen
komst. Het ongeval dat tijdens de on
spanning voorvalt, is dus geen arbeidson
geval. Die nieuwe wetsbepaling heeft de 
bescherming tegen arbeidsongevallen in 
dat geval wei uitgebreid tot de weg naar 
en van de ontspanning. Maar dat onge
val is geen arbeidsongeval, omdat de ant
spanning niet tot de uitvoering van de 
arbeidsovereenkomst behoort; het wordt 
daarom met het ongeval op de weg naar 
en van het werk gelijkgesteld. 

Artikel 8, § 2, 10°, regelt in die opvat
ting dus een gans ander geval dan dat 
waarop het arrest van 3 mei 1978 betrek
king heeft. 

• 
• • 

De logische en conform de opzet van 
de arbeidsongevallenwetgeving verant
woorde oplossing stuit evenwel af op de 
duidelijke tekst van de wet. Deze bepaalt 
zonder enige nuancering, beperking, 
onderscheid of voorbehoud dat de weg 
van de tijdelijke verblijfplaats naar de 
ontspanning en omgekeerd met de weg 
naar en van het werk wordt gelijkgesteld. 
En de parlementaire voorbereiding bevat 
niet de minste aanwijzing dat de wetgever 
het door het arrest van 3 mei 1978 gere
gelde geval uit het toepassingsgebied van 
artikel 8, § 2, 10°, heeft willen sluiten. 
Dichter bij de waarheid zal welliggen dat 
de wetgever het onderscheid tussen de 
ontspanning die wei tot de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst behoort, en die 
welke er totaal los van staat, niet heeft 
gezien en daarom voor aile gevallen 
een eenvormige regeling heeft voorge
schreven. 

Wanneer de ontspanning los van de 
uitvoering van de arbeidsovereenkomst 
staat, is de nieuwe wetsbepaling een ver
betering, aangezien het ongeval op de 
weg naar en van de ontspanning voor
heen helemaal buiten de arbeidsongeval~ 
lenwetgeving viel. 

Behoort de ontspanning daarentegen 
tot de uitvoering van de arbeidsovereen
komst, dan is de toestand er heel wat in-

(6) Gedr.St., Senaat, B.Z. 1979, nr. 110/4, 2, 
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gewikkelder op geworden. Volgens het 
arrest van 3 mei 1978 is elk ongeval dat 
tussen het begin en het einde van het 
verblijf buitenshuis gebeurt, een arbeids~ 
ongeval. Ingevolge de wet van 2 juli 1981 
blijft het in beginsel een arbeidsongeval 
maar wordt het een ongeval op de weg 
naar en van het werk, wanneer het voor
valt op een ogenblik dat de werknemer 
naar een ontspanningsgelegenheid gaat 
of ervan terugkeert. Daarbij kan dan 
nog de vraag worden gesteld of dat oak 
geldt wanneer hij van de ene gelegen
heid naar de andere gaat, bijvoorbeeld 
van de bioscoop naar het cafe of van het 
ene cafe naar het andere. Dat traject 
valt niet onder de bewoordingen van de 
wet. Dat kan wellicht nog aanleiding ge
ven tot nieuwe betwistingen en de toe~ 
stand misschien nag ingewikkelder rna
ken. 

Hoe betreurenswaardig oak, ik meen 
niet dat de rechtspraak mag ingaan te~ 
gen de duidelijke tekst van de wet. 

Daarom meen ik dat het tweede onder~ 
deel van het middel faalt naar recht. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 8119) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 december 1991 
door het Arbeidshof te Antwerpen 
gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 7, 8, inzonderheid § 2, 10°, 46 
en 47 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 :j>:Oals gewijzigd door de wet 
van 22 juli 1981 en de wet van 1 augus~ 
tus 1985, 

doordat het bestreden arrest het 
hoofdberoep ongegrond en de incidentele 
beroepen gegrond heeft verklaard voor 
zover gevraagd werd het ongeval als ar
beidswegongeval te kwalificeren en bij~ 
gevolg verweerster heeft veroordeeld tot 
betaling van de wettelijke vergoedingen 
en uitkeringen bepaald bij de Arbeidson
gevallenwet van 10 april 1971, na het on
geval als een arbeidswegongeval (te heb
ben) gekwalificeerd op grond van de 
volgende overwegingen : "dat evident ter 
zake bet bijwonen van het seminarie ge-

organiseerd door de werkgever een op~ 
dracht uitmaakte voor de getroffenen in 
de zin van artikel 8 § 2, 10°" (arrest p. 7, 
1. 7); "dat een seminarie~bijeenkomst, 
zeals ter zake georganiseerd door de 
werkgever, een geheel vormt waarin za
kelijke besprekingen en uiteenzettingen 
en ontspanning onafscheidelijk gepaard 
gaan; dat ter zake op kosten van de fir~ 
rna kamers werden afgehuurd tot en met 
zaterdag 19 maart 1988 en op diezelfde 
dag nog ontbijt en middagmaal waren 
voorzien; dat de eigenlijke zakelijke be
sprekingen en uiteenzettingen weliswaar 
een einde hadden genomen v66r het 
avondmaal van vrijdag 18 maart 1988, 
doch dit niet betekent dat de mogelijk~ 
heid die werd geboden om oak nag tot 
zaterdagmiddag te blijven buiten de no
tie "opdracht" valt zeals voorzien in ar~ 
tikel 8 § 2, 10° daar die opdracht onaf
scheidelijk de ernstige en de ontspan
nende gedeelten van de seminarie-bij
eenkomst omvat; dat het feit dat enkele 
(slechts weinige) personeelsleden om 
persoonlijke redenen niet tot zaterdagna
middag zijn gebleven hieraan niets af~ 
doet" (arrest p. 8, 1.2); "dat evident de 
bedoeling van de werkgever is geweest 
de personeelsleden samen te brengen 
niet alleen voor zuiver zakelijke aangele
genheden, maar oak om onderling con
tact onder hen te bewerkstelligen ter be~ 
vordering van de produktie; dat hoven~ 
dien blijkt dat de personeelsleden oak 
tijdens de ontspanningstijd in de moge
lijkheid Werden gesteld te spreken met 
hun oversten; dat trouwens uit de verkla
ring van directeur Blyweert blijkt dat er 
tijdens de uitstap, waaraan hij gedeelte
lijk deelnam, oak over het werk werd 
gepraat" (arrest p. 8, 1.3);" dat de globali
teit van de opdracht die doorliep tot zater~ 
dagmiddag" (arrest p. 8, 1.4); "dat direc~ 
teur Blyweert aan het viertal geen bevel 
heeft gegeven om naar het hotel terug te 
keren, wat door deze directeur uitdrukke~ 
lijk wordt bevestigd" (arrest p. 8, 1.5); 
" dat er vanwege de werkgever geen 
uitdrukkelijk verbod is geweest ten 
aanzien van de genomen ontspanning " 
(arrest p. 9, 1.2), 

terwijl, tweede onderdee~ een arbeids
ongeval sensu stricto in de zin van arti
kel 7 van de Arbeidsongevallenwet een 
ongeval is overkomen tijdens en door 
het feit van de uitvoering van de over
eenkomst en bijgevolg slechts kan over
komen wanneer de werknemer zich on~ 
der het gezag, de Ieiding en de bewaking 
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van de werkgever bevindt, wat niet het 
geval is bij een arbeidswegongeval; de 
werknemer die een opdracht die ver
scheidene dagen in beslag neemt buiten 
de gewone arbeidsplaats dient uit te voe
ren, zich gedurende die hele peri ode "tij
dens de uitvoering" van de overeen
komst en dus ook onder het ( effectief of 
potentieel) gezag van zijn werkgever be
vindt; onder dergelijke opdracht "bui
tenshuis" eveneens dient verstaan te 
worden de periodes van ontspanning die 
niet buiten de "normale " ontspannings
activiteiten valt en niet door de werkge
ver werd verboden; en terwijl het bestre
den arrest, nu het uitdrukkelijk had 
gesteld dat "de mogelijkheid die werd 
geboden om ook nog tot zaterdagmiddag 
te blijven niet buiten de notie 'opdracht' 
(viel) ", dat de opdracht "onafscheidelijk 
de ernstige en de ontspannende gedeel
ten van de seminarie-bijeenkomst om
vat", dat "blijkt dat de personeelsleden 
oak tijdens de ontspanningstijd in de 
mogelijkheid werden gesteld te spreken 
met hun oversten ... " (arrest p. 8, 11. 2 
en 3), en dat "ter zake de opdracht voor 
het viertal doorliep tot zaterdagmiddag" 
en dat "er vanwege de werkgever geen 
uitdrukkelijk verbod is geweest ten aan
zien van de genomen ontspanning" (ar
rest p. 9, 1. 2), op grand van deze vast
stellingen niet anders kon vaststellen 
dan dat het ongeval zich "tijdens en 
door de uitvoering van de overeen
komst" had voorgedaan en bijgevolg een 
arbeidsongeval sensu stricto was, zodat 
het bestreden arrest, op grand van bo
venstaande feiten en vaststellingen niet 
wettig kon besluiten dat het in casu om 
een arbeidswegongeval ging, en derhalve 
de artikelen 7, 8, inzonderheid, § 2, 10°, 
46 en 47 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971 zeals gewijzigd door de 
wetten van 22 juli 1981 en 1 augustus 
1985, heeft geschonden )); 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat, luidens artikel 

8, § 2, 10°, van de Arbeidsongevallen
wet, « met weg naar en van het 
werk ( ... ) wordt gelijkgesteld het tra
ject afgelegd ( ... ) van de plaats waar 
de werknemer wegens het uitvoeren 
van een opdracht is of moet verblij
ven, naar de plaats waar hij zijn 
ontspanning neemt en omgekeerd, 
mits de werkgever het niet uitdruk
kelijk verbood »; 

Overwegende dat deze wetsbepa
ling volgens haar bewoordingen ook 
toepasselijk is op het traject van de 
plaats van het verblijf naar de 
plaats van de ontspanningsgelegen
heid, wanneer de genoten ontspan
ning wordt geacht dee! uit te maken 
van de opdracht van de werknemer: 

Overwegende dat het arbeidshof 
wettig beslist dat het ongeval, over
eenkomstig voormeld artikel 8, § 2, 
10°, een ongeval op de weg naar en 
van het werk is; 

Dat het onderdeel faait naar 
recht; 

Overwegende dat, wegens de ver
werping van de voorziening, de vor
dering tot bindendverklaring geen 
belang meer heeft; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

18 januari 1993 - 3e kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. Lena
erts, advocaat-generaal - Advooaten: 
mrs. De Gryse en Biitzler. 

Nr. 32 

3e KAMER - 18 januari 1993 

ARBE!DSONGEVAL - VERGOEDING 

DODELIJK ONGEVAL - ARBEIDSONGEVAL
LENRENTE - BLOEDVERWANTEN IN DE OP
GAANDE LIJN - RENTE VERSCHULDIGD NA
DAT DE GETROFFENE DE LEEFTIJD VAN 25 
JAAR ZOU HEBBEN BEREIKT - BELANG
RIJKSTE KOS'IWINNER - BEGRIP. 



Nr. 32 HOF VAN CASSATIE 61 

Aan de bloedverwanten in de opgaande 
Jijn van een door een arbeidsongeval 
overleden getroffene is de arbeidsonge
vallenrente verschuldigd totdat de ge
troffene de leeftijd van 25 jaar zou 
hebben bereikt, tenzij hij voor hen de 
belangrijkste kostwinner was,· of de ge
troffene de belangrijkste kostwinner 
was beoordeelt de rechter wettig door 
afweging van bet aandeel van bet in
komen van de getroffene in bet geglo
baliseerd inkomen van de bloedver
wanten in de opgaande lijn op het 
ogenblik van het ongeval. (Art. 20bis 
Arbeidsongevallenwet.) 

(URBAINE U.A.P. N.V. 
T, FONDS VODR ARBEIDSONGEVALLEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8143) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 30 juli 1991 door het 
Arbeidshof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikel 20 bis van de wet 
van 10 april 1971 betreffende de arbeids
ongevallen, 

doordat het bestreden arrest het hager 
beroep van verweerster in cassatie ont
vankelijk en gegrond heeft verklaard en 
eiseres heeft veroordeeld tot betaling 
aan verweerster van een bedrag van 
3.055.147 BF te vermeerderen met de in
tresten o.m. op grand van de overwegin
gen dat " ( ... ) artikel 20bis bepaalt dat 
voor de bloedverwanten in opgaande lijn 
de rente verschuldigd is tot op het ogen
blik waarop de getroffene de leeftijd van 
25 jaar zou bereikt hebben, tenzij zij het 
bewijs leveren dat de getroffene voor 
hen de belangrijkste kostwinner was. ( ... ) 
terzake wijlen Van Der Veeken Frans 
niet was gehuwd en evenmin descenden
ten naliet; dat hij woonachtig was te 
Lint, Moederhoefstraat 173, onder het
zelfde dak als zijn moeder Struyf Jean
ne, ( ... ) dat Van Der Veeken Frans op da
tum van zijn overlijden meer dan 25 jaar 
oud was. ( ... ) in functie van de hiervoor 
vermelde wettelijke beschikkingen de 
kernvraag terzake dan ook is te weten of 
Van Der Veeken Frans de belangrijkste 
kostwinner voor zijn moeder was; ( ... ) op 
datum van het overlijden het gezin was 
samengesteld uit Struyf Jeanne, Van Der 
Veeken Frans, Van Der Veeken Robert 

en Van Der Veeken Paul. ( ... ) uit de over
gelegde stukken blijkt dat de inkomsten 
van de gezinsleden de volgende waren : 

25.168 BF (overlevingspensioen van 
Struyf Jeanne) 

36.000 BF (nettoloon Van Der Veeken 
Frans) 

26.000 BF (nettoloon VanDer Veeken 
Robert, broer van de ge
troffene) 

- 30.575 BF (nettoloon Van Der Veeken 
Paul, eveneens broer van 
de getroffene) 

118.480 BF totaal 

( ... ) de eerste rechter in het thans be
streden vonnis poneerde : - dat voor
eerst client te worden gesteld dat buiten 
de betrokken partijen, de moeder en de 
overleden zoon, bezwaarlijk kan reke
ning worden gehouden met de inkom
sten van de andere leden van het gezin, 
dewelke volkomen buiten onderhavige 
zaak staan, zulks wat het principe be
treft; - dat het bovendien verre van ze
ker is dat de overlevende ouder, over 
wiens recht tot uitkering het tenslotte 
gaat, in de toekomst ten blijvende titel 
kan rekenen op de inkomsten van die 
anderen; - dat het derhalve gewoonweg 
onredelijk is met deze inkomsten reke
ning te houden ter bepaling van een 
recht dat precies voor de toekomst geldt. 
( ... ) dit standpunt van de eerste rechter 
niet kan bijgetreden worden; ( ... ) het be
grip "belangrijkste kostwinner" in de 
Arbeidsongevallenwet niet wordt om
schreven; dat ook het Verslag aan de Ko
ning ( Belgisch Staatsblad van 13 april 
1984) in zijn nederlandstalige tekst geen 
nadere toelichting bevat. ( ... ) echter be
paalde aanduidingen te vinden zijn in de 
franstalige tekst van artikel 20 bis en de 
franstalige tekst van het Verslag aan de 
Koning. ( ... ) de franstalige tekst van arti
kel 20bis stelt dat de bloedverwanten in 
opgaande lijn het bewijs dienen te leve
ren dat "la victime etait leur principale 
source de revenus "; dat in het Verslag 
aan de Koning wordt gesteld dat zij die
nen te bewijzen dat " ... la victime etait 
leur principal soutien "; ( ... ) de beoorde
ling van het begrip "belangrijkste kost
winner" client te gebeuren door afwe
ging van het aandeel van de getroffene 
in het geglobaliseerd inkomen op het 
ogenblik van het ongeval; dat dit aandeel 
de belangrijkste bron van het inkomen 
van de bloedverwant(en) in opgaande 
lijn moet zijn geweest en dat dit aandeel 
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de voornaamste geldelijke steun uit
maakt van vermelde ascendent(en). ( ... ) 
de tekst van artikel 20 his geenszins in
houdt dat voor de appreciatie van dit 
aandeel in het inkomen enkel het door 
de getroffene verdiende loon in aanmer-
king mag worden genomen; dat oak an
dere inkomsten in aanmerking kunnen 
worden genomen voor zover zij een in
breng vanwege de getroffene in het inko
men van vermelde ascendent(en) uit
maakten; dat de termen " kostwinner " 
en "principale source de revenus " duide
lijk in de richting wijzen van een brede 
interpretatie van de appreciatie der in
komsten. {Arbeidshof Brussel, 23 nov. 
1987, R. W:, 1988-89, 473); ( ... ) vervolgens 
de toestand van "belangrijkste kostwin
ner" dient te worden beoordeeld op het 
tijdstip van het ongeval, wat in overeen
stemming is met het forfaitair karakter 
van de schadeloosstelling in het raam 
van de arbeidsongevallenwetgeving; 
(" Overzicht van rechtspraak arbeidson
gevallen " van C. Persyn, R. Jan vier en 
W. Van Eeckhoutte, in T.P.R., 3-90, nr. 
69); dat bovendien beschouwingen van 
welke aard ook over wat de eventuele in
komsten van de gezinsleden na het over
lijden zouden kunnen zijn als niet rele
vant dienen bestempeld; ( ... } terzake uit 
de uittreksels van de bankrekening van 
de getroffene blijkt dat er aan de Gene
rate Bank doorlopend opdracht was ge
geven om maandelijks 10.000 BF over te 
hevelen naar zijn renteboekje; dat te
vens rekening dient gehouden met de 
kosten van onderhoud van Van Der Vee
ken Frans ( eten, drinken, was, kledij, 
enz;); ( ... } (de in bindend verklaring opge
roepen partijen) voorhouden dat de twee 
medeinwonende broers Robert en Paul 
van de getroffene hun loon niet afston
den daar zij zelf leningen dienden af te 
betalen onder meer voor hun wagen. ( ... } 
deze bewering volstrekt onlogisch en on
aanvaardbaar is; dat het ondenkbaar is 
dat deze twee broers geen frank zouden 
afgedragen hebben zelfs niet voor de 
kosten van hun onderhoud; dat zij bo
vendien heiden in huidig geding betrok
ken zijn en geen enkel bewijsstuk over
leggen van de beweerde leningen die zij 
dienden af te betalen; ( ... } in verband 
met wat voorafgaat, dient vastgesteld dat 
een onderzoek werd verricht door de in
specteur van ( ... ) (eiseres in cassatie) en 
dus niet door de diensten van ( ... ) (ver
weerster), zoals ( ... } (de in bindend ver
klaring opgeroepen partijen) ten on
rechte beweren; dat Struyf Jeanne aan 
deze inspecteur verklaarde dat de inwo-

nende zonen Robert en Paul haar inte
graal hun loon afgaven en dat zij weke
lijks een som van 1.500 BF kregen voor 
eigen verbruik; dat Struyf ook nog som
mige kosten van deze twee zonen betaal
de zoals sigaretten, benzine, drank enz. 
( ... ) (eiseres), de wetsverzekeraar, geen 
enkel belang heeft in het huidig geding 
zodat de aantekeningen van haar in
specteur als een objectieve weergave van 
de verklaringen van Struyf dienen aan
vaard en trouwens redelijkerwijze kun
nen geaccepteerd worden, ( ... ) Struyf 
Jeanne aan de verzekeringsinspecteur nog 
verklaarde dat benevens de 10.000 BF 
bestemd voor het renteboekje, de rest 
van het loon op de bankrekening stand 
en dat zij maandelijks als gevolgmach
tigde van die rest gemiddeld 13.000 BF 
afhaalde naargelang de vereisten; dat 
het feit dat uit de bankuittreksels blijkt 
dat herhaaldelijk een som van 20.000 BF 
werd afgehaald niet bewijst dat die afha
lingen bestemd waren voor Struyf Jean
ne en door haar werden verricht; dat 
niet aile rekeninguittreksels worden 
overgelegd zodat trouwens betrouwbare 
gegevens hieruit niet kunnen worden af
geleid; ( ... ) gezien aile voorgaande vast
stellingen, zeker niet kan aanvaard wor
den dat Van Der Veeken Frans de 
belangrijkste kostwinner was voor zijn 
moeder in de zin van artikel 20bis van 
de Arbeidsongevallenwet; dat zijn bijdra
ge minder hoog was dan het overlevings
pensioen van de moeder en dan het aan 
de moeder afgestaan gedeelte van het 
loon van ieder van de medeinwonende 
broers. ( ... ) in toepassing van artikel 
59quinquies van de Arbeidsongevallen
wet de in kapitaal omgezette rente der
halve door ( ... ) (eiseres) aan (verweer
ster) dient gestort; dat de berekening 
van dit kapitaal door ( ... ) (verweerster) 
correct werd verricht overeenkomstig de 
wettelijke normen ", 

terwijl de hoedanigheid van belang
rijkste kostwinner in de zin van art. 
20bis van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 inhoudt dat de betrokkene, 
de belangrijkste bron van inkomsten van 
de rechthebbende ascendent was en zijn 
voornaamste geldelijke steun; de hoeda
nigheid van belangrijkste kostwinner 
weliswaar geen economische afhanke-
1ijkhcid van de ascendent t.o.v. de overle
den kostwinner impliceert; de uitkerin
gen die de rechthebbende ascendent ten 
persoonlijke titel ontvangt derhalve bij 
de beoordeling van de hoedanigheid be
langrijkste kostwinner niet in aanmer-
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king zijn te nemen; de hoedanigheid van 
belangrijkste kostwinner bovendien niet 
is te bepalen op grand van een vergelij
king van diens bijdrage in de gezinslas
ten met de geglobaliseerde bijdragen van 
eventuele andere gezinsleden gezamen
lijk; de bijdragen van eventuele andere 
gezinsleden afzonderlijk in aanmerking 
zijn te nemen; het arbeidshof niet wettig 
heeft kunilen beslissen dat de beoorde
ling van het begrip belangrijkste kost
winner diende te gebeuren door afwe
ging van het aandeel van de getroffene 
in het geglobaliseerde (het totale gezins) 
inkomen op het ogenblik van het onge
val; zodat het bestreden arrest, door te 
beslissen dat de hoedanigheid van be
langrijkste kostwinner in de zin van art. 
20bis Arbeidsongevallenwet diende te 
worden beoordeeld door afweging van 
het aandeel van de getroffene in het ge~ 
globaliseerde inkomen op het ogenblik 
van het ongeval en door op grand daar~ 
van te beslissen dat onderhavige getrof~ 
fene niet de hoedanigheid van belang~ 
rijkste kostwinner had, artikel 20bis van 
de wet van 10 april 1971 betreffende de 
Arbeidsongevallen schendt » : 

Overwegende dat, luidens artikel 
20bis van de Arbeidsongevallenwet, 
de in artikel 15 van deze wet bedoel
de rente aan de bloedverwanten in 
opgaande lijn verschuldigd is tot op 
het ogenblik waarop de getroffene 
de leeftijd van 25 jaar zou hebben 
bereikt, tenzij die ascendenten het 
bewijs leveren dat de getroffene 
voor hen de belangrijkste kostwin
ner was; 

Overwegende dat de appelrechters 
wettig beslissen dat « de beoordeling 
van het begrip " belangrijkste kost
winner '' dient te gebeuren door af
weging van het aandeel van de ge
troffene in het geglobaliseerd inko
men (van de ascendenten) op het 
ogenblik van het ongeval », en dat, 
om te kunnen besluiten tot de hoe
danigheid van belangrijkste kos
twinner, « dit aandeel de belang
rijkste bron van het inkomen van 
de bloedverwanten in opgaande lijn 
moet zijn (en hun) voornaamste gel
delijke steun »; 

Dat het middel faalt naar recht; 
Overwegende dat de verwerping 

van de voorziening aile belang ant· 

neemt aan de vordering tot bindend
verklaring die eiseres tegen de tot 
bindendverklaring opgeroepen par
tij en he eft ingesteld; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

18 januari 1993 - 3e kamer - Voorzit~ 
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui~ 
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro~ 
cureur~generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 33 

ge KAMER - 18 januari 1993 

CASSATIEMIDDELEN - ALLERLEI - BE· 
SLISSING VAN DE AANGEWEZEN RECHTER 
DIE OVEREENSTEMT MET HET CASSATIEAR
REST. 

Niet ontvankelijk is het middel dat op~ 
komt tegen een arrest dat na cassatfe 
op verwijzing is gewezen en dat enkel 
kritiek oefent op de stelling waarop de 
cassatie is gegrond en die door de ver~ 
wijzingsrechter is bevestigd (1). (Art. 
1119, tweede lid, Ger.W.) 

(PATFOORT T. KIEWIT B.V.B.A. IN VEREFFENING) 

Procureur-generaal Lenaerts heeft in 
substantie gezegd: 

Deze voorziening is de zoveelste pa
ging om het Hof te doen terugkomen op 
de door sommigen, naar mijn oordeel 
ten onrechte bekritiseerde rechtspraak 
dat blijvende arbeidsongeschiktheid 
overmacht is die een einde aan de ar
beidsovereenkomst maakt. 

(1) Zie concl. O.M. 
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Het Hof heeft deze rechtspraak beves~ 
tigd in het arrest van 13 februari 1989 
(2), waarbij de in deze zaak gewezen be
slissing van het Arbeidshof te Antwer
pen werd vernietigd. Het thans bestre
den arrest volgt de stelling van het Hof. 

Luidens artikel 1119, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek is na cassatie 
geen voorziening toegelaten tegen de 
tweede beslissing, in zoverre zij overeen
stemt met het eerste cassatiearrest. 

Aangezien deze bepaling, evenals ar
tikel 1, tweede lid, van de wet van 7 juli 
1865 dat ze heeft overgenomen, de voor
ziening niet toelaatbaar verklaart, zou 
men verwachten dat het Hof bij toepas
sing ervan die voorziening niet ontvan
kelijk verklaart. 

In die zin is ook enkele malen beslist, 
met name in belastingzaken door het ar
rest van 6 december 1949 (3), in burger
lijke zaken door het arrest van 27 april 
1950 (4) en in strafzaken door de arres
ten van 29 oktober 1951 (5) en 24 maar! 
1952 (6). 

Het arrest van 8 februari 1952 (7), in 
burgerlijke zaken gewezen, verklaart 
daarentegen niet de voorziening maar 
het desbetreffende middel niet ontvanke
lijk. Zo beslissen oak in belastingzaken 
de arresten van 9 september 1958 (8) en 
12 november 1959 (9) en in strafzaken de 
arresten van 13 januari 1964 (10) en 
13 maar! 1967 (11). 

Het arrest van 4 mei 1964 (12), gewe
zen in dienstplichtzaken, verklaart dan 
weer de voorziening niet ontvankelijk, 
maar aileen in zoverre kritiek op de stel
ling van het eerste cassatiearrest wordt 
uitgebracht. 

(2) A.R. nr. 6426, A.C., 1988-89, nr. 337. 

(3) A.C .• 1950. 207. 

(4) A.C., 1950. 533. 

(5) A.C.. 1952, 97. 

(6) A.C., 1952, 404. 

(7) A.C., 1952, 290. 

(B) A.C .• 1959, 13. 

(9) A.C .• 1960, 217. 

(10) Bull. en Pas., 1964, I, 509. 

(11) A.C., 1967, 870. 

(12) Bull. en Pas., 1964, I, 935. 

Het arrest van 30 maar! 1967 (13), ge
wezen in een geschil betreffende succes
sierechten, verklaart de voorziening niet 
ontvankelijk en preciseert daarbij dat de 
kritiek op de rechtspraak van het Haf 
het enige aangevoerde middel is. Val
gens de samenvatting van het arrest in 
A.C., en in het Bulletin zau het evenwel 
om de niet-ontvankelijkheid van het mid
del gaan, wat niet overeenstemt met het 
arrest zelf. 

De laatste twee arresten ter zake van 
13 december 1973 (14) en 5 april 1991 
(15), beide gewezen in burgerlijke zaken, 
verklaren het middel niet ontvankelijk. 
Deze rechtspraak schijnt dus wei de bo
venhand te halen. Zij is in elk geval de 
meest recente. 

Ik meen dat onderscheid moet worden 
gemaakt naargelang een of meer midde
len worden aangevoerd. 

Wordt alleen kritiek op de stelling van 
het eerste cassatiearrest geoefend, dan is 
de voorziening als zodanig niet ontvan
kelijk. 

Worden daarentegen ook andere mid
delen aangevoerd, dan moet de voorzie
ning maar ontoelaatbaar worden ver
klaard in zoverre, zegt artikel 1119, de 
tweede beslissing overeenstemt met het 
eerste arrest. 

Zo men die tekst eng interpreteert, 
kan men stellen dat de niet-ontvankelijk
heid alleen betrekking heeft op andere 
beslissingen die het bestreden vonnis of 
arrest bevat. 

Men kan deze bepaling ook in de rui
mere zin interpreteren dat de voorzie
ning aileen niet ontvankelijk is, in zover
re wordt opgekomen tegen de oplossing 
die het Hof aan de gestelde rechtsvraag 
heeft gegeven. Dat houdt dan in dat de 
andere middelen nog wei moeten worden 
onderzocht. Wat erap neerkomt dat niet 
de vaorziening maar het middel niet ant
vankelijk is. 

Deze ruime interpretatie lijkt mij ver
antwoord te zijn. Want wanneer het Haf 
de beslissing ap een andere grand ver
nietigt, kan de rechter ap verwijzing tot 
een andere uitspraak komen zonder 
daaram in te gaan tegen het eerste cas
satiearrest. 

(13) A.C.. 1967, 923. 

(14) A.C.. 1974. 426. 

(15) A.R. m. 8436 (A.C .• 1990·91. m. 408). 
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Onderhavige zaak illustreert dat duide~ 
lijk. 

Indien het tweede onderdeel gegrond 
is, staat niet meer vast of eiser wei dege
lijk blijvend arbeidsongeschikt is. Oor
deelt de rechter op verwijzing dat die on
geschiktheid niet blijvend is, dan kan hij 
eisers vordering toewijzen zonder in te 
gaan tegen de rechtspraak van het Hof 
dat blijvende arbeidsongeschiktheid de 
arbeidsovereenkomst bei:Hndigt. 

W anneer verscheidene middelen wor
den aangevoerd, is er dus geen reden om 
de voorziening niet ontvankelijk te ver
klaren, maar aileen het middel dat op
komt tegen de stelling van het eerste 
cassatiearrest. 

Om die reden is in deze zaak het eer
ste onderdeel van het middel niet ont
vankelijk. 

• 
• • 

Het tweede onderdeel voert tevergeefs 
miskenning van bewijskracht en gebrek 
aan antwoord op conclusie aan. 

Het mist feitelijke grondslag. 
Conclusie: verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 8151) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 december 1991, op 
verwijzing, door het Arbeidshof te 
Brussel gewezen (16); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat verweerster, in 

het tweede onderdeel van het mid
del van haar voorziening tegen het 
tussen partijen gewezen arrest van 
14 januari 1988 door het Arbeidshof 
te Antwerpen, aan het arrest ver
weet dat het artikel 32, 5", van de 
wet van 3 juli 1978 heeft geschonden 
door de definitief wederkerende on
geschiktheid om de bedongen arbeid 

(16) A.R. nr. 6424 (A.C., 1989-90. nr. 337). 

uit te voeren niet als overmacht te 
beschouwen; 

Overwegende dat het Hof in het 
arrest van 13 februari 1989 beslist 
dat, nu het arbeidshof oordeelt dat 
eiser de bedongen taak wegens zijn 
blijvende arbeidsongeschiktheid niet 
meer kon uitvoeren, het niet ver
mocht te beslissen dat artikel 32, 5", 
van de bedoelde wet niet toepasse
lijk was; 

Overwegende dat de in het onder
dee! aangevochten beslissing van 
het arrest van 17 december 1991, dat 
op verwijzing is gewezen door het 
Arbeidshof te Brussel, overeenstemt 
met 's Hofs arrest van 13 februari 
1989; 

Dat tegen die beslissing, ingevolge 
artikel 1119 van het Gerechtelijk 
Wetboek, geen voorziening toegela
ten is; 

Dat het onderdeel derhalve, nu 
het neerkomt op een herhaling van 
de stelling die zowel door 's Hofs ar
rest als door de beslissing van de 
verwijzingsrechter verworpen is, 
niet ontvankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

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

18 januari 1993 - 3e kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Ve1·slaggever : de h. Verougstraete 
- Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, procureur-generaal - Advo
caten : mrs. -Biitzler en Houtekier. 
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Nr. 34 

ge KAMEF - 18 januari 1993 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-
LIJKE ZAKEN - BELANG - PROCEDUREWET 
VAN KRACHT GEWORDEN TIJDENS HET CAS
SATIEGEDING. 

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
T!EN, BESLUITEN - WERKING IN DE 
TIJD - BURGERLIJKE ZAKEN - PROCEDURE
WET VAN KRACHT GEWORDEN TIJDENS HET 
CASSATIEGEDING. 

3° LOON - ALGEMEEN - BEGRIP, 

4° LOON - RECHT OP LOON - NIET VER
RICHTEN VAN DE BEDONGEN ARBEID, 

1 o en 2° Een middel, waarbij in burger
lijke zaken een nietigheid betreffende 
de procedure wordt aangevoerd, is niet 
ontvankelijk, wanneer de rechter op 
verwijzing, op grand van een wet die 
tijdens het cassatiegeding van kracht 
is geworden, de procedure als regelma
tig zou dienen te beschouwen (1). 

3° Loon is de tegenprestatie van arbeid 
die ter uitvoering van een arbeidsover
eenkomst wordt verricht (2). 

4° Behoudens afwijkende wettelijke of 
contractuele regeling, heeft de werkne
mer geen aanspraak op loon voor ar
beid die hij, zelfs door toedoen van de 
werkgever, niet heeft verricht (3). 

(GENERALE BANK N.V. T. PAREE) 

Procureur-generaal Lenaerts heeft in 
substan tie gezegd : 

Het eerste middel vecht de beslissing 
aan dat verweerder recht heeft op ach
terstallig loon voor de periode dat hij 
een lagere functie heeft uitgeoefend dan 
die welke hem rechtmatig toekwam. 

(1) Cass., 27 april 1987, A.R. nrs. 7740 en 
7832 (A.C., 1986·87, nr. 500). 

(2) en (3) Zie concl. O.M. 

Loon is, volgens de vaste rechtspraak 
van het Hof (4), de tegenprestatie van ar
beid die ter uitvoering van een arbeids
overeenkomst wordt verricht. Deze om
schrijving zegt niet dat loon tegenpresta
tie is van de bedongen arbeid, maar van 
de verrichte arbeid. 

De arresten van 24 december 1979 (5) 
en 16 maart 1992 (6) hebben daaruit de 
logische conclusie getrokken dat « behou
dens afwijkende wettelijke of contrac
tuele regeling, de werknemer geen aan
spraak heeft op loon voor de periode 
gedurende welke hij, zelfs door toedoen 
van de werkgever, geen arbeid ver
richt. » Het arrest van 16 maart 1992 
past die regel toe op een werkneemster 
die wel arbeid had verricht, maar deel
tijds in plaats van voltijds. Het Hof ver
nietigt op die grand de beslissing die de 
werkneemster loon voor een volledige 
dienstbetrekking had toegekend in 
plaats van hetgeen haar wegens de wer
kelijk verrichte arbeid toekwam. 

Er is geen reden om anders te beslis
sen wanneer de werkgever de werkne
mer in een andere functie tewerkstelt 
dan die waarvoor hij in dienst is gena
men. Oak dan blijft loon tegenprestatie 
voor verrichte arbeid, niet voor bedongen 
arbeid. 

Die regel speelt in twee richtingen. 
Wanneer de werkgever de werknemer 

met een hogere functie belast dan die 
waarvoor hij in dienst is genomen, zal 
niemand betwisten dat de werknemer 
recht heeft op het hoger loon dat aan de 
werkelijk uitgeoefende functie is verbon
den en niet op het lager loon dat over
eenstemt met de functie die hem con
tractueel toekomt. In de regel zal de 
werknemer het met de promotie wei 
eens zijn. Maar het is ook mogelijk dat 
hij er de voorkeur aan geeft zijn vroege
re functie te blijven uitoefenen, bijvoor
beeld omdat de gewijzigde arbeidsvoor
waarden - zoals meer verantwoordelijk
heid, langere en onregelmatige werktij
den - niet opwegen tegen het geringe 
netto financieel voordeel of omdat hij op 
een zijspoor is gerangeerd waardoor zijn 
toekomstperspectieven worden gehin-

(4) Cass., 20 april 1977 (A.C., 1977, 862) met 
concl. O.M., in R.W., 1977-78, 1871 en in Antho
Jogie van de cassatierechtspraak in sociale za
ken, nr. 23. 

(5) A.C., 1979-80, nr. 260. 

(6) A.R. nr. 7752 (A.C., 1991-92, nr. 374). 
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derd. Oak wanneer de werkgever hem 
die hogere functie tegen zijn wil op~ 
dringt, handelt hij onrechtmatig, in 
strijd met de aangegane arbeidsovereen
komst. Maar dat belet uiteraard niet dat 
hij het hager loon dat aan de hogere 
functie verbonden is, verschuldigd is en 
niet het krachtens die arbeidsovereen
komst te betalen loon. 

Hetzelfde geldt, wanneer de werkgever 
de werknemer minder betaalde arbeid 
doet verrichten. Dan heeft de werkne
mer maar recht op het loon dat aan de 
lagere functie verbonden is, zoals hij 
geen aanspraak op loon heeft wanneer 
de werkgever hem geen arbeid laat ver
richten. In geen van beide gevallen heeft 
hij recht op het loon dat overeenstemt 
met de functie die hem contractueel toe
komt, maar die hij in werkelijkheid niet 
uitoefent. 

Tussen de werknemer die met een ho
gere functie is belast, en degene die een 
lagere functie uitoefent, bestaat aileen 
dit verschil dat de eerste het loon ont
vangt waarop hij recht heeft - aange
zien hij meer krijgt -, terwijl de tweede 
loonverlies lijdt. Maar dat heeft niets te 
maken met het recht op loon; dat is een 
kwestie van schadevergoeding wegens 
niet-nakoming van aangegane verbinte
nissen. 

Een arbeidsovereenkomst is een over
eenkomst tot het verrichten van arbeid, 
waarvoor als tegenprestatie loon ver
schuldigd is. Zander arbeid geen tegen
prestatie. 

De werkgever heeft een dubbele ver
plichting : de bedongen arbeid doen ver
richten en het voor die arbeid verschul
digde loon betalen. Beide verplichtingen 
zijn onafscheidbaar met elkaar verbon
den. Arbeid doen verrichten is een ver
bintenis om te doen en het niet nakomen 
ervan wordt, volgens artikel 1142 B.W., 
opgelost in schadevergoeding. Heeft de 
niet-nakoming van die verbintenis loon
verlies tot gevolg - omdat geen of min
der loon verschuldigd is -, dan vormt 
dat loonverlies een element van de scha
devergoeding die de werkgever verschul
digd is. Betaling van het loon kan niet 
als afzonderlijke verbintenis worden ge
vorderd, omdat het recht op loon afhangt 
van de verrichte arbeid en dat recht oak 
bestaat wanneer niet de bedongen maar 
andere arbeid is verricht. Oak wanneer 
de wergever zijn verplichting - de be
dongen arbeid doen verrichten - niet 
nakomt, is hij tach loon verschuldigd in 
zoverre hij andere arbeid heeft doen ver-

richten. Maar omgekeerd is hij geen 
loon verschuldigd voor arbeid die niet is 
verricht. In dat geval is hij schadever
goeding verschuldigd in zoverre de werk
nemer loonverlies lijdt doordat de werk
gever zijn verplichting niet nakomt hem 
de bedongen arbeid te doen verrichten. 

Koppelt men het recht op loon los van 
het verrichten van arbeid, dan ontneemt 
men aan de werknemer de rechtsgrond 
om betaling van loon te vorderen voor 
andere arbeid dan die welke in de ar
beidsovereenkomst is bedongen. Want 
dan vindt dat recht zijn grand in de 
overeengekomen arbeid en heeft de 
werknemer geen aanspraak meer, wan
neer de werkgever hem verplicht andere 
arbeid te verrichten. 

Dat is onverenigbaar met het begrip 
loon dat tegenprestatie is voor verrichte 
en niet voor bedongen arbeid. 

Het middel is gegrond. 

• 
• • 

Het derde middel verwijt het arbeids
hof het bestreden vonnis van de arbeids
rechtbank niet nietig te hebben ver
klaard, omdat de zaak niet was medege
deeld aan het openbaar ministerie. 

Om de redenen vermeld in het arrest 
van 27 april 1987 (7) is dit middel even
wei niet ontvankelijk, nu mededeling 
aan het openbaar ministerie niet meer 
vereist is ingevolge de wetswij ziging van 
26 november 1986. 

Conclusie : gedeeltelijke vernietiging. 

ARREST 

(A.R. nr. 8153) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 10 september 1991, op 
verwijzing, door het Arbeidshof te 
Brussel gewezen; 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 12 december 1984 (8); 

Over het derde middel, gesteld als 
volgt: « schending van de artikelen 764, 
eerste lid, 12°, zoals van toepassing v66r 

(7) A.R. nrs. 7740 en 7832 (A.C., 1986-87, nr. 
500). 

(8) A.R. m. 4576 (A.C., 1984·85, nr. 234). 
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zijn wijziging door de wet van 26 novem
ber 1986, en 780, eerste lid, 1° en 4°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, en, voor zo
veel als nodig, van de artikelen 578, 7° 
(zoals gewijzigd bij de wet van 5 decem
ber 1968) en 1138, 5°, van dit we~boek ,~n 
9, 11, 42, to (zoals van toepassmg voor 
zijn wijziging door het K.B. van 7 decem
ber 1983 en de wet van 22 december 
1989) van de wet van 12 april 1965 betref
fende de bescherming van het loon der 
werknemers, 

doordat het bestreden arrest het von
nis van de Arbeidsrechtbank te Tonge
ren d.d. 26 mei 1982 bevestigt inzoverre 
het eiseres veroordeelt tot betaling van 
achterstallig loon en een saldo van ein
dejaarspremie en tevens d~ motieve:n 
van dit vonnis met betrekkmg tot d1e 
veroordeling overneemt, 

terwijl, v66r de wet van 26 november 
t986 tot wijziging van artikel 764, eerste 
lid, t2°, de arbeidsgerechten, ingevolge 
de artikelen 764, eerste lid, t2°, en 578, 
7°, van het Gerechtelijk Wetboek, op 
straffe van nietigheid, verplicht waren 
tot mededeling aan het openbaar minis
terie van een ingestelde vordering, zodra 
die vordering laat blijken van een over
treding van de wetten en besluiten be
treffende de arbeidsreglementering en 
de aangelegenheden onder de bevoegd
heden van de arbeidsgerechten, zelfs al 
steunt die vordering niet uitdrukkelijk 
op die overtreding; uit de st~kke~ van de 
rechtspleging (de dagvaardmg mtgaande 
van verweerder, het tussenvonnis van de 
Arbeidsrechtbank te Tongeren d.d. 6 ja
nuari t982, het vonnis van die rechtbank 
van 26 mei t982) blijkt dat verweerder 
betaling vorderde van achterstallig loon 
en een saldo eindej aarspremie; de aldus 
ingestelde vordering deed blijken van 
het bestaan van een misdrijf, nu de niet
betaling van het loon en van een saldo 
en eindejaarspremie op het tijdstip 
waarop zij dienden te worden beta~ld, 
een overtreding uitmaakt van de artike
len 9 en/of 11 van de wet van 12 april 
1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers, strafbaar gesteld 
door artikel 42, 1 o, van die wet; de eerste 
rechters (de Arbeidsrechtbank te Tonge
ren), derhalve, krachtens de artike~en 
764, eerste lid, 12°, zoals van toepassmg 
op het ogenblik dat zij het vonnis in de
ze zaak velden, en 578, 7°, van het Ge
rechtelijk Wetboek, de vordering, op 
straffe van nietigheid, aan het openbaar 
ministerie dienden mee te delen; ingevol
ge artikel 780, eerste lid, 1° en 4°, van 
voormeld wetboek, het vonnis, op straffe 

van nietigheid, de naam van de magis
traat van het openbaar ministerie die 
zijn advies heeft gegeven en de vermel
ding van dat advies moet bevatten; het 
vonnis van de Arbeidsrechtbank te Ton
geren d.d. 26 mei t982 noch de naam van 
de magistraat van het openbaar ministe
rie die zijn advies heeft gegeven, noch 
de vermelding van dat adies bevat; uit de 
stukken waarop het Hof vermag acht 
te slaan, niet blijkt dat het openbaar mi
nisterie in eerste aanleg advies heeft 
verleend in deze zaak; het vonnis van de 
Arbeidsrechtbank te Tongeren d.d. 26 
mei t982 aldus nietig is wegens scherr
ding van de artikelen 764, eerste lid, 12° 
(zeals van toepassing v66r zijn wijziging 
door de wet van 26 november t986) en 
780, eerste lid, to en 4°, van het Gerechte
lijk Wetboek en, voor zoveel als nodig, 
van de andere wetsbepalingen aange
haald in het middel; zodat het bestreden 
arrest, door dit nietig vonnis te bevesti
gen inzoverre het eiseres veroordeelt tot 
betaling van achterstallig loon en saldo 
eindejaarspremie, en door zich de motie
ven van dit nietig vonnis, die betrekking 
hebben op die veroordeling, over te ne
men, deze nietigheid heeft overgenomen 
en zich aldus deze nietigheid heeft eigen 
gemaakt met het gevolg dat het op zijn 
beurt nietig is wegens schending van de 
artikelen 764, eerste lid, t2°, (zoals van 
toepassing v66r zijn wijziging door de 
wet van 26 november 1986) en 780, eerste 
lid, to en 4°, van het Gerechtelijk Wet
hoek en, voor zoveel als nodig, van de 
andere wetsbepalingen, aangehaald in 
het middel » : 

Overwegende dat het middel ge· 
grond is op de schending van artikel 
764, eerste lid, 12', van het Gerech
telijk Wetboek, in zoverre dit be
paalde dat de vorderingen omschre
ven in artikel 578, 7', aan het 
openbaar ministerie worden meege
deeld; 

Overwegende dat de wet van 26 
november 1986, die op 6 december 
1986 in werking is getreden, voor
noemd artikel 764, eerste lid, 12°, 
heeft gewijzigd door de verwijzing 
naar artikel 587, 7°, te schrappen; 

Overwegende dat de genoemde 
wet, nu zij een wet op de rechtsple
ging is in de zin van artikel 3 van 
het Gerechtelijk Wetboek, van toe-
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passing is op de hangende rechtsge
dingen; 

Overwegende dat, oak al werd het 
middel aangenomen, de rechter 
naar wie de zaak is verwezen, niet
tegenstaande de vernietiging ten ge
volge van het aannemen van het 
middel, zou moeten oordelen dat het 
niet meedelen van de zaak aan het 
openbaar ministerie regelmatig is; 

Dat het middel derhalve bij ge
brek aan belang niet ontvankelijk 
is; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt : « schending van artikel 2 van de 
wet van 12 april 1965 betreffende de be
scherming van het loon der werknemers, 
artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 be
treffende de arbeidsovereenkomsten (v66r 
zijn wijziging door de wet van 17 juli 
1985}, artikelen 1134, 1135, 1142, 1146, 
1147, 1148, 1149, 1150, 1151 van het Bur
gerlijk Wetboek en, voor zoveel als no
dig, van de artikelen 20, 3°, 27, 30, 35, 
tweede lid, 41, 54, § 2, eerste en tweede 
lid, 70, 73, 74 en 85 van vermelde wet 
van 3 juli 1978, 

doordat het bestreden arrest het von
nis a quo bevestigt inzoverre het eiseres 
veroordeelt tot betaling van achterstallig 
loon (29.043 F) en eindejaarspremie 
(20.351 F), dit op grond van de motieven, 
vervat in dit vonnis, en op grand van ei
gen motieven, te weten, samengevat, dat 
eiseres op 16 november 1977 op onrecht
matige wijze verweerder in een lagere 
functie plaatste met verlies van loon; dat 
alhoewel verweerster in de periode van 
16 november 1977 tot aan zijn ontslag 
door eiseres (29 december 1978) de lage
re functie heeft uitgevoerd, hij die een
zijdige wijziging van zijn arbeidsvoor
waarden nooit heeft aanvaard en "dat in 
die omstandigheden de werknemer der
gelijke functiewijziging met loonverlies 
als onbestaande mag beschouwen en dat 
hij het recht heeft langs gerechtelijke 
weg de stipte uitvoering van de oor
spronkelijke overeenkomst te vorderen 
door aanspraak te maken op de lonen 
die hem voor de betw"iste periode nor
maal zouden zijn uitbetaald in zijn 
functie van onderbureelhoofd ", 

terwijl, loon de tegenprestatie is van 
arbeid die door de bediende ter uitvoe
ring van zijn arbeidsovereenkomst wordt 
verricht (artikel 3 .van de in het middel 
vermelde wet van 3 juli 1978, artikel 2 

van de in het middel vermelde wet van 
12 april 1965, artikelen 1134 en 1135 van 
het Gerechtelijk Wetboek), behoudens af
wijkende wettelijke bepalingen (zoals de 
artikelen 20, 3°, 27, 30, 41, 54, § 2, eerste 
en tw"eede lid, 70, 73, 74 en 85 van de wet 
van 3 juli 1978) of afwijkende contrac
tuele bepalingen; derhalve, wanneer de 
werkgever de krachtens de arbeidsover
eenkomst uit te voeren arbeid en het 
daarmee gepaard gaand loon eenzijdig 
wijzigt, zoals in casu een functieverla
ging (van onderbureelhoofd in het agent
schap St-Truiden naar bediende 4° cate
gorie in het agentschap Bree) met loon
verlies, de werknemer voor de periode 
waarin hij de lagere functie uitoefent 
slechts recht heeft, zoals voorgehouden 
door eiseres in haar beroepsbesluiten, op 
het loon voor die lagere functie en niet 
op het loon voor de door hem vroeger 
uitgeoefende hogere functie, zelfs indien 
de eenzijdige wijziging van de arbeids
voorwaarden door de werkgever (functie
verlaging en loonverlaging) onrechtmatig 
is, in de zin van een tekortkoming zoals 
bedoeld in artikel 35, tweede lid van de 
hierboven vermelde wet van 3 juli 1978 
of in de zin van een contractuele tekort
koming, voorzien in de artikelen 1142, 
1146, 1147 tot en met 1151 van het Bur
gerlijk Wetboek, zodat de veroordeling 
van eiseres tot betaling van achterstallig 
loon voor de periode waarin verweerder 
de lagere functie uitoefende en van het 
daarop verschuldigde saldo van de einde
jaarspremie onwettig is (schending van 
de wetsbepalingen, aangehaald in het 
middel) ': 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat eiseres eenzijdig en on
rechtmatig de arbeidsvoorwaarden 
voor verweerder heeft gewijzigd 
door hem de hogere functie van on
derbureelhoofd niet te laten uitoefe
nen, maar dat verweerder in een la
gere functie arbeid heeft verricht; 

Overwegende dat loon de tegen
prestatie is van de arbeid die ter uit
voering van een arbeidsovereen
komst wordt verricht; 

Dat, behoudens afwijkende wette
lijke of contractuele regeling, de 
werknemer geen aanspraak op loon 
heeft voor arbeid die hij, zelfs door 
toedoen van de werkgever, niet 
heeft verricht; 
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Dat, wanneer de werkgever de 
werknemer zelfs onrechtmatig ande
re dan de bedongen arbeid doet ver
richten, de werknemer aanspraak 
heeft op het met de verrichte arbeid 
overeenkomende loon en niet op het 
loon dat de werkgever verschuldigd 
is voor het verrichten van de over
eengekomen arbeid; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet over het recht op ach
terstallig loon en over de kosten; 
beveelt dat van dit arrest melding 
zal worden gemaakt op de kant van 
het gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Arbeidshof te 
Gent. 

18 januari 1993 - 3e. kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Farrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal - Advocaat: mr. Van 
Ommeslaghe. 

Nr. 35 

2e KAMER - 19 januari 1993 

1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT 1.12.1975 - REGLEMENTSBEPALIN
GEN - ART. 12.3.1, TWEEDE LID - ART. 76.2 -
DRAAGWIJDTE. 

2° WEGVERKEER - WEGVERKEERSRE
GLEMENT 1.12.1975 - REGLEMENTSBEPALIN
GEN - ART. 12.3,1, TWEEDE LID - ART. 76.2 -

DRAAGWIJDTE. 

1° en 2° Naar Juid van art. 12.3.1., tweede 
lid, Wegverlceersreglement verplicht 
een verlceersbord Bl op de openbare 
weg of de rijbaan waaruit een wegge
bruiker gereden komt, Jaatstgenoemde 
voorrang te verlenen aan iedere be~ 
stuurder die rijdt op de openbare weg 
of de rijbaan die hij oprijdt; de aanwe
zigheid van een dwarsstreep, gevormd 
door witte driehoeken, als bepaald oor 
art. 76.2 van voormeld reglement, op 
een kruispunt doch voorbij de plaats 
waar die weggebruiker het kruispunt 
oprijdt, brengt niet mee dat die wegge
bruiker eerst vanaf die dwarsstreep 
voorrangplichtig is (1). 

(DECLERCQ) 

(A.R. nr. 5817) 

19 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Holsters - Gelijklui~ 
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal Advocaat: rnr. 
K. Vandenbogaerde, Kortrijk. 

Nr. 36 

2e KAMER - 19 januari 1993 

AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) SCHADE - RA-

MING - PEILDATUM. 

De door een onrechtmatige daad veroor
zaakte schade moet begroot worden 
naar het tijdstip dat dit van het ef-

Noot arrest nr. 35 : 

(1) Cass., 23 mei 1990, A.R. nr. 8096 (A.C., 
1989-90, nr, 547); zie R. POTE, Handboek Ver
keerswetgeving, 1991, II, Hoofdst. XXXIX nr. 
113. ' 
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fectieve herstel ervan zo dicht moge~ 
lijk benadert (1). 

{PIPERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 5930) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 26 juni 1991 in hoger 
beroep gewezen door de Correctio~ 
nele Rechtbank te Tongeren; 

Overwegende dat de voorziening 
enkel gericht is tegen het bestreden 
vonnis in zoverre het uitspraak doet 
over de civielrechtelijke vordering 
van eiseres tegen verweerder, strek
kende tot vergoeding van autoscha
de; 

Over het middel, luidende als volgt : 
schending van de artikelen 97 van de 
Grondwet, 1382, 1383 van het Burgerlijk 
Wetboek, 

Over het eerste onderdeel : 
Overwegende dat de door een on

rechtmatige daad veroorzaakte scha
de moet begroot worden naar het 
tijdstip dat dit van het effectieve 
herstel ervan zo dicht mogelijk be
nadert, d.i. praktisch naar het tijd
stip van de uitspraak, gebeurlijk na 
hager beroep of na een vernietigend 
en verwijzend arrest van het Hof; 

Dat de appelrechters de artikelen 
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet
hoek schenden door uit te gaan van 
het beginsel « dat tenslotte de scha
de dient begroot op de datum van 
het ongeval ( ... ) » nu zij zodoende ei
seres op de veel latere datum van 
hun beslissing niet zo goed mogelijk 
in de toestand kunnen brengen, die 
verder zou bestaan hebben indien 
de fout van verweerder, die tot de 

(1} Cass., 20 sept. 1988, A.R. nr. 1235 (A.C., 
1988-89, nr. 34), en 13 dec. 1988, A.R. nr. 2075 
(ibid., nr. 221); Ph. GALAND, « La reparation 
des dommages aux. v€hicules automoteurs », 
R.G.A.R., 1990, nr. 11650. 

uitspraak op schadeloosstelling aan
leiding gaf, niet gebeurd was; 

. Dat het middel in zoverre gegrond 
lS; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond is om de overige onderdelen 
van het door eiseres aangevoerde 
middel te onderzoeken, vernietigt 
het bestreden vonnis in zoverre het 
uitspraak doet over de civielrechte
lijke vordering van eiseres tegen 
verweerder; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis; veroordeelt verweerder 
in de kosten; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt, zitting hou
dende in hoger beroep. 

19 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. D'Hont - Gelijkluiden
de conclusie van de h. De Swaef, advo
caat-generaal- Advocaat: mr. A. Houte
kier. 

Nr. 37 

2e KAMER - 19 januari 1993 

1° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ - BEVOEGD
HEID - BEOORDELING VAN DE GEESTESTOE
STAND EN VAN DE RECLASSERINGSMOGE
LIJKHEDEN VAN DE GEINTERNEERDE. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - VER· 
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ARTT. 5.4, 6.1 
EN 6.3 - INTERNATIONAAL VERDRAG BUR
GERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN -
ART. 14.3 - BESLISSING VAN COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. 
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3° RECHTEN VAN DE MENS - VER· 
DRAG RECHTEN VAN DE MENS- AR'IT, 5.4, 6.1 
EN 6.3 - INTERNATIONAAL VERDRAG BUR
GERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN -
ART. 14.3 - BESLISSING VAN COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS- AR'IT. 5.4, 6.1 
EN 6.3 - INTERNATIONAAL VERDRAG BUR
GERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN -
ART. 14.3 - BESLISSING VAN COMMISSIE TOT 
BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ. 

5° BESCHERMING VAN DE MAAT
SCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHER
MING VAN DE MAATSCHAPPIJ - BEVOEGD
HEID - DOOR GEYNTERNEERDE GEKOZEN 
GENEESHEER. 

1° De commissie tot bescherming van de 
maatschappij beoordeelt in Ieite of de 
geestestoestand van de gelnterneerde 
voldoende verbeterd is en of de voor
waarden voor zijn reclassering vervuld 
zijn (1). 

2°, 3° en 4° De artt. 5.4, 8.1 en 8.3 
E. V.R.M en 14.3 I. V.B.P.R. zijn niet 
van toepassing op de beslissing van de 
commissie tot bescherming van de 
maatschappij inzake een verzoek tot 
invrijheidstelling van een gei"nterneer~ 
de (2). 

5° Art. 16 Wet Bescherming Maatschap
pij kent aan de commissie tot bescher
ming van de maatschappij niet de be
voegdheid toe de geneesheer aan te 
stellen die de wet de geYnterneerde 
toelaat zelf te kiezen (3). 

(L ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 7255) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 5 november 1992 

(1) Cass., 26 maart 1986, A.R. nr. 4919 (A. C., 
1985-86, nr. 472). 

(2) Cass., 26 maart 1985, A.R. nr. 9422 (A.C., 
1984-85, nr. 455), en 23 jan. 1990, A.R. nr, 4056 
(ibid., 1989-90, nr. 321). 

(3) Zie : Antwerpen, 19 juni 1975, R. W., 
1975-76, 1821, noot L, HUYBRECHTS. 

gewezen door de commissie tot be
scherming van de maatschappij, in
gesteld bij de psycbiatriscbe afde
ling van de gevangenis te Vorst; 

Gelet op eisers memorie waarvan een 
door de griffier van het Hof voor eenslui
dend verklaarde kopie aan dit arrest is 
gehecht en daarvan deel uitmaakt; 

Over het derde middel: 

Overwegende dat de commissie 
tot bescberming van de maatscbap
pij in feite oordeelt of de geestestoe
stand van de ge1nterneerde voldoen
de verbeterd is en of de voorwaar
den voor zijn reclassering zijn ver
vuld; 

Dat bet Hof niet bevoegd is om na 
te gaan of de commissie die gege
vens a! dan niet op een oordeelkun
dige marrier beeft beoordeeld; 

Dat bet middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het eerste, het tweede en het 
vierde middel samen : 

Overwegende dat de commissie 
tot bescberming van de maatscbap
pij met de redenen weergegeven in 
bet tweede middel en met de consi
derans dat artikel 6.3 van bet 
E.V.R.M. te dezen geen toepassing 
vindt omdat de ge1nterneerde die op 
grond van artikel 18 van de wet van 
1 juli 1964 voor de commissie ver
schijnt geenszins een persoon is die 
« wegens een strafbaar feit wordt 
vervolgd », eisers verweer beant
woordt; 

Overwegende dat de beslissing 
van de commissie tot bescherming 
van de maatscbappij, uitspraak 
doende op een verzoek tot invrij~ 
heidstelling van een gelnterneerde, 
niet bet kenmerk beeft van een be
slissing op een vordering tot bet 
vaststellen van burgerlijke of politie· 
ke rechten en verplichtingen en 
evenmin van een beslissing op een 
strafvervolging; 
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Overwegende dat de artikelen 5.4, 
6.1, 6.3 van het E.V.R.M. en 14.3 van 
het internationaal verdrag van 19 
december 1966 inzake burgerrechten 
en politieke rechten te dezen geen 
toepassing vinden; 

Overwegende dat artikel 16 van 
de wet tot beschering van de maat
schappij tegen de abnormalen en de 
gewoontemisdadigers bepaalt dat in 
de gevallen bedoeld in de artikelen 
14 en 15 van die wet, de geinter
neerde « zich ook kan Iaten onder
zoeken door een geneesheer naar 
zijn keuze en diens advies overleg
gen »; 

Overwegende dat eiser betoogt 
dat de geneesheer die de wet hem 
toelaat zelf te kiezen, had dienen te 
worden aangesteld door de commis
sie tot bescherming van de maat
schappij; 

Overwegende dat de wet aan de 
commissie dergelijke bevoegdheid 
niet toekent; 

Overwegende dat eisers middelen 
niet ontvankelijk zijn in zoverre zij 
grieven afleiden uit de moeilijkheid 
die eiser ondervindt om het honora
rium te betalen van die door hem 
zelf te kiezen geneesheer, nu die 
grieven niet gericht zijn tegen de 
bestreden beslissing; 

Dat de middelen niet kunnen wor
den aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiille of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening. 

19 januari 1993 - ze kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, .voorzitter - Ver
slaggever: de h. De Peuter - Gelijklui
dende conclusie van de h. De Swaef, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
Van -~ompaey, _Turn4out. 

Nr. 38 

2e KAMER - 19 januari 1993 

1° VOORLOPIGE HECHTEN!S - vooR
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - VERZOEK -
AFWIJZING - REDENEN - TOEPASSELIJKE 

WET, 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - vooR
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - SAMENSTEL
LING VAN HET VONNISGERECHT DAT UIT
SPRAAK DOET OVER HET VERZOEK TOT 
VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING. 

3° VOORLOPIGE HECHTEN!S - vooR-
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING 
E.V.R.M. - DRAAGWIJDTE. 

ART. 6,1. 

4° RECHTEN VAN DE MENS - VER

DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 -
VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLOPIGE IN

VRIJHEIDSTELLING. 

1 o Art. 97 Gw. is, in zoverre het betrek
king heeft op de motivering van de be
slissing, niet van toepassing op de von
nisgerechten die uitspraak doen over 
een verzoek tot voorlopige invrijheid
stelling ( 1). 

2° Een magistraat die als lid van het on
derzoeksgerecht rzitspraak heeft ge
daan over de voorlopige hechtenis, kan 
zitting nemen in het vonnisgerecht dat 
uitspraak moet doen over een verzoek 
tot voorlopige invrijheidstelling (2). 

3° en 4° Art. 6.1 E. V.R.M. is niet van toe
passing op de vonnisgerechten die uit
spraak doen over een verzoek tot voor
lopige invrijheidstelling (3). 

(1) Cass,, 22 jan. 1991, A.R. nr. 5266 (A.C., 
1990-91, nr. 270). 

(2) Cass., 13 sept. 1989, AR. nr. 7724 (A.C., 
1989-90, nr. 32). 

(3) Cass., 25 juli 1990, A.R. nr. 8467 (A.C., 
1989-90, nr._ 643). _ 
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(PLICHON) 

ARREST 

(A.R. nr. P. 93.0062. N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 januari 1993 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Over het tweede middel: 

Overwegende dat artikel 97 van 
de Grondwet niet toepasselijk is in
zake voorlopige hechtenis; 

Overwegende dat over het boger 
beroep ingesteld tegen het vonnis 
van de correctionele rechtbank, ge
wezen overeenkomstig artikel 27 
van de wet op de voorlopige hechte
nis, uitspraak wordt gedaan door de 
kamer van hager beroep in correc
tionele zaken; 

Dat aldus artikel 30, § 1, van die 
wet te dezen regelmatig wordt toe
gepast; 

Overwegende dat een magistraat 
die, als lid van het onderzoeksge
recht, uitspraak heeft gedaan over 
de voorlopige hechtenis, zitting kan 
nemen in het vonnisgerecht dat uit
spraak moet doen over een door de 
beklaagde ingediend verzoek tot 
voorlopige invrijheidstelling; 

Overwegende dat artikel 6.1 
E.V.R.M. dat enkel betrekking heeft 
op de rechtscolleges die uitspraak 
doen over betwistingen over burger
lijke rechten en verplichtingen of 
over de gegrondheid van een inge
stelde strafvordering niet van toe
passing is op het vonnisgerecht dat, 
zoals te dezen,enkel uitspraak doet 
over een verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling; dat een beslissing 
over een verzoek tot voorlopige in
vrijheidstelling geen vaststelling van 
een burgerlijk recht is in de zin van 
artikel 6.1 E.V.R.M. noch een uit
spraak is over de gegrondheid van 
een ingestelde strafvervolging; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiiHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

19 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Holsters - Gelijkluidende conclu
sie van de h. De Swaef, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. H. Rieder, Gent. 

Nrs. 39, 39bis, 39ter 

2e KAMER - 20 januari 1993 

1° VEROORDELING MET UITSTEL EN 
OPSCHORTING VAN DE VEROOR
DELING - GEWOON UITSTEL - DUUR -
ONWE'ITIGHEID - VERNJETIGING - OMV ANG. 

20 STRAF - ALGEMEEN - STRAF EN MAAT

REGEL - WETriGHEID - MAATREGEL - GE
WOON UITSTEL - DUUR - ONWETriGHEID -
VERNIETIGING - OMV ANG. 

3° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VER
DACHTE - GEWOON UITSTEL - DUUR - ON
WE'ITIGHEID. 

4o BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - BURGERLIJKE PARTIJ - BURGER
LJJKE PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJK
HEID - BELANG - BEGRIP. 

5° GEMEENSCHAP EN GEWEST -
STEDEBOUW - GEWEST - BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ 
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- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING - ONT
VANKELIJKHEID - BELANG - BEGRIP. 

6° STEDEBOUW - HERSTEL VAN PLAATS 
IN DE VORIGE STAAT - STRAFZAKEN - VCR
DERING VAN DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR 
- MAATREGEL BEVOLEN DOOR DE STRAF
RECHTER - AARD VAN DE BESLISSING, 

7° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - BEKLAAGDE - STE
DEBOUW - VORDERING VAN DE GEMACHTIG· 
DE AMBTENAAR - HERSTEL VAN PLAATS IN 
DE VORIGE STAAT - DWANGSOM - BESLIS
SING VAN DE STRAFRECIITER - STRAF - ON
WETI'IGHEID - GEVOLG. 

8° STEDEBOUW - HERSTEL VAN DE 
PLAATS IN DE VORIGE STAAT - STRAFZAKEN 
- VORDERING VAN DE GEMACHTIGDE AMB
TENAAR - DWANGSOM - BESLISSING VAN 
DE STRAFRECHTER - STRAF - ONWE'ITIG· 
HElD - VERNIETIGING - OMVANG. 

9° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - HERSTELPLICHT 
- ALGEMEEN - WIJZE VAN HERSTEL - HER
STEL IN NATURA. 

10° BURGERLIJKE RECHTSVORDE-
RING - BURGERLIJKE PARTIJ - VORDE
RING - HERSTEL IN NATURA - RECHT VAN 
DE SCHADELIJDER. 

11° STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS 
IN DE VORIGE STAAT - BETALING VAN EEN 
MEERW AARDE - DERDE BENADEELDE -
RECHT OP HERSTEL - HERSTEL IN NATURA 
- WETI'IGHEID - VOORWAARDE. 

12o WETTEN, DECRETEN, ORDON· 
NANTIEN, BESLUITEN - ALGEMEEN 
- CODIFICATIE - MISDRIJVEN - SANCTIES 
- WETIELIJKE GRONDSLAG, 

13° WETTEN, DECRETEN, ORDON· 
NANTIEN, BESLUITEN - WERKING IN 

DE TIJD - STEDEBOUW -WAALS WETBOEK. 

14° STEDEBOUW - SANCTIES - WAALS 
WETBOEK - WERKING IN DE TIJD. 

15° STEDEBOUW - HERSTEL VAN PLAATS 
IN DE VORIGE STAAT - BEVOEGDE BESTUUR
LIJKE OVERHEID - VORDERING - VORM. 

16° BURGERLIJKE RECHTSVORDE· 
RING - BURGERLIJKE-PARTIJ - BURGER
LIJKE PARTIJSTELLING - STEDEBOUW - GE
MACHTIGDE AMBTENAAR - ONTVANKELIJK
HEID. 

17° STEDEBOUW - HERSTEL VAN PLAATS 
IN DE VORIGE STAAT - GEMACHTIGDE AMB
TENAAR - VORDERING - VORM - BURGER
LIJKE-PARTIJSTELLING - ONTVANKELIJK
HEID. 

1 o, 2° en 3° In de regel he eft de vernieti~ 
ging wegens onwettigheid van het uit~ 
stel, een maatregel die betrekking 
heeft op de tenuitvoerlegging van de 
straf, vernietiging van de volledige ver
oordeling tot gevolg wegens de band 
tussen de strafmaat en die maatregel 
(!). (Probatiewet.) (Eerste zaak.) 

4° en 5° Aangezien de voor de strafrech
ter ingestelde burgerlijke rechtsvorde
ring enkel strekt tot herstel van de ei~ 
gen schade die door een misdrijf werd 
veroorzaakt, behoort zij enkel aan de
gene die rechtstreeks en persoonlijk 
door het misdrijf is benadeeld (2); der
halve is inzake stedebouw de burger
lijke-partijstelling van het Gewest ai
leen ontvankelijk als de vordering van 
dat Gewest niet strekt tot vrijwaring 
van het algemeen belang van de ge
meenschap, maar tot herstel van scha~ 
de aan de particuliere belangen van 
dat Gewest (3) (11). (Art. 63 Sv.; artt. 3 
en 4 V.T.Sv.) (Eerste en derde zaak.) 

6° Wanneer de gemachtigde ambtenaar 
inzake ruimtelijke ordening het straf
gerecht heeft gevorderd om ter vrijwa
ring van het algemeen belang van de 
gemeenschap, het herstel van de 
plaats in de vorige staat te bevelen, 
eventueel met dwangsom (4), valt de 

{1) Zie Cass., 26 juni 1991, A.R. nr. 9003 
1 (A. C., 1990-91, nr. 559). 

(2) Zie Cass., 16 okt. 1991, A.R. nr. 9048 
(A.C., 1991-92, nr, 93), en 16 dec. 1992, A.R. nr. 
140 (ibid., 1993, nr. 797). 

(3) Zie Cass., 25 april 1984, A.R. nr. 3504 
(A.C., 1983-84, nr, 492). 

(4) Ofschoon het door het strafgerecht bevo
len herstel van de plaats in de vorige staat on
der de strafvordering valt, kan bij die maatre
gel van burgerrechtelijke aard een dwangsom 
worden opgelegd Ben. GH., 6 feb. 1992, in za
ken Nusgens, Cox t. Waals Gewest; Cass., 20 
mei 1992, A.R. nr. 7156 (A.C., 1991-92, nr. 493). 

(11) Zie noot 11 op blz. 77 en volgende. 
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beslissing van de strafrechter waarbij 
die vordering wordt toegewezen, onder 
de strafvordering, niettegenstaande 
het burgerlijk karakter van de maatre
gel, waarvan de uitspraak in een der
gelijk geval door de wet wordt voorge
schreven als verplichte aanvulling van 
de strafrechtelijke veroordeling (5) 
(11). (Artt. 44, § 1, 64 en 65, Wet Ruim
telijke Ordening en Stedebouw; artt. 
41, § 1, 66 en 67 Waals Wetboek Ruim
telijke Ordening en Stedebouw.) (Eer
ste en derde zaak.) 

7° en 8° Wanneer de gemachtigde ambte
naar inzake ruimtelijke ordening het 
strafgerecht heeft gevorderd om het 
herstel van de plaats in de vorige staat 
te bevelen en een dwangsom op te leg
gen (4), en de strafrechter, benevens 
de straf, die vorderingen heeft toege
wezen, heeft vernietiging van de be~ 
slissing waarbij de beklaagde tot een 
straf wordt veroordeeld de vernietiging 
tot gevolg van de beslissing waarbij 
het herstel van de plaats in de vorige 
staat wordt bevolen, welke maatregel 
door de wet wordt voorgeschreven als 
verplichte aanvulling van de strafrech
telijke veroordeling, a/soak van de be~ 
slissing waarbij de beklaagde een 
dwangsom wordt opgelegd (11). (Art. 1, 
§ 1, Eenvormige wet behorende bij de 
Benelux-Overeenkomst houdende een
vormige wet betreffende de dwangsom, 
te 's~Gravenhage ondertekend op 26 
nov. 1973 en goedgekeurd bij de wet 
van 31 jan. 1980; art. 1385bis, eerste 
lid, Ger.W.; artt. 44, § 1, 64 en 65, Wet 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw; 
artt. 41, § 1, 66 en 67, Waals Wetboek 
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw) 
(Eerste zaak.) 

go en 10° Hij die schade lijdt ten gevolge 
van een onrech tmatige daad heeft het 
recht het herstel in natura te vorde~ 
ren, wanneer zulks mogelijk is en 
geen rechtsmisbruik oplevert; de rech
ter vermag dus in de regel zulks te be
velen, onder meer door aan de schade
verwekker maatregelen op te Jeggen 
om een einde te maken aan de schade~ 

(5) Cass., 26 april 1989, A.R. nr. 5930, volt. te
rechtz. (A.C., 1988-89, nr. 486) met concl. O.M. 
(Bull. en Pas., 1989, I, nr. 486); 15 nov, 1989, 
A.R nr. 7597, en 13 dec. 1989, A.R. nr. 7156 
(ibid., 1989-90, nrs. 164 en 236). 

(11) Zie noot 11 op blz._77 en volgende. 

lijke toestand (6). (Artt. 1382 en 1383 
B.W.) (Tweede zaak.) 

11 o Ofschoon de wetten inzake stede
bouw de rechten van de burgerlijke 
partij in geval van rechtstreeks herstel 
beperken tot de door de bevoegde 
overheid gekozen wijze van herstel, is 
het de derde benadeelde daarom niet 
verboden herstel in natura te eisen, 
wanneer het bestuur heeft nBgelaten 
een van de maatregelen te vorderen 
waartoe die wetten hem het recht ge
ven (7) (11). (Artt. 1382 en 1383 B.W.; 
art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw, art. 67, § 1, Waals Wet
hoek van Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw.) (Tweede zaak.) 

12° De wettelijke grondslag van de ver
oordeling wegens een misdrijf, om
schreven in een besluit tot codificatie 
van wetgevende en verordende bepa
lingen, is niet het codificatiebesluit, 
doch de gecodificeerde wettelijke bepa
lingen (8). (Derde zaak.) 

13" en 14° De artt. 41, 42, 66 en 67 Waals 
Wetboek Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw zijn van toepassing op feiten, 
die zijn gepleegd v66r 14 mei 1984, da
tum van het besluit van de Waalse Ge~ 
westexecutieve houdende de bovenge
noemde codificatie, doch na 15 feb. 
1971, dag van inwerkingtreding van de 
artt. 44, 45, 64 en 65 Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw, gewijzigd bij 
de wet van 22 dec. 1970, met dien ver~ 
stande dat de bovengenoemde artt. 41, 
42, 66 en 67 van het Waalse Wetboek 
overeenkomen met, respectievelijk, de 
artt. 44, 45, 64 en 65 van bovengenoem
de wet (9). (Derde zaak.) 

15°, 16° en 17° Ofschoon de vordering van 
de gemachtigde ambtenaar inzake 
ruimtelijke ordening tot herstel van de 

(6) Zie Cass., 26 juni 1980 (AC., 1979-80, nr. 
686) en concl. eerste adv.-gen. Velu, toen adv.
gen. 

(7) Zie concl. O.M. bij Cass., 26 april 1989, 
A.R. nr. 5930 (A.C., 1988-89, nr. 486), inz. biz. 
895, nr. 26. 

{8) Cass., 13 dec. 1989, A.R. nr. 7156, aange
haald in noot 5, 

(9) Zie Cass., 13 dec. 1989, A.R. nr. 7156, aan
gehaald in de noten 5 en 8. 

(11) Zie noot 11 op biz. 77 .en volgende. 



Nr. 39, 39bis, 39ter HOF VAN CASSATIE 77 

plaats in de vorige staat aan geen 
vormvereisten is onderworpen (10}, is 
het hem nachtans verboden zich daar
toe burgerlijke-partij te stellen; de 
strafrechter zou die burgerlijke partij
stelling niet ontvankelijk moeten ver
klaren; de gemachtigde ambtenaar zou 
immers niet kunnen beweren persoon
Jijk te zijn benadeeld door het misdrijf 
en dus partij in het geding zijn, aange
zien zijn vordering tot herstel van de 
plaats in de vorige staat sleohts de uit
oefening is van een keuze die de wet 
hem in zijn hoedanigheid gelaten heeft 
(11). (Art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Or
dening en Stedebouw; art. 67, § 1, 
Waals Wetboek Ruimtelijke Ordening 
en Stedebouw.) (Derde zaak.) 

(10) Zie Cass,, 9 dec. 1992, A.R. nr. 186 (A.C., 
1993, nr. 781}. 

(11) De geannoteerde arresten bieden geen 
nieuwe oplossingen voor de stedebouwkundige 
vraagstukken waarover ze uitspraak doen; het 
belang ervan ligt vooral in de motivering van 
die oplossingen waarvan de draagwijdte vaak 
wordt miskend. 

Wanneer de gemachtigde ambtenaar het 
herstel van de plaats in de vorige staat heeft 
gevorderd, valt de beslissing van de strafrech
ter waarbij die vordering wordt toegewezen, 
onder de strafvordering. Die - oude maar 
soms betwiste - regel blijkt niet meer te wor
den betwist nadat bet Hof ze andermaal, in 
voltallige terechtzitting, op 26 april 1989 heeft 
bekrachtigd (A.R. nr. 5930, A.C., 1988-89, nr. 
486 en cone!. O.M., Bull. en Pas., 1989, I, nr. 
466). 

Nochtans bleven de juridische gevolgen die 
in deze regel impliciet besloten liggen of eruit 
kunnen worden afgeleid een twistpunt. Gere
geld verklaarden hoven van beroep de burger
lijke-partijstelling van de gemachtigde ambte
naar of het « door de gemachtigde ambtenaar 
vertegenwoordigde » gewest, of zelfs van beide 
samen, ontvankelijk. 

Uit de geannoteerde arresten, inzonderheid 
in de eerste en de derde zaak, blijkt overdui
delijk dat die beslissingen onwettig zijn. De 
burgerlijke-partijstelling voor bet strafgerecht 
is geen wondermiddel; bet is een procedure 
die enkel openstaat voor hen die kunnen be
weren benadeeld te zijn door een misdrijf (art. 
63 Sv.), het is de rechtsvordering tot herstel 
van de door een misdrijf veroorzaakte schade, 
en die luidens art. 3 V.T.Sv. behoort aan hen 
die de schade hebben geleden en die, krach
tens art. 4 van genoemde wet terzelfder tijd en 
voor dezelfde rechters kan worden vervolgd 
als de strafvordering. 

De vorderingen van degene die de burger
lijke rechtsvordering mstelt vallen onder die 

(Zie vervolg noot op volgende kolom) 

(Eerste zaak) 

(VANDER HEIJDEN T. WAALS GEWEST) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9672) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 december 1991 in 
het Duits gewezen door het Hof van 
Beroep te Luik en gelet op de in de
zelfde taal gestelde voorziening; 

Gelet op de op 19 maart 1992 door 
de eerste voorzitter van het Hof ge
geven beschikking waarbij wordt 

burgerlijke rechtsvordering evenals de beslis
singen van de strafrechter waarbij die vorde
ringen worden toegewezen. 

Er kan geen sprake van zijn dat ze tot de 
strafvordering zouden behoren. Strafvordering 
en burgerlijke rechtsvordering bestaan voor 
bet strafgerecht naast elkaar, zonder meer. 

Het kan gebeuren dat een overtreding van 
de stedebouwwet de particuliere belangen van 
een gewest schaadt en schade berokkent aan 
het Gewest. In een dergelijk geval kan het ge
west zich, zoals iedere benadeelde, burgerlijke 
partij stellen, maar voor de ontvankehjkheid 
ervan gelden de volgende vereisten ; 

1. bet gewest moet wettelijk worden verte
genwoordigd, d.w.z. bet moet worden vertegen
woordigd door de Executieve en de burgerlijke 
rechtsvordering moet worden ingesteld na
mens de Executieve, ten verzoeke van bet 
door deze aangewezen lid (artt. 3 en 82 bijz. 
wet van 8 aug. 1980; Cass., 20 feb. 1992, A.R. 
nr. 9061, en 17 juni 1992, A.R. nr. 9768, A.C., 
199·1-92, nrs, 327 en 545); 

2. er moet schade aan de particuliere belan
gen van het gewest kunnen worden aange
voerd, namelijk een schade, onderscheiden 
van de aantasting van het algemeen belang 
van de gemeenschap. 

De wetten inzake stedebouw dragen de zorg 
voor het algemeen belang van de gemeenschap 
in een gewest niet op aan dat gewest; die taak 
is opgedragen aan de gemachtigde ambtenaar 
en, op diens vordering, aan bet O.M., in die 
zin dat, als bet strafgerecht de vordering van 
de gemachtigde ambtenaar niet toewijst of 
zijn beslissing onwettig is, bijvoorbeeld omdat 
bet geen uitspraak doet over de dwangsom die 
eveneens was gevorderd, bet de taak van bet 
O.M. lS de bij de wet bepaalde beroepen m te 
stellen. 

Een beroep van de gemachtigde ambtenaar 
zou al evenmm als zijn burgerhjke partljstel 

{Z1e vervolg noot op volgende- biz) 
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beslist dat de rechtspleging vanaf de 
terechtzitting in het Frans zal wor
den gevoerd; 

I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de op de strafvorde
ring gewezen beslissing : 

a) waarbij eiser vrijgesproken 
wordt van de telastlegging 3 en 
waarbij beslist wordt dat het hof 
van beroep geen kennis genomen 
heeft van de telastlegging dat de 
werkzaamheden zijn voortgezet on
clanks het bevel tot stopzetting : 

Overwegende dat de voorziening 
niet ontvankelijk is bij gebrek aan 
belang; 

(Vervolg noot van vorige biz.) 

ling ontvankelijk zijn. Die ambtenaar is bet 
gewest niet, valt er niet mee samen en is er
van te onderscheiden; zoals bet derde geanno
teerde arrest (derde zaak) uitdrukkelijk zegt, 
« zou de gemachtigde ambtenaar niet kunnen 
beweren persoonlijk te zijn benadeeld door 
bet misdrijf en dus partij in bet geding zijn, 
aangezien zijn vordering tot herstel van de 
plaats in de vorige staat, die aan geen vorm~ 
vereisten is onderworpen, slechts de uitoefe~ 
ning is van een keuze die de wet hem in zijn 
hoedanigheid gelaten heeft », 

Waarom die tussenkomst van de gemachtig~ 
de ambtenaar in bet strafproces, waarom die 
stap, die keuze, die kunnen overkomen als een 
inmenging in de uitoefening van de strafvorde~ 
ring? Het antwoord op deze - vaak .gestelde 
- vraag is te vinden in de parlementa1re voor~ 
bereiding van de wet van 22 dec. 1970 tot wij~ 
ziging van de Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw (Pasin., 1970, blz. 2058, 1e kol.) Uit 
die voorbereiding blijkt dat de wetgever . het 
grondwettelijk beginsel van de scheiding der 
machten geerbiedigd wilde zien. 

Indien hij slechts Mn maatregel op het oog 
zou hebben gehad, dan zou hij ongetwijfeld 
niet hebben geaarzeld om de rechter te ver~ 
plichten de maatregel ambtshalve te bevelen. 
V66r de wijziging door de wet van 22 dec. 1970 
bepaalde art. 65 Wet Ruimtelijke Ordening en 
Stedebouw dat « benevens de straf, de recht~ 
bank indien daartoe grand bestaat, beveelt de 
plaat~ in de vorige staat te herstellen ». Die 
tekst welke hoven aile verdenking van on
grondwettigheid stand, kon behouden blijven, 
Het bezwaar, gebaseerd op de scheiding der 
machten, is maar gerezen omdat de wetgever, 
die de vroegere regeling wilde versoepelen, bet 
enkele herstel van de plaats in de vorige staat 
heeft vervangen door een waaier van maatre
gelen, waartussen moet worden gekozen. Aan-

{Zie vervolg noot op volgende kolom) 

b) waarbij eiser wordt veroordeeld 
wegens de telastleggingen 1 en 2 : 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van artikel 8 van de wet 
van 29 juni 1964 betreffende de opschor
ting, het uitstel en de probatie: 

Overwegende dat het arrest eiser 
veroordeelt tot een gevangenisstraf 
van 8 dagen met uitstel gedurende 
vijf jaar en tot een geldboete van 
1.000 frank; 

Overwegende dat de duur van het 
uitstel niet meer dan drie jaar mag 
bedragen voor de gevangenisstraf-

gezien de keuze een beoordelb;g van de oppor~ 
tuniteit insloot op een geb1ed dat tot de 
bevoegdheid van bet bestuur, dus van de Uit~ 
voerende Macht, behoorde, kon de wet die 
keuze niet overlaten aan de rechter (zie noot 
Jean Sace, arrest van bet Hof van Beroep te 
Bergen van 20 jan. 1982, J.T., 1982, biz. 481). 

Het huidige art. 65 Wet Ruimtelijke Orde
ning en Stedebouw is een schoolvoorbeeld van 
het samengaan van de drie Staatsmachten, die 
elk hun eigen grondwettelijke bevoegdh~de~ 
uitoefenen en elkaars bevoegdheden eerbierli
gen. Het heeft aan bet Hof de gelegenheid ge
geven om inzake stedebouw toepassing te rna
ken van een rechtspraak die al lang bestond 
op andere gebieden, onder meer betreffende 
art. 107 Gw. In de geest van dezelfde beginse
len heeft bet Hof beslist dat het tot de be
voegdheid van de Rechterlijke Macht behoort 
de vordering van de gemachtigde ambtenaar 
op haar externe en interne wettigheid te toet
sen en te onderzoeken of ze strookt met de 
wet dan wel op machtsoverschrijding of 
machtsafwending berust, terwijl het niet aan 
de rechter staat de opportuniteit van die vor
dering te beoordelen (Cass., 4 dec. 1990, A.R. 
nr. 3363, A.C., 1990-91, nr. 176). 

Wanneer de vordering van de gemachtigde 
ambtenaar strookt met de wet, is zij bindend 
voor de rechter, zoals zij, voor het rechtstreek
se herstel, bindend is voor de derde benadeel
de. 

Uit art. 65, § 1, vierde lid, Wet Ruimtelijke 
Ordening en Stedebouw blijkt dat alleen de 
keuze van het bestuur de rechten van de bur
gerlijke partij bep"erkt. Wanneer het bestuur 
gekozen heeft voor Mn wijze van rechtstreeks 
herstel, mag de burgerlijke partij geen andere 
wijze van rechtstreeks herstel kiezen. Als het 
bestuur geen enkele keuze doet, geen enkele 
vordering instelt, ontneemt dat verzuim de 
derde benadeelde vanzelfsprekend niet het 
recht op herstel in natura. Dat wordt uitdruk
kelijk beslist in het tweede geannoteerde ar
rest (tweede za,ak). 
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fen die zes maanden niet te hoven 
gaan; 

Overwegende dat in de regel de 
onwettigheid van het uitstel, een 
maatregel die betrekking heeft op 
de tenuitvoerlegging van de straf, 
vernietiging van de volledige veroor
deling tot gevolg heeft wegens de 
band tussen de strafmaat en boven
genoemde maatregel; 

II. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
het herstel van de plaats in de vori
ge staat wordt bevolen en eiser ver
oordeeld wordt tot een dwangsom 
van 5.000 frank per dag vertraging : 

Overwegende dat, enerzijds, het 
proces-verbaal van de terechtzitting 
van 25 juni 1990 van de Correctione
le Rechtbank te Eupen vermeldt dat 
het « W aalse Gewest - Dienst Ste
debouw >> zich burgerlijke partij 
heeft gesteld; dat, anderzijds, het ar
rest, na de naam te hebben vermeld 
van de « directeur van het Bestuur 
voor de Ruimtelijke Ordening en de 
Stedebouw », de schade vaststelt die 
het plan van eiser « toebrengt aan 
het natuurbeschermingsgebied » in 
de Hoge Venen; 

Dat uit die vermeldingen valt af 
te leiden dat het Waalse Gewest niet 
in zijn particuliere belangen is ge
schaad of dat het zodanige schade 
zelfs maar heeft aangevoerd, maar 
dat de gemachtigde het herstel van 
de plaats in de vorige staat samen 
met een dwangsom heeft gevorderd 
ter vrijwaring van het algemeen be
lang van de gemeenschap; 

Overwegende dat de beslissing 
van het hof van beroep waarbij die 
vordering wordt toegewezen onder 
de strafvordering valt; 

Dat vernietiging van de beslissing 
waarbij eiser tot een straf wordt 
veroordeeld de vernietiging tot ge
volg heeft van de beslissing waarbij 
het herstel van de plaats in de vori
ge staat wordt bevolen, welke maat
regel door de wet wordt voorge
schreven als verplichte aanvulling 
van de strafrechtelijke veroordeling, 

alsook van de beslissing waarbij ei
ser een dwangsom wordt opgelegd; 

III. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen het Waalse Gewest, in 
het arrest « burgerlijke partij » ge
noemd: 

Overwegende dat het herstel van 
de plaats in de vorige staat de enige 
door het arrest bevolen burgerrech
telijke maatregel is; dat uit de bo
venstaande overwegingen blijkt dat 
die maatregel behoort tot de straf
vordering; 

Dat het arrest dus geen enkele be
slissing bevat op een zogenaamde 
civielrechtelijke vordering van het 
Waalse Gewest en dat, derhalve, de 
ertegen gerichte voorziening geen 
bestaansreden heeft; 

Om die redenen, ongeacht de me
marie die op de griffie van het Hof 
is ingekomen op 20 augustus 1992, 
dat is buiten de bij artikel 420bis, 
tweede lid, van het Wetboek van 
Strafvordering bepaalde termijn, 
vernietigt het bestreden arrest, be
halve in zoverre het eiser vrij
spreekt van de telastlegging 3 en be
slist dat het hof van beroep gee'p. 
kennis genomen heeft van de telast
legging dat de werkzaamheden zijn 
voortgezet ondanks het bevel tot 
stopzetting; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde arrest; veroordeelt eiser in de 
helft van de kosten en laat de overi
ge helft ten laste van de Staat; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het anders samengestelde Hof van 
Beroep te Luik, zitting houdende in 
het Duits. 

20 januari 1993 - ze kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
tert- Verslaggever: mevr. Jeanmart -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. H.G. Veiders, Verviers. 
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(Tweede zaak) 

(GAILLARD T. LEDUC, LEBON) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9817) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 3 februari 1992 door 
bet Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar~ 
tikelen 65, 66 en 67 van het Waalse Wet
hoek van Ruimtelijke Ordening en Ste
debouw, luidend als volgt: wanneer de 
gemachtigde ambtenaar en/of het college 
van burgemeester en schepenen geen 
vergoeding, aanpassingswerken of her
stel van de plaats in de vorige staat heb
ben gevorderd voor de strafrechter (wat 
te dezen het geval is), is de burgerlijke 
partij gerechtigd het rechtstreekse her
stel of herstel in natura te vorderen (Zie 
« Le constructeur et le fabricant non 
vendeur face au droit », in het verslag 
van de Commission Universite de Liege 
et Palais van 14.3.1992, blz. 161, en Bur· 
gerlijke Rechtbank Brussel, 15 januari 
1975, R. W:, 1975-1975, kol. 137, en Brus
sel, 3 december 1975, R.W:, 1975-1976, 
kol. 2011 en opm.) (Zie ook Stukken Se
naat, zitting 1969·1970, nr. 525; Travaux 
de Ia faculte de droit de N amur; « Ame· 
nagement du Territoire et Urbanisme » ). 
(Zie oak het niet gepubliceerde vonnis in 
deze zaak, op 6 december 1985 gewezen 
door de Correctionele Rechtbank te Luik 
(13e kamer) : 

Overwegende dat bij die scbade 
lijdt ten gevolge van een onrechtma
tige daad bet recbt beeft bet berstel 
in natura te vorderen, wanneer 
zulks mogelijk is en geen rechtsmis
bruik oplevert; dat de recbter zulks 
dus in de regel vermag te bevelen, 
onder meer door aan de schadever
wekker maatregelen op te leggen 
om een einde te maken a an de scha
delijke toestand; 

Overwegende dat artikel 67 van 
bet Waalse Wetboek van Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw welis
waar bepaalt dat de recbten van de 
burgerlijke partij in geval van recbt
streeks berstel beperkt zijn tot de 

door de bevoegde overbeid gekozen 
wijze van herstel, maar daarom de 
benadeelde niet verbiedt berstel in 
natura te eisen, wanneer het be
stuur heeft nagelaten een van de 
sub 1' tot 3' van dat artikel opgesom
de maatregelen te vorderen; 

Overwegende dat het arrest, door 
de vordering van de burgerlijke par
tij af te wijzen op de enkele grand 
dat laatstgenoemde " - wegens bet 
stilzwijgen van de bevoegde over
heid geen aanpassingswerken 
kan vorderen », a an het voormelde 
artikel 67 een draagwijdte geeft die 
bet niet beeft; 

Dat bet middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt bet be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; veroordeelt de verweerders in 
de kosten; verwij st de zaak naar het 
Hof van Beroep te Bergen. 

20 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit~ 
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit~ 
ter - Verslaggever: mevr. Jeanmart -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie~ 
kendael, advocaat·generaal - Advocaat: 
mr. E. Gregroire, Luik. 

( Derde zaak) 

(WERY T. WAALS GEWEST E.A.} 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9894) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 16 maart 1992 door 
bet Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

A. In zoverre de voorziening ge
ricbt is tegen de beslissingen op de 
rechtsvordering van het openbaar 
ministerie : 

a) waarbij eiser wordt veroordeeld 
tot een geldboete, tot betaling van 
een bijdrage aan het bijzonder 
Fonds tot Hulp aan de Slacbtoffers 
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van Opzettelijke Gewelddaden als
mede tot de kosten van de strafvor
dering: 

Over het middel, aangevoerd in het 
cassatieverzoekschrift, betiteld « memo~ 
rie », waarvan een eensluidend verklaard 
afschrift aan dit arrest is gehecht : 

Overwegende dat eiser betoogt 
dat, nu aile litigieuze werkzaamhe
den lang v66r 14 mei 1984 waren 
uitgevoerd ))' het arrest het beginsel 
dat de strafwet niet terugwerkt, mis
kent door toepassing te maken van 
het besluit van 14 mei 1984 van de 
Waalse Gewestexcutieve tot codifica
tie van de wetgevende en verorde
nende bepalingen betreffende de 
stedebouw en de ruimtelijke orde
ning van toepassing op het Waalse 
Gewest; 

Overwegende dat luidens artikel 1 
van dat besluit onder meer worden 
gecodificeerd met de erin aange
brachte wijzigingen, de artikelen 1 
tot 69 van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimte
lijke ordening en van de stedebouw; 
dat de artikelen 41, 42, 66 en 67 van 
het besluit waarvan het arrest toe
passing maakt, overeenkomen met 
de respectieve artikelen 44, 45, 64 en 
65 van bovengenoemde wet, gewij
zigd bij de wet van 22 december 
1970, waarvan de gewijzigde tekst 
van kracht is met ingang van 15 fe
bruari 1971, dag van de inwerking
treding van laatstgenoemde wet; 

Dat derhalve het middel, nu het 
enerzijds veronderstelt dat de wette
lijke grondslag van eisers veroorde
ling het codificatiebesluit is, en an
derzijds betoogt dat de bovenge
noemde wet van 29 maart 1962 is 
opgeheven, faalt naar recht; 

b) waarbij eiser veroordeeld wordt 
tot herstel van de plaats in de vori
ge staat: 

Overwegende dat het arrest, met 
bevestiging van het beroepen von
nis, het herstel van de plaats in de 
vorige staat beveelt " zoals de ge
machtigde ambtenaar had gevor
derd en overeenkomstig artikel 67, 

§ 1, van het Waalse Wetboek van 
Ruimtelijke Ordening en Stede
bouw »; 

Overwegende dat uit de moti
vering van het arrest blijkt dat het 
hof van beroep die maatregel te de
zen heeft bevolen, enerzijds, op de 
burgerlijke rechtsvordering van het 
Waalse Gewest, ofschoon uit de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, niet blijkt dat het Ge
west het herstel in de vorige staat 
heeft gevorderd als herstel in natu
ra van een schade aan zijn particu
liere belangen en, anderzijds, na de 
burgerlijke-partijstelling van de ge
machtigde ambtenaar ten onrechte 
ontvankelijk te hebben verklaard, 
gezien hij niet kan beweren per~ 
soonlijk door het misdrijf te zijn be
nadeeld en dus niet kan partij zijn 
in het geding, terwijl zijn vordering 
tot herstel van de plaats in de vori
ge staat, die aan geen vormvereis~ 
ten is onderworpen, slechts de uitoe
fening is van een keuze die de wet 
hem in zijn hoedanigheid gelaten 
he eft; 

Dat evenwel die tweevoudige 
schending van de wettelijke bepalin
gen inzake de ontvankelijkheid van 
de voor de strafrechter ingestelde 
burgerlijke rechtsvorderingen geen 
invloed heeft op de wettigheid van 
de beslissing waarbij de vordering 
van de gemachtigde ambtenaar tot 
herstel van de plaats in de vorige 
staat wordt toegewezen; 

Overwegende immers dat, niette~ 
genstaande het burgerlijke karakter 
van zodanige vordering, de straf~ 
rechter voor wie ze wordt ingesteld 
in de regel gehouden is daarop recht 
te doen « benevens de straf » en dat 
zijn beslissing waarbij, op die vorde~ 
ring, het herstel in de vorige staat 
wordt bevolen onder de strafvorde
ring valt, aangezien de wetgever de 
vrijwaring van het algemeen belang 
van de gemeenschap, meer bepaald 
een goede ruimtelijke ordening, op 
het oog heeft gehad; dat in zodanig 
geval de uitspraak van de burger
rechtelijke beslissing waarbij het 
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herstel van de plaats in de vorige 
staat wordt bevolen door de wet 
wordt voorgeschreven als een ver
plichte aanvulling van de strafrech
telijke veroordeling; 

Overwegende dat dienaangaande 
de substantiele of op straffe van nie
tigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en dat de 
beslissing geen onwettigheid hevat 
die eiser kan benadelen; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser wordt veroordeeld tot betaling 
van een frank schadevergoeding aan 
het Waalse Gewest, en tegen de be
slissing op de burgerlijke rechtsvor
deringen van Yvon Remy en Jeani
ne Avaloze: 

Overwegende dat eiser geen bij
zonder middel aanvoert; 

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

20 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - VeJ·slaggever: de h. Fischer - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal- Advocaat: mr. 
P. Thomas, Verviers. 

Nr. 40 

2e KAMER - 20 januari 1993 

1° ARBEIDSVOORZIENING - ARBEms. 
MARKT - BEVORDERING VAN DE WERKGELE
GENHEID - NIET-COMMERCI:i!:LE SECTOR -
DERDE ARBEIDSCIRCUIT - IN DAT CIRCUIT 
IN DIENST GENOMEN WERKNEMER - AR
BEIDSONGEVAL - AANSPRAKELIJKHEID 
WERKGEVER- BEGRIP. 

2° ARBEIDSONGEVAL AANSPRAKE-
LIJKHEID - WERKNEMER - DERDE AR
BEIDSCIRCUIT - WERKGEVER - BEGRIP. 

to en 2° De wettelijke fictie, volgens wel
ke de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning wordt beschouwd als de werkge
ver van de werknemers die in het 
derde arbeidscircuit in dienst worden 
genomen, ontneemt de hoedanigheid 
van werkgever, in de zin van art. 46 
Arbeidsongevallenwet, niet aan de per
soon die de werknemer in dienst 
neemt met een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd en die onderwor
pen is aan de Sociale-Zekerheidswet 
Werknemers 1969. (Artt. 17, eerste en 
vijfde lid, en 20 K.B. nr. 25 van 24 
maart 1982; art. 46 Arbeidsongevallen
wet.) 

(VANCRAYEBECK T. PETERS E.A.) 

ARREST ( verta/ing) 

(A.R. nr. 149) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 juni 1992 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. Op de voorziening van Marie
Therese Vancrayebeck: 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de ci
vielrechtelijke vordering van eiseres 
tegen Jacques Peters : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat eiseres, burger
lijke partij, haar voorziening heeft 
doen betekenen aan verweerder; 

Dat de voorziening niet ontvanke
lijk is; 

B. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissingen op de 
civielrechtelijke vorderingen van ei
seres tegen de verweersters : 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1384, inzonderheid eerste en der
de lid, van het Burgerlijk Wetboek, 1 en 
46, § 1, van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, 17, inzonderheid vijfde lid, 
van het koninklijk besluit nr. 25 van 24 
maart 1982, bekrachtigd door artikel 4, 
2°, van de wet van 30 maart 1987 tot be-
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krachtiging van de koninklijke besluiten 
vastgesteld ter uitvoering van artikel 1 
van de wet van 27 maart 1986 tot toeken~ 
ning van bepaalde bijzondere machten 
aan de Koning, en 6, eerste lid, van de 
wet van 1 juli 1956 betreffende de ver
plichte aansprakelijkheidsverzekering in
zake motorrijtuigen, 

doordat het bestreden arrest de bur
gerlijke-partijstelling van eiseres tegen 
eerste verweerster ontvankelijk doch 
niet gegrond verklaart en bijgevolg, met 
wijziging van het beroepen vonnis, de 
tweede verweerster, die optreedt als 
W.A.M.-verzekeraar van eerste verweer
ster, ontslaat van de tegen haar in het 
voordeel van eiseres uitgesproken ver
oordelingen, en zulks op grand van de 
gehele redengeving die hier als volledig 
weergegeven wordt beschouwd, 

terwijl de getroffene van een ongeval, 
dat door de fout van een aangestelde is 
veroorzaakt, krachtens artikel 1384, in
zonderheid eerste en derde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, recht op schadever
goeding heeft tegen degene die hem 
heeft aangesteld, en, krachtens artikel 6 
van de wet van 1 juli 1956, een eigen 
recht heeft tegen de W.A.M.-verzekeraar 
van de· burgerrechtelijk aansprakelijke 
partij; artikel 46 van de wet van 10 april 
1971 hem dat recht tegen de aansteller, 
en, derhalve, tegen zijn verzekeraar en
kel ontneemt als eerstgenoemde tegelij
kertijd zijn werkgever is; het begrip 
werkgever in dat artikel overeenkomt 
met het begrip werkgever in artikel 1 
van genoemde wet dat het toepassings
gebied omschrijft en dus de persoon aan
wijst die verplicht is een verzekering 
a~n te gaan; onder werkgever derhalve 
moet worden verstaan de persoon die ge
heel of gedeeltelijk onderworpen is aan 
de in artikel 1 vermelde wetten, te dezen 
namelijk aan de wet van 27 juni 1969 tot 
herziening Van de besluitwet van 28 de
cember 1944 betreffende de maatschap
pelijke zekerheid der arbeiders; krach
tens artikel 17, vijfde lid, van het 
koninklijk besluit nr. 25 de persoon die 
- uit hoofde van de tewerkstelling van 
een werknemer in het derde arbeidscir
cuit - onderworpen is aan de R.S.Z., en 
in 'die hoedanigheid gehouden is een ar
beidsongevallenverzekering aan te gaan 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 
is; die instelling bijgevolg de werkgever 
is in de zin van de artikelen 1 en 46 van 
de wet van 10 april 1971; het arrest der
halve, nu het na te hebben vastgesteld 
dat eiseres door eerstgenoemde verweer-

ster in dienst genomen is op grond van 
het koninklijk besluit nr. 25, niettemin 
beslist dat eiseres ingevolge artikel 46 
van de wet van 10 april 1971 niet Ianger 
het in artikel 1384 van het Burgerlijk 
Wetboek vastgestelde recht op schade
vergoeding kan doen gelden tegen eerst
genoemde verweerster, en bijgevolg 
evenmin tegen de tweede verweerster op 
grond van artikel 6, eerste lid, van de 
wet van 1 juli 1956, aile in het middel 
vermelde wetsbepalingen schendt : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 17, eerste lid, van het koninklijk 
besluit nr. 25 van 24 maart 1982 tot 
opzetting van een programma ter 
bevordering van de werkgelegen
heid in de niet-commercH:He sector, 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning belast is met de uitbetaling van 
het loon en van de daaraan verbon
den sociale bijdragen; dat voormeld 
artikel, vijfde lid, bepaalt dat in ver
band met de vervulling van de ver
plichtingen die ingevolge de bepalin
gen betreffende de sociale zekerheid 
der werknemers, inclusief de ar
beidsongevallen ... op de wer kg ever 
rusten, de Rijksdienst voor Arbeids
voorziening wordt beschouwd als de 
werkgever van de in dienst gena
men werknemers; 

Overwegende dat die wettelijke 
fictie, aldus beperkt, de hoedanig
heid van wer kgever, in de zin van 
artikel 46 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971, niet ontneemt 
aan de persoon die, overeenkomstig 
artikel 20 van genoemd koninklijk 
besluit, de werknemer in dienst 
neemt met een arbeidsovereen
komst voor onbepaalde tij d en die 
onderworpen is aan de wet van 27 
juni 1969 tot herziening van de be
sluitwet van 28 december 1944, zelfs 
als de last van de sociale bijdragen 
en premies van de arbeidsongeval
lenverzekering gedragen wordt door 
de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie
ning; 

Dat het middel, in zoverre het de 
schending aanvoert van artikel 17, 
vijfde lid, van het koninklijk besluit 
nr. 25 van 24 maart 1982, faalt naar 
recht; 



84 HOF VAN CASSATIE Nr. 41 

Overwegende voor het overige dat 
de vereniging zonder winstoogmerk, 
het Belgische Rode Kruis, de vrij
stelling geniet die volgt uit artikel 
46 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971, zodat het arrest geen 
van de overige in het middel ver
melde wetsbepalingen schendt door 
te beslissen dat de burgerlijke-par
tijstelling van eiseres niet gegrond 
was en door de tweede verweerster, 
verzekeraar van eerstgenoemde ver
weerster, te ontslaan van de tegen 
haar in het voordeel van eiseres uit
gesproken veroordelingen; 

Dat, in zoverre, het middel niet 
kan worden aangenomen; 

II. Op de voorziening van de 
Landsbond der Christelijke Mutuali
teiten: 

Overwegende dat eiseres geen 
middel aanvoert; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorzieningen; veroordeelt iedere ei
seres in de kosten van haar voorzie
ning. 

20 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: mevr. Jeanmart -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat~generaal - Advoca~ 
ten: mrs. C. Draps en J. Kirkpatrick. 

Nr. 41 

2e KAMER - 20 januari 1993 

VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 
TOT AANHOUDING - BETEKEl":ING - AFGIF
TE VAN EEN AFSCHRIFT - AFSCHRIFT - BE
GRIP 

Het afschrift van het bevel tot aanhou
ding, dat bij de betekening van dat be
vel worctt afgegeven aan de verdachte, 
hoeft met door de onderzoeksrechter 
ondertekend of met zijn zegel bekleed 
te zijn. (Art!. 16, § 6, en 18, § 1, derde 
lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.) 

(BANGANGULA) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. P.93.0095.F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 januari 1993 gewe
zen door het Hof van Beroep te 
Brussel, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Over de middelen, aangevoerd in de 
memorie van eiseres waarvan een eens
luidend verklaarde kopie aan dit arrest 
is gehecht: 

Over het eerste middel: 

Overwegende dat krachtens artkel 
16, § 6, van de wet betreffende de 
voorlopige hechtenis het aanhou
dingsbevel wordt ondertekend door 
de rechter die het heeft verleend, 
en met zijn zegel wordt bekleed; 

Dat luidens artikel 18, § 1, derde 
lid, van die wet de betekening van 
het aanhoudingsbevel « bestaat in 
het mondeling meedelen van de be
slissing in de taal van de rechtsple
ging, met afgifte van een volledig af
schrift van de akte. Zelfs indien de 
verdachte zich reeds in hechtenis 
bevindt, wordt het bevel tot aanhou
ding hem vertoond en wordt hem 
daarvan afschrift gegeven >>; 

Overwegende dat uit de bewoor
dingen van de bovenaangehaalde ar
tikelen niet kan worden afgeleid dat 
het aan de verdachte afgegeven af
schrift van het aanhoudingsbevel 
door de onderzoeksrechter moet zijn 
ondertekend of met zijn zegel be
kleed; 

Dat derhalve, de appelrechters, na 
met bevestiging van de bestreden 
beschikking te hebben vastgesteld 
dat « het origineel van het aanhou-
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dingsbevel naar behoren is onderte
kend door de onderzoeksmagi
straat », wettig beslissen « dat de 
vormen, die door de wet van 20 juli 
1990 zijn voorgeschreven voor het 
bevel tot aanhouding en de beteke
ning ervan, te dezen vervuld zijn; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

20 juni 1992 - 2e kamer - Voorzitter: 
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter -
Verslaggever: de h. Lahousse - Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. D. 
Roger, Brussel. 

Nr. 42 

1 e KAMER - 21 januari 1993 

1° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
STUITING - DAGVAARDING - BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
STUITING - ONGEVAL - RECHTSVORDERING 
VAN DE GETROFFENE TEGEN DE VERZEKE
RAAR - VERJARING VAN DE STRAFVORDE
RING - GEVOLGEN. 

3° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
STUITING - ONGEVAL - RECHTSTREEKSE 
VORDERING VAN DE GETROFFENE TEGEN DE 
VERZEKERAAR - TOEPASSELIJKE WETSBE
PALINGEN 

4° VERZEKERING W.A.M.-VERZEKE-
RING - RECHTSTREEKSE VORDERING VAN 
DE GETROFFENE TEGEN DE VERZEKERAAR -
VERJARlNG. 

1° De burgerlijke~partijstelling voor de 
strafrechter kan niet worden gelijkge~ 
steld met de dagvaarding waardoor, 
Iuidens art. 2246 B. W. de verjaring 
wordt gestuit. 

2° De verjaring van de rechtsvordering 
van de benadeelde tegen de verzeke1·~ 
de die de schade heeft veroorzaakt, en 
derhalve van dezelfde persoon tegen 
de verzekeraar, wordt door de burger
lijke rechtsvordering voor het strafge
recht enkel gestuit, wanneer die 
rechtsvordering wordt ingesteld v66r 
de verjaring van de strafvordering (1). 
(Art. 27 V.T.Sv.; art. 10 W.A.M.-wet.) 

3o en 4° In tegenstelling tot de rechtsvor
dering van de door een misdrijf bena
deeld persoon tegen de dader berust 
de rechtstreekse vordering waarover 
de benadeelde op grand van art. 6 
W.A.M.-wet tegen de verzekeraar be
schik~ niet op het misdrijf; de stuitin!f 
van de verjaring van die rechtstreekse 
vordering wordt geregeld door art. 10 
van die wet en door de artt. 2242 e. v. 
B.W (2). 

(BOUCHEZ T. « DE SOCIALE VOORZORG " C.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9507) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 8 oktober 1991 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 2242, 2244, 2246, 2247 van 
het Burgerlijk Wetboek, 6 en 10, inzon
derheid eerste en tweede lid, van de wet 
van 1 juli 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen, 26 en 27, eerste en twee
de lid, van de wet van 17 april 1878 hou-

(1) Zie Cass., 5 dec. 1990, AR. nrs. 8184-8374 
(A.C., 1990-91, m. 178). 

(2) Cass., 20 jan. 1992, A.R. nrs. 7116-7623 
(A.C., 1991-92, m. 255). 
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dende de voorafgaande titel van het Wet
hoek van Strafvordering, 

doordat het bestreden arrest zegt dat 
eisers rechtsvordering tegen verweerder 
verjaard is op grand dat de burgerlijke
partij stelling van eiser tegen mevrouw 
D., verweersters verzekerde, op de te
rechtzitting van 28 mei 1982 van de Cor
rectionele Rechtbank te Namen niet ont
vankelijk is verklaard omdat de overtre
ding van artikel 10.1.1 van het Wegver
keersreglement, waarop zij gegrond, ver
jaard was, dat de stuiting van de verja
ring derhalve voor niet bestaande moet 
worden gehouden, overeenkomstig arti
kel 2247 van het Burgerlijk Wetboek dat 
bepaalt dat << indien de eis wordt afgewe
zen », de stuiting voor niet bestaande 
wordt gehouden, dat daaruit volgt dat ei
sers rechtstreekse vordering tegen ver
weerster d.d. 15 oktober 1985, meer dan 
drie jaar na de feiten (2 september 1989 
- lees 1979) verjaard is; dat zelfs als 
men ervan zou uitgaan dat de artikelen 
2244 en volgende van het Burgerlijk Wet
hoek niet toepasselijk zijn omdat het 
gaat om een burgerlijke rechtsvordering 
volgend uit een misdrijf, de vordering 
tach verjaard zou zijn, want, hoewel de 
verjaringstermijn van drie jaren van de 
rechtstreekse vordering van de benadeel
de tegen de verzekeraar (artikel 10, eer
ste lid van de wet van 1 juli 1956) met 
de dm;r van de strafvordering wordt ver
lengd, hetzij van 28 mei 1982 :tot 30 no
vember 1982, de rechtsvordermg op 15 
oktober 1985 hoe dan oak te laat is inge
steld, nu er sedert het litigieuze ongeval 
meer dan drie j aren en zes maanden 
zij n verlopen, 

terwijl, eerste onderdeel, uit de eigen 
vaststellingen van het arrest blijkt dat 
de Correctionele Rechtbank te Namen de 
burgerlijke-partijstelling van eiser niet 
heeft afgewezen maar aileen heeft be
slist dat zij niet ontvankelijk is gelet op 
het feit dat zij op een overtreding van 
artikel 10.1.1 van het Wegverkeersregle
ment was gegrond die op 28 mei 1982 
was verjaard; de strafrechter met andere 
woorden aileen heeft geoordeeld dat de 
burgerlijke rechtsvordering van eiser, ~u 
de strafvordering verjaard was, met 
meer bij hem kon worden ingesteld; in
gevolge artikel 2246 van het Burgerlijk 
Wetboek, oak de dagvaarding voor een 
onbevoegde rechter de verjaring stuit; 
daaruit volgt dat het arrest, door te be
slissen dat eisers burgerlijke-partijstel
ling voor de strafrechter de verjaring 
van zijn rechtsvordering tegen verweer-

ster niet heeft kunnen stuiten, op grand 
dat de niet-ontvankelijkheid van die bur
gerlijke-partijstelling zou gelijkstaan met 
haar verwerping in de zin van artikel 
2247 van het Burgerlijk Wetboek, de zin 
van die bepaling miskent en deze bijge
volg op onwettige wijze toepast; het 
eveneens artikel 2246 van het Burgerlijk 
Wetboek schendt door het niet toe te 
passen; 

tweede onderdeel, de rechtstreekse 
vordering van de benadeelde tegen de 
verzekeraar, ingesteld met toepassing 
van artikel 6 van de wet van 1 juli 1956, 
geen rechtsvordering is volgend uit een 
misdrijf in de zin van artikel 26 van de 
wet van 17 april 1878; de verjaring ervan 
hoe dan ook wordt geregeld bij artikel 10 
van de wet van 1 juli 1956 en bij de ge
meenrechtelijke regels betreffende de 
stuiting en de schorsing van de verja
ring, en niet bij de artikelen 26 en vol
gende van de wet van 17 april 1878; in
zonderheid artikel 27 van de genoemde 
wet dat bepaalt dat wanneer de burger
lijke rechtsvordering te bekwamer tijd is 
ingesteld, de verjaring (alleen) niet meer 
loopt tot het geding beEHndigd is, niet 
van toepassing is op de rechtstreekse 
vordering van de benadeelde tegen de 
verzekeraar; die rechtsvordering inzon
derheid onder toepassing valt van artikel 
2244 van het Burgerlijk Wetboek dat be· 
paalt dat een rechtsvordering de verja
ring stuit tot de bet:Hndiging van het ge
ding, wat betekent dat een nieuwe 
verjaring begint te !open daags na de 
beEHndiging van het geding ( artikelen 
2242 en 2244 van het Burgerlijk Wet· 
hoek); meer bepaald de verjaring door 
verloop van drie j aren van eisers rechts
vordering tegen verweerster (artikel 10, 
eerste lid, van de wet van 1 juli 1956) 
door eisers burgerlijke-partijstelling te
gen mevrouw D. op de terechtzitting van 
de Correctionele Rechtbank te Namen 
d.d. 28 mei 1982 is gestuit, en die stuiting 
tot 30 november 1982, de datum van de 
beEHndiging van het geding, heeft voort
geduurd, zodat op 1 december 1982 een 
nieuwe driejarige verjaringstermijn is 
beginnen !open en die rechtstreekse vor
dering op 15 oktober 1985, de datum 
waarop eiser zijn rechtsvordering tegen 
verweerster heeft ingesteld, helemaal 
niet verjaard was; daaruit volgt dat het 
arrest, door bij de berekening van de 
verjaring van eisers rechtstreekse verde
ring, de regels inzake de ve~jaring v~n 
de rechtsvordering volgend mt een mls
drijf, inzonderheid de artikelen 26 en 27, 
eerste lid, van de wet van 17 april 1878, 
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te hanteren en niet de regels vervat in 
artikel 10 van de wet van 1 juli 1956 en 
de artikelen 2244 en volgende van het 
Burgerlijk Wetboek, die bepalingen 
schendt, inzonderheid de artikelen 2244 
van het Burgerlijk Wetboek en 10, eerste 
en tweede lid, van de wet van 1 juli 1956 
krachtens welke een nieuwe termijn 
voor eisers rechtstreekse vordering te~ 
gen de verzekeraar van de beklaagde 
vanaf de beEHndiging van het strafgeding 
begint te lopen (schending van het ge
heel van de in de aanhef van het middel 
aangewezen wetsbepalingen, met uitzon
dering van de artikelen 2246 en 2247 van 
het Burgerlijk Wetboek) : 

Wat betreft beide onderdelen sa
men: 

Overwegende dat in het eerste on
derdeel het hof van beroep wordt 
verweten dat het artikel 2247 en 
niet artikel 2246 van het Burgerlijk 
Wetboek toepast, om te beslissen 
dat eisers burgelijke-partijstelling 
voor de strafrechter de verj aring 
van zijn rechtsvordering tegen ver
weerster, verzekeraar van de per
soon die de schade heeft veroor
zaakt, niet heeft gestuit; dat in het 
tweede onderdeel aan de appelrech
ter wordt verweten dat hij geen toe
passing heeft gemaakt van artikel 
2244 van het Burgerlijk Wetboek om 
de gevolgen van de stuiting, door 
die burgerlijke-partijstelling, van de 
verjaring van eisers rechtsvordering 
tegen verweerster te bepalen; 

Overwegende dat artikel 2246 van 
het Burgerlijk Wetboek, dat bepaalt 
dat ook de dagvaarding voor een on
bevoegde rechter de verj aring stuit, 
niet van toepassing is op de burger
lijke-partijstelling voor een strafge
recht; 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 10 van de op het ogenblik van 
de feiten toepasselijke wet van 1 ju
li 1956 betreffende de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekering inza
ke motorrijtuigen, de rechtsvorde
ring van eiser, de benadeelde per
soon, tegen verweerster, de verzeke
raar, verjaart door verloop van drie 
jaren te rekenen van het feit waar
uit de schade is ontstaan; dat het 

tweede lid van dat artikel bepaalt 
dat handelingen die de verjaring 
van de rechtsvordering van de bena
deelde tegen de verzekerde stuiten, 
oak de verjaring stuiten van de 
rechtsvordering van die persoon te
gen de verzekeraar; 

Overwegende dat naar luid van 
artikel 4 van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvorde
ring, de burgerlijke rechtsvordering 
van de door een misdrijf benadeelde 
persoon terzelfder tij d en voor de
zelfde rechters vervolgd kan worden 
als de strafvordering; dat de verja
ring van de rechtsvordering van de 
benadeelde tegen de verzekerde, die 
de schade heeft veroorzaakt, en der
halve van dezelfde persoon tegen de 
verzekeraar, met toepassing van ar
tikel 27 van dezelfde wet, wordt ge
stuit wanneer de burgerlijke rechts
vordering tijdig wordt ingesteld voor 
de verjaring van de strafvordering; 

Overwegende dat uit de uiteenzet
ting van de feiten, zeals die is ver
vat in het in dezelfde zaak op 4 juni 
1991 door het hof van beroep gewe
zen arrest, en waarnaar door het be
streden arrest wordt verwezen, 
blijkt dat eiser zich burgerlijke par
tij heeft gesteld tegen verweersters 
verzekerde op de terechtzitting van 
28 mei 1982 van de Correctionele 
Rechtbank te Namen, dus na de ver
jaring van de strafvordering volgend 
uit de feiten waarop eisers burger
lijke rechtsvordering was gegrond; 

Overwegende dat die burgerlijke
partijstelling bijgevolg de verjaring 
van eisers burgerlijke rechtsvorde
ring tegen de verzekerde niet heeft 
kunnen stuiten en dus evenmin de 
verjaring van eisers rechtsvordering 
tegen verweerster, de verzekeraar; 

Overwegende dat, nu de beslissing 
dat eisers burgerlijke-partijstelling 
de verjaring niet stuit naar recht is 
verantwoord, het middel dat, zelfs 
als het gegrond is, geen vernietiging 
tot gevolg kan hebben, bij gebrek 
aan belang niet ontvankelijk is; 



88 HOF VAN CASSATIE Nr. 43 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 2248 van het Burgerlijk 
Wetboek, 6 en 10, inzonderheid eerste en 
tweede lid, van de wet van 1 juli 1956 bew 
treffende de verplichte aansprakelijk
heidsverzekering inzake motorrijtuigen 
en 26 en 27 van de wet van 17 april 1878 
houdende de voorafgaande titel van het 
Wetboek van Strafvordering, 

doordat het arrest beslist dat de erken
ning van eisers recht in de conclusie die 
voor verweerster op de terechtzitting van 
28 mei 1982 van de correctionele recht
bank is neergelegd, de verjaring van ei
sers rechtsvordering tegen verweerster 
niet heeft kunnen stuiten, « nu de in ar
tikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek 
vervatte regel geen toepassing vindt 
wanneer de rechtsvordering uit een mis
drijf volgt, zoals de burgerlijke rechts
vordering van de benadeelde tegen de 
verzekeraar » die volgt uit de wet van 1 
juli 1956, 

terwijl de verjaring van de recht
streekse vordering van de benadeelde te
gen de verzekeraar geregeld wordt bij 
artikel 10 van de wet van 1 juli 1956 en 
bij de gemeenrechtelijke regels inzake 
stuiting van de verjaring en niet bij de 
artikelen 26 en volgende van de wet van 
17 april 1878, zodat die rechtsvordering 
niet mag worden behandeld als een 
rechtsvordering volgend uit een misdrijf 
en artikel 2248 van het Burgerlijk Wet
hoek, dat bepaalt dat de verjaring door 
de erkenning van het daarmee bedreigde 
recht wordt gestuit, van toepassing is in 
het geval van de rechtstreekse vordering 
tegen de verzekeraar, als bedoeld in arti
kel 6 van de wet van 1 juli 1956, anders 
dan bij de tegen de beklaagde ingestelde 
rechtsvordering volgend uit een misdrijf; 
daaruit volgt dat het arrest niet naar 
recht heeft kunnen beslissen dat artikel 
2248 van het Burgerlijk Wetboek niet 
van toepassing was op de berekening 
van de verjaring van de burgerlijke 
rechtsvordering van de benadeelde tegen 
de verzekeraar, overeenkomstig de arti
kelen 6 en 10 van de wet van 1 juli 1956 : 

Overwegende dat, in tegenstelling 
tot de rechtsvordering van de door 
een misdrijf benadeeld persoon te
gen de dader, de rechtstreekse vor
dering waarover de benadeelde op 
grond van artikel 6 van de wet van 
I juli 1956 beschikt, niet uit het mis
drijf volgt; dat de stuiting van de 
verjaring van die rechtstreekse vor-

dering door artikel 10 van die wet 
en niet door de artikelen 2242 en 
volgende van het Burgerlijk Wet
hoek wordt geregeld; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest behalve in zoverre 
het beslist dat eisers burgerlijke
partijstelling de verjaring niet stuit; 
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 feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Bergen. 

21 januari 1993 - 1e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten : mrs. De 
Bruyn en Houtekier. 

Nr. 43 

1 e KAMER - 21 januari 1993 

1° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -
TERMIJNEN - DUUR - RECHTSVORDERING 
VAN GENEESHEREN - BEGRIP. 

2° CASSATIEMIDDELEN 
LIJKE ZAKEN - NIEUW MIDDEL - BESLIS
SING OVER DE EENJARIGE VERJARING -
MIDDEL OAT ZICH OP DE VIJFJARIGE 
VERJARING BEROEPI', 

1 o Krach tens art. 2272, eerste lid, B. W 
bestaat de eenjarige verjaring enkel 
voor de rechtsvordering van geneeshe
ren, heelkundigen en apothekers en 
niet voor de rechtsvordering van de 
ziekenhuizen, wanneer die noch als 
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hun lasthebbers noch als overnemers 
van hun schuldvorderingen optreden 
(1). 

2° Wanneer het hof van beroep in bur
gerlijke zaken de tegen een vordering 
opgeworpen exceptie van de eenjarige 
verjaring afwijst, is nieuw en dus niet 
ontvankelijk het cassatiemiddel, dat 
voor de eerste maal de schending aan
voert van een wetsbepaling waarbij 
een vijfjarige verjaringstermijn wordt 
bepaald (2). 

(MATHY E., E.A. 
T. ACADEMISCH ZIEKENHUIS ST.-LUC V.Z.W.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9511) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 6 september 1991 in 
hager beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1319, 1320, 1322, 1326, 1341, 1352, 
2262, 2274, 2277 van het Burgerlijk Wet
hoek en titel IV, eerste boek, artikel 25 
van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis vaststelt 
« dat de oorspronkelijke rechtsvordering 
die (verweerster) had ingesteld bij dag
vaarding van 25 november 1987 ertoe 
strekte de eerstgenoemde (eiser) te ver
oordelen tot betaling van facturen voor 
de aan zijn minderj arige kinderen Eric 
en Nadia Mathy (2e en 3e eiser) tijdens 
een periode tussen 24 april 1978 en 30 
augustus 198(5) verstrekte geneeskundi
ge verzorging; dat die rechtsvordering 
voor de eerste rechter is uitgebreid ten 
aanzien van de bovengenoemde kinde
ren, die op 30 december 1984 en 18 april 
1986 meerderjarig waren geworden 11; dat 
het vervolgens beslist dat de eisers zich, 
« wat de litigieuze facturen betreft 1>, ten 
onrechte beroepen op « de verjaringster
mijn van Mn jaar, die krachtens artikel 
2272 van het Burgerlijk Wetboek bestaat 

(1) Pand. Belges, Vo Prescriptions de courte 
duree, nr. 213-214; R.D.P.B, vo Prescription en 
matiere civile, nr. 665; H. NYs, « Geneeskun
de », A.P.R., 1991, blz. 508, nrs. 1772-1773; con
tra W. WILMS, J.J.P., 1984, blz. 49. 

(2) Zie Cass., 12 mei 1887 (Pas., 1887, I, 260). 

voor de rechtsvordering van geneeshe
ren, heelkundigen en apothekers, we
gens hun bezoeken, heelkundige behan
delingen en geneesmiddelen » op grand 
dat « de korte verjaringen gegrond zijn 
op het vermoeden van betaling, dat is in
gevoerd omdat zij betrekking hebben op 
schulden waarvan de betaling zeer snel 
wordt gei:Hst, en waarvan geen geschrift 
wordt bewaard (waarvan geen titel of ak
te die de verbintenis vaststelt, of 
kwijtschrift dat die akte doet vervallen 
wordt bewaard); ( ... ) (dat), te dezen, voor 
de ziekenhuisverzorging een algemene 
factuur wordt opgemaakt die, benevens 
de medische kosten, oak de kostprijs van 
de kamer, de geneesmiddelen, de onder
zoeken en de diversen (maaltijden, dran
ken, TV, telefoon, etc.) omvat en dat die 
verzorging een geheel vormt waarvan 
niet ieder afzonderlijk bestanddeel on
derworpen kan zijn aan een verschillen
de verjaringsterijn; wat te dezen de toe
passing van de algemene regel van de 
dertigjarige verjaring (artikel 2262 van 
het Burgerlijk Wetboek) wettigt, aange
zien die korte verj aringen, als wettelijke 
uitzonderingen op die regel, op een be
per kende wij ze moeten worden gelnter
preteerd en niet kunnen worden uitge
breid tot gevallen, die daarmee slechts 
gedeeltelijk gelijkenis vertonen; ( ... ) (dat) 
de litigieuze schuldvordering recht
streeks en uitsluitend toekomt aan het 
ziekenhuis, dat niet mag worden gelijk
gesteld met de eraan verbonden genees
heren en heelkundigen en dat niet als 
hun lasthebber optreedt, aangezien zij 
hun vorderingen betreffende hun erelo
nen geenszins hebben overgedragen aan 
de inrichting die hen tewerkstelt » en 
hen derhalve veroordeelt tot betaling van 
de door verweerster gevorderde hoofdbe
dragen, verhoogd met de interesten en 
de kosten, 

terwijl, ..... 
tweede onderdeel, overeenkomstig arti

kel 2277, vierde en vijfde lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, al hetgeen betaal
baar is bij het jaar of bij kortere termij
nen verjaart door verloop van vijf jaren; 
aile kosten van het verblijf in een zie
kenhuis althans onder toepassing vallen 
van het vierde lid van bovengenoemd ar~ 
tikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek; 
de dertigjarige verjaring van artikel 2262 
van het Burgerlijk Wetboek alleen kan 
worden toegepast voor zover voor de be
doelde rechtsvordering geen bijzondere 
verjaringstermijn geldt; het bestreden 
vonnis, nu het, na te hebben beslist dat 
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de facturen te dezen betrekking hebben 
op kosten van ziekenhuisverzorging en, 
benevens de medische kosten, oak de 
kostprijs van de kamer, de geneesmidde
len, de onderzoeken en de andere posten 
omvatten en dat zij verband houden met 
de geneeskundige verzorging die is ver
strekt tij dens een peri ode tussen 24 april 
1878 en 30 augustus 198(5), ambtshalve 
beslist te dezen toepassing te maken van 
de algemene regel van de dertigjarige 
verjaring, bedoeld in artikel 2262 van het. 
Burgerlijk Wetboek, en bijgevolg de ei
sers veroordeelt tot betaling van aile fac
turen van verweerders, de artikelen 2262 
en 2277, inzonderheid vierde en vijfde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek schendt; 

derde onderdeel, de eenjarige verja
ring die krachtens artikel 2272 van het 
Burgerlijk Wetboek bestaat voor de 
rechtsvordering van geneesheren, heel
kundigen en apothekers, wegens hun be
zoeken, heelkundige behandelingen en . 
geneesmiddelen, van toepassing is tel
kens als het gaat om rechtvorderingen 
tegen patiBnten tot betaling van kosten . 
voor dergelijke bezoeken, heelkundige 
behandelingen en geneesmiddelen, dus 
medische kosten en geneesmiddelen; het 
voor de toepassing van die eenjarige ver
jaring er niet tot doet of de rechtsvorde
ring door de geneesheer, heelkundige of 
apotheker persoonlijk, dan wei door een 
ziekenhuis wordt ingesteld; de toepas
sing van de eenjarige verjaring op de in 
artikel 2272, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek bedoelde rechtsvorderingen 
immers afhangt van de aard van de kos
ten waarvan de betaling wordt gevorderd 
en, wat de personen die de betaling vor
deren betreft, geenszins beperkt is tot 
degenen, die in de genoemde bepaling 
uitdrukkelijk worden genoemd; het nood
zakelijk, doch voldoende is dat het gaat 
om medische kosten of kosten voor ge
neesmiddelen, wat impliceert dat de kos
ten betrekking hebben op prestaties van 
geneesheren, heelkundigen en apothe
kers, dat wil zeggen op prestaties, ver
strekt door personen die een diploma 
hebben behaald in een tak van de ge
neeskunde; het bestreden vonnis, nu het, 
na te hebben beslist dat de litigieuze fac
turen onder meer medische kosten en 
kosten voor geneesmiddelen en onder
zoeken omvatten, niettemin de toepas
sing van artikel 2272, eerste en laatste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek uitsluit, 
op grand dat de litigieuze schuldvorde
ring rechtstreeks en uitsluitend toekomt 
aan het ziekenhuis, dat niet kan worden 

gelijkgesteld met de eraan verbonden ge
neesheren en heelkundigen en dat niet 
als hun lasthebber optreedt, aangezien 
zij hun vordering betreffende hun erelo
nen niet hebben overgedragen aan de in
richting die hen tewerkstelt, en derhalve 
de eisers veroordeelt tot betaling van de 
door verweerster gevorderde bedragen, 
bovengenoemd artikel 2272, inzondeirheid 
eerste en laatste lid, van het Burgerlijk 
Wetboek schendt: 

Wat het derde onderdeel betreft: 
Overwegende dat artikel 2272 van 

het Burgerlijk Wetboek, dat afwijkt 
van de regel van de dertigjarige ver
j aring bedoeld in artikel 2262 van 
dat wetboek, op beperkende wijze 
moet worden uitgelegd; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 2272, eerste lid, de eenjarige ver
jaring enkel bestaat voor de rechts
vordering van geneesheren, heel
kundigen en apothekers; 

Overwegende dat de rechtbank 
haar beslissing naar recht verant
woordt door de overweging « dat de 
litigieuze schuldvordering recht
streeks en uitsluitend toekomt aan 
het ziekenhuis, dat niet kan worden 
gelijkgesteld met de eraan verbon
den geneesheren en heelkundigen, 
en dat niet als hun lasthebber op
treedt, terwijl zij hun vorderingen 
betreffende hun erelonen evenmin 
hebben overgedragen aan de inrich
ting die hen tewerkstelt »; 

Oat het onderdeel faalt naar 
recht; 

Wat het tweede onderdeel betreft: 
Over bet door verweerster aange

voerde middel van niet·ontvankelijk
heid volgens hetwelk het onderdeel 
nieuw is; 

Overwegende dat de eisers zich 
voor het hof van beroep niet hebben 
beroepen op de vijfjarige verjaring 
bedoeld in artikel 2277 van het Bur
gerlijk Wetboek; 

Oat het middel van niet-ontvanke
lijkheid gegrond is; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten. 

21 januari 19193 - 1e kamer - Voor
zitter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Piret, advocaat-generaal -
Advocaten: mrs. Dassesse en De Bruyn. 

Nr. 44 

1e KAMER - 22 januari 1993 

1° GENEESKUNDE - UITOEFENING VAN 
DE GENEESKUNDE - VERBOD VAN GELIJK
TLJDIGE UITOEFENING VAN DE GENEESKUN
DE EN DE ARTSENIJBEREIDKUNDE. 

2° GENEESKUNDE - BEROEPSORDEN 
ORDE VAN APOTHEKERS - LIJST VAN DE DR
DE - GELIJKTIJDIGE INSCHRIJVING OP DE 
WST VAN DE ORDE VAN GENEESHEREN. 

1° en 20 Het gelijktijdig ingeschreven 
zijn op de lijst van de Orde van Ge
neesheren en van de Orde van Apothe
kers Jeidt ertoe dat een houder van de 
diploma's die het recht verlenen de 
beide beroepen uit te oefenen, in strijd 
met art 4bis Geneeskundewe~ het 
recht verkrijgt om de twee beroepen 
gelijktijdig uit te oefenen (1). 

(V ... T ... T. ORDE DER APOTHEKERS) 

ARREST 

(A.R. nr. 7984) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 17 december 1991 
op verwijzing gewezen door de raad 
van beroep van de Orde der Apotbe
kers, met het Nederlands als voer
taal; 

(1) Zie Cass., 8 jan. 1951 (A.C., 1951, 225). 

Gelet op het arrest van het Hof 
van 5 september 1991 (2); 

Over bet middel. gesteld als volgt: 
schending van de artikelen 6, 1° en 2°, 
van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 
november 1967 betreffende de Orde der 
Apothekers, 24, § 1, en 25 van het ko
ninklijk besluit van 29 mei 1970 tot rege
ling van de organisatie en de werking 
der raden van de Orde van Apothekers 
en 4bis van het koninklijk besluit nr. 78 
van 10 november 1967 betreffende de uit
oefening van de geneeskunde, de ver
pleegkunde, de paramedische beroepen 
en de geneeskundige commissies, zoals 
gewijzigd bij wet van 13 december 1976, 

doordat de Nederlandstalige raad van 
beroep van de Orde van Apothekers het 
beroep van eiser ontvankelijk doch onge
grond verklaart en dienvolgens de be
streden beslissing waarbij de inschrij
ving van eiser op de lijst van de Orde 

·van Apothekers werd geweigerd, beves
tigt op de gronden dat: ~< ( ... ) uit de gege
vens van het dossier blijkt dat (eiser) in

. geschreven is op de lijst van de Provinci
ale Raad van de Orde der Geneesheren 
van Antwerpen en dit, volgens de door 
hem neergelegde conclusies, sedert 13 ju
Ji 1984; ( ... ) de betrokkene op 10 decem· 
ber 1989 een verzoek tot inschrijving op 
de lijst van de Orde der Apothekers van 
de Provinciale Raad van Antwerpen 
neerlegde, vermeldend dat hem het wet
telijk diploma van apotheker werd afge
leverd door de Universitaire Instelling 
Antwerpen; dat de nodige bewijsstukken 
werden toegevoegd; dat het verzoek tot 
inschrijving vermeldt dat hij vorser is en 
dat hij voornemens is zijn beroep uit te 
oefenen als « plaatsvervanger van apo
theker »; ( ... ) artikel 4bis van het konink
lijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 
voorziet: « De gelijktijdige uitoefening 
van de geneeskunde en van de artsenij
bereidkunde is verboden zelfs aan de 
houders van diploma's die het recht ver
lenen elk dezer beroepen uit te oefenen; 
( ... ) een inschrijving op de lijst van de 
Orde van Geneesheren samen met een 
inschrijving op de lijst van de Orde der 
Apothekers, en in strijd met hetgeen (ei
ser) stelt, de gelijktijdige uitoefening zou 
toelaten van de beide beroepen, hetgeen 
verboden is door het evengemeld wetsar
tikel, ( ... ) immers dat alsdan niets zou 
beletten dat de betrokkene voltijds werk-

(2) A.R. nr. 7485 (A.C., 1991-92, nr. 5). 
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zaam zou zijn als apotheker en terzelf
der tijd verder actief zou zijn als genees
heer; dat de wet zulks juist heeft willen 
beletten; dat de bewering van (eiser) dat 
hij als geneesheer-vorser enkel deeltij ds 
in een apotheek vervangingswerk zou 
verrichten hierna niets wijzigt; ( ... ) geen 
enkele wettelijke bepaling bestaat op 
grand waarvan de activiteit van de op de 
lijst van de Orde ingeschreven apothe
kers als dusdanig kan worden beperkt 
zodat, in strijd met de bewering van (ei
ser) dienaangaande, de Raad niet kan 
beslissen dat de apotheker zijn beroep 
"enkel kan uitoefenen in bepaalde om
standigheden "; dat aileen wordt voorzien 
dat de apotheker, die in een officina 
werkzaam is, de voorzitter van de pro
vinciale raad op de hoogte moet brengen 
van elke wijziging, zowel van de zetel 
waar hij zijn werkzaamheden heeft als 
van de titel waaronder hij ze uitoefent 
(artikel 21 K.B. 29 rnei 1970); ( ... ) (eiser) 
oak nag voorhoudt dat artikel 6 1 o van 
het koninklijk besluit nr. 80 van 10 no
vember 1967 voorziet dat de inschrijving 
op de lijst kan geweigerd of uitgesteld 
worden wanneer de aanvrager zich 
schuldig heeft gemaakt aan een zo 
zwaarwichtig feit dat het voor een lid 
van de Orde de schrapping van de lijst 
tot gevolg zou hebben of aan een zware 
fout die afbreuk doet aan de eer of de 
waardigheid van het beroep, hetgeen 
voor hem niet het geval is; ( ... ), zekerlijk 
wanneer het verzoek uitgaat van een ge
neesheer die tevens het beroep van apo
theker wil uitoefenen, uit de voormelde 
wetsbepaling niet voortvloeit dat enkel 
in de voormelde gevallen een inschrij
ving op de lijst van de Orde kan gewei
gerd of uitgesteld worden dat dit wetsar
tikel, in de gegeven omstandigheden, 
zeker niet belet dat een inschrijving op 
de lijst van de orde wordt geweigerd 
wanneer, zoals ten deze, hierdoor wordt 
toegelaten gelijktijdig de geneeskunde 
en de artsenijbereidkunde uit te oefenen; 
hetgeen een inbreuk zou uitmaken op 
een wettelijke bepaling; ( ... ) de provinci
ale raad dan oak terecht de inschrijving 
van (eiser) op de lijst van de Orde heeft 
geweigerd, zodat de hogere beroepen on
gegrond zijn; (bestreden beslissing, p. 2 
en 3); 

terwijl, eerste onderdeel, luidens arti
kel6, 1°, van het koninklijk besluit nr. 80 
van 10 november 1967 betreffende de Or
de der Apothekers de inschrijving op de 
lijst van de Orde enkel kan worden ge
weigerd of uitgesteld wanneer de aanvra
ger zich schuldig heeft gemaakt aan een 

zo zwaarwichtig feit dat het voor een lid 
van de Orde de schrapping van de lijst 
tot gevolg zou hebben of aan een zware 
fout die afbreuk doet aan de eer of de 
waardigheid van het beroep; dat uit deze 
wetsbepaling voortvloeit dat de inschrij
ving op de lijst van de Orde niet kan 
worden geweigerd om de enkele reden 
dat de verzoeker ingeschreven is op de 
lijst van de Orde van Geneesheren het
geen geen zwaarwichtig feit of een zwa
re fout uitmaakt en om door deze weige
ring te voorkomen dat hij een inbreuk 
zou kunnen plegen op het wettelijk ver
bod van gelijktijdige uitoefening van de 
geneeskunde en van de artsenijbereid
kunde vervat in artikel 4bis van het ko
ninklijk besluit nr. 78 van 10 november 
1967, de raad van beroep derhalve door 
de inschrijving van eiser te weigeren om 
andere redenen dan deze vermeld in ar
tikel 6, 1°, van het koninklijk besluit nr. 
80 van 10 november 1967 laatstgenoemd 
artikel alsook de artikelen 24, § 1, en 25 
van het koninklijk besluit van 29 mei 
1970 schendt; 

tweede onderdeel, artikel 4bis van het 
koninklijk besluit nr. 78 van 10 novem
ber 1967 enkel de gelijktijdige uitoefe
ning van de geneeskunde en van de art
senijbereidkunde verbiedt; dat de ratio 
legis van dit cumulverbod erin bestaat te 
voorkomen dat een en dezelfde persoon 
de diagnose zou vaststellen en het recept 
zou uitvoeren wat in het geval van een 
geneesheer die cumuleert en pharmaceu
tische zorgen aan zijn patient toedient 
zou neerkomen op een tweederangsge
neeskunde en de wetgever bovendien 
oak wenste te voorkomen dat de genees
heer die cumuleert zich zou bezondigen 
aan overconsumptie wat aileen de per
soonlijke belangen van deze geneesheer 
zou ten goede komen; dat voormeld arti
kel 4bis evenwel geen verbod inhoudt 
voor een persoon die aan de wettelijke 
voorwaarden voldoet om gedurende be
paalde periodes van het j aar de genees
kunde uit te oefenen en gedurende ande
re periodes van het jaar (bv. de acade
mische vakantieperiode), tijdens dewelke 
hij het beroep van geneesheer niet uitoe
fent, het beroep van apotheker uit te oe
fenen ter vervanging van een andere 
apotheker; dat de raden van de Orde van 
Apothekers uit artikel 6, 2o, van het ko
ninklijk besluit nr. 80 van 10 november 
1967 een algemene bevoegdheid putten 
om te waken over het naleven van de re
gelen van de pharmaceutische plichten
leer en over de handhaving van de eer, 
de bescheidenheid,- de eerlijkheid en de 
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waardigheid van de leden van de Orde 
en deswege niet enkel tuchtmaatregelen 
te treffen ter zake van door die leden be
gane fouten doch oak om bepaalde indi
viduele maatregelen te bevelen om over
treding van die of andere regels te 
voorkomen; dat de Raden van de Orde 
van Apothekers aldus wel degelijk de be
voegdheid hebben om aan een verzoeker 
bij zijn inschrijving individuele maatre
gelen op te leggen ten einde een inbreuk 
om het cumulverbod van artikel 4bis van 
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 no
vember 1967 te voorkomen; dat ander
zijds een verzoeker, van zodra hij inge
schreven is op de lijst van de Orde van 
Apothekers, uiteraard gehouden is om de 
plichtenleer van de Orde van Apothekers 
alsook het cumulverbod van artikel 4bis 
van het koninklijk besluit nr. 78 nate Ie~ 
ven en de provinciale raden in geval van 
inbreuk, de bevoegdheid hebben ingevol
ge artikel 6, 2°, de gepaste tuchtsancties 
op te leggen; dat het risico dat in geval 
van inschrijving op de lij st der Orde van 
Apothekers eiser het cumulverbod van 
artikel 4bis zou kunnen overtreden op 
zichzelf de weigering tot inschrijving 
niet naar recht verantwoordt, de raad 
van beroep derhalve door te overwegen 
dat geen wettelijke beschikkingen be~ 
staan waarbij de activiteit van een bij de 
Raad van de Orde ingeschreven apothe
ker als dusdanig kan worden beperkt en 
dat aldus, zo eiser zou worden ingeschre
ven, niets hem zou kunnen beletten ge
lijktijdig het beroep van apotheker en 
het beroep van geneesheer uit te oefe~ 
nen en door op die enkele grondslag de 
inschrijving van eiser te weigeren, alle 
in het middel aangeduide wetsartikelen 
schendt: 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 2 van het koninklijk besluit nr. 
79 van 10 november 1967 betreffen
de de Orde der Geneesheren, iedere 
geneesheer moet zijn ingeschreven 
op de lij st van de Orde om de ge
neeskunde in Belgie te mogen uitoe
fenen; dat, krachtens artikel 2 van 
het koninklijk besluit nr. 80 van 10 
november 1967 betreffende de Orde 
der Apothekers, iedere apotheker 
moet zijn ingeschreven op de lijst 
van de Orde om de artsenijbereid
kunde in Belgie te mogen uitoefe
nen; 

Overwegende dat artikel 4bis van 
het koninklijk besluit nr. 78 van 10 

november 1967 bepaalt dat de gelijk
tijdige uitoefening van de genees
kunde en van de artsenijbereidkun
de verboden is, zelfs aan de houders 
van de diploma's die het recht verle
nen elke dezer beroepen ui t te oefe
nen; 

Overwegende dat een gelijktijdige 
inschrijving op de twee lijsten ertoe 
leidt dat de betrokkene, in strijd 
met voornoemd artikel, het recht 
verkrijgt de twee beroepen gelijktij
dig uit te oefenen; 

Overwegende dat de raad van be
roep, na te hebben vastgesteld dat 
eiser ingeschreven is op de lij st van 
de Orde van Geneesheren van de 
provinciale raad van Antwerpen, dat 
hij « vorser is en ( ... ) voornemens 
( ... ) zijn beroep (van apotheker) uit 
te oefenen als " plaatsvervanger van 
apotheker" " en dat hij, blijkens 
zijn bewering, « als geneesheer-vor
ser enkel deeltijds in een apotheek 
vervangingswerk zou verrichten », 
weigert eiser in te schrijven op de 
lijst van de Orde van Apothekers 
van de provinciale raad van Antwer
pen, op grand onder meer « dat als
dan niets zou beletten dat de betrok
kene voltijds werkzaam zou zijn als 
apotheker en terzelfdertijd verder 
actief zou zijn als geneesheer »; 

Dat de raad van beroep zodoende 
zijn beslissing naar recht verant
woordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

22 januari 1993 - le kamer - Voorzit
ter en verslaggever: mevr. Baete....Swin
nen, waarnemend voorzitter - Gelijklui
dende conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Verbist en De Bruyn. 
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Nr. 45 

1 e KAMER - 22 januari 1993 

1° STEDEBOUW - RUIMTELIJKE ORDE
NING- PLAN VAN AANLEG- BOUW- OF VER
KA VELINGSVERBOD - RECHT OP SCHADE
VERGOEDING - AARD. 

2° STEDEBOUW - RUIMTELIJKE ORDE
NING - PLAN VAN AANLEG - BOUW- OF VER
KA VELINGSVERBOD SCHADELOOSSTEL
LING - W AARDEVERMINDERING VAN HET 
GOED - RAMING - SCHATTING - PROCEDU
RE - ART. 1, § 2, K.B. 24 OKT. 1978 - WETIIG
HEID. 

1 o Het bij art. 37, eerste lid, Wet Ruimte
lijke Ordening en Stedebouw toege
kende recht op schadevergoeding inge
val het bouw- of verkavelingsverbod 
volgend uit een plan dat bindende 
krach t heeft verkregen, een einde 
maakt aan het gebruik waarvoor een 
goed dient of normaal bestemd is, is 
een burgerlijk recht (1). 

2° De uitvoeringsmodaliteiten van art. 37 
Wet Ruimtelijke Ordening en Stede~ 
bouw, zoals die zijn bepaald bij art. 1, 
§ 2, K.B. van 24 okt. 1978 en in zoverre 
zij tot gevolg hebben dat geschillen in· 
zake de verkoopwaarde van goederen 
waarop een bouw~ of verkavelingsver~ 
bod rust, aan de kennisneming van de 
hoven en rechtbanken worden onttrok~ 
ken en aan die hoven en rechtbanken 
het recht wordt ontnomen om het be~ 
drag van de vergoeding vast te stellen 
overeenstemmend met de waardever~ 
mindering van het goed, schenden de 
artt. 92 Gw. en 38 Wet Ruimtelijke Or~ 
dening en Stedebouw (2). 

(VLAAMS GEWEST T. EXTENSA N.V. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7376) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 11 januari 1989 door 

(1) en (2) Cass., 1 okt. 1992, A.R. nr. 9038 
(A.C., 1991-92, nr. 644), met concl. adv.-gen. 
.Janssens de Bisthoven, in Bull. en Pa.s., 1992, 
I, zelfde nr. 

het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : schending van de artikelen 92 en 
93 en 107 van de Grondwet, 37, vierde 
lid, van de wet van 29 maart 1962 hou
dende organisatie van de ruimtelijke or~ 
dening en van de stedebouw, toegevoegd 
bij artikel 177 van de wet van 22 decem~ 
ber 1977 betreffende budgettaire voor~ 
stellen 1977-1978, 1, § 2, van het konink
lijk besluit van 24 oktober 1978 tot 
uitvoering van artikel 37, tweede lid, van 
de wet van 29 maart 1962 houdende or~ 
ganisatie van de ruimtelijke ordening en 
van de stedebouw en 120 van het Wet
hoek der Successierechten vastgesteld 
bij koninklijk besluit nr. 308 van 31 
maart 1936, bekrachtigd door de wet van 
4 mei 1936, 

doordat het bestreden arrest beslist 
dat « het K.B. van 24.10.1978 onwettig is 
voor zoveel krachtens art. 1 tw"eede para~ 
graaf van dit K.B. de verkoopwaarde be
paald zou dienen te worden door een 
ambtenaar daartoe a an te wij zen door de 
directeur-generaal van de administratie 
van de B.T.W., Registratie en Domeinen, 
op verzoek van de vergoedingsplichtige 
ofwel, bij betwisting, overeenkomstig de 
artikelen 112 tot 120 en 122 Wetb. succes
sierechten (op grand dat) de administra
tie zelf zou kunnen oordelen over het be
drag van de schadevergoeding dat van 
haar wordt gevorderd, hetgeen in strijd 
is met artikel 92 en 107 van de Grondwet 
(en) de voorziene procedure van kontro
leschatting een correcte toetsing door de 
rechter onmogelijk maakt; dat immers 
de uit het wetboek van successierechten 
overgenomen expertisemaatregel eigen 
is aan een administratieve procedure en 
deze de rechter bindt (art. 120 Wetb. 
Succ.) hetgeen formeel in strijd is met 
het ten deze toepasselijk art. 968 
Ger.W. », 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 1, § 2, van het koninklijk be~ 
sluit van 24 oktober 1978, het door de ad
ministratie in eerste instantie vastge
steld bedrag van de verkoopwaarde kan 
worden betw"ist volgens de regelen ver
vat in de artikelen 112 tot 120 en 122 van 
het Wetboek der Successierechten; arti
kel 114 van het Wetboek der Successie
rechten bepaalt dat « naar vereis van za
ken, een of drie schatters )) door de 
vrederechter wordt aangesteld; de door 
de vrederechter aangeduide schatter(s) 
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door de betrokkenen, overeenkomstig ar
tikel 116 van het Wetboek der Successie
rechten, kunnen worden gewraakt; de 
betrokkenen overeenkomstig artikel 120 
van het Wetboek der Successierechten 
de nietigheid van de schatting kunnen 
vorderen « wegens overtreding der wet, 
wegens zakelijke missing, of wegens ver
krachting der wezensvormen »; de rech
ter door de in het Wetboek van Succes
sierechten geregelde schatting derhalve 
niet is gebonden vermits de schatting 
kan worden vernietigd, onder meer we
gens « zakelijke missing », 

zodat het bestreden arrest, door voor 
te houden dat de litigieuze procedure tot 
gevolg heeft dat de expertise « de rech
ter bindt », schending inhoudt van arti
kel 120 van het Wetboek der Successie
rechten, ten deze van toepassing ver
klaard door artikel 1, § 2,van het konink
lijk besluit van 24 oktober 1978, en, door 
op grand van die overweging ten on
rechte te besluiten tot de onwettigheid 
van het bestreden koninklijk besluit, 
eveneens schending inhoudt van artikel 
107 van de Grondwet krachtens hetwelk 
de rechter een besluit aileen kan (moet) 
weigeren toe te passen wanneer het 
strijdig met een hogere rechtsvorm is, 

en terwijl, tweede onderdeel, overeen
komstig de artikelen 92 en 93 van de 
Grondwet, geschillen over burgerlijke en 
politieke rechten bij uitsluiting behoren 
tot de bevoegdheid van de rechtbanken; 
aan de vereisten van artikel 92 van de 
Grondwet is voldaan indien de rechter 
van de grand van het geschil kennis kan 
nemen; de omstandigheid dat aan de tus
senkomst van de rechter een administra
tieve procedure voorafgaat geen schen
ding inhoudt van artikel 92 van de 
Grondwet, 

zodat het bestreden arrest, in de mate 
dat het de onwettigheid van het litigieus 
koninklijk besluit steunt op het loutere 
feit dat de administratie in eerste instan
tie « zelf zou kunnen oordelen over het 
bedrag van de schadevergoeding dat van 
haar wordt gevorderd >>, schending in
houdt van de artikelen 92 en 93 van de 
Grondwet, 

en zodat, door op grand van die over
weging te besluiten tot de onwettigheid 
van het litigieus koninklijk besluit, even
eens artikel 107 van de Grondwet heeft 
miskend, 

Wat het eerste en het tweede on
derdeel betreft : 

Overwegende dat, ingevolge arti
kel 92 van de Grondwet en zoals ar
tikel 38 van de wet van 29 maart 
1962 zonder enige beperking be
paalt, de geschillen omtrent het 
recht op vergoeding van de schade 
ten gevolge van een bouw- of verka
velingsverbod volgend uit een plan 
van aanleg dat bindende kracht 
heeft verkregen, bij uitsluiting tot 
de bevoegdheid van de rechtbanken 
behoren; 

Dat artikel 37, tweede lid, van de 
Stedebouwwet, dat de regels bepaalt 
voor de raming van de waardever
mindering van het goed, geen ande
re beperking oplegt aan de macht 
van de rechter om, bij geschil, het 
bedrag ervan vast te stellen; dat het 
de Koning niet machtigt zulks te 
doen; 

Overwegende dat artikel 1, § 2, 
van het koninklijk besluit van 24 ok
tober 1978 zegt dat de verkoopwaar
de bedoeld in § 1 van dit artikel, be
paald wordt door een ambtenaar 
daartoe aan te wijzen door de di
recteur-generaal van de administra
tie van de B.T.W., Registratie en Do
meinen, op verzoek van de vergoe
dingsplichtige, en dat, in geval van 
betwisting, de verkoopwaarde be
paald wordt overeenkomstig de arti
kelen 112 en 122 van het Wetboek 
der Successierechten, met dien ver
stande dat de woorden « ontvanger 
registratie en domeinen » dienen ge
lezen te worden als « ambtenaar 
aangewezen door de Directeur-gene
raal van de Administratie van de 
B.T.W., Registratie en Domeinen »; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 119 van het Wetboek der Succes
sierechten, de door de schatter gege
ven begroting de waarde van het 
goed bepaalt, de beslissing van de 
schatter niet vatbaar is voor enig 
beroep en de ambtenaar of de partij 
de nietigheid van de schatting 
slechts kan vragen wegens overtra
ding van de wet, wegens zakelijke 
missing of wegens verkrachting der 
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wezensvormen; dat de rechtbank, 
als de nietigheid wordt uitgespro
ken, van ambtswege een nieuwe 
schatting beveelt, waarvan de be
sluiten bindend zullen zijn; 

Overwegende dat de uitvoerings
bepalingen van artikel 37 van de 
wet van 29 maart 1962, vastgelegd 
in artikel 1, § 2, van het koninklijk 
besluit van 24 oktober 1978, tot ge
volg hebben dat geschillen betref
fende de verkoopwaarde van goede
ren die een waardevermindering 
ondergaan volgend uit een bindend 
plan van aanleg, aan de rechtban
ken worden onttrokken en dat hen 
de macht wordt ontnomen om het 
bedrag van de schadevergoeding 
vast te stellen dat overeenstemt met 
de waardevermindering van het 
goed; 

Overwegende dat het hof van be
roep, dat oordeelt dat het koninklijk 
besluit van 24 oktober 1978 in zover
re onwettig is en de aanstelling van 
een gerechtelijke deskundige door 
de eerste rechter bevolen, bevestigt, 
de in de onderdelen aangevoerde 
wetsbepalingen niet schendt; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

22 januari 1993 - te kamer - Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend 
voorzitter- Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Ad
vocaten: mrs. De Gryse, Verbist en 
Biitzler. 

Nr. 46 

3e KAMER - 25 januari 1993 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG· 
HEIDSCOMITE - VERKIEZINGEN - VER
KIESBAARHEID - ONTSLAGEN BESCHERMDE 
WERKNEMER - NIEUWE KANDIDATUUR VAN 
DE WERKNEMER - GELDIGHEID - TIJDSTIP 
VAN HET ONTSLAG. 

De werknemer die in strijd met art. lbis, 
§ 2, Gezondheid en Veiligheidswet 
werd ontslagen, mag alleen als kandi~ 
daat bij de verkiezingen voor het comi~ 
te voor veiligheid en gezondheid wor~ 
den voorgedragen indien hij werd 
ontslagen tijdens de periode die begint 
te Jopen van de dertigste dag af voor~ 
afgaande aan de aanplakldng van het 
bericht dat de verkiezingsdatum vast~ 
stelt (1). (Art. 1, § 4, bbis, vierde lid, 
Gezondheid en Veiligheidswet) (2). 

(1) Zie Cass., 29 maart 1982, A.R nr. 6517 
(A.C., 1981-82, nr. 454); 5 maart 1984, A.R nr. 
7069 (ibid,, 1983-84, nr. 374); noot J.F.L., bij 
Cass., 8 jan. 1990, A.R. nr. 8600 (ibid., 1989-90, 
nr. 275); wetsontwerp tot wijziging van de Be
drijfsorganisatiewet en van de Gezondheid en 
Veiligheidswet, amendement van de heren 
Kelchtermans en Verhenne, Ged1·.St., Kame1; 
1965-1966, nr. 264/5; verslag namens de Com~ 
missie voor Tewerkstelling en Arbeid, uitge~ 
bracht door de h. Verhenne, Ged1·.St., Kamer, 
1966-1967, nr. 16416, blz. 6, 11, 13 en 17; ont~ 
werp overgezonden door de Kamer van Volks~ 
vertegenwoordigers, Gedr.St., Senaat, 
1966-1967, nr. 51, blz. 2 en 6; verslag namens 
de Commissie voor Tewerkstelling, Arbeid en 
Sociale Voorzorg uitgebracht door de h. Dero
re, Gedr.St., Senaat, 1966-1967, nr, 59, biz. 7 en 
10; wetsontwerp houdende bijzondere ontslag
regeling voor de personeelsafgevaardigden als~ 
mede voor de kandidaat-personeelsafgevaar
digden in de ondernemingsraden en in de 
comites voor veiligheid, gezondheid en ver
fraaiing van de werkplaatsen, memorie van 
toelichting, Gedr,St., SentJ.a~ 1990-91, nr. 
1105/1; blzn. 16 en 17; verslag namens de Com
missie voor Sociale Zaken uitgebracht door de 
h. Deneir, Gedr.St., Senaat, 1990-1991, nr, 
1105/2, blz. 12 en 18; W. van 19 maart 1991, 
artt. 20, 22 en 23; K.B, van 21 mei 1991 tot wij
ziging van diverse wettelijke en verordenende 
bepalingen; P, HORION, « La protection contre 
le licenciement des salaries delegues ou candi~ 
dats aux conseils d'entreprise et aux comites 
de securite, d'hygi€me et d'embellissement des 
lieux de travail», Ann. Dr. Lg., 1967, biz. 74; F. 

(Vervolg noot en noot 2 op volgende biz.) 



Nr. 46 HOF VAN CASSATIE 97 

(VAN ZEEBROECK, AB.V.V. 
T. « FY ETS. FOURCROY » N.V. E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9357) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 18 juni 1991 door de 
Arbeidsrechtbank te Brussel gewe
zen; 

Over het middel: schending van de ar· 
tikelen 1 bbis en lbis, §§ 2, 3 en 4 van de 
wet van 10 juni 1952 betreffende de ge
zondheid en de veiligheid van de werk
nemers, alsmede de salubriteit van het 
werk en van de werkplaatsen, 

doordat het vonnis voor recht zegt dat 
de eerste eiseres « niet als kandidaat 
voor de sociale verkiezingen mag worden 
voorgedragen en dat haar naam van de 
kieslijsten moet worden geschrapt » en 
aan de eisers hun tegenvordering tot 
schadevergoeding ontzegt, om alle rede
nen die in de bladen 3 tot 9 van het von
nis zijn vermeld, waarvan wordt be
schouwd dat zij thans volledig zijn 
overgenomen, 

terwijl krachtens artikel 1 bbis van de 
wet van 10 juni 1952, elke werknemer 
die in strijd met de bepalingen van arti
kel 1bis, § 2, is ontslagen, als kandidaat 
mag worden voorgedragen; voormeld ar
tikel lbis, § 2, betrekking heeft op de af
gevaardigde die tijdens de in § 3 bedoel
de beschermingsperiode is ontslagen, als 
op de kandidaat die werd ontslagen tij
dens de in § 4 bedoelde beschermingspe
riode; uit de samenlezing van die bepa
lingen valt af te leiden dat volgens 
artikel 1 bbis de in strijd met artikel 
1bis, § 3 ontslagen afgevaardigde kan 
worden voorgedragen; het vonnis waarin 
wordt vastgesteld dat verweerster de ar
beidsovereenkomst van de eerste eiseres 
in strijd met artikel lbis, § 3, heeft 
beeindigd tijdens de beschermingsperi
ode die zij genoot als verkozen afgevaar
digde bij het comite voor veiligheid en 

(Vervolg noten van vorige biz.) 

BLONDIAU, « Les elections sociales, Chronique 
de jurisprudence))' J.T.T., 1986, blz, 9, nr. 34. 

(2) Zie art. 19, vierde lid, Bedrijfsorganisatie
wet; zie ook art. 19, eerste lid, 3°, Bedrijfsorga
nisatiewet en art. 1, § 4, b his, eerste lid, 3°, 
Gezondheid en Veiligheidswet. 

gezondheid, maar waarin niettemin 
wordt beslist dat zij niet rechtsgeldig als 
kandidaat kon worden voorgedragen, de 
artikelen 1 bbis, junctis 1bis, §§ 2 en 3 
schendt, doordat het deze niet wil toe
passen op het erin bedoelde geval en dus 
eveneens artikel 1bis, § 4, schendt door
dat het dit op een ander geval toepast 
dan dat waarop het betrekking heeft 
(schending van alle in het middel aange
wezen wettelijke bepalingen) : 

Overwegende dat ingevolge arti
kel 1, § 4, bbis, vierde lid, van de 
wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknenters, alsmede de salubriteit 
van het werk en van de werkplaat
sen, de werknemer die in strijd met 
de bepalingen van artikel 1 bis, §2, 
werd ontslagen, mag worden voorge
dragen als kandidaat bij de verkie
zingen voor het comite voor veilig
heid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen; 

Dat de wetgever met die bepaling 
die de goede werking van het comi
te voor veiligheid en gezondheid be
oogt, ongeldigverklaring heeft willen 
vermijden van de voordracht als 
kandidaat van een werknemer, die 
zijn ontslag zou hebben gekregen 
tijdens de beschermingsperiode die 
begint te !open van de dertigste dag 
voorafgaande aan de aanplakking 
van het bericht dat de verkiezings
datum vaststelt en van wie de ar
beidsovereenkomst v66r die datum 
zou zijn beeindigd, op grand dat hij 
niet voldoet aan de voorwaarde van 
artikel 1, § 4, bbis, eerste lid, 3', en 
derde lid, namelijk dat hij op de da
tum van de verkiezingen in de on
derneming is tewerkgesteld; 

Overwegende dat uit voormelde 
bepalingen volgt dat de werknemer 
die in strijd met artikel 1 bis, § 2, 
werd ontslagen, alleen als kandidaat 
mag worden voorgedragen indien 
hij is ontslagen gedurende de perio
de die begint te !open van de der
tigste dag af voorafgaande aan de 
aanplakking van het bericht dat de 
verkiezingsdatum vaststelt; 

Dat het middel volgens hetwelk 
de werknemer als kandidaat mag 
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worden voorgedragen, ongeacht het 
tijdstip waarop hij wordt ontslagen, 
faalt naar recht; 

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

25 januari 1995 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
Draps en Van Ommeslaghe. 

Nr. 47 

3e KAMER - 25 januari 1993 

1° ARBEIDSOVEREENKOMST - VER· 
PLICHTINGEN - ONDERWIJZER - AANSPRA
KELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - VER
MOEDEN- OMKEREN VAN HET VERMOEDEN. 

2° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) - HERSTELPLICHT 
- ONDERWIJZERS - ARBEIDSOVEREEN
KOMST- VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJK
HEID - OMKEREN VAN HET VERMOEDEN. 

1 o en 2° De onderwijzer die zijn arbeids
overeenkomst uitvoert is aansprakelijk 
voor de schade die zijn leerlingen ver~ 
oorzaken terwijl zij onder zijn toezicht 
staan; hij kan dat vermoeden van aan~ 
sprakelijkheid omkeren als hij aan
toont dat hij bet feit, waardoor zijn 
aansprakelijkheid in het geding komt, 
niet heeft kunnen voorkomen of dat 
hij zich niet heeft schuldig gemaakt' 
aan bedrog of zware schuld noch aan 
Jichte schuld die eerder gewoonlijk 

dan toevallig voorkomt (1). (Art. 1384, 
vierde en vijfde lid, B.W.; art. 18, eer~ 
ste tot derde lid, Arbeidsovereenkom~ 
stenwet.) 

(MATHIEU E.A. T. BLANCKAERT E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9385) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1991 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Gelet op de beschikking van de 
eerste voorzitter van 10 september 
1992 waarbij de zaak naar de derde 
kamer wordt verwezen; 

Over het eerste middel: schending van 
de artikelen 18, inzonderheid eerste en 
tweede lid, van de Arbeidsovereenkom
stenwet van 3 juli 1978 en 1384, vierde 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest, dat het aanvoeren 
door de eisers van artikel 18 van de Ar
beidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978, 
dat bepaalt dat ingeval de werknemer bij 
de uitvoering van zijn overeenkomst der~ 
den schade berokkent, hij enkel aanspra~ 
kelijk is voor zijn bedrog en zijn zware 
schuld of voor zijn Iichte schuld als die 
bij hem gewoonlijk voorkomt, beant~ 
woordt door te beslissen dat dit artikel 
18 geen afbreuk doet aan de in artikel 
1384, vierde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek vervatte uitzonderingsregel, dat, 
met andere woorden, de beperking van 
de bij artikel 18 ingestelde aansprake~ 
lijkheid niet toepasselijk zou zijn ingeval 
tegen de werknemer~onderwijzer op 
grand van artikel 1384, vierde lid, van 
het Burgerlijk Wetboek een rechtsvorde
ring wordt ingesteld, gelet op het uitzon
derlijk karakter van die rechtsvordering, 
en bijgevolg zegt dat de rechtsvordering 
van verweerder en verweerster tegen de 

(1) Zie Cass., 19 april 1983, A.R. nr. 7739 
(A.C., i982-83, nr. 452); 22 feb. 1989, A.R. nr. 
7008 (ibid. 1989-90, nr. 350); 1 juni 1992, A.R. 
nr. 7786 {ibid., 1991-92, nr. 512); H. DE PAGE, 
Traite eJementaire, II, 3de uitg., Brussel, 1964, 
nrs. 967 tot 969, 971/A, 978bis en 980/D; J.L. 
FAGNART, « La responsabilit€! dans Ia relation 
de travail », in « Le contrat de travail dix ans 
apres la loi du 3 juillet 1978, Actes des 
journees d'{dudes des 8 en 9 decembre 1988 », 
Brussel, UCL, 1989, nr. 18, biz. 173. 
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eerste eiser op grand van artikel 1384, 
vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek 
gegrond is, niettegenstaande de beper
king van de aansprakelijkheid van de 
werknemer ingevolge artikel 18 van de 
wet van 3 juli 1978, 

terwijl genoemd artikel 18, eerste en 
tweede lid, bepaalt dat de werknemer 
niet aansprakelijk is voor de schade die 
hij bij de uitvoering van zijn arbeids
overeenkomst aan derden berokkent 
wanneer de schade niet is veroorzaakt 
door bedrog, een zware fout van zijnent
wege of een lichte fout die bij hem ge
woonlijk voorkomt; die bepaling in zeer 
algemene bewoordingen is opgesteld en, 
in tegenstelling tot hetgeen het arrest 
zegt, toepasselijk is op om het even wel
ke rechtsvordering tegen een werknemer 
wegens een fout die hij bij de uitvoering 
van zijn arbeidsovereenkomst heeft heM 
gaan; 

en terwijl, enerzijds, de rechtsvorde
ring tegen de onderwijzer, op grond van 
artikel 1384, vierde lid, van het Burger
lijk Wetboek, tot vergoeding van de schaM 
de die een van zijn leerlingen aan een 
andere leerling heeft toegehracht, steunt 
op het vermoeden dat hij bij zijn toe
zicht een fout heeft hegaan; het arrest, 
anderzijds, heeft aangenomen (hlz. 12) 
dat eisers zogezegde fout hij het toezicht 
is begaan tijdens de uitvoering van zijn 
arbeidsovereenkomst en noch hedrog, 
noch een zware fout was en evenmin 
een Iichte fout die hij hem gewoonlijk 
voorkomt, in de zin van voornoemd arti
kel 18; daaruit volgt dat het arrest, door 
te heslissen dat de vordering tegen de 
eerste eiser op grand van artikel 1384, 
vierde lid, van het Burgerlijk Wethoek 
niettemin gegrond is, artikel 18 van de 
wet van 3 juli 1978 schendt, inzonderheid 
het eerste en het tweede lid, en artikel 
1384, vierde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek op onwettige wijze toepast: 

Overwegende dat het bij de vrij
stelling van de aansprakelijkheid 
van de werknemer in geval van lich
te fout die bij hem niet gewoonlijk 
voorkomt, als bepaald bij artikel 18 
van de wet van 3 juli 1978, gaat om 
de aansprakelijkheid van de werk
nemer voor zijn persoonlijke fout; 

Overwegende dat artikel 1384, 
vierde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek een vermoeden van aansprake
lijkheid vestigt ten laste van de on
derwijzers voor de schade door hun 

leerlingen veroorzaakt gedurende de 
tijd dat deze onder hun toezicht 
staan; dat ingevolge het vijfde lid 
van dat artikel de aansprakelijkheid 
ophoudt indien de onderwij zer be
wijst dat hij de daad welke tot die 
aansprakelijkheid aanleiding geeft, 
niet heeft kunnen beletten; dat het 
vermoeden van aansprakelijkheid 
bijgevolg op een persoonlijke fout 
berust en aileen door het tegenbe
wijs van die fout kan worden omge
keerd; 

Overwegende dat artikel 18 van 
de wet van 3 juli 1978, ofschoon het 
afwijkt van het gemeen recht inzake 
burgerrechtelijke aansprakelijkheid, 
het vermoeden van aansprakelijk
heid voor andermans daad niet 
opheft, zoals dat bij artikel 1384, 
vierde lid, van het Burgerlijk Wet
hoek is ingesteld, wanneer de onder
wijzer zijn toezicht in uitvoering 
van een arbeidsovereenkomst uitoe
fent; dat de onderwijzer in een der
gelijk geval evenwel, zelfs als hij 
het feit dat zijn aansprakelijkheid 
in het gedrang heeft gebracht had 
kunnen beletten, het vermoeden 
kan omkeren door aan te tonen dat 
hij zich niet schuldig heeft gemaakt 
aan bedrog of zware schuld of Iichte 
schuld die eerder gewoonlijk dan 
toevallig voorkomt; 

Overwegende dat het arrest dat 
beslist dat eiser, leraar lichamelijke 
opvoeding verbonden door een ar
beidsovereenkomst, op grond van 
artikel 1384, vierde lid, van het Bur
gerlijk Wetboek aansprakelijk is, en 
daarbij weigert acht te slaan op de 
tempering van dat artikel door arti
kel 18 van de wet van 3 juli 1978, 
die wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de vernietiging 

van de beslissing waarbij eiser op 
grond van artikel 1384, vierde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek aan
sprakelijk wordt verklaard, leidt tot 
vernietiging van de beslissing dat ei
ser geen zware fout heeft begaan, 
waartegen geen van de partij en een 
ontvankelijk cassatieberoep kon in-
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stellen en die bijgevolg, uit het oog
punt van de omvang van de vernieti
ging, een niet afgescheiden dictum 
vormt; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op het tweede middel dat tot 
geen ruimere vernietiging kan lei
den, vernietigt het bestreden arrest 
in zoverre het beslist dat eiser op 
grand van artikel 1384, vierde lid, 
van het Burgerlijk Wetboek aan
sprakelijk is en de vordering tegen 
eiser op grand van artikel 1382 van 
het Burgerlijk Wetboek afwijst; be
veelt 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 feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar het Hof van Be
roep te Brussel. 

25 januari 1993 - ge kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden - Gro
tendeels gelijkluidende conclusie (2) van 
de h. Leclercq, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 48 

3e KAMER - 25 januari 1993 

1° BENELUX - PREJUDICIELE GESCHIL
LEN - ART. 6, VERDRAG BENELUX-GE
RECHTSHOF - VRAAG OM UITLEGGING VAN 

Noot arrest nr, 47: 

(2) Het O.M. had tot gedeeltelijke vernieti
ging geconcludeerd op grand van het eerste 
onderdeel van het tweede middel, ten betoge 
dat op conclusies niet is geantwoord, en, subsi
diair op grand van bet eerste middel. In bet 
geannoteerde arrest wordt het bestreden ar
rest gedeeltelijk vernietigd op grand van bet 
eerste middel, 

EEN VOOR BELGIE, LUXEMBURG EN NEDER
LAND GEMEENSCHAPPELIJKE RECHTSREGEL, 
ALS BEDOELD BIJ ART. 1 VAN HET VERDRAG 
- VRAAG OPGEWORPEN IN EEN BIJ HET HOF 
VAN CASSATIE AANHANGIGE ZAAK - VER
PLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE. 

2° MERKEN - BENELUX-OVEREENKOMST 
- BENELUX-MERKENWET- OMVANG VAN DE 
BESCHERMING VAN EEN MERK BEDOELD BIJ 
DE BENELUX-MERKENWET - PREJUDICIELE 
VRAAG VAN HET HOF VAN CASSATIE AAN 
HET BENELUX-GERECHTSHOF. 

1° en 2° Wanneer een vraag om uitleg
ging van een voor Belgiii, Luxemburg 
en Nederland gemeenschappelijke 
rechtsregel, die als dusdanig is aange
wezen krachtens art. 1 Verdrag Bene
lux-Gerechtsbof, zoals een vraag om
trent de omvang van de bescberming 
van een merk bedoeld bij de Benelux
Merkenwet, voor het Hot van Cassatie 
is gerezen, moet bet Hof in de regel 
die vraag aan bet Benelux-Gerecbtsbof 
voorleggen (1). (Art. 6, Verdrag Bene
lux-Gerechtshof; art. 5, 4°, en 13A, Be
nelux-Merkenwet.) 

(« MOTOREST » N.V. T. FAILLISSEMENT « LA NOR
MANDIE " N.V., « RESTO INN » B.V.B.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9454) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 februari 1991 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Gelet op de beschikking van de 
eerste voorzitter van 17 september 
1992 waarbij de zaak naar de derde 
kamer wordt verwezen; 

(1) Zie Cass., 11 sept. 1987, A.R. nr, 5332 
(A.C., 1987-88, nr. 22); 13 dec. 1989, A.R. nr. 
7156; 21 feb. 1990, A.R. nr. 7737, en 1 maart 
1990, A.R. nr. 6975 (ibid., 1989-90, nrs. 236, 378 
en 397); 23 mei 1991, A.R. nr. 8875 (ibid., 
1990-91, nr. 486); 27 maart 1992, A.R. nr. 7370 
(ibid., 1991-92, nr, 406); zie ook Cass., 18 nov. 
1986, A.R. nr, 9668 (ibid., 1986-87, nr. 170); 20 
april 1988, twee arresten, A.R. nrs. 5454 en 
5802 (ibid., 1987-88, nr. 502); over de vraag ten 
grande, zie Ben.GH., 5 okt. 1982, A 81/4, 
Ben.Jur. 1981-82, blz. 20. 
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Over het middel: schending van de ar
tikelen 5, inzonderheid 4°, en 13.A, inzon
derheid 13.A.l0

, van de eenvormige Bene
luxwet op de warenmerken (thans een
vormige Beneluxwet op de merken ge
naamd, ingevolge het Protocol onderte
kend te Brussel op 10 november 1983, 
goedgekeurd bij de wet van 8 augustus 
1986}, gevoegd bij het Beneluxverdrag in
zake de warenmerken en ingevoegd in 
de wetgeving krachtens de wet van 30 
juni 1969, artikel 2, houdende goedkeu
ring van het genoemd Verdrag onderte
kend te Brussel op 19 maart 1962, van 
artikel 39 van de genoemde eenvormige 
Beneluxwet op de merken, ingevoegd in 
die wet door genoemd Protocol van 10 
november 1983, goedgekeurd bij de wet 
van 8 augustus 1986, en van artikel 54 
van de wet van 13 juli 1971 op de han
delspraktijken, 

doordat het arrest, hoewel het vaststelt 
dat het merk « Quick » tegelijkertijd als 
warenmerk en dienstmerk is neergelegd, 
aanneemt dat dit merk ten tijde van zijn 
depot geldig was en zegt dat de tegen
vorderingen van de verweerders tot nie
tigverklaring van het merk « Quick » 
niet gegrond zijn, met bevestiging van 
het beroepen vonnis, afwijzend beschikt 
op de rechtsvordering van eiseres die er
toe strekt de verweerders het verder ge
bruik van het woord « quick » als uit
hangbord of in de publiciteit te verbie
den, ongeacht of het wordt gebruikt 
.samen met een ander woord, zoals 
« jumbo », de verweerders het verbod op 
te leggen het woord « quick » te gebrui
ken als waren- of dienstmerk en in hun 
publiciteit, het depot « Jumbo Quick » 
van 5 januari 1987 door verweerster niet
ig te verklaren, en de doorhaling van dat 
depot en een dwangsom van 100.000 
frank per gebruik ervan uit te spreken, 
op grand : « ••• dat, om de omvang van 
een op grond van zijn onderscheidend 
vermogen regelmatig verkregen bescher
ming van een merk te bepalen, te letten 
valt op de opvattingen van het in aan
merking komende publiek, niet ten tijde 
van het ontstaan van het merkrecht, 
doch ten tijde van het als inbreukma
kend aangevallen gebruik van het merk 
of van het overeenstemmend teken ( ... ); 
( ... dat) het woord " quick " overigens se
dert vele jaren in Belgii:i is ingeburgerd 
om in de meest verscheidene domeinen 
een snelle bediening van de klanten aan 
te duiden; dat de (verweerders) terecht 
erop wijzen dat heel wat handelaars de 
litigieuze uitdrukking hanteren als aan-

duiding of kenmerk van de waren of 
diensten die zij aan het publiek aanbie
den; dat uit de semantische lijsten die de 
firma EURO DB te Ottignies op een 
evenwel onbepaalde datum heeft opge
steld, blijkt dat er 241 bedrijven bestaan 
die in hun firma- of handelsnaam het 
woord "quick" hanteren; dat uit het on
derzoek van die stukken kan worden af
geleid dat heel wat van die bedrijven 
restaurantbedrijven zijn; (dat) het liti
gieuze woord derhalve tot het normale 
taalgebruik in de franstalige Ianden is 
gaan behoren; dat aldus de " Grand Ro
bert de la langue franr;aise" het woord 
"quick lunch", kent en vermeldt dat het 
voor het eerst in 1905 is gebruikt en als 
volgt kan worden omschreven: " Etablis
sement servant des repas rapides. Re
marque : cet anglicisme appartient a la 
serie d'emprunts rencontres dans le do
maine de Ia restauration rapide (Drug
store, fast-food, self-service, snack, 
elB ... )" (2de uitgave, 1989, d. VII, p. 963); 
(dat), nu dat, weliswaar vreemde, woord 
tot het normale taalgebruik is gaan be
. horen en een gebruikkelijke uitdrukking 
is geworden om, inzonderheid in het res
tauratiewezen en de voedingsnijverheid, 
aan de klanten aangeboden waren of 
diensten te kenmerken, de gevraagde be
scherming des te minder kan worden 
verleend aangezien het hier wordt voor
afgegaan door het woord "jumbo" -
Engels woord van Amerikaanse oar
sprang, bijnaam van de olifant en verwij
zend naar iets groat, massief, volumi· 
neus - om een geheel met een eigen 
· betekenis te vormen ... >>, 

terwijl, artikel 13, A, van de eenvormi
ge Beneluxwet op de merken bepaalt dat 
« de merkhouder zich op grand van zijn 
uitsluitend recht kan verzetten tegen : 
1° elk gebruik, dat van het merk of van 
een overeenstemmend teken wordt ge
maakt voor de waren, waarvoor het 
merk is ingeschreven of voor soortge
lijke waren ... »; artikel 5 van dezelfde 
wet bepaalt dat « het recht op het merk 
vervalt ... 4° voor zover een merk, na op 
regelmatige wijze te zijn verkregen, door 
toedoen van de merkhouder in het nor
male taalgebruik de gebruikelijke bena
ming voor een waar is geworden »; arti
kel 39 van een eenvormige Beneluxwet 
op de merken bepaalt: « de hoofdstuk
ken I (waartoe de voornoemde artikelen 
5 en 13 behoren), II en IV zijn van over
eenkomstige toepassing op telkens ter 
onderscheiding van diensten, hierna ge
noemd " dienstmerken ", met dien ver-
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stande dat ook soortgelijkheid tussen 
diensten en waren kan bestaan ... »; 

eerste onderdeel, het arrest niet vast
stelt dat het woord « quick », wanneer de 
verweerders het als merk en uithang
bord zijn beginnen te gebruiken, in het 
normale taalgebruik de gewone bena
ming van soortgelijke waren of diensten 
was geworden; het arrest aileen vast
stelt, enerzijds, dat, volgens de « op een 
evenwel onbepaalde datum » opgestelde 
semantische lijsten, verschillende bedrij
ven uit het restauratiewezen in hun fir
ma- of handelsnaam het woord « quick » 
hanteren en, anderzijds, dat de litigieuze 
term « voortaan » tot het normale taalge
bruik in de franstalige Ianden is gaan 
behoren en dat « aldus » de « Grand Ro
bert de Ja langue franpaise », 2de uitgave 
1989 « het woord "quick lunch" kent en 
ver~eldt dat het voor het eerst in 1905 is 
gebruikt en het als volgt omschrijft.: 
" Etablissement servant des repas rapt
des" ... »; het arrest, nu het niet aangeeft 
dat op het ogenblik waarop, in 1982, het 
gebruik van het woord « quick » als uit
hangbord en merk, eerst door de ven
nootschap vertegenwoordigd door ver
weerder, en later door verweerster is 
begonnen, en op het ogenblik waarop zij, 
op 5 januari 1987, het merk « Jumbo 
Quick » heeft gedeponeerd, het ~oord 
« quick » in het normale ~aalgebrmk de 
waren en diensten aandUldde waarvoor 
eiseres het merk « Quick » heeft gede
poneerd, zijn weigering om dat merk te 
beschermen tegen het gebruik dat ~trij
dig is met de eerlijke handelsgebrmken 
en schadelijk voor eiseres, en dat door 
de verweerders is gedaan als merk van 
waren en diensten, als uithangbord en 
handelsnaam en in hun publiciteit, niet 
naar recht verantwoordt (schending van 
aile in het middel aangewezen bepalin
gen); 

tweede onderdeel, het arrest, door de 
bescherming te weigeren van het merk 
« Quick » dat door eiseres is gedepo
neerd en van het identieke uithangbord 
waaronder die eiseres haar waren en 
diensten van snelle bediening aanbiedt, 
aileen op grond dat de term « quick » tot 
het normale taalgebruik is gaan beho
ren zonder vast te stellen of die opname 
vad. de term « quick » in het normale 
taalgebruik van eiseres is te wijten, 
maar door integendeel vast te stellen dat 
zulks ligt aan de « opvatting van het pu
bliek », aan de verwijzing naar het 
woord « door talloze handelaars » - en 
inzonderheid door « verschillende (be-

drijven} die aktief zijn in het restaurant
bedrijf - « als aanduiding of kenmerk 
van de waren en diensten die zij aan het 
publiek aanbieden » en aan het gebruik 
van het woord « quick » in de firma- of 
handelsnaam van die bedrijven, artikel 
5, inzonderheid 4°, van de eenvormige 
Beneluxwet op de merken schendt, dat 
voor het verval van het recht op het 
merk door opname in het normale taal
gebruik, als voorwaarde stelt dat die op
name door toedoen van de merkhouder 
is gebeurd; de weigering tot bescherming 
van het door eiseres gedeponeerd merk 
en de daaruit voortvloeiende weigering 
tot bescherming van het uithangbord 
« Quick », wegens die schending, ~iet 
naar recht zijn verantwoord (schendmg 
van alle in het middel aangewezen bepa
lingen); 

derde onderdeel, de bescherming van 
het uitsluitend recht op het merk, als ge
regeld bij artikel 13, A, van de eenvormi
ge Benelux~Merkenwet niet aileen het 
gebruik van het merk zelf beoogt, maar 
ook van elk « overeenstemmend teken »; 
er sprake is van overeenstemming tus
sen het merk en het teken wanneer er 
tussen beide een soortgelijkheid bestaat 
waardoor teken en merk worden geass
socieerd, waarbij het toevoegen van een 
of meer woorden aan het kenwoord van 
het merk niets afdoet aan namaak door 
het gebruik van het overeenstemmend 
teken bestaande uit het beschermde 
merk en bet woord of de woorden; ge
noemd artikel 13, A, voor het bestaan 
van namaak door gebruik van een over
eenstemmend teken niet als voorwaarde 
stelt dat er een mogelijke vrijwaring tus
sen dat teken en het merk moet kunnen 
ontstaan; bet feit dat de verweerders het 
woord « quick » lieten voorafgaan door 
het woord « jumbo », dat het door ver
weerster gedeponeerde merk « Jumbo 
Quick Junior » was en dat de toegevoeg
de woorden een geheel met een eigen be
tekenis vormen dus niets afdoet aan het 
bestaan van een overeenstemming tus~ 
sen het merk van eiseres en de tekens 
gebruikt door de verweerders en aan het 
daaruit voortvloeiende commercieel ver
lies van eiseres; het arrest derhalve zijn 
weigering om het verzet van eiseres te
gen het gebruik van de door de verweer
ders gehanteerde tekens, en de verde
ring tot doorhaling van het merk « Jum
bo Quick Junior » ongegrond te verkla
ren niet naar recht verantwoordt (scherr
ding van de artikelen 13.1, inzonderheid 
1°, 39 van de eenvormige Beneluxwet op 
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de merken en 54 van de wet van 14 juli 
1971 op de handelspraktijken) : 

Wat betreft het eerste en het 
tweede onderdeel: 

Overwegende dat artikel 13, A, 1", 
van de eenvormige Beneluxwet op 
de merken bepaalt dat de merkhou
der zich op grond van zijn uitslui
tend recht kan verzetten tegen elk 
gebruik, dat van het merk of van 
een overeenstemmend teken wordt 
gemaakt voor de waren, waarvoor 
het merk in ingeschreven of voor 
soortgelijke waren; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest, met overname van de be
woordingen van het arrest A 81/4 
van 5 oktober 1982 van het Benelux
Gerechtshof dat die bepaling uitlegt, 
zegt dat bij het bepalen van de be
schermingsomvang van een rechts
geldig verkregen merk aan de hand 
van zijn onderscheidend vermogen, 
te !etten valt op de opvattingen van 
het in aanmerking komende pu
bliek, niet ten tijde van het ontstaan 
van het merkrecht, doch ten tijde 
van het als inbreukmakend aange
vallen gebruik van het merk of van 
het overeenstemmend teken; 

Overwegende dat in het eerste on
derdeel wordt betoogd dat het bepa
len van die beschermingsomvang 
vereist dat moet worden gelet op de 
opvattingen van het in aanmerking 
komende publiek ten tijde van het 
als inbreukmakend aangevallen ge
bruik van het merk of van het over
eenstemmend teken; dat de in het 
onderdeel gerezen vraag noopt tot 
uitlegging van de eenvormige Bene
lux-Merkenwet; 

Overwegende dat artikel 5, 4", van 
de eenvormige Benelux-Merkenwet 
bepaalt dat het recht op het merk 
vervalt voor zover een merk, na op 
regelmatige wijze te zijn verkregen, 
door toedoen van de merkhouder in 
het normale taalgebruik de gebrui
kelijke benaming voor een waar is 
geworden; 

Overwegende dat arrest vaststelt 
« dat het woord " Quick " sedert vele 

jaren in Belgie is ingeburgerd om in 
de meest verscheidene domeinen 
een snelle bediening van de klanten 
aan te duiden >> en dat <( dit, welis
waar vreemde, woord tot het norma
le taalgebruik is gaan behoren en 
een ge bruikelijke uitdrukking is ge
worden om, inzonderheid in het res
taurantbedrijf en de voedingsnijver
heid, aan de klanten aangeboden 
war en of diensten te kenmer ken )) ; 

Overwegende dat in het tweede 
onderdeel wordt betoogd dat het ar
rest, door aan het door eiseres ge
deponeerd merk de bescherming 
van artikel 13, A, 1 o, van de eenvor
mige Benelux-Merkenwet te weige
ren, op grond dat het woord 
" Quick " tot het normale taalge
bruik is gaan behoren, zonder vast 
te stellen dat zulks door toedoen 
van eiseres is gebeurd, artikel 5, 4° 
van die wet schendt; dat het onder: 
dee! dus onderstelt dat de in die be
paling gestelde voorwaarde voor het 
verval van het recht op het merk de 
beschermingsomvang van het merk 
belnvloedt; 

Dat het onderzoek van dat middel 
noopt tot uitlegging van die wetsbe
paling; 

Overwegende dat in het Protocol 
gesloten ter uitvoering van artikel 1 

. tweede lid, van het Verdrag betrel 
fende de instelling en het statuut 
van een Benelux-Gerechtshof, als 
gemeenschappelijke rechtsregels 
worden aangewezen de bepalingen 

1 
vervat in de eenvormige Beneluxwet 
gevoegd bij het Benelux-verdrag in
zake warenmerken van 19 maart 
1962, goedgekeurd bij de wet van 30 
juni 1969; 

Dat ingevolge de artikelen 1 en 6 
van het Verdrag tot instelling van 
een Benelux-Gerechtshof, het Hof 
'van Cas sa tie de vragen om uitleg
ging van de bepalingen van een ge

l noemd eenvormige wet aan het Be
, nelux-Gerechtshof moet voorleggen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 

Overwegende dat in deze stand 
van zaken het onderzoek van dat 
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onderdeel dieht te worden uitge
steld; 

Om die redenen, houdt de uit
spraak aan tot het Benelux-Ge
rechtshof uitspraak heeft gedaan 
over de volgende zaken inzake de 
uitlegging van de artikelen 13, A, 1 o, · 

en 5, 4 van de eenvormige Benelux:
Merkenwet: 

1. Moet de rechter, bij het bepalen 
van de beschermingsomvang van 
een rechtsgeldig verkregen merk 
aan de hand van zijn onderschei
dend vermogen, als bepaald in arti
kel 13, A, van de eenvormige Bene
lux-Merkenwet, !etten op de opvat
tingen van het in aanmerking ko
mende publiek ten tijde van het als 
inbreukmakend aangevallen gebruik 
van het merk of van het overeen
stemmend teken? 

2. Zo neen, mag de rechter dan 
!etten op de opvatting van het in 
aanmerking komende publiek op 
eender welk tijdstip van de peri ode· 
die volgt op het tijdstip waarop het 
als inbreukmakend aangevallend ge
bruik is begonnen? Mag hij, inzon
derheid, !etten op de opvatting van 
het in aanmerking komende publiek 
ten tijde van zijn uitspraak? 

3. Moet de rechter om de omvang 
van bij artikel 13, A; van de eenvor
mige Benelux-Merkenwet bepaalde 
bescherming van het merk te bepa
Ien, letten op de voorwaarde die ar
tikel 5, 4°, van de genoemde eenvor
mige wet stelt voor het verval van 
het recht op het merk, te weten dat 
het opnemen van het mer k in het 
normale taalgebruik als gebruike
lijke benaming voor een waar, door 
toedoen van de merkhouder is ge
beurd? 

25 januari 1993 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
De Bruyn en Draps. 

Nr. 49 

38 KAMER - 25 januari 1993 

1° ARBE!DSVOORZIENING - BRUGPEN
SIOEN - WE'ITELIJK BRUGRUSTPENSIOEN -
TOEKENNINGSVOORWAARDEN - BEGRIP -
BEROEPSARBEID. 

2° PENSIOEN - WERKNEMERS - TOEKEN
NINGSVOORWAARDEN- EEGRIP- BEROEPS
ARBEID. 

1 o en 2° De stopzetting van iedere andere 
dan de bij de Koning bepaalde 
beroepsarbeid is geen voorwaarde voor 
de toekenning van het rustpensioen, 
van het overlevingspensioen en van 
het wettelijk brugrustpensioen, maar 
een voorwaarde voor de betaling van 
die pensioenen (1). (Artt. 5bis, 25 en 
39, Pensioenwet Werknemers). 

(RIJKSDIENST VOOR PENSIOENEN T. ANTOINE) 

ARREST ( vertafing) 

(A.R. nr. 9588) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 juni 1991 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 67, 107 van de Grondwet, 6, 1319, 
1320, 1322, 1337, 1338 van het Burgerlijk 
Wetboek, 4, to, sub a, 5, 5bis, § 1, eerste 
lid, en § 2, 25, 39 van het koninklijk be
sluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betref
fende het rust- en overlevingspensioen 
voor werknemers, gewijzigd bij de wet
ten van 27 juli 1971, 28 maart 1973, 28 
maart 1975, 2 juli 1976, 10 februari 1981, 
1 augustus 1985, 22 december 1989 en bij 
de koninklijk besluiten nr. 95 van 28 sep
tember 1982, nr. 415 van 16 juli 1986, nr. 
514 van 31 maart 1987, 64 van het ko
ninklijk besluit van 21 december 1967 tot 
vaststelling van het algemeen reglement 
betreffende het rust- en overlevingspen
sioen voor werknemers, gewijzigd bij de 
koninklijke besluiten van 29 april 1981, lJ 

(1) Zie Cass., 27 jan. 1992, A.R. nr. 9193 
(A.C., 1991-92, nr, 272) met verwijzing van 
noot 4. 
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februari 1982, 29 september 1984, 20 de
cember 1984, 22 december 1986, 1, 2 en 3 
van het koninklijk besluit van 14 oktober 
1982 tot uitvoering van artikel 5bis van 
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 okto
ber 1967 betreffende het rust- en overle
vingspensioen voor werknemers, 

doordat het arrest van bevestiging het 
beroep van verweerder tegen de admi
nistratieve beslissing van 17 maart 1986, 
waarbij eiser hem een rustpensioen 
heeft toegekend dat vervroegd inging op 
62 jaar en verlaagd werd met 5 pet. per 
jaar vervroeging, te weten 3 x 5 pet. = 
15 pet., ontvankelijk en gegrond ver
klaart en voor recht zegt dat eiser aan 
verweerder het volledig bedrag van zijn 
brugrustpensioen, zonder vermindering 
en met bonificatie van de laatste jaren 
die overbleven om de normale pensioen
leeftijd te bereiken (5 jaar), moet betalen 
overeenkomstig artikel 5bis van het ko
ninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 
1967 en zulks vanaf 1 januari 1986, op 
grand: dat artikel 5bis van het konink
lijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 be
paalt dat << in afwijking van artikel 5, 
wat de mannen betreft en gedurende de 
periode gaande van 1 januari 1983 tot 31 
december 1990, het rustpensioen beoogd 
in artikel 4, 1°, a, naar keuze en op ver
zoek van de betrokkene, mag ingaan in 
de periode van 5 jaar die normale pen
sioenleeftijd voorafgaat, zonder met 5 
pet. per jaar vervroeging verminderd te 
worden, op voorwaarde dat zijn werkge
ver zich ertoe verbindt hem als werkne
mer door een werkzoekende te vervan
gen ». Het woord « ingaan » aldus moet 
worden uitgelegd dat de werknemer 
recht heeft op het pensioen als aan de 
gestelde voorwaarde is voldaan. Eiser in 
zijn beslissing van 9 juli 1984 verweerder 
een brugrustpensioen heeft toegekend 
met ingang van 1 september 1984. Op die 
datum het rustpensioen is ingegaan in 
die zin dat het recht om het te krijgen 
verworven is trouwens door eiser is er
kend. Volgens artikel 25 van het konink
lijk besluit nr. 50 het rust- en overle
vingspensioen slechts uitbetaalbaar is zo 
de gerechtigde geen beroepsarbeid uitoe
fent. Het bestaan zelf van die tekst im
pliceert dat het pensioen is « ingegaan » 
en alleen de betaling ervan geschorst of 
uitgesteld is; als het pensioen niet was 
ingegaan die tekst geen zin heeft. Zoals 
verweerder terecht aanvoert, « valt het 
dus niet te betwisten dat het recht op 
het brugrustpensioen is ontstaan ten ge
volge van de beslissing van 9 juli 1984 en 
dat de betaling van de uitkering van sep-

tember 1984 tot december 1985 werd ge
schorst wegens de uitoefening van be
roepsarbeid ». Nu verweerder zijn be
roepsarbeid op 31 december 1985 had 
stopgezet, de beslissing van 9 juli 1984 
moest worden uitgevoerd. De voorwaar
de betreffende de indienstneming van de 
werkzoekende moest vervuld zijn, wat 
hier het geval was, toen het brug
pensioen werd aangevraagd en niet op 
de latere datum, wegens de voortzetting 
van beroepsarbeid gedurende een perio
de waarin het moest worden betaald. Ei
ser dus de op 29 maart 1986 ter kennis 
gebrachte beslissing niet kon nemen, 

terwijl, eerste onderdeel, de toeken
ning van het brugrustpensioen onder 
meer is onderworpen aan de voorwaarde 
dat iedere niet door de Koning toegela
ten beroepsarbeid werd stopgezet; ver
weerder, wiens brugpensioen bij de be
slissing van 9 juli 1984 werd toegekend 
vanaf 1 september 1984, voordat het 
brugpensioen op die datum was inge
gaan, aan eiser heeft meegedeeld dat hij 
zijn beroepsarbeid zou voortzetten zoals 
niet door de Koning was toegelaten; 
daaruit volgt dat het bij de beslissing 
van 9 juli 1984 aan verweerder toegeken
de brugrustpensioen nooit was ingegaan 
en dat die beslissing van 9 juli 1984 aan 
verweerder geen enkel recht op dat 
brugpensioen heeft toegekend; het ar
rest, door te beslissen dat verweerder, 
hoewel hij een niet toegelaten beroepsar
beid uitoefende voordat het brugpen
sioen inging, niettemin door de beslis
sing van 9 juli 1984 een recht op dat 
brugpensioen heeft verkregen waarvan 
aileen de betaling van de maandelijkse 
bedragen geschorst of uitgesteld is, 
waaruit volgt dat eiser de beslissing 29 
maart 1986 niet rechtsgeldig heeft kun
nen nemen, de bepalingen betreffende 
de toekenning van het brugpensioen 
schendt (schending van de artikelen 4, 
1 o, sub a, 5, 5bis, § 1, eerste lid, 25 van 
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 okto
ber 1967 en 64 van het koninklijk besluit 
van 21 december 1967); 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het middel, in 

dit onderdeel, betoogt dat de stop
zetting van iedere niet door de Ko
ning toegelaten beroepsarbeid een 
voorwaarde is voor de toekenning 
van het brugpensioen bedoeld in het 
te dezen toepasse!ijke artikel 5bis 
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van bet koninklijk besluit nr. 50 van 
24 oktober 1967 betreffende bet rust
en overlevingspensioen voor werk
nemers; 

Overwegende dat dit artikel be
paalt dat, wat de mannen betreft en 
gedurende de periode gaande van 1 
januari 1983 tot 31 december 1990, 
het rustpensioen, naar keuze en op 
verzoek van de betrokkene, mag in
gaan in de periode van 5 jaar die de 
normale pensioenleeftijd voorafgaat, 
zonder dat 5 pet. per jaar vervroe
ging verminderd te worden, op voor
waarde dat zijn werkgever zich er
toe verbindt hem als werknemer 
door een werkzoekende te vervan
gen; 

Overwegende dat geen enkele 
wettelij ke bepaling de toekenning 
van dat pensioen onderwerpt aan de 
voorwaarde dat iedere andere dan 
bij koninklijk besluit bepaalde be
roepsarbeid is stopgezet; 

Overwegende dat bet koninklijk 
besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 
enerzijds, in artikel 25 bepaalt dat, 
uitgezonderd in de gevallen en on
der de voorwaarden door het Ko
ning bepaald, het rust- en overle
vingspensioen slechts uitbetaalbaar 
zijn zo de gerecbtigde geen beroeps
arbeid uitoefent en, anderzijds, in 
artikel 39, dat wanneer de pensioen
gerechtigde een beroepsarbeid 
voortzet of hervat zonder daarvan 
vooraf de vereiste aangifte te doen, 
de Koning bepaalt in welke gevallen 
het pensioen is geschorst; 

Dat uit die teksten volgt dat de 
stopzetting van iedere andere dan 
de bij de Koning bepaalde beroeps
arbeid geen voorwaarde is voor de 
toekenning van het pensioen maar 
een voorwaarde voor de betaling er
van; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

25 januari 1993 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, waarnemend voorzitter 
- Verslaggever: de h. Rappe - Gelijk
luidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Houtekier en Draps. 

Nr. 50 

3e KAMER - 25 januari 1993 

1° INKOMSTENBELAST!NGEN - AAN· 

SLAGPROCEDURE - BEWIJSVOERING - AL· 
GEMEEN - BEWIJSLAST. 

2° BEWIJS - BELASTINGZAKEN - BEWIJS
LAST - INKOMSTENBELASTINGEN. 

1° en 2° Wanneer de belastingplichtige 
zijn aangifte binnen de wettelijke ter
mijn heeft ingediend, moet de adminis
tratie het bewijs leveren van ieder an
der inkomen dan is aangegeven (1). 
(Art. 245 W.l.B.; art. 339 W.l.B. 
1992.) 

(• A.G. VAN 1824 • N.V. 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

(A.R. nr. F 1200 F) 

25 januari 1993 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
Juidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Kirkpatrick en De Bruyn. 

(1) Zie de concl. van de h. Krings, toen adv.
gen., bij Cass. 12 nov. 1980, A.R. nr. F 536 F 
(Bull. en Pas., 1981, I, 302), inz. p. 303; zie ook 
Cass., 12 dec. 1974 (A.C., 1975, 437}. 
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Nr. 51 

3" KAMER - 25 januari 1993 

INKOMSTENBELASTINGEN NIET· 

VERBLIJFHOUOERS - BUITENLANDSE ON
DERNEMING - VASTE INRICHTING IN BELGIE 
- BEGRIP, 

Onwettig is de beslissing van het hoi 
van beroep volgens welke het in eigen
dom hebben en in huur geven van op 
Belgisch grondgebied gelegen onroe
rende goederen, zelfs bij gebreke van 
enige andere werkzaamheid in Belgii:J 
en zelfs elke vertegenwoordiging be
voegd om de buitenlandse onderne
ming te verbinden, niet valt onder het 
begrip « vaste inrichting van produk
tieve aard », in de zin van art. 140, § 3, 
oud, W.I.B., als het doe! van die onder
naming onder andere bestaat in de 
aankoop, het beheer en de verkoop 
van goederen van allerlei aard, zoals 
onroerende goederen (1). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. EUROPE MIDDLE EAST CONSULTANTS 

ESTABLISHMENT) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1233 F) 

HET HOF; - Ge!et op het bestre
den arrest, op 12 juni 1992 door het 
Hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de verwerende vennoot
schap die in Belgie geen enkele 
werkzaamheid uitoefent, er eigena
res is van zes appartementen die ze 
in huur geeft en waarvan zij huur
geld ontvangt; dat het eraan toe
voegt dat volgens haar statuten, het 
doel van die vennootschap onder 
andere bestaat in de aankoop, het 
beheer en de verkoop van goederen 

(1) Zie Cass., 21 mei 1982, A.R. nr. F 1039 N 
(A.C., 1981-82, nr. 560) met concl. van de h. 
Krings, toen eerste adv.-gen. 

van allerlei aard, zoals onroerende 
goederen; 

Overwegende dat artikel 140, pa
ragraaf 3, van het Wetboek van de 
Inkomstenbelastingen, v66r de wijzi
ging ervan bij de wet van 19 juli 
1979, bepaalde dat als Belgische in
richtingen worden beschouwd, zelfs 
bij gebreke van elke vertegenwoor
diging bevoegd om de buitenlandse 
onderneming te verbinden, de zetels 
van werkelijk bestuur, bijhuizen, fa
brieken, werkhuizen, werkplaatsen, 
agenturen, magazijnen, burelen, la
boratoria, aan- of verkoopkantoren, 
depots alsook alle vaste inrichtingen 
van produktieve aard; 

Dat het hof van beroep derhalve 
zijn beslissing niet naar recht ver
antwoordt door te oordelen dat voor
melde wer kzaamheid van de verwe
rende vennootschap niet valt onder 
het begrip « vaste inrichting van 
produktieve aard », in de zin van ar
tikel 140, paragraaf 3, oud, van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest, behoudens in zoverre 
het uitspraak doet over de ontvan
kelijkheid van het beroep; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Brussel. 

25 januari 1993 - 3e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Sace, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Leclercq, advocaat-gene
raal. 
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Nr. 52 

2e KAMER - 26 januari 1993 

1° RECHTEN VAN DE MENS - VER· 
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 8 -
PRIVE-LEVEN - BRIEFWISSELING - BEGRIP. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART, 8 -
BRIEFWISSELING - INMENGING VAN ENIG 
OPENBAAR GEZAG - VEREISTEN. 

3° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSVOE" 
RING - GEGEVENS IN NEDERLAND VERKRE
GEN DOOR HET AFLUISTEREN VAN TELE
FOONGESPREKKEN - RECHTSGELDIGHEID -
VEREISTEN. 

4° RECHTEN VAN DE MENS -INTER· 
NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN 
POLITIEKE RECHTEN - ART. 17 - PRIVE-LE
VEN - BRIEFWISSELING - GEGEVENS IN NE
DERLAND VERKREGEN DOOR HET AFLUISTE
REN VAN TELEFOONGESPREKKEN - RECHTS
GELDIGHEID - VEREISTEN. 

5° RECHTEN VAN DE VERDEDIGING 
- STRAFZAKEN - GEGEVENS IN NEDER
LAND VERKREGEN DOOR HET AFLUISTEREN 
VAN TELEFOONGESPREKKEN. 

6° RECHTEN VAN DE MENS - VER· 
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 -
GEGEVENS IN NEDERLAND VERKREGEN 
DOOR HET AFLUISTEREN VAN TELEFOONGE
SPREKKEN. 

7° GRONDWET - ART. 22 - GEGEVENS IN 
NEDERLAND VERKREGEN DOOR HET AFLUIS
TEREN VAN TELEFOONGESPREKKEN. 

1 o Telefoongesprekken vall en onder de 
begrippen « priv8-leven » en « briefwis
seling » waarvan de eerbiediging is ge
waarborgd bij art. 8.1. E. V.R.M. (1) 

2° en 3o Rechtsgeldig is het aanwenden 
door de Belgische rechter van bewijs
krachtige gegevens die in Nederland 
en overeenkomstig de Nederlandse 
wetgeving zijn verkregen door het af-

(1) (2) en (3) Cass., 10 apdl 1990 (A.C., 
1989-90, nr. 479). 

luisteren van telefoongesprekken, als 
in zodanige inmenging van het open
baar gezag met betrekking tot de uit
oefening van het recht op eerbiediging 
van de briefwisseling bij de wet is 
voorzien en die nodig was, onder meer 
om de openbare orde te beschermen 
en strafbare feiten te voorkomen (2) 
(art. 8.2 E. V.R.M); hieraan doet geen 
afbreuk het feit dat de aldus in Neder
land afgeluisterde gesprekken vanuit 
Belgiii vertrekken of een Belgische 
abonnee bereiken. 

4o Het aanwenden door de Belgische 
rechter van bewijskrachtige gegevens 
die overeenkomstig de Nederlandse 
wetgeving en art. 8.2 E. VR.M. in Ne
derland zijn verkregen door het afluis
teren van telefoongesprekken, is niet 
strijdig met art. 17 L V.B.P.R. luidens 
hetwelk niemand mag worden onder
worpen aan willekeurige of onwettige 
inmenging in zijn priv8-leven, zijn ge
zinsleven, zijn huis en zijn briefwisse
ling. 

5° en 6° Het aanwenden door de Belgi
sche rechter van bewijskrachtige gege
vens die overeenkomstig de Neder
Jandse wetgeving en art. 8.2 E. V.R.M. 
in Nederland zijn verkregen door het 
afluisteren van telefoongesprekken, is 
niet strifdig met de eerbiediging van 
het recht van verdediging of met het 
recht op een eerlijke behandeling van 
zijn zaak als voorgeschreven bij art. 
6.1 E. V.R.M. (3) 

7° Het aanwenden door de Belgische 
rechter van bewijskrachtige gegevens 
die overeenkomstig de Nederlandse 
wetgeving en art. 8.2 E. V.R.M in Ne
derland zijn verkregen door het afluis
ten van telefoongesprekken, is niet 
strijdig met art. 22 Gw. Juidens het
welk het briefgeheim onschendbaar is. 

(COUSAERT) 

ARREST 

(A.R. nr. 7240) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 3 november 1992 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 
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I. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing op de te
gen eiser ingestelde strafvordering : 

Over .bet tweede middel, gesteld als 
volgt : « schending van artikelen 22 van 
de Grondwet, 6.1 en 8 van het Verdrag 
van 4 november 1950 tot Bescherming 
van de rechten van de mens en de fun
damentele vrijheden, goedgekeurd bij 
wet van 13 mei 1955, 14.1, 17.1 en 17.2 
van het Internationaal Verdrag van 19 
december 1966 inzake burgerrechten en 
politieke rechten, goedgekeurd bij wet 
van 15 mei 1981, 8, 22, 59, 154 en 189 van 
het Wetboek van Strafvordering, 17 van 
de wet van 13 oktober 1930 tot samen
ordening der verschillende wetsbepalin
gen op de telegrafie en de telefonie met 
draad, en voor zoveel als nodig 125 g van 
het Nederlands Wetboek van Strafvorde
ring, 

doordat het hof van beroep in het be~ 
streden arrest van 3 november 1992 
(nr. 72.187) met betrekking tot de bewijs
voering van de lastens eiser gelegde fei
ten oordeelt een beroep te kunnen doen 
op bewijskrachtige gegevens die in Ne
derland werden verkregen door middel 
van het afluisteren van telefoongesprek
ken, en meer in het bijzonder volgende 
feiten als bewezen acht ( ... ) », 

terwijl overeenkomstig artikel 8 van 
het Verdrag van 4 november 1950 tot be~ 
scherming van de rechten van de mens 
en de fundamentele vrijheden (goedge~ 
keurd bij wet van 13 mei 1955) eenieder 
recht heeft op eerbiediging van zijn 
prive- en gezinsleven, zijn huis en zijn 
briefwisseling; de inmenging van het 
openbaar gezag met betrekking tot de 
uitoefening van dit recht slechts wordt 
toegestaan voor zover deze bij de wet is 
voorzien en in een democratische samen~ 
leving nodig is, onder meer voor de be
scherming van de openbare orde en het 
voorkomen van strafbare feiten; overeen~ 
komstig artikel 17 van het lnternationaal 
Verdrag van 19 december 1966 inzake 
burgerrechten en politieke rechten \goed
gekeurd bij wet van 15 mei 1981 nie~ 
mand mag worden onderworpen aan wil~ 
lekeurige of onwettige inmenging in zijn 
prive-leven, zijn gezinsleven, zijn huis en 
zijn briefwisseling ( ... ) (1), en eenieder 
recht heeft op becherming door de wet 
tegen zodanige inmening ( ... ) (2); tele
foongesprekken, hoewel niet uitdrukke
lijk in deze artikelen vermeld, onder de 
begrippen « prive~Ieven » en « briefwisse~ 

ling » vallen; overeenkomstig artikel 22 
van de Grondwet het briefgeheim on~ 
schendbaar is; overeenkomstig artikel 17 
van de wet van 13 oktober 1930 tot 
samenordening der verschillende wetsbe
palingen op de telegrafie en de telefonie 
met draad, het onderscheppen van over 
een openbare telegraaf- of telefoonlijn 
verzonden gesprekken strafbaar is; aldus 
het afluisteren van in Belgie aankomen~ 
de of uit Belgie vertrekkende telefoonge~ 
sprekken verboden is; de omstandigheid 
dat een vreemde wet het afluisteren en/ 
of opnemen van telefoongesprekken re
gelt en deze handelingen onder bepaalde 
voorwaarden toestaat, overeenkomstig 
de voorschriften van voormelde ver
dragsrechtelijke bepalingen, weliswaar 
als zodanig niet strijdig is met de princi
pes die de Belgische (Grond)wetgevers 
als essentieel beschouwt voor het vrijwa~ 
ren van de Belgische morele, politieke of 
economische orde, doch een inbreuk kan 
opleveren op bedoelde principes wanneer 
zij zou toelaten de aard en de inhoud op 
te nemen van telefoongesprekken die 
vanuit Belgie vertrekken of een Belgisch 
abonnee bereiken; artikel 125 g van het 
Nederlands Wetboek van Strafvordering 
het afluisteren of opnemen van telefoon
gesprekken tijdens het gerechtelijk on~ 
derzoek toestaat, indien het onderzoek 
dit dringend vordert en het een misdrijf 
betreft waarvoor de voorlopige hechtenis 
is toegelaten; aldus het afluisteren van 
telefoongesprekken, in Nederland, over
eenkomstig de wet, met het oog op het 
beschermen van de openbare orde en het 
voorkomen van strafbare feiten welis~ 
waar verzoenbaar is met bovengenoemde 
verdragsbepalingen, voor zover aldus -
door het onderscheppen van uit Belgie 
komende of naar Belgie gezonden tele~ 
foongesprekken - geen inbreuk wordt 
gepleegd op het door de Belgische 
(Grond)wet gewaarborgd recht op ge
heimhouding; het hof van beroep te de
zen eiser strafrechtelijk veroordeelt we
gens de hem ten laste gelegde en deels 
heromschreven feiten waarvan het be
wijs wordt geacht geleverd te zijn mede 
door het voorleggen van een lijst van te
lefonische kontakten tussen eiser en de 
in Nederland verblijvende D. Van 
Rysbergen, waarbij wordt vastgesteld 
dat « ... Dusko Van Rysbergen diverse 
keren werd opgeroepen via zijn semadi~ 
git en dit vanuit Oostende .... ( ... ) Dit 
nummer werd opgebeld vanuit Oostende 
op volgende data ... van bij Cousaert Dan~ 
ny ( ... ) » (arrest blz. 10, punt 1.7; zie oak 
punt 1.8); het hof van beroep aldus reke~ 
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ning houdt met onder miskenning van 
de aan de Belgische wetgeving ten 
grondslag liggende principes, verkregen 
bewijselementen; het bewijsmiddel waar~ 
op de strafvordering steunt, en dat aan 
de vrije appreciatie van de strafrechter 
wordt voorgelegd, op wettelijke wijze 
dient te worden verkregen; onwettelijk is 
het bewijs verkregen niet aileen door 
een daad die uitdrukkelijk door de wet is 
verboden, maar oak door een daad die 
onverenigbaar is met de substantHHe re
gelen van de rechtspleging in strafzaken 
of met de algemene rechtsbeginselen; 
het onwettelijk verkregen bewijs niet als 
grondslag kan dienen voor een strafrech
telijke veroordeling, zodat het hof van 
beroep, door het in acht nemen van bo
vengenoemde bewijselementen ter sta
ving van eiseres veroordeling, alle in de 
aanhef van het middel vermelde wets
en verdragsbepalingen schendt: 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat het afluisteren van tele
foongesprekken in Nederland plaats
vond overeenkomstig de Nederland
se wetgeving; dat het voorts rele
veert dat dit precede, zeals het is 
geregeld door de Nederlandse wet 
en te dezen werd toegepast, niet in
gaat tegen de bepalingen van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden en eisers recht 
van verdediging « op generlei wijze 
(werd) geschonden noch aangetast »; 
dat het arrest constateert dat « het 
afluisteren van telefoongesprekken 
in Nederland plaatsvond » zodat in 
Belgie alleszins geen overtredingen 
zijn gepleegd inzake het briefge
heim en de telefonische verbindin
gen; 

Overwegende dat artikel 8 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden, waarin het recht 
van eenieder op eerbiediging van 
zijn priv€!- of gezinsleven, zijn huis 
en zijn briefwisseling is vastgelegd, 
de inmenging van het openbaar ge
zag met betrekking tot de uitoefe
ning van dit recht toestaat, « voor 
zover bij de wet is voorzien en in 
een democratische samenleving no
dig is », onder meer voor << de be
scherming van de openbare orde en 

het voorkomen van strafbare fei
ten »; dat telefoongesprekken niet 
uitdrukkelijk in dit artikel staan 
vermeld maar onder de begrippen 
« priv€!-leven )) en « briefwisseling » 
vall en; 

Overwegende dat artikel 125, g, 
van het Nederlandse Wetboek van 
Strafvordering het afluisteren of op
nemen van telefoongesprekken tij

. dens het gerechtelijk vooronderzoek 
toestaat indien het onderzoek dit 
dringend vordert en een misdrijf be
treft waarvoor voorlopige hechtenis 
is toegelaten; 

Overwegende dat het arrest, met 
verwijzing naar de stukken van het 
dossier, vaststelt dat het afluisteren 
van de telefoongesprekken, mede 
als bewijs aangevoerd tot staving 
van de strafvordering tegen eiser 
wegens handel in slaap- en verdo
vende middelen, ingevolge een ge
rechtelijk vooronderzoek overeen
komstig de Nederlandse wet in Ne
derland plaatsvond met machtiging 
van de rechter-commissaris in het 
arrondissement te Breda; 

Dat het arrest zodoende de beslis
sing dat het afluisteren van de tele
foongesprekken in Nederland val
gens de Nederlandse wet te dezen 
« bij de wet was voorzien )) en nodig 
was, onder meer om de openbare or
de te beschermen en strafbare fei
ten te voorkomen en mitsdien 
<< overeenkomstig de voorschriften 
van artikel 8 E.V.R.M. » geschiedde, 
naar recht verantwoordt; 

Overwegende dat de vreemde wet, 
die het afluisteren of opnemen van 
telefoongesprekken in Nederland re
gelt en deze handelingen toestaat 
overeenkomstig de voorschriften 
van voormeld artikel 8, als zodanig 
niet strijdig is met de in het middel 
vermelde artikelen van het Interna
tionaal Verdrag van 19 december 
1966 inzake burgerrechten en poli
tieke rechten, door de Belgische 
wetgever goedgekeurd bij wet van 
15 mei 1981, inzonderheid artikel 17, 
luidens welk niemand mag worden 
onderworpen aan willekeurige of on-
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wettige inmening in zijn prive-leven, 
zijn gezinsleven, zijn huis en zijn 
briefwisseling, noch met artikel 22 
van de Belgische Grondwet, luidens 
welk het briefgeheim onschendbaar 
is, noch met artikel 17 van de wet 
van 13 oktober 1930 tot samenorde
ning der verschillende wetsbepalin
gen op de telegrafie en de telefonie 
met draad, 1uidens welke het in Bel
gie onderscheppen van over een 
openbare telegraaf- of telefoonlijn 
verzonden gesprekken strafbaar is, 
noch met de principes die de Belgi
sche wetgever als essentieel be
schouwt voor het vrijwaren van de 
Belgische morele, politieke of econo
mische orde; dat hieraan geen af
breuk doet het feit dat de aldus in 
Nederland afgeluisterde gesprekken 
vanuit Belgie vertrekken of een Bel
gische abonnee bereiken; 

Overwegende dat het middel door 
schending van artikel 6 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamente
le Vrijheden aan te voeren ervan 
uitgaat dat een bewijsvoering door 
middel van afgeluisterde telefoonge
sprekken niet verenigbaar is met de 
vereisten die in een democratische 
samenleving aan een eerlijk proces 
worden gesteld; 

Dat, nu artikel 8.2 van het Ver
drag tot Bescherming van de Rech
ten van de Mens en de Fundamente
le Vrijheden in een uitzondering 
voorziet met betrekking tot dusdani
ge inmengingen van het openbaar 
gezag, artikel 6 van ditzelfde ver
drag en het recht van verdediging 
niet kunnen zijn geschonden wan
neer de bewij svoering steunt op een 
door dit verdrag toegelaten inmen
ging, en de partijen, zeals te dezen, 
de aldus verkregen gegevens vrij 
hebben kunnen bespreken, zowel 
wat betreft hun wettigheid als hun 
inhoud en de gevolgen die de rech
ter, met betrekking tot de gegrond
heid van de strafvervolging, eruit 
zou kunnen afleiden; 

Overwegende dat dientengevolge 
- alhoewel de Belgische wetgever 

het afluisteren van telefoongesprek
ken in Belgie geenszins toelaat, ook 
niet na de wet van 11 februari 1991 
tot wijziging van artikel 88b1:S van 
het Wetboek van Strafvordering -
de gegevens die werden bekomen 
door middel van het in Nederland 
volgens de Nederlanse wet toegela
ten afluisteren van telefoongesprek
ken, in een in Belgii~ gevoerd straf
proces regelmatig als bewijsmiddel 
kunnen gelden, ongeacht de plaat
sen van vertrek en eindbestemming 
van de afgeluisterde telefoonge
sprekken; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

26 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. D'haenens - Verslaggever: de 
h. Boes - Gelifkluidende conclusie van 
de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Ad
vocaat: mr. Biitzler. 

Nr. 53 

2e KAMER - 26 januari 1993 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ONBE
VOEGDVERKLARING VAN DE EERSTE RECH
TER - GEEN HOGER BEROEP VAN EEN BUR
GERLIJKE PARTIJ - UITSPRAAK VAN DE 
APPELRECIITER OVER DE VORDERING VAN 
DIE BURGERLIJKE PARTIJ 
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2° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - IN
CIDENTEEL BEROEP - DRAAGWIJDTE. 

3° VERWIJZING NA CASSATIE 
STRAFZAKEN - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - BESLISSING OVER EEN BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING DIE NIET BIJ DE 
RECHTER AANHANGIG WAS - VERNIETIGING 
ZONDER VERWIJZING. 

1° Wanneer de eerste rechter zich niet 
bevoegd heeft verklaard om kennis te 
nemen van de burgerlijke rechtsvorde
ringen en een van de burgerlijke par
tijen geen hager beroep heeft inge
steld, kan de appelrechter over de 
rechtsvordering van die burgerlijke 
partij geen uitspraak doen (1). (Art. 
202 Sv.; artt. 3 en 4 V.T.Sv.) 

2° Het incidenteel hager beroep dat de 
gei'ntimeerde ter terechtzitting van het 
strafgerecht kan instellen is slechts de 
uitoefening door die partij van het ver
haal dat zij had kunnen uitoefenen bij 
wege van een hoofdberoep binnen de 
termijnen bij de wet gesteld, tegen de 
beslissing die betrekking heeft op de 
partij door wier hager beroep zij gei'n
timeerde is (2). (Art. 203, § 4, Sv.) 

3° Wanneer een beslissing in hager be
roep wordt vernietigd omdat de appel
rechter heeft beslist over een burger
Jijke rechtsvordering die bij hem niet 
aanhangig was gemaakt, wordt de ver
nietiging uitgesproken zonder verwij
zing (3). 

(VAN LIERDE T. GODIJN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5870) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1991 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

(1) Cass., 15 okt. 1986, A.R. nr. 5268 (A.C., 
1986-87, nr. 89). 

(2) Cass., ·5 maart 1980 (A.C., 1979-80, nr, 
428); zie Cass., 3 juni 1981 (ibid., 1980-81, nr. 
573). 

(3) Cass., 21 jan, 1992, A.R. nr. 5015 (A.C., 
1991-92, nr, 261). 

In zoverre de voorziening gericht 
is tegen de beslissing op de door de 
verweerster Ann Cornet tegen eiser 
ingestelde civielrechtelijke vorde
ring: 

Over het middel aangevoerd in eisers 
verzoekschrift tot cassatie, « memorie » 
genoemd, waarvan een door de griffier 
van het Hof voor eensluidend verklaarde 
kopie aan dit arrest is gehecht en daar
van deel uitmaakt : 

Overwegende dat de drie verweer
ders voor de correctionele rechtbank 
civielrechtelijke vorderingen hebben 
ingesteld tegen eiser; dat het beroe
pen vonnis eiser heeft vrijgesproken 
en het strafgerecht niet bevoegd 
heeft verklaard om over deze vorde
ringen uitspraak te doen; 

Overwegende dat, nu de derde 
verweerster geen hoger beroep had 
ingesteld tegen de beslissing waar
bij haar vordering tegen eiser was 
afgewezen en aileen het openbaar 
ministerie en de andere verweerders 
een ontvankelijk hoger beroep had
den ingesteld, enkel de strafvorde
ring en de civielrechtelijke vorderin
gen van deze andere verweerders 
bij de appelrechters aanhangig wa
ren ten aanzien van eiser; dat de 
door de derde verweerster tegen ei
ser ingestelde civielrechtelij ke vor
dering niet bij hen aanhangig was, 
zodat ze daarover geen uitspraak 
konden doen; 

Overwegende dat het incidenteel 
beroep dat door de derde verweer
ster, als gelntimeerde, bij conclusie 
werd ingesteld, niet gericht kon zijn 
tegen de beslissing van de eerste 
rechter op haar vordering tegen ei
ser, maar enkel tegen de beslissing 
waarbij de correctionele rechtbank 
de eerste verweerder, in zijn hoeda
nigheid van medebeklaagde, had 
veroordeeld tot betaling van een 
schadevergoeding aan de derde ver
weerster en waartegen de eerste 
verweerder een ontvankelijk hoofd
beroep had ingesteld; 

Overwegende immers dat het inci
denteel beroep dat ge1ntimeerde ter 
terechtzitting van het strafgerecht 
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kan instellen, slechts de uitoefening 
is door die partij van bet verhaal 
dat zij had kunnen uitoefenen bij 
wege van een hoofdberoep, binnen 
de termijn bij de wet bepaald, tegen 
de beslissing die betrekking heeft 
op de partij door wier boger beroep 
zij gelntimeerde is; 

Overwegende dat derhalve de 
appelrechters, nu het bestreden ar
rest eiser jegens de derde verweer
ster veroordeelt tot betaling van een 
schadevergoeding, artikel 203, § 4, 
van het Wetboek van Strafvordering 
schenden; 

Dat het rniddel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt bet be
streden arrest in zoverre het uit
spraak doet over de door de ver
weerster Ann Cornet tegen eiser 
ingestelde civielrechtelijke verde
ring; ... zegt dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

26 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Fischer - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. P. 
van den Eeckhaut, Dendermonde. 

Nr. 54 

2e KAMER - 26 januari 1993 

VERZET - STRAFZAKEN - STRAFVORDE
RING - BESLISSING W AARBIJ HET VERZET 
ONGEDAAN WORDT VERKLA.ARD - AANVOE
RING DAT DE ElSER IN VERZET TIJDENS DE 
TERECHTZIITING ZOU ZI.JN AANGEKOMEN. 

De rechter die vaststelt dat de verzet
doende partij niet is verschenen toen 
de zaak werd opgeroepen en behan~ 
deld op de terechtzitting waarvoor was 
gedagvaard, kan het verzet wettelijk 
ongedaan verklaren ook indien de ei
ser in verzet in de loop van die te~ 
rechtzitting zou zijn aangekomen. (Art. 
208 Sv.) 

(GOSSELIN) 

ARREST 

(A.R. nr. 5903} 

RET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 28 juni 1991 door bet 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Wat bet derde en bet vierde on
derdeel betreft : 

Overwegende ( ... ) dat uit de stuk
ken waarop bet Hof vermag acht te 
slaan, blijkt dat eiser bij exploot 
van gerechtsdeurwaarder van 3 juni 
1991 verzet heeft gedaan tegen een 
vorig arrest, bij verstek gewezen, 
met dagvaarding op de terechtzit
ting van 20 juni 1991 « te negen uur 
voormiddag » en dat hij op die te
rechtzitting noch in persoon noch 
door vertegenwoordiger is versche
nen toen de zaak werd opgeroepen 
en behandeld; 

Overwegende dat de appelrechters 
bijgevolg de zaak wettelijk en zon
der miskenning van het recht van 
verdediging bij verstek konden be
handelen en dat zij met de in bet 
middel weergegeven consideransen 
van bet arrest die vaststellen dat ei
ser, verzetdoende partij, niet is ver
schenen, hun beslissing waarbij zij 
zijn verzet ongedaan verklaren, re
gelmatig met redenen omkleden en 
naar recht verantwoorden; dat daar
aan geen afbreuk doet de omstan
digheid dat eiser in de loop van de 
terechtzitting zou zijn aangekomen; 

Dat de onderdelen niet kunnen 
worden aangenomen; ... 
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26 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit~ 
ter: de h. D'Haenens, voorzitter - Ver
slaggever: de h. Fischer - Gelijkluiden
de conclusie van de h. Bresseleers, 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. R. 
Peeters, Brussel. 

Nr. 55 

2e KAMER - 26 januari 1993 

CASSATIEM!DDELEN - STRAFZAKEN -

ALGEMEEN - MIDDEL UIT NIET-BEANTWOOR
DING VAN DE CONCLUSIE VAN EEN BURGER
LUKE PARTIJ - ONTVANKELIJKHEID. 

Het middel van een partij die tot staving 
van haar cassatieberoep aanvoert dat 
niet is geantwoord op de conclusie van 
een andere partij, is ontvankelijk wan
neer de door die conclusie opgeworpen 
betwisting hetzelfde belang heeft voor 
het geschil tussen de eerste partij en 
de verweerder (1). 

{1) De conclusie van de burgerlijke partijen 
voor het hof van beroep strekte ertoe aan te 
tonen dat de bestanddelen van bet aan de be
klaagde ten laste gelegde misdrijf verenigd 
waren. Zowel de burgerlijke partijen als bet 
O.M., dat niet geconcludeerd had, beoogden al
dus de scbuldigverklaring van de beklaagde en 
badden betzelfde belang bij de berecbting van 
de in de conclusie opgeworpen betwisting. 

Waar bet hof van beroep de gegevens waar
op bet verweer van de burgerlijke partijen ge
grond was, had moeten onderzoeken en beoor
delen, betrof bet door de eiser in cassatie 
aangevoerde middel geen nieuwe feitelijke ge
gevens die niet aan de feitenrecbter waren 
voorgelegd. 

Over de ontvankelijkheid van bet middel 
waarin een burgerlijke partij aanvoert dat niet 
is geantwoord oP de conclusie van een andere 
burgerlijke partij, zie Cass., 4 sept. 1990, A.R. 
nr. 3103 (A.C., 1990-91, nr. 1); R. DECLERCQ, De 
cassatieprocedure in strafzaken, Leuven 1988, 
p. 167. 

(VAN DEN HOVE N.V., CQRYLUS N.V. T. D ... ; PRO
CUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP 

TE GENT T. D ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 5969) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 25 juni 1991 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

I. Op de voorzieningen van de 
N.V. Van den Hove en de N.V. Cory
lus: 

A. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de tegen verweerder ingestelde 
strafvordering : 

Overwegende dat de eiseressen 
die niet in de kosten van de straf
vordering werden veroordeeld, geen 
hoedanigheid hebben om tegen die 
beslissing cassatieberoep in te stel
len; 

Dat de voorzieningen mitsdien 
niet ontvankelijk zijn; 

B. In zoverre de voorzieningen ge
richt zijn tegen de beslissingen op 
de door hen tegen verweerder inge
stelde civielrechtelijke vorderingen : 

Gelet op de memorie waarvan een 
door de griffier van het Hof voor eenslui
dend verklaarde kopie aan dit arrest is 
gehecht en daarvan deel uitmaakt; 

Over het middel: 

Overwegende dat de eiseressen 
concludeerden zoals in het middel is 
weergegeven; 

Overwegende dat het arrest, door 
te overwegen dat « uit de gegevens 
van de strafinformatie, het onder
zoek en de debatten voor het (hof 
van beroep) is gebleken dat er twij
fel voorhanden is ( ... ) meer bepaald 
omtrent het bedrieglijk inzicht " van 
verweerder, het verweer van de ei
seressen eenvoudig tegenspreekt 
zonder de gegevens te weerleggen 
waarop het gegrond is; dat het der
halve de conclusie van de eiseressen 
niet beantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 
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II. Op de voorziening van de pro
cureur-generaal bij het Hof van Be
roep te Gent : 

Gelet op het verzoekschrift tot 
cassatie waarvan een door de grif
fier van het Hof voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is 
gehecht en daarvan dee! uitmaakt; 

Over het middel: 

Overwegende dat eiser tot staving 
van zijn voorziening de onwettig
heid van de vrijspraak van verweer
der aanvoert die uit het voormelde 
gebrek aan antwoord op de conclu
sies van de burgerlijke partijen N.V. 
Van den Hove en N.V. Corylus 
voortvloeit; 

Overwegende dat een partij een 
gebrek aan antwoord op de conclu
sie van andere partijen mag aanvoe
ren indien de berechting van de 
door die conclusie opgeworpen be
twisting hetzelfde belang heeft voor 
het geschil tussen haarzelf en de 
verweerder; 

Overwegende dat het middel om 
de reden vermeld in het antwoord 
op het middel van de N.V. Van den 
Hove en de N.V. Corylus gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; verwerpt de voorzie
ningen van de eiseresssen in zover
re ze gericht zijn tegen de beslissing 
op de tegen verweerder ingestelde 
strafvordering; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; veroordeelt de eiseressen in de 
helft van de kosten van hun voorzie
ningen en verweerder in de andere 
helft; laat de kosten van de voorzie
ning van eiser ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Brussel. 

26 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Fischer - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Bresseleers, advocaat-generaal 
- Advocaten : mrs. De Bruyn en De 
Croo-Desguin, Oudenaarde. 

Nr. 56 

2e KAMER - 26 januari 1993 

CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN 
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BE
TEKENING - STRAFVORDERING - GESCHIL 

INZAKE BEVOEGDHEID. 

De eiser die voor de kamer van inbe
schuldigingstelling aanvoert dat de 
raadkamer niet bevoegd was om in 
een zaak de verdachten een tweede 
maal naar de correctionele rechtbank 
te verwijzen, betwist de rechtsmacht 
en niet de bevoegdheid van de raadka
mer (1). (Art. 416 Sv.) 

(HUNTLEY) 

ARREST 

(A.R. nr. 7237) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 27 oktober 1992 gewe
zen door het Hof van Beroep te Ant
werpen, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Gelet op eisers verzoekschrift, 
waarvan een door de griffier van 
het Hof voor eensluidend verklaarde 
kopie aan dit arrest is gehecht en 
daarvan deel uitmaakt; 

Over het eerste middel, dat de 
ontvankelijkheid van de voorziening 
betreft : Overwegende dat de onbe
voegdheid van de raadkamer of van 
de onderzoeksrechter in de zin van 
artikel 539 van het Wetboek van 
Strafvordering enkel de gevallen be
treft waarin de raadkamer of de on
derzoeksrechter hun respectieve be
voegdheid overschrijden door zich 

(1) Over de ontvankelijkheid van bet cassa
tieberoep, voor de eindbeslissing ingesteld te· 
gen een arrest van de kamer van inbeschuldi
gingstelling dat bet boger beroep van de 
verdacbte tegen een bescbikking tot verwij
zing naar de correctionele rechtbank niet ont
vankelijk verklaart, zie Cass., 24 jan. 1989, 
A.R. nr. 2990 (A.C., 1988-89, nr. 307) en 21 feb. 
1990, A.R. nr. 8125 (ibid., 1989-90, nr. 377). 
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de bevoegdheid toe te eigenen van 
een ander gerecht; 

Overwegende dat eiser conclu
deerde tot de (( onbevoegdheid )} van 
de raadkamer, eensdeels om het 
rechtsgebied te regelen, anderdeels 
om een tvv"eede verwijzingsbeschik
king te treffen zolang een eerste 
verwijzingsbeschikking betreffende 
een zelfde feit « nag steeds haar voi
le rechtskracht heeft »; 

Overwegende dat een verdachte 
de bevoegdheid van de raadkamer 
betwist wanneer hij aanvoert dat de 
raadkamer zich de bevoegdheid van 
een ander gerecht toeEHgent; dat zijn 
eerstvermelde aanvoering die draag
wijdte heeft; 

Overwegende evenwel dat de 
vraag of een verdachte al dan niet 
de bevoegdheid van de raadkamer 
heeft betwist niet afhangt van de 
kwalificatie die hij aan zijn verweer
middel heeft gegeven, doch van het 
wer kelij k voorwerp van de betwis
ting; 

Overwegende dat, wanneer eiser 
- zoals voormeld - voor de raad
kamer aanvoerde dat er sprake was 
van regeling van rechtsgebied en de 
raadkamer daartoe niet bevoegd 
was, uit de vordering van de procu
reur des Konings van 16 december 
1991 en nit de beschikking van de 
raadkamer van 29 juni 1992 duide
lijk blijkt dat bij de raadkamer geen 
verzoek tot regeling van rechtsge
bied werd ingeleid en oak desom
trent niet werd beschikt, doch wei 
dat de raadkamer verzocht werd in
gevolge « de verdwijning van de 
eindvordering en de beschikking 
van de raadkamer van 9 oktober 
1990 » opnieuw de rechtspleging te 
regelen en de verdachten, waaron
der eiser, naar de correctionele 
rechtbank te verwijzen, en de raad
kamer over die vordering uitspraak 
deed bij wijze van verwijzing van de 
verdachten, waaronder eiser, naar 
de correctionele rechtbank, zoals ge~ 
vorderd; 

Overwegende dat het werkelijke 
voorwerp van de betwisting dus niet 

de bevoegdheid betreft van de raad
kamer om het rechtsgebied te rege
len, doch wel haar « bevoegdheid )) 
om opnieuw de rechtspleging te re
gelen, wat eiser in zijn appelconclu~ 
sie verwoordt door aan te voeren 
« dat bij ontstentenis van een (regel
matige procedure inzake wederop
making van stukken) onderhavig ge
schil wei degelijk een bevoegdheids
geschil is, gezien de onbevoegdheid 
van de Raadkamer om een tweede 
beschikking te vellen ( ... ) gezien de 
omstandigheid dat de ( eerste) be
schikking (van 9 november 1990) 
nag steeds haar valle rechtskracht 
heeft >>; dat hij daardoor tegen de 
vordering - zeals gesteld - van 
het openbaar ministerie tot verwij
zing naar de correctionele recht
bank aanvoerde, niet dat de raadka
mer daartoe onbevoegd was, maar 
wei dat zij daartoe geen rechts
macht had omdat zij haar rechts· 
macht volledig had uitgeoefend; 

Overwegende dat hieruit volgt dat 
het bestreden arrest niet oordeelt 
over een bevoegdheidsgeschil; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Dat de voorziening, nu de bestre
den beslissing een voorbereidende 
beslissing en een beslissing van on~ 
derzoek is in de zin van artikel 416 
van het Wetboek van Strafvorde· 
ring, niet ontvankelijk is nu zij is 
ingesteld v66r de eindbeslissing; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand is tot onderzoek van het twee
de door eiser aangevoerde middel, 
verwerpt de voorziening; veroordeelt 
eiser in de kosten. 

26 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit~ 
ter: de h. D'haenens - Verslaggever: de 
h. Holsters - Gelijkluidende conclusie 
van de h. Bresseleers, advocaat~generaal 
- Advocaat: mr. K. Van Ooteghem, Ant~ 
werpen. 
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Nr. 57 

2e KAMER - 27 januari 1993 

INTERESTEN - MORATOIRE INTERESTEN 
- MISDRIJF - ONEIGENLIJK MISDRIJF -
SCHADEVERGOEDING - DATUM VAN INGANG 
VAN DE MORATOIRE INTERESTEN. 

Inzake aquiliaanse aansprakelijkheid 
mag de rechter de moratoire interes
ten op het gevorderde bedrag van de 
schadevergoeding niet doen ingaan 
v66r de rechterlijke beslissing waarbij 
die vergoeding wordt toegekend (1). 

(OOSTERLINCK T. SAUCE) 

ARREST ( verta]ing) 

(A.R. nr. 164) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 juni 1992 door het 
Militair Gerechtshof gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 97 van de Grondwet, 1153, 1154, 
1382, 1383 van het Burgerlijk Wetboek 
en 1138, 3°, van het Gerechtelijk Wet
hoek, 

doordat het bestreden arrest, na het 
bedrag van de schadevergoeding te heb
ben geraamd, dat aan verweerder ver
schuldigd is wegens kosten a an kledij, 
alsook wegens de gedurende de tijdvak
ken van tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
geleden morele schade en wegens de uit 
zijn blijvende arbeidsongeschiktheid van 
15 pet. voortvloeiende lichamelijke en 
morele schade, met bevestiging van de 
beslissing van de eerste rechter, aan ver
weerder, benevens de compensatoire in
terest tegen de wettelijke rentevoet die 
hestand op de dag van de op 25 april 
1991 door verweerder aan eiser ter ken
nis gebrachte dagvaarding om te ver
schijnen, oak de tegen de wettelijke ren
tevoet berekende moratoire interest toe
kent op elk van de drie vergoedingen, te 
rekenen van de dag van de bovenge
noemde dagvaarding, namelijk 25 april 
1991, 

(1) Cass., 22 juni 1983, A.R. nr. 2842 (A.C., 
1982-83, nr. 587). 

terwijl, eerste onderdeel, inzake aqui
liaanse aansprakelijkheid, de rechter de 
moratoire interest op het gevorderde be
drag van de schadevergoeding niet mag 
doen ingaan v66r de rechterlijke beslis
sing waarbij die vergoeding wordt toege
kend; het bestreden arrest bijgevolg de 
moratoire interest pas wettig mocht doen 
ingaan vanaf de dag van de uitspraak, 
en het bestreden arrest derhalve, nu het 
de beslissing van de eerste rechter be
vestigt waarbij moratoire interest wordt 
toegekend vanaf de dag van de dagvaar
ding om te verschijnen, de artikelen 1153 
en 1154 van het Burgerlijk Wetboek en, 
voor zoveel nodig, de artikelen 1382 en 
1383 van het Burgerlijk Wetboek 
schendt; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, inzake aqui

liaanse aansprakelijkheid, de rech
ter de moratoire interest op het ge
vorderde bedrag van de schadever
goeding niet mag doen ingaan v66r 
de rechterlijke beslissing waarbij 
die vergoeding wordt toegekend; 

Overwegende dat het arrest, nu 
het eiser veroordeelt om aan ver
weerder « de moratoire interesten 
tegen de wettelijke rentevoet te be
talen op de schade aan kledij, op de 
morele schade en op de overblijven
de schade ten bedrage van 1.050.000 
frank te rekenen van de dag van de 
dagvaarding >>, de in het middel aan
gewezen wetsbepalingen schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van de 
overige onderdelen, die niet tot rui
mere cassatie kunnen leiden, vernie
tigt het bestreden arrest, in zoverre 
het eiser veroordeelt om aan ver
weerder moratoire interest te beta
len op de schade a an kledij, op de 
morele schade en op de overblijven
de schade ten bedrage van 1.050.000 
frank te rekenen van de dag van de 
dagvaarding; verwerpt de voorzie
ning voor het overige; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het gedeel-
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telijk vernietigde arrest; veroordeelt 
verweerder in de helft van de kos
ten en eiser in de andere helft; ver
wijst de aldus beperkte zaak naar 
het anders samengestelde Militair 
Gerechtshof. 

27 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit~ 
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Simonet -
Gelijkluidende conclusie van de h. Jans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal 
Advocaat: mr. Simont. 

Nr. 58 

2e KAMER -27 januari 1993 

1° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - ONSPLITS
BAARHEID- BEVOEGDHEDEN VAN DE RECH
TER - GRENZEN. 

2° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN 
- STRAFVORDERING - BEKLAAGDE - CAS-. 
SATIEBEROEP - ONSPLITSBAARHEID. 

to Wanneer de strafrechter de onsplits
baarheid vaststelt van misdrijven 
waarvoor gelijktijdig vervolgingen 
voor hem zijn ingesteld, kan hij niet 
afzonderlijk uitspraak doen over de te
Jastleggingen waarvoor hij zijn rechts
college bevoegd acht, en dat rechtscol
lege onbevoegd verklaren om uit
spraak te doen over een niet gecor
rectionaliseerde misdaad (1). 

2° Op het cassatieberroep van de be
klaagde tegen het arrest van het hoi 
van beroep, dat zich, ondanks de vast
stelling van onsplitsbaarheid van mis
drijven waarvoor gelijktijdig ver
volgingen zijn ingesteld voor het hof, 
ten onrechte bevoegd heeft verklaard 
ten aanzien van sommige van die mis
drijven en, bij ontstentenis van correc-

(1) Zie Cass., 28 maart 1984, A.R. nr. 3414 
(A.C., 1983·84, nr. 437). 

tionalisering, onbevoegd ten aanzien 
van een ander misdrijf, vernietigt het 
Hoi het bestreden arrest alsmede de 
eraan voorafgaande procedure, met in
begrip van de beschikking tot verwij
zing (2). (Artt. 408 en 413 Sv.) 

(VAN TICHELEN EA) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 185) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1992 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

II. Op de voorziening van Jean
Marie Van Mullen : 

Over het eerste middel: 

Overwegende dat eiser, bij de op 
29 november 1988 gewezen beschik
king van de raadkamer van de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brussel, naar de correctionele recht
bank is verwezen ter zake dat hij 
zich in het gerechtelijk arrondisse
ment Brussel en, in samenhang, in 
het gerechtelijk arrondissement Di
nant, tussen 1 januari 1987 en 29 ju
li 1987 schuldig gemaakt heeft aan 
overtredingen : A) van de artikelen 
195 en 197 van het Strafwetboek, B) 
van artikel 246, tweede lid, van dat 
wetboek, D) van artikel 240, eerste 
lid, van dat wetboek, E) van artikel 
458 van dat wetboek; 

Overwegende dat die beschikking, 
met aanneming van de gronden van 
de vordering van het openbaar mi
nisterie, met inbegrip van de erin 
vermelde verzachtende omstandig
heden, eiser naar de correctionele 
rechtbank verwijst; 

Overwegende evenwel dat de vor
dering van het openbaar ministerie 
waarnaar de beschikking van de 
raadkamer verwijst geen gewag 

(2) Zie Cass., 28 nov. 1989, A.R. nr. 3867 
(A.C., 1989-90, nr. 200). 
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maakt van verzachtende omstandig
heden voor het ten taste gelegde feit 
D dat krachtens artikel 240, eerste 
lid, van het Strafwetboek wordt ge
straft met opsluiting; 

Overwegende dat eiser in zijn 
conclusie voor bet hof van beroep, 
tot staving van de door hem opge
worpen exceptie van onbevoegdheid 
had aangevoerd dat de misdrijven 
waarvoor hij naar de correctionele 
rechtbank was verwezen een on
splitsbaar geheel vormden; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt « dat de aan Van Mullen ver
weten feiten, gesteld dat ze bewezen 
waren, de opeenvolgende en doorlo
pende uiting zouden zijn van het
zelfde opzet ( ... ) »; 

Overwegende dat de appelrech
ters, na aldus misdrijven waarvoor 
gelijktijdig vervolgingen voor hen 
waren ingesteld als onsplitsbaar te 
hebben beschouwd, niet afzonderlijk 
uitspraak konden doen over de te
lastleggingen waarvoor zij hun 
rechtscollege bevoegd achtten en 
dat rechtscollege onbevoegd verkla
ren om uitspraak te doen over de 
niet gecorrectionaliseerde misdaad; 

Dat, in zoverre, het middel ge
grond is; 

Overwegende dat, krachtens de 
artikelen 408 en 413 van het Wet
hoek van Strafvordering, het veroor
delend arrest, in zoverre het betrek
king heeft op eiser, en hetgeen 
daaraan is voorafgegaan, op grand 
van die wetsschending wordt vernie
tigd, van de oudste nietige aide af, 
dat wil zeggen « pm partim » de be
schikking van 29 november 1988 van 
de raadkamer; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand bestaat tot onderzoek van het 
tweede middel van Jean-Marie Van 
Mullen, dat niet tot ruimere cassatie 
of tot cassatie zonder verwijzing 
kan leiden, verwerpt de voorziening 
van Jozef Van Tichelen; veroordeelt 
genoemde eiser in de kosten van 

zijn voorziening; vernietigt het be
streden arrest, in zoverre het uit
spraak doet op de tegen Jean-Marie 
Van Mullen ingestelde strafvorde
ring; vernietigt al hetgeen aan dat 
arrest is voorafgegaan, met inbegrip 
van het op 29 januari 1991 door de 
Correctionele Rechtbank te Brussel 
gewezen vonnis en de op 29 novem
ber 1988 gewezen beschikking van 
de raadkamer van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel, in zo
verre die beslissingen betrekking 
hebben op eiser en, behalve in zo
verre. de bovengenoemde beschik
king ten gunste van Van Mullen 
verzachtende omstandigheden aan
neemt voor de telastlegging A; be
veelt dat van dit arrest melding zal 
worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest en de 
gedeeltelijk vernietigde beslissingen; 
laat de kosten van de voorziening 
van Van Mullen ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de kamer van inbeschul
digingstelling van het Hof van Be
roep te Luik. 

27 januari 1993 - 2e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Ghislain, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Janssens de Bistho
ven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
J.M. Maguin Vreux, Nijvel. 

Nr. 59 

2e KAMER - 27 januari 1993 

1° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN 
RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP - EEN
STEMMIGHEID - BURGERLIJKE RECHTSVOR
DERING - VRIJSPRAAK VAN DE BEKLAAGDE 
- HOGER BERQEP VAN DE BURGERLIJKE 
PARTIJ ALLEEN - WIJZIGING. 
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2° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN 
- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BE
KLAAGDE - CASSATIEBEROEP - BURGER
LIJKE RECHTSVORDERING TEGEN DE BE
KLAAGDE - BESLISSING - VERNIETIGING -
ERUIT VOORTVLOEIENDE BESLISSING. 

3° CASSATIE - OMVANG - STRAFZAKEN 
- BURGERLJJKE RECIITSVORDERING - BE
KLAAGDE - CASSATIEBEROEP - BURGER
LUKE RECHTSVORDERING TEGEN DE BE
I(LAAGDE - BESLISSING - VERNIETIGING -
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE 
BEKLAAGDE. 

1° Het arrest dat, op het ontvankelijk 
hager beroep van de burgerlijke partij 
aileen tegen een vrijsprekend vonnis 
waarbij haar vordering wordt afgewe
zen, schadevergoeding aan die burger
Jijke partij toekent, moet vaststellen 
dat het met eenparige stemmen is ge
wezen in zoverre het het misdrijf 
waarop de burgerlijke rechtsvordering 
berust, bewezen verldaart (1). (Art. 
21lbis Sv.) 

2o Vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissing op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, heeft vernietiging tot 
gevolg van de beslissing die uit de ver
nietigde beslissing voortvloeit (2). 

3° Vernietiging, op het cassatieberoep 
van de beklaagde, van de beslissing op 
de tegen hem ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering, brengt vernietiging 
mede van de beslissing op de door 
hem ingestelde burgerlijke rechtsvor
dering, wanneer uit de bestreden be
slissing blijkt dat de feitenrechter tus
sen beide beslissingen zodanig ver
band heeft gelegd dat de tw-eede 
beslissing noodzakelifkerwijze afhangt 
van eerstgenoemde (3). 

(1) Cass., 6 jan 1988, A.R. nr. 6215 (A.C:, 
1987-88, nr. 273). 

(2) Cass., 2 nov. 1988, A.R. nr. 6815 (A.C:, 
1988-89, nr, 128). 

(3) Zie Cass., 6 jan. 1988, A.R. nr. 6215 (A.C., 
1987-88, nr. 273). 

(GHIOTIO T. MATAGNE E.A.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 264) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1990 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

I. Op de voorziening van eiser, be
klaagde: 

Over het middel, ... 

Overwegende dat het hof van be
roep, nu het bij ontstentenis van ha
ger beroep van het openbaar minis
terie erop heeft gewezen dat de 
vrijspraak van eiser door de eerste 
rechter een eindbeslissing was, hem 
niet dan met eenparige stemmen 
van zijn !eden kan veroordelen tot 
betaling van schadevergoeding aan 
verweerder, burgerlijke partij, aan
gezien die beslissing impliceert dat 
eiser schuldig was aan de hem ten 
laste gelegde misdrijven; 

Overwegende dat het arrest die 
eenstemmigheid niet vaststelt; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de vernietiging 

van het arrest van 26 juni 1990, in 
zoverre het uitspraak doet op de 
burgerlijke rechtsvordering van de 
verweerder Lucien Matagne tegen 
eiser, de vernietiging, in de in het 
dictum gepreciseerde mate, tot ge
volg heeft van het op 14 september 
1992 door de Correctionele Recht
bank te Namen gewezen vonnis; 

II. Op de voorziening van eiser, 
burgerlijke partij : 

Overwegende dat eiser afstand 
doet van zijn voorziening op grand 
dat de bestreden beslissingen geen 
eindbeslissingen zijn; 

Overwegende dat het arrest ver
meldt « dat het rijgedrag van Ghiot
to een overtreding oplevert, nu hij 
zijn snelheid niet aan de omstandig
heden heeft aangepast en geen vol
doende rijafstand heeft gelaten tus
sen zijn voertuig en dat van Debotz; 
dat hij de centrale over zijn voertuig 
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gedeeltelijk door zijn eigen schuld is 
kwijtgeraakt, aangezien zijn fout 
mede de oorzaak was van het onge
val, zoals het zich heeft voorge
daan »; 

Dat aldus het hof van beroep tus
sen, enerzijds, de schuldigverklaring 
van eiser, die ten grondslag ligt aan 
de beslissing op de tegen hem inge
stelde burgerlijke rechtsvordering 
waartegen hij zich regelmatig in 
cassatie heeft voorzien en, ander
zijds, de niet definitieve beslissin
gen op de burgerlijke rechtsvorde
ringen van eiser tegen de_ verweer
ders Alain Debotz en het Gemeen
schappelijk Motorwaarborgfonds 
een zodanig verband heeft gelegd 
dat de tweede categorie van beslis
singen noodzakelijkerwijs afhangt 
van eerstgenoemde; 

Overwegende dat de vernietiging 
van de beslissing op de tegen eiser, 
beklaagde, ingestelde burgerlijke 
rechtsvordering dus moet worden 
uitgebreid tot de niet definitieve be
slissingen op de burgerlijke rechts
vorderingen van eiser, zulks on
danks de afstand die niet als een 
berusting kan worden uitgelegd; 

Om die redenen, verleent akte 
van de afstand van de voorziening 
van eiser, in zoverre zij gericht is 
tegen het gedeelte van het bestre
den arrest, waarbij uitspraak is ge
daan op de burgerlijke rechtsvorde
ring van eiser tegen Alain De botz 
en het Gemeenschappelijk Motor
waarborgfonds; vernietigt het be
streden arrest, behalve in zoverre 
het uitspraak doet op de strafvorde
ring tegen de verweerder Alain De
botz, beslist dat genoemde verweer
der voor ten minste drie vierde 
aansprakelijk is voor het ongeval, 
het beroepen vonnis bevestigt, in zo
verre het voor ieder van de burger
lijke partijen een geneeskundig des
kundigenonderzoek beveelt en de 
naamloze vennootschap Nationale 
Waarborg buiten het geding stelt; 
vernietigt het op 14 september 1992 

gewezen vonnis van de Correctione
le Rechtbank te Namen, in zoverre 
het uitspraak doet op de burgerlijke 
rechtsvordering van de verweerder 
Lucien Matagne tegen eiser, behal
ve in zoverre het de door verweer
der geleden schade vaststelt op 
585.500 frank; beveelt dat van dit ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van de gedeeltelijk vernie
tigde beslissingen; veroordeelt iede
re verweerder in een derde van de 
kosten; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Bergen. 

27 januari 19193 - 2e kamer - Voor~ 
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van de h. J ans
sens de Bisthoven, advocaat-generaal -
Advocaat: mr. De Bruyn. 

Nr. 60 

1 e KAMER - 28 januari 1993 

1° OPENBAAR DOMEIN- WALLEN- E!· 

GENDOM - STAAT - UITZONDERING - BEZIT 
DOOR EEN DERDE - DERTIGJARIG BEZIT -
VERKRIJGENDE VERJARING - NIEUWE EIGE" 
NAAR - AFSTAND - GEVOLG - ART. 2225 
B.W.- « PERSOON DIE ER BELANG BIJ HEEFT 
DAT DE VERJARING VERKREGEN IS " - BE
LANG - BEGRIP. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEi'.J" -
ALGEMEEN - VERKRIJGENDE VERJARING -
NIEUWE EIGENAAR - AFSTAND - GEVOLG -
ART. 2225 B.W. - • PERSOON DIE ER BELANG 
BIJ HEEFI' DAT DE VERJARING VERKREGEN 
IS » - BELANG - BEGRIP. 

1° en 2° Wanneer de Staat de eigendom 
van wallen heeft verloren doordat deze 
gedurende meer dan dertig jaar in het 
bezit waren van een derde, er aan die 
wallen herstellingswerken dienen te 
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worden uitgevoerd en de nieuwe eige
naar afstand doet van de verkregen 
verjaring, heeft de Staat, als vroegere 
eigenaar, het recht om zich te beroe
pen op die verjaring waarbij hij be
lang heeft om de herstellingen niet be
hoeven uit te voeren. (Artt. 541 en 2225 · 
B.W.) 

(STAD HOEI T. GEORGE, TIRTIAUX, BELGISCHE 
STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9484) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 16 oktober 1991 in 
hager beroep gewezen door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Hoei; 

Over het tweede middel: schending 
van de artikelen 541, 2220, 2221, 2222, 
2223, 2224, 2225 en 2227 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis in feite 
vaststelt dat de wallen van Hoei op het 
einde van het Frans bewind behoren tot 
het privaat domein van de Staat en dat 
uit geen enkel stuk of besluit blijkt dat 
die wallen achteraf, meer bepaald onder 
het Hollandse bewind, andermaal voor · 
oorlogsdoeleinden zouden zijn bestemd, 
en in rechte zegt dat « de rechtbank ver
plicht is ( ... ) nate gaan of die werken die 
niet Ianger als onderdeel van een ver
sterkte plaats konden worden be
schouwd, v66r het van kracht worden· 
van het Burgerlijk Wetboek zijn ver
vreemd dan wel of de eigendom ervan 
niet tegen de Staat verjaard is »; het be
streden vonnis vervolgens erop wijst dat 
de partijen geen akten van vervreem
ding hebben overgelegd, in verband met· 
de verjaring opmerkt dat de stad Hoei 
be twist gedurende meer dan dertig j aar 
in het bezit animo domini van die wallen' 
te zijn geweest, en in elk geval betoogt 
« dat zij, krachtens de artikelen 2221 en 
2222 van het Burgerlijk Wetboek, ge
rechtigd is om afstand te doen van de 
verkregen verjaring » en beslist dat de 
Staat tegen de stad kan aanvoeren dat 
zij de eigendom van de wallen door ver
jaring tegen de Staat verkregen heeft, op 
grand « dat krachtens artikel 2225 van 
het Burgerlijk Wetboek schuldeisers, of 
alle andere personen die er belang bij 

hebben dat de verjaring verkregen is, 
zich daarop kunnen beroepen, hoewel de 
schuldenaar of de eigenaar ervan af
stand doet; ... dat (de tweede verweerder) 
Belgische Staat een van de personen is 
die er belang bij hebben zich op de ver
jaring te beroepen, precies om, zeals de 
eerste verweerders George-Tirtiaux ei
sen, de herstellingen aan de muur niet 
te moeten uitvoeren; dat de laatstge
noemden, die de veroordeling van de 
stad Hoei tot herstelling van de wallen 
eisen, in geval van veroordeling, schuld
eisers van de stad zullen zijn en dat zij 
eveneens er belang bij hebben op te wer
pen dat de stad eigenaar is van de wal
len, hetgeen zij oak doen door te eisen 
dat het vonnis a quo zou worden beves
tigd )), 

tel'wijl de verjaring een wettelijk mid
del is om zich van een schuld te bevrij
den of om eigendom te verkrijgen; zij 
niet van rechtswege gevolgen heeft, 
maar het voordeel ervan moet worden 
aangevoerd door de schuldenaar of de 
bezitter, die altijd het recht heeft ervan 
afstand te doen, zodra zij is verkregen 
(artikelen 2220 tot 2222 van het Burger
lijk Wetboek); die afstand, om gevolgen 
te hebben, niet de instemming vereist 
van degene - schuldeiser of eigenaar -
aan wie hij ten goede komt; oak al heeft 
luidens artikel 2225 van het Burgerlijk 
Wetboek, dat zowel op de bevrijdende als 
op de verkrijgende verjaring van toepas
sing is, eenieder die er belang bij heeft 
het recht zich te beroepen op een verjaw 
ring die gelopen heeft ten aanzien van 
de schuldenaar of de bezitter, ofschoon 
laatstgenoemde verzuimd heeft zich 
daarop te beroepen of daarvan zelfs af
stand gedaan heeft, kan dat recht niet 
toekomen aan de eigenaar ten aanzien 
van de bezitter, hetzij laatstgenoemde 
ontkent in het bezit te zijn geweest onw 
der voorwaarden die eigendomsverkrij
ging mogelijk maken, hetzij hij zich niet 
beroept op het voordeel van de verj a ring, 
hetzij hij ten slotte daarvan afstand doet; 
het ondenkbaar is dat de eigenaar, voor
al als het de Staat is die de wet om rede
nen van openbaar nut als de eigenaar 
van bepaalde goederen aanziet, zich te
gen de bezitter zou kunnen beroepen op 
een verkrijgende verjaring die laatstge
noemde niet opeist of die hij niet wil; het 
bestreden vonnis bijgevolg, na te hebben 
vastgesteld dat de Staat, krachtens arti
kel 541 van het Burgerlijk Wetboek, eige
naar was van de wallen van de stad 
Hoei en dat laatstgenoemde betwistte de 
eigendom van die wall en door verj a ring 



Nr. 61 HOF VAN CASSATIE 123 

tegen de Staat te hebben verkregen en, 
althans, verklaarde afstand te doen van 
het voordeel van die verj a ring, de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen 
schendt door te beslissen dat de Staat 
het recht heeft om tegen de stad Hoei 
aan te voeren dat zij de eigendom van 
de wallen door verjaring tegen de Staat 
verkregen heeft : 

Overwegende dat luidens artikel 
2225 van het Burgerlijk Wetboek 
« schuldeisers, of alle andere perso
nen die er belang bij hebben dat de 
verjaring verkregen is, zich daarop 
kunnen beroepen, hoewel de schul
denaar of de eigenaar ervan afstand 
doet )); 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis beslist dat de Belgische Staat 
de eigendom van de wallen heeft 
verloren doordat zij gedurende meer 
dan dertig jaren in het bezit waren 
van eiseres, en dat hij er belang bij 
he eft om zich op de verj aring te be
roe pen om de herstellingen aan de 
muur niet te behoeven uit te voeren; 

Overwegende dat het middel, dat 
dit recht aan de Belgische Staat ont
zegt, omdat hij de vroegere eigenaar 
is van de wal!en, aan artikel 2225 
een bepaling toevoegt die daarin 
niet voorkomt; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

28 januari 1993 - 1e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verheyden- Gelijk
Juidende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
Gerard, Draps en De Bruyn. 

Nr. 61 

1 e KAMER - 28 januari 1993 

HUUR VAN GOEDEREN - HANDELS
HUUR - EINDE - HUURHERNIEUWING -
VORDERING VAN DE HUURDER - WEIGERING 
VAN DE VERHUURDER- REDEN- AANBOD 
VAN EEN DERDE - HOGERE HUURPRIJS -
KENNISGEVING AAN DE HUURDER - AANBOD 
VAN DE HUURDER - GELIJKE HUURPRIJS -
GELIJKE VOORWAARDEN - GEVOLG. 

Wanneer de verhuurder de hernieuwing 
van een handelshuur weigert omdat 
een derde een hogere huurprijs heeft 
aangeboden en, nadat van het aanbod 
van de derde aan de huurder kennis is 
gegeven, deze een gelijke huurprijs on
der gelijke voorwaarden a an biedt, 
wordt hem, zonder enig ander opbod, 
de voorkeur gegeven boven alle ande
ren; de huurder die een dergelijk aan
bod doet verkrijgt de hernieuwing van 
zijn huurovereenkomst en geen nieu
we huurovereenkomst. (Artt. 16.1.5° en 
21, vierde lid, Handelshuurwet.) 

(« BROUWERIJ ALKEN-MAES ~ N.V. T. DEQUENNE) 

ARREST ( vertaJing} 

(A.R. nr. 9533) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 september 1991 
door de Rechtbank van Eerste Aan
elg te Bergen in hoger beroep gewe
zen; 

Overwegende dat artikel 16, 1, 5" 
van de wet van 30 april 1951 op de 
handelshuur bepaalt dat de verhuur
der de hernieuwing van de huur 
kan weigeren om een van de volgen
de redenen: ..... 5". Het aanbod van 
een hogere huurprijs door een der
de, indien de huurder geen gelij k 
aanbod doet, overeenkomstig de ar
tikelen 21, 22 en 23; 

Dat naar luid van artikel 21, vier
de lid, van die wet, indien de huur
der een gelijke huurprijs onder ge
lijke voorwaarden aanbiedt, hem 
zonder enig ander opbod de voor-
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keur wordt gegeven hoven aile ande
ren; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis vaststelt « dat een derde een 
hogere huurprijs heeft aangeboden; 
dat (verweerster) van dat aanbod 
kennis heeft gegeven (aan de eise
res) overeenkomstig de vormvereis
ten en binnen de termijnen die de 
wet oplegt; dat (eiseres), nu zij een 
gelijk aanbod heeft gedaan, zonder 
enig ander opbod, de voorkeur is ge
geven overeenkomstig artikel 21 van 
de wet van 30 april 1951 »; 

Overwegende dat de kennisge
ving, door de verhuurder, van het 
hoger aanbod van een derde aileen 
leidt tot weigering van de hernieu
wing van de huurovereenkomst als 
de huurder geen gelijke huurprijs 
aanbiedt overeenkomstig artikel 21 
van de voormelde wet; dat de huur
der, als hij een dergelijk aanbod 
doet, de hernieuwing van zijn huur
overeenkomst verkrijgt en geen 
nieuwe huurovereenkomst; 

Overwegende dat het bestreden 
vonnis naar recht beslist dat eiseres 
aileen recht heeft op een laatste 
hernieuwing van de huurovereen
komst; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

28 januari 1993 - F kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie van mevr. Lieken
dael, advocaat-generaal- Advocaat; mr. 
Simont. 

Nr. 62 

1 e KAMER - 28 januari 1993 

! 0 OVERHEIDSOPDRACHTEN (WER
KEN, LEVERINGEN, DIENSTEN) -

ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN -
BETALING - ONDERBREKING DOOR DE AAN
NEMER WEGENS NIET-BETALING - MELDING 
AAN HET BESTUUR - ART. 15, § 6, TWEEDE 
LID, M.B, 10 AUG. 1977 - TOEPASSINGSGE
BIED. 

2° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WER
KEN, LEVERINGEN, DIENSTEN) -
ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN -
BETALING - ONDERBREKING DOOR DE AAN
NEMER WEGENS NIET-BETALING- RECHT OP 
SCHADELOOSSTELLING - VORDERING TOT 
SCHADELOOSSTELLING - ONTVANKELIJK
HEID - VEREISTE. 

1" Art. 15, § 6, tweede lid, MB. 10 aug. 
1977 houdende vaststelling van de al
gemene overheidsopdrachten van wer
ken, leveringen en diensten, volgens 
hetwelk de beslissing van de aanne
mer om . de werken te onderbreken, 
aan het bestuur moet worden gemeld, 
heeft geen betrekking op de verminde
ring van het tempo der werken. 

2' Art. 15, § 6, MB. 10 aug. 1977 houden
de vaststelling van de algemene over
heidsopdrachten van werken, Jeverin
gen en diensten, waarbij aan de aan
nemer het recht op schadeloosstelling 
wordt toegekend ingeval door de 
schuld van het bestuur de betaling niet 
binnen de gestelde termijn is verricht, 
bepaalt dat de rekening voor schade
loosstelling moet worden ingediend 
binnen de termijn van art. 16, § 4, eer
ste lid, 2V; de ontvankelijkheid van die 
aanvraag tot schadeloosstelling hangt 
van geen andere voorwaarde af en 
meer bepaald niet van de inachtne
ming van de bepalingen van art. 16, 
§ 3. 

(WAALS GEWEST T. ~ ENTREPRISES ROBERT 

DELBRASSINNE » N.V.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9540) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 juni 1991 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het eerste middel, .... 

Overwegende dat artikel 15, § 6, 
van het ministerieel besluit van 10 
augustus 1977 houdende vaststelling 
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van de algemene overbeidsopdracb· 
ten van werken, leveringen en dien
sten, bet geval betreft waarin, door 
de scbuld van bet bestuur, de beta
ling niet is verricbt binnen de in die 
bepaling vastgestelde termijn; dat 
bet de aannemer toestaat zijn wer
ken te onderbreken of bet tempo er
van te verminderen; 

Dat in bet tweede lid van die pa
ragraaf 6 wordt bepaald dat « de be
slissing om de werken te onderbre
ken ( ... ) wegens niet betaling ( ... ) 
evenwel bij aangetekende brief ten 
Jaatste vijftien kalenderdagen v66r 
de werkelijke onderbreking aan bet 
bestuur wordt gemeld »; 

Dat dit lid geen betrekking beeft 
op de vermindering van bet tempo 
der werken, die in tegenstelling tot 
de werkelijke onderbreking ervan, 
niet de stopzetting van de werken 
maar hun voortzetting impliceert, en 
doorgaans niet bet gevolg is van een 
overlegde beslissing van de aanne
mer; 

Dat bet arrest, door op grand van 
de Jetter en de geest van de tekst te 
oordelen dat bet tweede lid van pa
ragraaf 6 van artikel 15 van bet mi
nisterieel besluit van 10 augustus 
1977 niet van toepassing is bij ver
traging van de werken, zijn beslis
sing naar recht verantwoordt; 

Dat bet middel faalt naar recbt; 

Over het tweede middel, ... : 

Overwegende dat artikel 15, § 6, 
van bet ministerieel besluit van 10 
augustus 1977 bepaalt dat de aanne
mer recbt beeft op een verlenging 
van de termijn en op een schade
Joosstelling wanneer, door de scbuld 
van bet bestuur, de betaling niet is 
verricbt binnen de gestelde termijn; 
dat overeenkomstig die bepaling de 
beslissing om de werken te onder
breken binnen een bepaalde termijn 
aan het bestuur moet worden ge
meld; dat naar Juid van die para
graaf 6 de rekening voor scbadeloos
stelling binnen de termijn voorzien 
in artikel 16, § 4, eerste lid, 2°, moet 
worden ingediend en de aanvraag 

tot termijnverlenging scbriftelijk 
moet worden ingediend voor het 
verstrijken van de contractuele ter
mijnen; 

Dat bet ministerieel besluit van 10 
augustus 1977 geen andere voor
waarden stelt voor de ontvankelijk
heid van die aanvragen; 

Dat op die aanvragen inzonder
beid geen toepassing moet worden 
gemaakt van de in artikel 16, § 3, 
gestelde voorwaarde Juidens welke 
de feiten en omstandigbeden die de 
goede gang van de aanneming ver
storen ter kennis van bet bestuur 
moeten worden gebracht, « ten spoe
digste » (eerste lid), « te gepasten tij
de » (tweede lid) en « in elk geval 
( ... ) binnen de dertig kalenderdagen 
ofwel nadat ze zicb bebben voorge
daan, ofwel na de datum waarop 
de aannemer ze normaal had moe
ten kennen » (derde lid); dat die 
voorwaarde toepasselijk is op « de 
klachten en verzoeken » van de aan
nemer « met bet oog op bet verkrij
gen, in voor komend geval van ver
lenging van de uitvoeringstermij
nen, herziening of verbreking van 
de overeenkomst en (of) scbadeloos
stelling »; 

Dat artikel 15, § 6, in tegenstelling 
tot artikel 16, in bet daarin beoogde 
geval, enerzijds, aan de aannemer 
een recht op verlenging van de uit
voeringstermijn en een recht op 
scbadeloosstelling toekent en, ander
zijds, niet vereist dat de vertraging 
in de betaling te wijten aan bet be
stuur noodzakelijk de goede gang 
van de aanneming moet verstoren~ 

Dat de in artikel 15, § 6, aangewe
zen aanvragen niet dezelfde zijn als 
de klacbten en verzoeken bedoeld in 
artikel 16; dat dit verscbil uitdrukke
lijk wordt verwoord in paragraaf 5 
van artikel 16, waar bet onderscbeid 
wordt gemaakt tussen de aanvraag 
om schadevergoeding van de aanne
mer op basis van « welke feiten of 
omstandigheden oak waarover spra
ke » in dit artikel 16, en de « reke
ning tot schadevergoeding )) inge
diend op grand van artikel 15, § 6; 
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Dat het hof van beroep, door te 
beslissen dat verweerster de bepa
lingen van artikel 16, § 3, niet dien
de na te !even om haar in artikel 15, 
§ 6, aangewezen aanvraag tot scha
deloosstelling in te dienen, die bepa
lingen van het ministerieel besluit 
van 10 augustus 1977 juist heeft toe
gepast; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

28 januari 1993 - 1e kamer- Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten: mrs. 
De Bruyn en Simont. 

Nr. 63 

1 e KAMER - 28 januari 1993 

1° INKOMSTENBELASTINGEN - PER· 
SONENBELASTING - INKOMSTEN UIT ONROE
RENDE GOEDEREN - VRIJSTELLINGEN EN 
VERMINDERINGEN - VERMINDERING - KA
DASTRAAL INKOMEN - VERNIELING VAN 
HET MATERIEEL EN DE OVTILLERING - ART. 
9, § 1, 4°, W.I.B. - TOEPASSINGSGEBIED. 

2° INKOMSTENBELASTINGEN 
VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET -
ONROERENDE VOORHEFFING - KWIJTSCHEL
DING - VERMINDERING - VERNIETIGING 
VAN HET MATERIEEL EN DE OUTILLERING -
ART. 162, § 1, 4°, W.l.B, - TOEPASSINGSGE
BIED. 

1° en 2° Ingevolge art. 9, § 1, 4°, W.l.B. is 
het niet toegelaten het kadastraal in~ 
komen te verminderingen en dus even~ 
min, overeenkomstig art. 162, § 1, 4°, 
van hetzelfde wetboek, een verminde~ 

ring van de onroerende voorheffing te 
verlenen, voor andere goederen dan 
het materieel en de outillering die on
roerend zijn van nature of door hun 
bestemming; het feit dat de outillering 
niet meer wordt gebruikt, kan geen 
vermindering van de voorheffing voor 
de gebouwde onroerende goederen tot 
gevolg hebben. (Art!. 9, § 1, 4', 162, § 1, 
4', en 360, § 1, W.I.B.) 

(COMPERE 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 1199 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 oktober 1991 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

Gelet op het verzoekschrift tot 
cassatie, waarvan een eensluidend 
verklaard afschrift aan dit arrest is 
gehecht; 

Over het middel: 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat dit onderdeel 

van het middel aan het arrest ver
wijt dat het niet onderzoekt « of het 
feit dat het materieel en de outille
ring niet meer wordt gebruikt geen 
vermindering van de belastingen tot 
gevolg kan hebben, niet alleen op 
het materieel en de outillering, 
maar oak op de onroerende goede
ren », overeenkomstig de artikelen 
9, § 1, 4', en 162, § 1, 4', van het Wet
hoek van de Inkomstenbelastingen; 

Overwegende dat voormeld artikel 
162, § 1, bepaalt dat « op aanvraag 
van de belanghebbende wordt ver
leend ( ... ) 4' kwijtschelding of pro
portionele vermindering van de on
roerende voorheffing voor zover het 
kadastraal inkomen krachtens arti
kel 9 kan worden verminderd >1; 

Overwegende dat uit het middel 
blijkt dat volgens de eisers, het feit 
dat de outillering niet wordt ge
bruikt, wat door de administratie is 
erkend en waarvoor de directeur der 
directe belastingen hun ontheffing 
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van de onroerende voorheffing heeft 
verleend, oak een vermindering van 
die voorheffing voor hun gebouwde 
onroerende goederen tot gevolg 
moet hebben; 

Overwegende dat het ingevolge 
artikel 9, § 1, 4", van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen het 
niet mogelijk is het kadastraal inko
men te verminderen en dus even
min, overeenkomstig voormeld arti
kel 162, § 1, 4", van hetzelfde 
wetboek, een vermindering van de 
onroerende voorheffing te verlenen, 
voor andere goederen dan het mate
rieel en de outillering die onroerend 
zijn van nature of door hun bestem
ming; 

Dat dit onderdeel van het middel 
faalt naar recht; 

Om die redenen, zonder acht te 
slaan op de bijkomende memorie, 
die de eisers op 25 februari 1992 aan 
de hoofdgriffier van het Hof hebben 
gezonden, dit is buiten de termijn 
en zonder inachtneming van de bij 
artikel 289, tweede lid, van het Wet
hoek van de lnkomstenbelastingen 
voorgeschreven rechtsvormen; ver
werpt de voorziening; veroordeelt de 
eisers in de kosten. 

28 januari 1993 - 1 e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
lijkluidende conclusie mevr. Liekendael, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en E. en P. Charpentier, Hoei. 

Nr. 64 

1 a KAMER - 29 januari 1993 

ARBITRAGE - VORDERING TOT VERNIETI
GING - BEDROG - BELANGHEBBENDE PAR
TIJ - DERDE. 

Ofschoon de vordering tot vernietiging 
van een scheidsrechterlijke uitspraak 
op grand van art. 1704 Ger. W in de re
gel slechts door de in het arbitrale ge
ding betrokken partijen kan worden 
ingesteld, kan een derde op grand van 
bedrog een scheidsrechterlijke uit
spraak bestrijden als die volgt op een 
gefingeerd geschil dat enkel tot doel 
heeft de rechten van de die derde te 
schaden (1). 

(JANSSEN T. EDRISGROEP A.G.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7862) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 22 mei 1991 door het 
Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 1703, 1704, 1 
en 3, inzonderheid a, 1706, 1707, 3. en 
1713, 2 van het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het hof van beroep verweer
sters vordering, gesteund op artikel 1704, 
3, a van het Gerechtelijk Wetboek, tot 
nietigverklaring van de scheidsrechter
lijke uitspraak van 18 januari 1984 en 
van de beschikking van uitvoerbaarver
klaring van 19 januari 1984, ontvankelijk 
en gegrond verklaart en eiser tevens, in 
solidum met de gezamenlijk optredende 
consoorten Van Gorp, veroordeelt tot be
taling van een schadevergoeding van 
750.000 fr., vermeerderd met de gerechte
lijke interest, op grand a.m. : « dat voor
eerst dient vastgesteld dat in een rechts
pleging, waarin een arrest van het Hof 
van Beroep te Antwerpen d.d. 15 novem
ber 1978 gewezen werd, en dat in kracht 

(1) Zie : Cass., 5 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr. 
9); A. BOEHLE, Arbitrage, Een analyse van de 
wet, T.P.R., 1973, 3 (nrs, 81 e.v.), J. LINSMEAU, 
« L'annulution des sentences arbitrates en droit 
Beige », in : L'm·bitra.ge, Travaux offerts au 
professeur Albert Fettweis, 91; M. STORME, 
« Aspects importants du droit arbitral beige », 
R.D.l.D.C., 1976, 116 (nrs. 17 e.v.); R.P.D.B., 
Compl. VII, verbo L'arbitrage volontaire en 
droit prive beige, nrs. 328 e.v.; M. HUYs, & G. 
KEUTGEN, L'arbitrage en droit beige et interna
tional, nrs. 518 e.v.; J. RoBERT, Trait{! de J'arbi· 
trage civil et commercial en droit interne, 
1961, I, nr. 231; GARSONNET en CEZAR-BRU, 
Traite de procedure civile et commerciale, 
VIII, nr. 324; A. FET"£WEIS, Manuel de procedure 
civile, 1987, nrs. 1097 en 1156 e.v. 



128 HOF VAN CASSATIE Nr. 64 

van gewijsde is gegaan, de eis van (ver~ 
weerster) lastens (eiser) en lastens Van 
Gorp Frans, rechtsvoorganger van (voor
melde consoorten Van Gorp), deels inge
willigd werd; dat voormeld arrest (eiser) 
en Van Gorp Frans, ieder voor wat hen 
afzonderlijk betreft, veroordeeld heeft 
om aan (verweerster) te betalen een be
drag van 22.500.000 fr. meer de intresten 
en kosten; ... dat (eiser) het arrest ( ... ) 
d.d. 15 november 1978 heeft uitgevoerd 
en correct zijn verantwoordelijkheden in 
dat verband op zich heeft genomen; ... ; 
( ... ) dat (verweerster), om lastens Van 
Gorps Frans en/of zijn rechtsopvolgers, 
de uitvoering te kunnen bekomen van 
het arrest van het Hof van Beroep te 
Antwerpen d.d. 15 november 1978, ver
plicht werd tegen de erven van Van 
Gorp Frans een actio pauliana in te stel
len; dat bij arrest van het Hof van Be
roep te Antwerpen d.d. 21 december 1983 
deze eis in het voordeel van (verweer
ster) werd beslecht, en de nietigverkla
ring van de voormelde overdrachten 
werd uitgesproken; ... dat de arbitrage
uitspraak d.d. 18 januari 1984 verkregen 
door bedrog nietig is (art. 1704, 3, a, 
Ger.W.); dat dit bedrog niet alleen kan 
ingeroepen worden door de bij het arbi
traal verdrag betrokken partijen, doch 
oak door iedere derde, die zeals in dezen 
het slachtoffer wordt van ingeroepen be
drieglijke maneuvers van de beide bij 
het arbitraal verdrag betrokken partijen; 
dat de beschikking d.d. 19 januari 1984 
van de voorzitter van de rechtbank van 
eerste aanleg te Turnhout, dat deze nie
tige arbitrale uitspraak uitvoerbaar ver
klaarde, dienvolgens ook nietig dient ver
klaard te worden; ... », 

terwijl de vernietiging van een 
scheidsrechterlijke uitspraak, overeen
komstig de artikelen 1704 en 1706 van 
het Gerechtelijk Wetboek, slechts voor 
de rechtbank van eerste aanleg kan wor
den gevorderd door de partijen ten over
staan waarvan de uitspraak werd gewe
zen en overeenkomstig artikel 1703 van 
dit wetboek, gezag van gewijsde heeft, of 
hun rechtverkrijgenden, en zulks oak 
blijkt uit het verbod, uitgedrukt in arti
kel 1707, 3, deze vordering nag in te stel
len na verloop van een termijn van vij£ 
jaar, te rekenen van de dag waarop vel
gens artikel 1702, eerste lid, van de uit
spraak « aan partijen kennis is gege
ven », en uit de mogelijkheid, bepaald bij 
artikel 1713, 2, voor « een partij », onver
minderd het bepaalde in artikel 1707, 
derde lid, die eerst na de betekening van 
de beslissing tot uitvoerbaarverklaring 

kennis heeft gekregen van een van de in 
artikel 1704, derde lid, bedoelde gronden 
tot vernietiging, om niettemin uit dien 
hoofde vernietiging van de uitspraak te 
vorderen, oak al zijn de in artikelen 1711 
en 1712 genoemde termijnen van een 
maand reeds verstreken, 

zodat het ho£ van beroep, dat niet vast
stelt dat verweerster als partij betrokken 
was bij de scheidsrechtelijke uitspraak 
van 18 januari 1984, noch bij de beschik
king tot uitvoerbaarverklaring van 19 ja
nuari 1984 of dat zij rechtverkrijgende 
zou zijn van hetzij eiser, hetzij de con
soorten Van Gorp die, blijkens voormel
de vaststellingen van het arrest, slechts 
de gemeenschappelijke schuldenaar zijn 
van eiser en verweerster, doch integen
deel vaststelt dat verweerster een derde 
is ten aanzien van deze arbitrale beslis
sing niet wettig verweersters vordering 
tot vernietiging van deze scheidsrechter
lijke uitspraak en beschikking tot uit
voerbaarverklaring ontvankelijk ver
klaart en, bijgevolg, evenmin wettig 
eiser tot schadevergoeding jegens ver
weerster kan veroordelen (schending van 
aile in het middel aangeduide wetsbepa
lingen): 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat de voor de scheidsrechter 
gevoerde rechtspleging een !outer 
schijngeschil was en hierdoor enkel 
bedrieglijk beoogd werd de bijstand 
van eiser te verkrijgen om de gevol
gen van een door verweerster be
naarstigd uitvoerend beslag te verij
delen; 

Overwegende dat, overeenkomstig 
artikel 1704, 3', a, van het Gerechte
lijk Wetboek, een scheidsrechter
lijke uitspraak kan worden vernie
tigd indien zij door bedrog verkre· 
gen is; 

Dat, ingevolge de relativiteit van 
de arbitrale beslissing, de nietig
heidsvordering tegen een beslissing 
gewezen door de rechter op grond 
van artikel 1704 van het Gerechte· 
lijk Wetboek in de regel slechts door 
de in het arbitrale geding betrokken 
partijen kan worden ingesteld op 
een van de gronden beperkend op
gesomd in dat artikel; 

Dat een derde evenwel voor de 
rechter op grond van bedrog een 
scheidsrechterlijke uitspraak kan 
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bestrijden als die uitspraak volgt op 
een gefingeerd geschil dat enkel tot 
doe! heeft de rechten van die derde 
te schaden; 

Dat in dergelijk geval de derde, 
door de arbitrale overeenkomst en 
de uitvoering ervan, een belangheb
bende partij wordt; dat het recht op 
toegang tot de rechter zou worden 
miskend indien een nietigheidsvor
dering door een aldus betrokken 
derde niet kon worden toegelaten; 

Dat de appelrechters, die oordelen 
dat in de door hen vastgestelde om
standigheden verweerster de verde
ring gegrond op artikel 1704, 3°, a, 
van het Gerechtelijk Wetboek mag 
instellen, de in het middel aangewe
zen wetsbepalingen niet schenden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

29 januari 1993 - 1 e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten: 
mrs. Biitzler en De Gryse. 

Nr. 65 

1 e KAMER - 29 januari 1993 

1° OPENBAAR M!N!STER!E - BURGER· 
LIJKE ZAKEN - CASSATIEBEROEP - OPEN
BARE ORDE - ONTV ANKELIJKHEIDSVEREIS
TE- BEGRIP. 

2° CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE 
ZAKEN - PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE 
CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN IN-

GESTELD - EISERS EN VERWEERDERS -
CASSATIEBEROEP VAN HET OPENBAAR MI
NISTERIE - ONTVANKELIJKHEID - VEREIS
TE. 

ao AFSTAMMING - AKTE VAN GEBOORTE 

ZONDER VERMELDING VAN DE NAAM VAN DE 
MOEDER - GEVOLGEN. 

4° ADQPI'IE - TOESTEMMING TOT ADOPTIE 
- NIET VASTSTAANDE AFSTAMMING VAN 
HET MINDERJARIG KIND. 

1° en 2° Het O.M. kan cassatieberoep in
stellen tegen een in laatste aanleg ge
wezen beslissing in burgerlijke zaken, 
wanneer de openbare orde in gevaar 
komt door een toestand die moet wor
den verholpen (1); zulks is het geval 
als een hof van beroep een valle adop
tie homologeert met miskenning van 
de wettelijke bepalingen betreffende 
de te verlenen toestemmingen. 

go en 4° De wetgever sluit het bestaan 
van akten van geboorte zonder vermel
ding van de naam van de moeder niet 
uit, nu krachtens art. 348, § 1, B. W. de 
toestemming tot adoptie gegeven 
wordt door de familieraad wanneer de 
afstamming van het minderjarig kind 
niet vaststaat (2). 

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BE
ROEP TE GENT T. S ... E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7907) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 23 september 1991 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent, jeugdkamer; 

Over het middel van niet-ontvankelijk
heid van de voorziening : eiser grondt 
zijn voorziening enkel op schending van 
bepalingen die de openbare orde raken 

(1) Cass., 30 okt. 1989, A.R. nr. 8644 (A.C., 
1989-90, nr. 129). 

(2) Zie: J. GERLO, « De afstamming langs 
moederszijde en vaderszijde », in Afstamming 
en adoptie (ed.: G. Baeteman), nrs. 71 e.v., en 
H. CABMAN, « Adoptie, valle adoptie en verkla
ring van adopteerbaarheid "• ibid., nr. 427. P. 
SENAEVE, « De afstamming langs moederszij
de », in : Het nieuwe afstammingsrecht, nr. 13. 
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zonder dat wordt aangetoond dat de con
crete toestand geschapen ten gevolge 
van het bestreden arrest een gevaar voor 
de openbare orde oplevert : 

Overwegende dat het openbaar 
ministerie zich in cassatie kan voor
zien tegen een in laatste aanleg ge
wezen beslissing in burgerlijke za
ken, wanneer de openbare orde in 
gevaar komt door een toestand die 
moet worden verholpen; dat zulks 
het geval is als een hof van beroep 
een valle adoptie homologeert met 
miskenning van de wettelijke bepa
lingen betreffende de te verlenen 
toestemmingen; 

Overwegende dat eiser aanvoert 
dat het arrest zulkdanige wetsbepa
lingen schendt; dat het onderzoek 
van het middel van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening onaf
scheidelijk verbonden is met het on
derzoek van de gegrondheid van 
eisers middelen; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid niet gegrond is; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : schending van het artikel 97 van 
de Grondwet, van het artikel 350, § 3, 
laatste lid, en 369, § 1, van het Burgerlijk 
Wetboek en van het algeroeen rechtsbe
ginsel « mater semper certa est », dat 
van openbare orde is, 

doordat het bestreden arrest stelt dat 
« een Belgische vrouw het anonimaat 
wenst te behouden en aldus gekozen 
heeft om in Frankrijk te bevallen » en 
dat « deze vrije » (?) « keuze, met de 
daarbijhorende gevolgen, client geeerbie~ 
digd te worden », 

tenvijl, ... 
- deze « eerbiediging » tot de negatie 

leidt van het door de nieuwe afstam
mingswet (wet van 31 maart 1987 -
Parl.St., Senaat, 904 (1984-1985), nr. 2, 
biz. 38, 39; Parl.St., Kamer 378, 
(1985-1986), nr. 16, biz. 31) en door de 
nieuwe adoptiewet (wet van 27 april 1987 
- Parl.St., Senaat, 256 (1985-1986), nr. 2, 
biz. 68, 76, 78) gewild benadrukt alge
meen rechtsbeginsel « mater semper cer
ta est » en tot aanvaarding van het door 
deze wetten uitdrukkelijk verworpen be
grip « anonieme bevalling » (aansluitend 
bij het verslag van 11.10.1976 van de 

Staatscommissie voor ethische preble
men - Parl.St., Senaat, 1976-1977, nr. 
954, 31 e.v.); 

- het rechtsbeginsel « mater semper 
certa est », thans door de wetgever als 
essentieel beschouwd wordt voor de in 
Belgie gevestigde zedelijke, politieke of 
economische orde, zodat het arrest een 
principe, niet enkel van interne, maar te
vens van Belgische internationale open
bare orde heeft miskend (arrest van Uw 
Hof van 4 mei 1950, A.C., 1950, 557); (eer
ste exceptie van openbare orde); 

- de aanvaarding van de anonimiteit 
bij de bevalling, als zijnde in strijd met 
het geciteerde essentieel rechtsbeginsel 
van het Belgisch recht, door het hof van 
beroep had moeten geweigerd worden 
(tweede exceptie van openbare orde) : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 348, § 1, van het Burgerlijk Wet
hoek, de toestemming tot adoptie 
gegeven wordt door de familieraad 
« wanneer de afstamming van het 
minderjarig kind ( ... ) niet vast
staat »; dat, krachtens artikel 313, 
§ 1, van het Burgerlijk Wetboek, de 
moeder het kind kan erkennen « in
dien de naam van de moeder niet in 
de akte van geboorte is vermeld »; 
dat krachtens artikel 314 van dat 
wetboek de afstamming van moe~ 
derszijde gerechtelijk kan worden 
vastgesteld " bij gebreke van ( ... ) de 
vermelding van de naam van de 
moeder ( ... ) in de akte (van geboor
te) »; dat hieruit blijkt dat de wetge
ver het bestaan van akte van ge
boorte zonder vermelding van de 
naam van de moeder niet uitsluit en 
er gevolgen aan toekent : 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

29 januari 1993 - 1e kamer- Voorzit
ter en verslaggever: de h. Marchal, afde
lingsvoorzitter - Gelijkluidende conclu
sie van de h. De Swaef, advocaat-gene
raal. - Advocaat: mr. Verbist. 
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3e KAMER - 1 februari 1993 

ARBEIDSONGEVAL- WEG NAAR EN VAN 
HET WERK - NORMAAL TRAJECT - BEGRJP 
- OMWEG - ONDERBREKING. 

Wanneer een werknemer door een onge
val op de weg naar of van het werk 
wordt getroffen nadat hij de weg heeft 
onderbroken of een omweg heeft ge
maakt, is de beslissing dat het ongeval 
als arbeidsongeval wordt aangezien, 
niet naar recht verantwoord op de en
kele grand dat de werknemer zich op 
het ogenblik van het ongeval bevond 
op het normale traject naar tijd en 
ruimte (1). (Art. 8, § 1, tweede lid, Ar
beidsongevallenwet.) 

(BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ 1821 N.V. VOOR 
VERZEKERINGEN T. VAN NIEUWENHOVE) 

ARREST 

(A.R. nr. 8155) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 september 1991 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
« schending van de artikelen 1, 7 en 8, in 
het bijzonder paragraaf 1, eerste, tweede 
en laatste alinea van de Arbeidsongeval~ 
lenwet van 10 april 1971, 

doordat het bestreden arrest, na te 
hebben vastgesteld dat '' (verweerder) 
moest het werk hervatten om 7 uur 30 
's morgens. Hij was bij hem thuis ver~ 
trokken omstreeks 5 uur 40. Het ongeval 
waarin hij werd betrokken, heeft plaats 
gehad omstreeks 6 uur 50. Voor het on~ 

(1) Zie wat de onderbreking van de weg be
treft: Cass., 6 nov. 1978 (A. C., 1979, 266/ met 
concl. O.M.; 25 feb, 1985, A.R. nr, 7038 ibid., 
1984-85, nr, 380}; 30 sept. 1985, A.R. nr. 4771 
(ibid., 1985-86, nr. 55); 18 dec. 1989, A.R. nr, 
6884 (ibid., 1989-90, nr. 250). 

Zie wat de omweg betreft : Cass. 24 sept. 
1990, A.R. nr. 8896 (A.C., 1990-91, nr. 37); 13 
april 1992, A.R. nr. 7791 (ibid., 1991-92, nr. 433) 
met concl. O.M. Zie ook: Cass., 19 dec. 1968 
(ibid., 1969, 396) met noot W.G.; Cass., 22 okt. 
1990, A.R. nr. 8922 (ibid., 1990~91, nr. 101). 

geval heeft hij de arbeidsweg onderbro~ 
ken om zich naar zijn moeder te bege
ven om er het ontbijt te nemen. Hij 
diende hiervoor een geografische omweg 
van ongeveer 500 meter te maken. Hij is 
bij zijn moeder ongeveer een uur verble~ 
ven ", aanneemt dat verweerder zich 
"Op het ogenblik van het ongeval be
vond ( ... ) op de normale geografische 
weg naar het werk. Aangezien hij om 7 
uur 30 het werk moest aanvatten en de 
nag af te leggen afstand, was het tijdstip 
op het ogenblik dat hij aldaar voorbij 
reed op de weg naar het werk eveneens 
normaal. Hij bevond zich dus zowel geo~ 
grafisch als chronologisch op de weg 
naar het werk ", om vervolgens te beslis~ 
sen dat "Het ongeval heeft zich voorge
daan op een plaats waar (verweerder) 
normaal moest zijn en op een tijdstip 
dat hij aldaar eveneens moest zijn om 
op het normale uur op het werk aan te 
komen. De vorige onderbrekingen in de 
ruimte en in tijd zijn hier ter zake zon
der enig belang. Er client samen met de 
eerste rechter te worden aangenomen 
dat (verweerder) zich zowel geografisch 
als chronologisch op de weg naar het 
werk bevond op het ogenblik van het on
geval. Het is zonder belang waar hij zich 
bevond voor het tijdstip van het ongeval 
opdat het ongeval zou worden aanzien 
als een arbeidsongeval" en op die gran~ 
den het hager beroep van eiseres als 
zijnde ongegrond af te wijzen, 

terwijl, een ongeval dat zich voordoet 
op de weg naar of van het werk, slechts 
een arbeidsongeval is, wanneer het zich 
voordoet op het normale traject naar en 
van het werk; dat een traject, dat zowel 
geografisch als chronologisch onderbro
ken werd, slechts als normaal traject, in 
de zin van artikel 8, paragraaf 1, tweede 
alinea van de wet van 10 april 1971, 
wordt beschouwd, op voorwaarde dat is 
vastgesteld dat de onderbreking in de 
tijd en de geografische omweg onbedui~ 
dend zijn, dan wel hetzij belangrijk zijn, 
hetzij niet belangrijk zijn, en aldsdan te
vens dat, in geval van een belangrijke 
onderbreking en/of omweg, vastgesteld 
wordt dat deze genoodzaakt werden door 
overmacht, en, in de andere hypothese, 
namelijk een onbelangrijke onderbre
king en/of omweg, aangenomen wordt 
dat deze ingegeven werden door een wet~ 
tige reden, zodat het bestreden arrest, 
door te besluiten tot het bestaan van een 
arbeidsongeval, overkomen op de weg 
naar het werk, daarbij stellend dat de 
vastgestelde onderbrekingen in de tijd 
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en in de ruirnte zonder meer zonder enig 
belang zijn, nu het ongeval zich heeft 
voorgedaan op de plaats waar verweer
der normaal moest langskomen en op 
een tijdstip, dat hij aldaar eveneens 
moest voorbijkomen om op het normale 
uur op het werk aan te komen, voor
noemde artikelen 8 en voor zoveel als 
nodig 1 en 7 van de Arbeidsongevallen
wet van 10 april 1971 schendt » : 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat : 1. verweerder voor het on
geval de arbeidsweg een uur heeft 
onderbroken om bij zijn moeder te 
ontbijten en hiervoor een omweg 
van 500 meter heeft gemaakt; 2. 
toen verweerder na de onderbreking 
getroffen werd, hij zich « bevond op 
de normale geografische weg naar 
het werk , en « was het tijdstip op 
het ogenblik dat hij aldaar voorbij 
reed op de weg naar het werk even
eens normaal »; dat de appelrechters 
de stelling van eiseres, volgens wie 
onderbreking en omweg niet door 
de wettige reden waren verant
woord, verwerpen zonder nader on
derzoek van de aard en van de re
den van de omweg of van de 
onderbreking omdat naar hun oor
deel « de onderbrekingen in ruimte 
en tijd hier ter zake zonder enig be
lang (zijn) »; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 8, § 1, tweede lid, van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 
1971, de weg van en naar het werk · 
het normale traject is dat de werk
nemer moet afleggen om zich van 
zijn verblijfplaats te begeven naar 
de plaats waar hij werkt, en omge
keerd; 

Overwegende dat het afgelegde 
traject normaal is, indien het nor
maal is naar tijd en ruimte; 

Dat de omstandigheid dat een tra
ject, dat door de werknemer onder
broken werd, na de onderbreking er
van naar tijd en ruimte samenvalt 
met een dee! van het normale tra
ject dat de werknemer zou hebben 
afgelegd indien er geen onderbre
king was geweest, geen invloed uit
oefent op de aard van het traject 

van de verblijfplaats naar het werk 
en omgekeerd; 

Overwegende dat de appelrech
ters, die voorbijgaan aan de gevol
gen van de onderbreking van het 
traject, op grand van de door hen 
gedane vaststellingen niet wettig 
vermochten te beslissen dat ver
weerder getroffen werd door een on
geval op de weg van of naar het 
werk; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; gelet op artikel 68 van de Ar
beidsongevallenwet, veroordeelt ei
seres in de kosten; verwij st de zaak 
naar het Arbeidshof te Antwerpen. 

1 februari 1993 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, procureur-generaal - Advo
caat: mr. Dassesse. 

Nr. 67 

3e KAMER - 1 februari 1993 

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 
- RECHTSVORDERING TOT HERSTEL VAN DE 
SCHADE, DOOR EEN MISDRIJF VEROORZAAKT 
- BEGRIP. 

Ook wanneer de werkgever een schuld
vordering op zijn werknemer heeft, is 
het niet-betalen van loon een misdrijf 
en kan de werknemer een rechtsvorde
ring tegen de werkgever instellen tot 
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herstel van de schade door dit misdrijf 
veroorzaakt (1). (Art. 3 V.T.Sv.) 

(DIEPVENS T. BOEKHOUT TESSENDERLO INTER
NATIONAAL TRANSPORT N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8162) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 november 1991 
door het Arbeidshof te Antwerpen, 
gewezen; 

Over het derde onderdeel van het mid
del, gesteld als volgt : « schending van 
artikelen 3 ( ... ) van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering ( ... ) 9, 
11, 23 en 42 van de wet van 12 april 1965 
betreffende de bescherming van het loon 
der werknemers (artikel 9 zoals vervan
gen bij koninklijk besluit van 1 maart 
1971 en gewijzigd bij wet van 27 juni 
1985; artikel 23 zoals vervangen bij wet 
van 21 november 1969; artikel 42 zo
als vervangen door koninklijk besluit 
van 23 oktober 1978 en gewijzigd bij ko
ninklijk besluit nr. 225 van 7 december 
1983), 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing, na te hebben vastgesteld dat 
"het geding betrekking (heeft) op de ei
sen die door (eiser), vrachtwagenchauf
feur werden naar voren gebracht tegen 
zijn gewezen werkgever ( ... ) ten einde 
deze te horen veroordelen tot het betalen 
van zekere achterstallen ", dat "de werk
gever de verjaring in(riep) ", dat "onder
geschikt hij de eisen ten gronde (betwist
te) en een tegeneis in vergoeding wegens 
conctractbreuk (formuleerde)" en dat 
"de werknemer daarop de verjaring van 
de tegeneis in(riep) ", oordeelt dat eisers 
hoger beroep ongegrond was en zijn aan
sprakelijke vordering als verjaard af
wijst op volgende motieven: " Het vonnis 
a quo heeft, door beide partijen aan de 
verjaring ex contractu te houden, een be
slissing getroffen die correct is en reke
ning houdt met de in acht te nemen goe
de trouw. Aangezien (verweerster) over 
een schuldvordering beschikte, kan in 
haren hoofde de " mens rea " niet war-

(1) Zie Cass., 28 juni 1982 (A.C., 1981-82, nr. 
652), 25 april 1983, A.R. nr. 3825 (ibid., 1982-83, 
nr. 467). 

den vastgesteld, die voor een vordering 
ex delicto vereist is. (Eiser) kan overi
gens zijn verjaringsmiddel niet aanwen
den zonder zich bloat te stellen aan het 
verwijt van rechtsmisbruik, aangezien 
hij gebruik wil maken van een ongelijk
heid van procespartijen die hij zelf heeft 
geschapen" (arrest p. 3), 

terwijl, de door eiser als inbreuk op de 
wet van 12 april 1965 betreffende de be
scherming van het loon aan verweerster 
verweten onrechtmatige niet-betaling 
van voorschotten of het inhouden van 
een boete, een burgerlijke vordering 
voortvloeiend uit een misdrijf oplevert, 
waarvan de verjaring beheerst wordt 
door artikel 26 van de wet van 17 april 
1878 houdende voorafgaande titel van 
het Wetboek van Strafvordering; de bur
gerlijke vordering volgend uit een mis
drijf dit karakter niet verliest door de 
loutere omstandigheid dat de persoon, 
aan wie de strafrechtelijk beteugelde in
breuk wordt verweten, zelf over een (be
twiste) burgerlijke vordering jegens de 
eiser zou beschikken; het voor een mis
drijf vereiste algemeen opzet in hoofde 
van de schuldenaar van een strafrechte
lijk beteugelde betalingsverplichting, 
niet teniet wordt gedaan door het voor
handen zijn van een zuiver burgerrechte
lijk vorderingsrecht in zijnen hoofde te
gen de eiser van de betaling, zodat het 
arbeidshof niet wettig kon stellen dat ei~ 
ser geen vordering ex delicto kon stellen 
jegens verweerster » : 

Overwegende dat, oak wanneer de 
werkgever een schuldvordering 
heeft op de werknemer, het niet-be
talen van loon in de regel een mis
drijf is en de werknemer een rechts
vordering tegen de werkgever kan 
instellen tot herstel van de schade 
door dit middel veroorzaakt; 

Overwegende dat het arbeidshof 
oordeelt dat eiser geen « vordering 
ex delictu » kan instellen, « aange
zien (verweerster) over een schuld
vordering beschikte »; 

Dat het arbeidshof aldus artikel 3 
van de wet van 17 april 1878 
schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
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arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar~ 
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei~ 
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Arbeidshof te Brussel. 

1 februari 1993 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Farrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, ad
vocaat-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 68 

3e KAMER - 1 februari 1993 

ARBEIDSONGEVAL - VERGOEDING -
ARBEIDSONGESCHIKTHEID - BLIJVENDE ON
GESCHIKTHEID - HULP VAN EEN DERDE -
VASTSTELLING VAN DE VERGOEDING - MINI
MUMLOON - INDEXERING. 

De bijkomende vergoeding waarop de 
door een arbeidsongeval getroffene 
aanspraak heeft voor hulp van een 
derde, dient te worden vastgesteld op 
basis van het gemiddeld maandelijks 
minimumloon met inachtneming van 
de aanpassingen aan de schommelin
gen van het indexcijfer van de con
sumptieprijzen, als bepaald in art. 3, 
laatste lid, CA.O. nr. 43 van 2 mei 
1988, gesloten in de Nationale Arbeids
raad, zolang de vergoeding niet defini
tief is vastgesteld. (Art. 24, vierde en 
vijfde lid, Arbeidsongevallenwet.) 

(ROYALE BELGE N.V. T. WILLEMS) 

ARREST 

(A.R. nr. 8166) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 september 1991 
door het Arbeidshof te Gent gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van de artikelen 24 meer be
paald lid 4 van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, thans gewijzigd door 
artikel 38 van de wet van 22 december 
1989, van de artikelen 27 his en 21ter zo
als ingevoegd bij artikel 3 van bet ko
ninklijk besluit nr. 530 van 31 maart 
1987 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 en voor zoveel als nodig 
van artikel 2 van het koninklijk besluit 
van 16 november 1990 waarbij a.m. bijla
ge I gevoegd bij het koninklijk besluit 
van 10 december 1987 houdende vaststel
ling van de wij ze en voorwaarden van de 
bekrachtiging van de overeenkomsten 
door het Fonds voor Arbeidsongevallen 
wordt vervangen door bijlage I meer be
paald punt 7 ervan, gevoegd bij voor
noemd koninklijk besluit van 16 novem
ber 1990, en van bovenvermeld punt 7, 

doordat bet bestreden arrest het ver
weer van eiseres dat als basis voor de 
berekening van de bijkomende vergoe
ding voor de hulp van derden het gemid
deld maandelijks minimumloon van toe
passing op de datum van bet ongeval (9 
maart 1985) in aanmerking dient te wor
den genomen, verwerpt op grand dat 
"daar artikel 24, lid 4, Arbeidsongeval
lenwet, zoals gewijzigd, de berekenings
wijze regelt van vergoedingen voort
spruitend uit een arbeidsongeval, dient 
de rechter, zoals met de loonplafonds het 
geval is ( ... ), bet nieuwere gemiddeld ge
waarborgd minimumloon toe te passen, 
zolang deze vergoeding niet definitief is 
vastgesteld. Niet aileen beeft de wetgever 
beoogd een vergoeding wegens hulp van 
derden toe te kennen welke overeen
stemt met de werkelijke kosten van der
gelijke hulp berekend op het gemiddeld 
gewaarborgd minimumloon van kracht 
op bet ogenblik dat die hulp dient gele
verd, doch zolang deze vergoeding, zoals 
in casu, nag niet definitief is vastgesteld, 
dienen, zoals (verweerder) voorhoudt, de 
nieuwere bedragen te worden toegepast, 
zoals dit ook trouwens bet geval was met 
bet vroegere in de jaarlijkse vergoedin
gen gelncorporeerde percentage uit dien 
hoofde toegekend. ( ... ). Dat het model 
van bomologatieovereenkomst, bepaald 
bij koninklijk besluit van 16 november 
1990 als voorbeeld een berekening geeft 
op basis van het gewaarborgd gemiddeld 
maandelijks minimumloon "op bet ogen
blik van bet ongeval" doet hieraan geen 
afbreuk. ( ... ) Eveneens roept (eiseres) ten 
onrecbte art. 27 bis en 27 ter in, nu de in
dexering ten laste van het Fonds voor 
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Arbeidsongevallen slechts plaats heeft, 
eens de vergoedingen definitief zijn vast~ 
gesteld, hetgeen in casu nag niet het ge~ 
val is. Derhalve client in casu voor iedere 
maand, ten titel van hulp van derden, 
vanaf 9 januari 1990, datum van de in
werkingtreding van de wet van 22 de
cember 1989, tot wijziging van art. 24 lid 
4 Arbeidsongevallenwet, een vijfde -
zijnde de niet betwiste grootte van de ge
regelde hulp van derden - van het aan 
de index aangepast gewaarborgd mini
mumloon in aanmerking te worden gena
men, hetzij: ( ... ) ", 

terwijl, eerste onderdeel, het arrest in 
de mate artikel 25, lid 4, een bepaling be
vat die de berekeningswijze regelt van 
de vergoedingen uit een arbeidsongeval, 
zolang de vergoeding voor hulp aan der
den niet definitief is vastgesteld enkel 
wettig zou kunnen besluiten tot indexa
tie van het in voornoemd artikel bedoel
de loonplafond; geen enkele wettelijke 
bepaling toelaat het in artikel 24 lid 4 be
doelde (rei.He) basisloon dat sinds de 
wetswijziging van 22 december 1989 door 
artikel 38 van laatstgenoemde wet werd 
vervangen door het gewaarborgd gemid
deld maandelijks minimumloon, te inde
xeren; de bedoeling van de wetgever a.m. 
oak blijkt uit punt 7 van bijlage I ge
voegd bij het in het middel genoemde 
koninklijk besluit van 16 november 1990 
waarin wordt voorzien dat de bijkomen
de vergoeding voor de geregelde hulp 
van een ander persoon moet worden be
rekend op basis van het gewaarborgd ge
middeld maandelijks minimumloon op 
het ogenblik van het ongeval; zodat het 
arrest in de mate het oordeelt dat zo lang 
de vergoeding niet definitief is vastge
steld, voor de berekening van de bijko
mende vergoeding voor de hulp van der
den het aan de index aangepast gewaar
borgd minimumloon in aanmerking dient 
te worden genomen, minstens impliciet 
doch zeker besluit tot de indexatie van 
het thans forfaitair vastgestelde basis
loon en derhalve de in het middel aange
haalde wetsbepalingen schendt door niet 
het gewaarborgd minimumloon van toe
passing op de datum van het ongeval in 
aanmerking te nemen (schending van ar
tikel 24 meer bepaald lid 4 van de wet 
van 10 april 1971 op de arbeidsongeval
len thans gewijzigd door artikel 38 van 
de wet van 22 december 1989, en voor zo
veel als nodig van artikel 2 van het ko
ninklijk besluit van 16 november 1990 
waarbij a.m. bijlage I gevoegd bij het ko
ninklijk besluit van 10 december 1987 

houdende vaststelling van de wijze en 
voorwaarden van de bekrachtiging van 
de overeenkomsten door het Fonds voor 
Arbeidsongevallen wordt vervangen door 
bijlage I meer bepaald punt 7 ervan, ge
voegd bij voornoemd koninklijk besluit 
van 16 november 1990), 

terwijl, tweede onderdeel, het arrest in 
de mate het enerzijds besluit tot de in
dexatie van het in artikel 24 lid 4 bedoel
de basisloon zeals thans vervangen door 
het gewaarborgd gemiddeld maandelijks 
minimumloon en anderzijds oordeelt dat 
eiseres ten onrechte de artikelen 27 bis 
en 27ter van de wet van 10 april 1971 op 
de arbeidsongevallen inroept op grand 
van de overweging dat de indexering ten 
laste van het Fonds voor Arbeidsongeval
len slechts plaats heeft eens de vergoe
dingen definitief zijn vastgesteld, impli
ciet doch zeker de berekeningswijze van 
verweerder bijtreedt en in tegenstelling 
met de bedoeling van de wetgever ten 
onrechte het door geen enkele wetsbepa
ling toegelaten principe van de dubbele 
indexatie van de bijkomende vergoeding 
voor de hulp van een derde aanvaardt; in 
tegenstelling tot wat het arbeidshof voor
houdt (p. 5 derde alinea) de bijkomende 
vergoeding voor de hulp van een derde 
door het Fonds voor Arbeidsongevallen 
wordt gelndexeeerd vanaf de consolida
tie en niet zoals het arrest vaststelt van
af de definitieve vaststelling van deze 
vergoeding, doch deze indexaties in casu 
door het Fonds voor Arbeidsongevallen 
eerst met terugwerkende kracht tot de 
datum van de consolidatie worden uitbe
taald op het ogenblik dat de vergoedin
gen definitief vaststaan; het arrest door 
aldus ten onrechte de berekeningswijze 
van verweerder te aanvaarden en min
stens impliciet doch zeker het principe 
van de dubbele indexatie van de bijko
mende vergoeding voor de hulp van een 
derde bij te treden de in het middel aan
gehaalde en hierna gepreciseerde wets
bepalingen schendt (schending van de 
artikelen 24 en meer bepaald lid 4 thans 
gewijzigd door artikel 38 van de wet van 
22 december 1989, van de artikelen 27 bis 
en 27 ter van de wet van 10 april 1971 op 
de arbeidsongevallen en voor zoveel als 
nodig van artikel 2 van het koninklijk 
besluit van 16 november 1990 waarbij 
a.m. bijlage I gevoegd bij het koninklijk 
besluit van 10 december 1987 houdende 
vaststelling van de wijze en voorwaarden 
van de bekrachtiging van de overeen
komsten door het Fonds voor Arbeidson
gevallen wordt vervangen door bijlage I 
meer bepaald punt 7 ervan, gevoegd bij 
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voornoemd koninklijk besluit van 16 no
vember 1990 en van bovenvermeld punt 
7) ' : 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 24, vierde en vijfde lid, van de 
Arbeidsongevallenwet, als gewijzigd 
bij artikel 38 van de wet van 22 de
cember 1989, indien de toestand van 
de getroffene volstrekt de geregelde 
hulp van een ander persoon vergt, 
hij aanspraak kan maken op een 
bijkomende vergoeding, vastgesteld 
naar gelang van de noodzakelijk
heid van deze hulp, op basis van het 
gewaarborgd gemiddeld maandelijks 
minimumloon zoals vastgesteld voor 
een voltijds werknemer bij collectie
ve arbeidsovereenkomst gesloten in 
de Nationale Arbeidsraad; dat het 
jaarlijks bedrag van deze bijkomen
de vergoeding het bedrag van het 
gewaarborgd gemiddeld maandelijks 
minimumloon, vermenigvuldigd met 
12, niet mag overschrijden; 

Overwegende dat voor de vaststel
ling van deze bijkomende vergoe
ding rekening dient te worden ge
houden met de aanpassingen van 
het gemiddeld maandelijks mini
mumloon aan de schommelingen 
van het indexcijfer van de consump
tieprijzen, als bepaald in artikel 3, 
laatste lid, van de in de Nationale 
Arbeidsraad gesloten collectieve ar
beidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 
1988, houdende wijziging en coiirdi
natie van de collectieve arbeidsover
eenkomsten nr. 21 van 15 mei 1975 
en nr. 23 van 25 juli 1975 betreffen
de de waarborg van een gemiddeld 
minimum maandinkomen, dit zo
lang de vergoeding niet definitief is 
vastgesteld; 

Overwegende dat de appelrech
ters, op grand dat ' de wetgever be
oogd (heeft) een vergoeding wegens 
hulp van derden toe te kennen wel
ke overeenstemt met de werkelijke 
kosten van kracht op het ogenblik 
dat die hulp dient geleverd », wettig 
beslissen dat « in casu voor iedere 
maand, ten titel van hulp aan der
den, vanaf 9 januari 1990, datum 
van de inwerkingtreding van de wet 

van 22 december 1989, ( ... ) een vijfde 
- zijnde de niet betwiste grootte 
van de geregelde hulp van derden 
- van het aan de index aangepast 
gewaarborgd minimumloon in aan
merking (dient) te worden gena
men » en dat vanaf 1 juli 1991 een 
' jaarlijkse » bijkomende vergoeding 
wegens hulp van derden van 93.974 
frank bruto moet worden toegekend; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

1 februari 1993 - ge kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, adelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal - Advocaat: mr. Si
mont. 

Nr. 69 

ge KAMER - 1 februari 1993 

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN-
KOMST - BINDJNG - WERKNEMERS. 

Een C.A.O. is bindend voor alle werkne
mers van een gebonden werkgever, 
hoewel zij de overeenkomst niet heb
ben ondertekend en oak al hebben zij 
zich ertegen verzet. (Art. 19.4 C.A.O.
wet.) 

(SABENA T. WOUTERS, DE HONDT) 

ARREST 

(A.R. nr. 8167) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 december 1991 
door het Arbeidshof te Brussel ge
wezen; 
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Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat, krachtens arti

kel 19.4 van de C.A.O.-wet, de naar 
inhoud en vorm geldige collectieve 
arbeidsovereenkomst bindend is 
voor de wer knemers van een gebon
den werkgever; 

Dat de omstandigheid dat indivi
duele werknemers zich verzetten te
gen de overeenkomst en de overeen
komst niet ondertekenen, hieraan 
geen afbreuk doet; 

Overwegende dat het arrest aan
neemt dat de collectieve arbeids
overeenkomst geldig is tot stand ge
komen en in beginsel bindend is 
voor aile werknemers van eiseres, 
maar oordeelt dat « de verzaking 
(van de verweerders niet) kan blij
ken uit de tekst van een C.A.O. 
waartegen zij zich steeds hebben 
verzet en zijn blijven verzetten en 
welke zij niet ondertekend hebben »; 

Dat het arrest aldus artikel 19.4 
van de genoemde wet schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

1 februari 1993 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete -
Gelijkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, procureur-generaal - Advo
caten: mrs. Dassesse en Houtekier. 

Nr. 70 

3e KAMER - 1 februari 1993 

1° SOCIALE ZEKERHEID - WERKNE· 
MERS - AARD VAN DE WET - BIJDRAGEN -
BEREKENINGSGRONDSLAGEN. 

2° OPENBARE ORDE - SOCIALE ZEKER
HEID - WERKNEMERS - BIJDRAGEN - BE
REKENINGSGRONDSLAGEN. 

3° CASSATIEMIDDELEN NIEUW MID-
DEL - BURGERLIJKE ZAKEN - MIDDEL GE
GROND OP WETSBEPALINGEN DIE VAN OPEN
BARE ORDE ZIJN - VEREJSTE FEITELIJKE 
GEGEVENS - GEEN VASTSTELLINGEN - GE
VOLG. 

1 o en 2o De wettelijke bepalingen waar
bij de berekeningsgrondslagen van 
de sociale-zekerheidsbijdragen worden 
vastgesteld, zijn van openbare orde (1). 

3° Nieuw en derhalve niet ontvankelijk 
is het middel dat, oak al is het ge
grond op een wetsbepah'ng die de 
openbare orde raakt, niet aan de fei
tenrechter is voorgelegd en waarover 
deze evenmin op eigen initiatlef heeft 
beslist, wanneer de feitelijke gegevens 
die voor de beoordeling ervan noodza
kelijk zijn, niet blijken uit de bestre
den beslissing of uit stukken waarop 
het Hof vermag acht te slaan (2). 

(R.S.Z. 
T. MLSTON ENERGY SYSTEMS BENELUX N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8183) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 20 september 1991 
en 17 januari 1992 door het Arbeids
hof te Antwerpen gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van art. 14, par. 1 en 2, van 
de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, van art. 23, al. 2, van 
de wet van 29 juni 1981, houdende de al
gemene beginselen van de sociale zeker
heid voor werknemers, van art. 19, par. 
2, 4° van het K.B. van 28 november 1969 
tot uitvoering van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei
ders, gewijzigd bij K.B. van 15 juni 1970, 
en van art. 2, al. 1, to en 3°, van de wet 

(1) Cass., 10 maart 1955 (A.C., 1955, 593). Zie 
Cass., 27 sept, 1962 (Bull. en Pas., 1962, I, 124); 
24 april 1989, A.R. nr, 8531 (A.C., 1988-89, nr. 
480). 

(2) Cass., 16 maart 1992, A.R. nr. 7703 (A.C., 
1991-92, nr, 373). 



138 HOF VAN CASSATIE Nr. 70 

van 12 april 1965 betreffende de bescher~ 
ruing van het loon der werknemers, 

doordat de appelrechters bij tussenar~ 
rest van 20 september 1991 aannemen 
dat de vergoedingen die verweerster aan 
haar kaderlid betaalt, terugbetalingen 
van kosten kunnen zijn die krachtens 
art. 19, par. 2, 4o van het K.B. geacht 
worden ten laste van de werkgever te 
vallen en aldus geen loon te vormen, 
voor zover : " ... het werkelijk kostenver
goedingen zijn die geen verrijking van 
de werknemer inhouden en dat de terug
betalingen gebeuren hetzij op basis van 
de reEHe kosten hetzij op basis van een 
forfait dat in verhouding staat tot de 
werkelijke hoegrootheid van de uitga
ven ", en de de batten heropenen om ver
weerster toe te Iaten te bewijzen dat die 
vergoedingen hetzij overeenstemmen 
met de werkelijke meerkosten van haar 
kaderlid, hetzij een redelijke schatting 
vormen van de werkelijke hoegrootheid 
van die meerkosten, 

en doordat de appelrechters in het 
eindarrest van 17 januari 1992 beslissen: 
" Deze rneerkosten zijn bijgevolg als 
reeel te aanvaarden en zijn kosten die 
ten laste van de werkgever vallen en 
derhalve in toepassing van art. 19, par. 2, 
4° van het koninklijk besluit d.d. 28 no~ 
vember 1969 niet als loon aangemerkt 
worden ", en de vordering van eiser tot 
betaling van bijdragen, bijdrageopslagen 
en verwijlintresten afwijzen als niet ge~ 
grond, om reden dat:" (aangezien) de te~ 
rugbetalingen van uitgaven in het geval 
van (verweerster), hetzij de levensduur~ 
tevergoeding, volgens de ORC tabel : 
317.926 fr. en het belastingsverschil: 
656.902 fr., zijnde een totaal van 974.828 
fr., hager ligt dan de door de adminis
tratie der directe belastingen als redelijk 
beschouwde uitgaven, (verweerster) de 
levensduurtevergoeding en het belas~ 
tingsverschil proportioneel verminderd 
heeft tot respectievelijk 100.000 fr. ( = 

8.333 fr. maandelijks) (100.000 fr., zijnde 
de door de belastingen maximaal weer
houden levensduurtevergoeding) en 
350.000 fr. ( ~ 29.167 fr. maandelijks), 
zijnde een totaal van 450.000 fr. ", 

terwijl, krachtens art. 14, par. 2, van 
de wet van 27 juni 1969 tot herziening 
van de besluitwet van 28 december 1944 
betreffende de maatschappelijke zeker
heid der arbeiders, en art. 23, al. 2, van 
de wet van 29 juni 1981, houdende de al~ 
gemene beginselen van de sociale zeker
heid voor werknemers, het loon waarop 
de bijdragen voor sociale zekerheid wor~ 

den berekend, bepaald wordt overeen~ 
komstig art. 2 van de wet van 12 april 
1965, behoudens verruiming of beperking 
door de Koning van het in dit artikel be
paald begrip " loon"; dat het begrip 
" loon " in de zin van deze wet omvat, 
niet alleen het eigenlijke loon, maar te
vens aile voordelen verleend krachtens 
de arbeidsovereenkomst, overeenkomstig 
de bepalingen van art. 2, al. 1, 1° en 3o 
van de loonbeschermingswet; dat art. 19, 
par. 2, 4o van het K.B. van 28 november 
1969 bepaalt dat, met afwijking van art. 
2, eerste lid, van de wet van 12 april 
1965, onder meer niet als loon worden 
aangemerkt de bedragen die gelden als 
terugbetaling van kosten die ten laste 
van de werkgever vallen; slechts in aan
merking komen als terugbetaling van 
kosten die ten laste van de werkgever 
vallen, vergoedingen die worden betaald 
door de werkgever aan de werknemer 
tot delging van uitgaven die inherent 
zijn aan de uitvoering van de arbeids~ 
overeenkomst door de werknemer en 
derhalve geen verrijking van de werkne
mer vormen; terwijl een vergoeding we~ 
gens het verschil in levensduurte en/of 
fiskale druk tussen het land van tewerk~ 
stelling en het land van herkomst van de 
werknemer, ertoe strekken een bepaalde 
levensstandaard mogelijk te maken of te 
behouden, maar volstrekt verschillend 
zijn van "kosten noodzakelijk gemaakt 
door de uitoefening van een bepaalde 
functie "; zulke vergoedingen, ook zo ze 
de facto door de werkgever ten laste 
worden genomen, uit hun aard geen kos~ 
ten kunnen zijn die ten laste van de 
werkgever vallen in de zin van art. 19 
van het K.B. van 28 november 1969, en 
derhalve voordelen vormen verworven 
krachtens de arbeidsovereenkomst, te 
aanzien als loon in de zin van art. 2 van 
de loonbeschermingswet; voor de toepas~ 
sing van art. 19, par. 2, 4° van het K.B. 
van 28 november 1969 trouwens de be
ginselen van het sociale zekerheidsrecht 
moeten worden toegepast en fiscaalrech
telijke elementen niet van doorslagge~ 
vende betekenis zijn; geen van beide be
streden arresten stelt dat de vergoedin~ 
gen waarvan sprake inherent zijn aan de 
uitoefening van de functie door het ka~ 
derlid van verweerster, en dit ook niet 
had kunnen stellen; het feit dat de ver~ 
goedingen door verweerster werden ge~ 
reduceerd naar fiscaalrechtelijk als rede~ 
lijk weerhouden bedragen, op zichzelf 
niet vermag, zeals trouwens in het tus~ 
senarrest gesteld, de beslissing te wetti
gen dat het om werkelijke terugbetaling 
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van kosten gaat die sociaal-rechtelijk ten 
laste van de werkgever horen te blijven; 
zodat de appelrechters de vordering van 
eiser niet wettig hebben afgewezen 
(schending van alle in het middel inge
roepen wettelijke bepalingen) >> : 

Over de door verweerster opge
worpen grand van niet·ontvankelijk· 
heid : het middel is nieuw : 

Overwegende dat de wettelij ke be· 
palingen waarbij de berekenings· 
gronden van de sociale-zekerheids
bijdragen worden vastgesteld, welis· 
waar van openbare orde zijn; dat 
een middel, dat aan de feitenrechter 
niet is voorgelegd of waarover die 
op eigen initiatief niet heeft beslist, 
ook al is het gegrond op wettelijke 
bepalingen die de openbare orde ra· 
ken, evenwel alleen voor het Ho£ 
kan worden opgeworpen, wanneer 
de feitelijke gegevens die voor de 
beoordeling ervan noodzakelijk zijn, 
blijken uit de bestreden beslissing 
of uit de stukken waarop het Hof 
vermag acht te slaan; 

Overwegende dat het arbeidshof 
oordeelt dat geen sociale·zekerheids· 
bijdragen verschuldigd zijn op 
grand van artikel 19, § 2, 4", van het 
koninklijk besluit van 28 november 
1969, luidens hetwelk voor de here· 
kening van deze bijdragen niet als 
loon worden aangemerkt ' de bedra· 
gen die gelden als terugbetaling van 
( ... ) de kosten die ten laste van de 
werkgever vallen )); 

Overwegende dat eiser tot staving 
van zijn middel aanvoert dat onder 
dit begrip aileen vallen « vergoedin· 
gen die worden betaald door de 
werkgever aan de werknemer tot 
delging van uitgaven die inherent 
zijn aan de uitvoering van de ar
beidsovereenkomst door de werkne
mer en derhalve geen verrijking van 
de werknemer vormen >) en dat de 
door verweerster betaalde vergoe
dingen geen kosten dekken « nood
zakelijk gemaakt door de uitoefe· 
ning van een bepaalde functie )); 

Dat eiser voor het arbeidshof niet 
heeft betoogd dat de betwiste ver· 
goedingen zulke kosten niet dekken; 

dat uit de feitelijke vaststellingen 
van het arrest of van enig ander 
stuk waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet kan worden afgeleid of 
die vergoedingen aan de door eiser 
voorgestelde criteria beantwoorden; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

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

1 februari 1993 - 3e kamer - Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal - Advocaten: mrs. De 
Bruyn en De Gryse. 

Nr. 71 

ze KAMER - 2 februari 1993 

RECHTBANKEN - STRAFZAKEN - STRAF· 
VORDERING - DADEN VAN ONDERZOEK -
NIETIGHEID- BEVOEGDHEDEN VAN DE VON
NISGERECHTEN. 

Hoewel de vonnisgerechten niet bevoegd 
zijn om de nietigheid uit te spreken 
van het vooronderzoek, dienen zij ech
ter, in voorkomend geval, de daden 
van onderzoek die door nietigheid zou
den blijken te zijn aangetast, uit de 
debatten te weren en mogen zij hun 
beslissing op zodanige onderzoeksda
den niet doen steunen (1). 

(1) Cass., 5 feb. 1985, A.R. nr. 8223 (A.C., 
1984-85, nr. 329). 
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(WALLAYS L. E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 5909) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 20 juni 1991 door het 
Hof van Beroep te Gent gewezen; 

Over de beide middelen : 

Overwegende dat de middelen on
der meer betogen dat, enerzijds, de 
bodemrechter niet geadieerd was 
van de feiten waarover hij recht 
sprak omdat de procureur des Ko
nings daaromtrent geen onderzoek 
had gevorderd, anderzijds, tijdens 
het onderzoek nietigheden waren 
begaan die tot gevolg hadden dat 
eiser niet kan worden gestraft; 

Overwegende dat de appe!rechters 
daaromtrent considereren : « In zo
verre ( eiser) de nietigheid opwerpt 
van onderzoeksdaden die volgens 
zijn bewering zouden zijn verricht 
buiten de vordering van de procu
reur des Konings of bij gebrek aan 
vordering van de procureur des Ko
nings of deze nietigheid meent te 
kunnen afleiden uit de beweerde af
wezigheid van een inventaris van de 
stukken gevoegd bij de vordering 
van de procureur des konings, stelt 
het hof vast dat het evenmin als de 
correctionele rechtbank de rechts
macht heeft om de nietigheid van 
onderzoeksdaden of van de beschik
king van de raadkamer te leper van 
19 december 1989 die de beklaagde 
verwees voor de correctionele recht
bank vast te stellen. Deze beschik
king, waartegen geen rechtsmiddel 
is aangewend, dekt de nietigheden 
van het voorbereidend onderzoek en 
er is derhalve geen grand om be
paalde stukken van dit voorberei
dend onderzoek uit de debatten te 
verwijderen. In zoverre de reeds 
hiervoor aangehaalde onregelmatig
heden worden aangevoerd om de be
wijswaarde van het voorbereidend 
onderzoek of van bepaalde onderde-

len ervan in twijfel te trekken, oor
deelt het hof dat deze bewijswaarde 
dient beoordeeld te worden in sa
menhang met de gegevens van het 
onderzoek ter terechtzitting van het 
hof )); 

Overwegende dat de vonnisge
rechten dienen te onderzoeken wel
ke feiten aan hun oordeel worden 
onderworpen; dat zij geen bevoegd
heid hebben om de nietigheid uit te 
spreken van het vooronderzoek; dat 
zij echter de daden van onderzoek 
die door nietigheid zouden blijken te 
zijn aangetast uit de debatten die
nen te weren en hun beslissing op 
zodanige onderzoeksdaden niet mo
gen Iaten steunen; 

Overwegende dat de aangevoerde 
nietigheden niet gedekt worden door 
de verwijzing door de raadkamer en 
eiser in die stand van de procedure 
geen rechtsmiddel kon aanwenden 
tegen de beschikking van de raadka
mer; 

Overwegende dat de appelrechters 
hun beslissing niet naar recht ver
antwoorden, zowel betreffende het 
bepalen van de feiten waarvoor zij 
geadieerd waren als nopens de aan
gevoerde nietigheden van het voor
onderzoek en de gevolgen daarvan, 
nu zij zeggen dat de beschikking tot 
verwijzing van eiser naar de correc
tionele rechtbank door de raadka
mer de nietigheden van het vooron
derzoek dekt, vermits tegen die 
beschikking geen hager beroep was 
ingesteld en zij hun veroordelende 
beslissing Iaten steunen zowel op 
het vooronderzoek als op de gege
vens verworven tijdens de behande
Iing ter terechtzitting van het hof 
van beroep; 

Dat de middelen in zoverre ge
grond zijn; 

B. Op de voorziening van de N.V. 
Molens Wallays : 

Overwegende dat uit de stukken 
waarop het Hof vermag acht te 
slaan, niet blijkt dat de voorziening 
van eiseres, civielrechtelijk aanspra-
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kelijke partij, werd betekend aan 
het openbaar ministerie; 

Dat de voorziening mitsdien niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende evenwel dat de hier
na uit te spreken vernietiging, op de 
voorziening van eiser, beklaagde, 
van de beslissing op de strafvorde
ring waarbij hij wordt veroordeeld 
tot geldboete en in kosten, de beslis
sing waarbij eiseres voor die geld
boete en kosten civielrechtelijk aan
sprakelijk wordt verklaard geen be
staansreden meer heeft; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser 
veroordeelt; verwerpt de voorziening 
van eiseres; stelt vast dat de beslis
sing waarbij eiseres civielrechtelijk 
aansprakelijk wordt verklaard geen 
bestaansreden meer heeft; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt eiseres in de kosten van haar 
voorziening; laat de kosten van ei
sers voorziening ten laste van de 
Staat; verwijst de zaak naar het Hof 
van Beroep te Antwerpen. 

2 februari 1993 - 2e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. D'Haenens -
Gelijkluidende conclusie van de h. Goe
minne, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. P. Delafontaine, Kortrijk. 

Nr. 72 

ze KAMER - 3 februari 1993 

1° GEESTRIJKE DRANKEN - SLIJTE· 

RIJ ~ NIET-BETALING VAN DE OPENINGSBE
LASTING - SLUITING - STRAFVORDERING -
VERJARING. 

2° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - ALLERLEI - SLIJTERIJ VAN 
GEGISTE DRANKEN - NIET-BETALING VAN 
DE OPENINGSBELASTING. 

1 o en zo Wanneer de rechter de strafvor
dering wegens niet-betaling van de 
openingsbelasting op een slijterij van 
gegiste dranken verjaard verklaart, 
mag hij de sluiting ervan niet bevelen 
(1). (Art. 37, § 2, K.B. 3 april 1953.) 

(WILMANS 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9902) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 maart 1992 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

A. In zoverre het cassatieberoep 
gericht is tegen de op de strafvorde
ring gewezen beslissing : 

a) waarbij het verval van die 
rechtsvordering door verj a ring 
wordt vastgesteld : 

Overwegende dat het cassatiebe
roep niet ontvankelijk is, bij gemis 
aan belang; 

b) waarbij de sluiting van de bei
de slijterijen tot na de betaling van 
de ontdoken rechten wordt bevolen : 

Over het eerste middel, door eiser aan
gevoerd in de memorie waarvan een 
eensluidend verklaard afschrift aan dit 
arrest is gehecht: 

Overwegende dat de veroordeling 
tot de sluiting van een slijterij van 
gegiste dranken, die op grand van 
artikel 37, § 2, van het koninklijk be
sluit van 3 april 1953 tot samenorde
ning van de wetsbepalingen inzake 
de slijterijen van gegiste dranken 
wordt uitgesproken bij overtreding 
van de artikelen 28, 30 en 31 van ge
noemd besluit, een dwangmiddel is 
dat, ofschoon bedoeld om de rechten 

(1) Zie Cass., 23 dec. 1919 (Pas., 1920, I, 15), 
en 23 okt, 1985, A.R. nr. 4566 (A.C., 1985-86, nr, 
120). 
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van de Staat te vrijwaren, niettemin 
onder de strafvordering valt; dat de 
bestreden beslissing derhalve, na 
bet verval van die strafvordering 
door verjaring te hebben vastge
steld, die sluiting niet meer mocht 
bevel en; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het de slui
ting van de twee drankgelegenhe
den beveelt en eiseres, op burgerlijk 
gebied, wegens de telastlegging B 
veroordeelt tot betaling van het be
drag van 135.000 frank, verhoogd 
met de interesten; verwerpt het cas
satieberoep voor het overige; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; veroor
deelt eiseres in de helft van de 
kosten; laat het overige gedeelte van 
die kosten ten laste van de Staat; 
verwijst de aldus beperkte zaak 
naar het hof van Beroep te Brussel. 

3 februari 1993 - 2e kamer - Voorzit
ter en verslaggever: de h. Ghislain, 
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende 
conclusie van de h. Piret, advocaat-gene
raal - Advocaten : mrs. A. De Bruyn en 
P. Dellieu, Namen. 

Nr. 73 

2e KAMER - 3 februari 1993 

! 0 RECHT VAN VERDEDIGING 
STRAFZAKEN - GEEN VERHOOR VAN DEVER
DACHTE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - VER
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 -
STRAFZAKEN- GEEN VERHOOR VAN DEVER
DACHTE DOOR DE ONDERZOEKSRECHTER. 

3° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN -
GEEN VERHOOR VAN DE VERDACHTE DOOR 
DE ONDERZOEKSRECHTER. 

1°, 2° en 3° Schending van het recht van 
verdediging of van art. 6.1 E. VR.M. 
valt niet af te leiden uit het enkele feit 
dat de verdachte nooit door de onder
zoeksrechter is verhoord (1). 

(VAN HAUDENHOVE 
T. FRANSE GEMEENSCHAP VAN BELGIE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 117) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 18 december 
1990 gewezen door de raadkamer 
van de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Brussel, en op het bestreden 
arrest, op 4 juni 1992 gewezen door 
het Hof van Beroep te Brussel; 

Over het middel, 

Wat de eerste twee onderdelen sa
men betreft : 

Overwegende dat schending van 
het recht van verdediging of van ar
tikel 6.1 van het Verdrag tot Be
scherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijhe
den niet valt af te leiden uit het en
kele feit dat de beklaagde nooit door 
de onderzoeksrechter is verhoord; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest vermeldt dat " Andre Van 
Haudenhove herhaaldelijk is onder
vraagd door de agenten van de en
quetedienst van het Hoog Comite 
van Toezicht, die de hoedanigheid 
hebben van officier van gerechte
lijke politie, en dat hij zich vrij 
heeft kunnen uitlaten over aile fei
ten van de zaak )); 

Dat de appelrechters aldus hun 
beslissing naar recht hebben verant
woord zonder het recht van verdedi-

(1) Cass., 27 juni 1989, A.R. nr. 2776 (A.C., 
1988-89, nr, 630). 
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ging en artikel 6.1 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden te schenden; 

Dat, in zoverre, het middel in 
geen van beide onderdelen kan wor
den aangenomen; 

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

3 februari 1993 - 2e kamer - Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: mevr. Jeanmart -
Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Si
mont en Van Ommeslaghe. 

Nr. 74 

1 e KAMER - 4 februari 1993 

1° CASSATIEMIDDELEN TUCHTZA-
KEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL WAARIN 
DE ONPARTIJDIGHEID VAN EEN RECHTSCOL
LEGE WORDT BETWIST - MIDDEL BETREF
FENDE DE SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - MIDDEL DAT VOOR HET 
EERST VOOR HET HOF KAN WORDEN OPGE
WORPEN. 

2° RECHTEN VAN DE MENS - VER. 
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 6.1 -
TUCHTSANCTIE - SCHORSING - RECHT OP 
EEN ONPARTIJDIGE EN ONAFHANKELIJKE 
RECHTERLIJKE INSTANTIE - DRAAGWIJDTE. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - INTER. 
NATIONAAL VERDRAG INZAKE BURGERRECH
TEN EN POLITIEKE RECHTEN - ART. 14.1 -
TUCHTSANCTIE - SCHORSING - RECHT OP 
EEN ONPARTIJDIGE EN ONAFHANKELIJKE 
RECHTERLIJKE INSTANTIE - DRAAGWIJDTE. 

4° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- BEGINSEL VAN DE ONAFHANKELIJKHEID 
EN DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER 
- TUCHTZAKEN - BEGRIP. 

5° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) 
- BEGINSEL VAN DE ONAFHANKELIJK
HEID EN DE ONPARTIJDIGHEID VAN DE 
RECHTER - TUCHTZAKEN - BEGRIP. 

6° CASSATIEMIDDELEN TUCHTZA-

KEN - NIEUW MIDDEL - MIDDEL WAARIN 
DE ONPARTIJDIGHEID VAN EEN RECHTSCOL
LEGE WORDT BETWIST - MIDDEL ZONDER 
VERBAND MET DE SAMENSTELLING VAN HET 
RECHTSCOLLEGE - MIDDEL DAT NIET VOOR 
RET EERST VOOR RET HOF KAN WORDEN OP
GEROEPEN. 

1 o Het middel waarin de onpartijdigheid 
van een rechtscollege wegens zijn 
samenstelling wordt betwist, kan voor 
het eerst voor het Hof worden opge
worpen (1). 

2° en 3° De artt. 6.1 E. V.R.M. en 14.1 
I. V.B.P.R. vereisen niet dat het tucht
rechtscollege, te dezen de provinciale 
raad, dat onder toezicht staat van ha
ger rechtsprekende organen, zelf aan 
de voorschriften van die artikelen vol
doet,- het is voldoende dat het recht
sprekend orgaan met valle rechts
macht, dat bevoegd is om de beslissing 
van dat tuchtrechtscollege in rechte en 
in feite te toetsen, die vereisten ver
vult (2). 

4o Het algemeen rechtsbeginsel van on
afhankelijkheid en de onparti;idigheid 
van de rechter dat op alle rechtscolle
ges en met name op de provinciale ra
den van de Orde van Geneesheren van 
toepassing is, wordt miskend wanneer 
de beslissing mede wordt gewezen 
door een rechter van wie terecht kan 
worden gevreesd dat hij niet de waar
borgen van onpartijdigheid biedt waar
op de justitiabele recht heeft; zulks is 
het geval, wanneer een of meer ]eden 

(1) Cass., 16 okt. 1986, A.R. nr. 7609 (A.C:, 
1986-87, nr, 96). 

(2) Cass., 23 mei 1985, AR. nr. 7145 (A.C:, 
1984-85, nr. 575); 1 dec. 1988, A.R. nr. 5742 
(ibid., 1988-89, nr. 191), en 22 maart 1990, A.R. 
nr. 8484 (ibid., 1989-90, nr. 439); R.P.D.B., Bijv. 
VII, If' Convention europeenne des droits de 
l'homme, nrs. 401-402. 
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die hebben deelgenomen aan de beslis
sing van een provinciale raad, waarbij 
aan een geneesheer een tuchtsanctie is 
opgelegd, v66r de beslissing om die ge
neesheer voor de raad te doen ver
schijnen, de zaak mede hebben onder
zocht (3); een miskenning van dat 
beginsel kan echter niet worden afge
leid uit de omstandigheid dat leden 
van een provinciale raad die mede de 
beslissing hebben gewezen waarbij te
gen een geneesheer een tuchtsanctie is 
uitgesproken, hebben deelgenomen 
aan de beslissing alvorens recht te 
doen om die geneesheer voor die raad 
te doen verschijnen (4). 

5° De omstandigheid dat geneesheren 
die zouden hebben deelgenomen aan 
het voorbereidend onderzoek, zitting 
hebben gehad bij de berechting van de 
zaak maar zonder dee] te nemen aan 
de stemming, kan bij de eiser geen ge~ 
wettigde twijfel doen ontstaan over de 
geschiktheid van de provinciale raad 
van de Orde van Geneesheren om zijn 
zaak onpartijdig te berechten (5). 

6° Het middel waarin de onpartijdigheid 
van een rechtscollege wordt betwist 
kan niet voor het eerst voor het Hof 
worden opgeworpen wanneer het geen 
betrekking heeft op de samenstelling 
van dat rechtscollege (6). 

(B .. T. ORDE VAN GENEESHEREN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9501) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den beslissing, op 18 februari 1992 

(3) Cass., 26 sept. 1986, A.R. nr, 5218 (A.C., 
1986-87, nr. 50). 

(4) Zie Cass., 14 mei 1987, A.R. nr, 7639 
(A.C., 1986-87, nr. 538) met concl. Q.M., in Bull. 
en Pas., 1987, zelfde nummer; 17 maart 1988, 
A.R. nr. 8072 (A.C., 1988-89, nr. 449); 31 mei 
1989, A.R. nr. 7469 (ibid., 1989-90, nr. 560), en 
27 juni 1984, A.R. nr. 3590 (ibid., 1988-89, nr. 
632). 

(5) Zie Cass., 17 okt. 1991, A.R. nr. 9149 (A.C., 
1991-92, nr. 95). 

(6) Zie Cass., 16 okt. 1986, A.R. nr. 7609 (A.C., 
1986·87, nr. 96). 

gewezen door de raad van beroep 
van de Orde van Geneesheren met 
het Frans als voertaal; 

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, onderte
kend te Rome op 4 november 1950, goed
gekeurd bij Belgische wet van 13 mei 
1955, en 14.1 van het Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en politieke 
rechten, ondertekend te New York op 19 
december 1966, goedgekeurd bij de Belgi
sche wet van 15 mei 1981, en van het al
gemeen rechtsbeginsel van de onafhan
kelijkheid en van de onpartijdigheid van 
de rechter, 

doordat de bestreden beslissing, op 
grand van eigen redenen en van de rede
nen « die niet in strijd zijn met de beroe
pen beslissing », de aan eiser verweten 
deontologische grieven bewezen ver
klaart en hem « schorst in het recht de 
geneeskunde uit te oefenen gedurende 
een periode van twee jaar », 

terwijl uit het proces-verbaal van de 
zitting van de provinciale raad van Bra
bant van 6 november 1990 blijkt dat de 
raad, op die datum, met name was sa
mengesteld uit de dokters B. Gillis, T. 
Brat, W. De Ruydts, P. Duprez, J.R. Fag
nart, H. Meunier, J.L. Michaux, D. Roe
landts en J.P. Van den Eynde; de provin
ciale raad tijdens die zitting het ten laste 
van eiser opgemaakte verslag heeft ge~ 
hoard en de beslissing heeft genomen 
om hem op een tuchtzitting te doen ver
schijnen; de dokters B. Gillis, T. Brat, W. 
De Ruydts, P. Duprez, J.R. Fagnard, H. 
Meunier, J.L. Michaux, D. Roelandts en 
J.P. Van den Eynde de zitting van de 
provinciale raad van 8 januari 1991 heb~ 
ben bijgewoond en hebben deelgenomen 
aan de beslissing waarbij tegen eiser 
schorsing in het recht de geneeskunde 
uit te oefenen gedurende twee jaar als 
tuchtsanctie werd uitgesproken; de be
slissing van 8 januari 1991 dus is gewe
zen door geneesheren waarvan de meer
derheid reeds, zonder debatten, kennis 
had genomen van het dossier, het ver
slag van de onderzoekscommissie had 
gehoord en, op grand van dat verslag, 
had beslist dat eiser tuchtrechtelijk dien
de te verschijnen; die omstandigheid bij 
eiser een gewettigde twijfel kon ontstaan 
over de geschiktheid van het aldus sa
mengesteld rechtscollege om de zaak on
partijdig te berechten; de beslissing van 
8 januari 1991 derhalve nietig is, daar ze 
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werd gewezen door een tuchtcollege dat, 
wegens zijn samenstelling, niet voldeed 
aan het algemeen rechtsbeginsel van de 
onpartijdigheid van de rechter en oak 
niet aan de in het middel bedoelde bepa
lingen van de internationale verdragen; 
daaruit volgt dat de bestreden beslissing, 
die de beroepen beslissing niet vernietigt 
en de redenen ervan gedeeltelijk over
neemt, zelf ook nietig is : 

Over de door verweerder tegen 
het middel opgeworpen grand van 
niet-ontvankelijkheid : het middel is 
nieuw daar eiser voor de raad van 
beroep niet heeft aangevoerd dat de 
provinciale raad van de Orde van 
Geneesheren, wegens zijn samen
stelling, niet onpartijdig was; 

Overwegende dat het middel, 
waarin wegens de samenstelling de 
onpartijdigheid van een rechtscolle
ge wordt betwist, voor het eerst voor 
het Hof kan worden voorgedragen; 

Dat de grand van niet-ontvanke
lij kheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het middel : 

I. In zoverre het middel schending 
van de artikelen 6.1 van het Verdrag 

·tot Bescherming van de Rechten 
van de Mens en de Fundamentele 
Vrijheden en 14.1 van het Interna
tionaal Verdrag inzake burgerrech
ten en politieke rechten aanvoert : 

Overwegende dat het middel niet 
de onafhankelijkheid en de onpartij
digheid betwist van de raad van be
roep die de bestreden beslissing 
heeft gewezen; 

Overwegende dat voormelde arti
kelen van beide verdragen niet ver
eisen dat het tuchtrechtscollege, te 
dezen de provinciale raad, dat onder 
toezicht staat van hogere rechtspre
kende organen, zelf aan de voor
schriften van die artikelen voldoet; 
dat het voldoende is dat het recht
sprekend orgaan met valle rechts
macht dat bevoegd is om de beslis
singen van dat tuchtrechtscollege in 
rechte en in feite te toetsen die ver
eisten vervult; 

Dat het middel in zoverre faalt 
naar recht; 

II. In zoverre het middel misken
ning van het algemeen rechtsbegin
sel van de onafhankelijkheid en van 
de onpartijdigheid van de rechter 
aanvoert: 

Overwegende dat artikel 20, § 1, 
van het koninklijk besluit nr. 79 van 
10 november 1967 betreffende de Or
de der Geneesheren luidt : « De pro
vinciale raad treedt op, hetzij ambts
halve, hetzij op verzoek van de 
nationale raad, van de Minister tot 
wiens bevoegdheid de Volksgezond
heid behoort, van de procureur des 
Konings of van de geneeskundige 
commissie, hetzij op klacht van een 
geneesheer of van een derde. Het 
bureau stelt de zaak in onderzoek. 
Het doet zelf het onderzoek of het 
duidt een of meerdere personen van 
de raad aan om samen met de bij
zitter het onderzoek te doen. Het 
duidt een verslaggever aan ( ... ). 
W anneer het onderzoek is beeindigd 
brengt het bureau of de verslagge
ver verslag uit bij de provinciale 
raad »; dat artikel 24 van het ko
ninklijk besluit van 6 februari 1970 
onder meer bepaalt: « ( ••. ) Na slui
ting van het onderzoek, brengt de 
voorzitter de zaak op de agenda van 
een der eerstkomende vergaderin
gen van de raad. Nadat de verslag
gever zijn rapport heeft voorgelezen, 
oordeelt de raad bij een met rede
nen omklede beslissing, of de zaak 
zonder gevolg mag worden gelaten, 
of een aanvullend onderzoek moet 
worden ingesteld, dan wei of de ge
neesheer voor zijn gerecht moet ver
schijnen ( ... ) »; 

Overwegende dat de regel volgens 
welke de rechter onafhankelijk en 
onpartijdig moet zijn een algemeen 
rechtsbeginsel is dat op alle rechts
colleges en met name op de provin
ciale raden van de Orde van Ge
neesheren van toepassing is; 

Overwegende dat dit algemeen 
rechtsbeginsel wordt miskend wan
neer de beslissing mede wordt ge
wezen door een rechter van wie te
recht kan worden gevreesd dat hij 
niet de waarborgen van onpartijdig-
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heid biedt waarop de justitiabele 
recht heeft; dat zulks het geval is 
wanneer een of meer !eden die hebR 
ben deelgenomen aan de beslissing 
van een provinciale raad waarbij 
aan een geneesheer een tucht
sanctie is opgelegd, v66r de beslis
sing om die geneesheer voor de 
raad te doen verschijnen, de zaak 
mede hebben onderzocht; dat een 
miskenning van dat beginsel echter 
niet kan worden afgeleid uit de om
standigheid dat !eden van een pro
vincials raad die mede de beslissing 
hebben gewezen waarbij tegen een 
geneesheer een tuchtsanctie is uit
gesproken, hebben deelgenomen 
aan de beslissing alvorens recht te 
doen om die geneesheer voor die 
raad te doen verschijnen; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Over het tweede middel: 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 Belgische wet 
van 13 mei 1955 en 14.1 van het Interna
tionaal Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten, ondertekend te New 
York op 19 december 1966, goedgekeurd 
bij de Belgische wet van 15 mei 1981, en 
van het algemeen rechtsbeginsel van de 
onafhankelijkheid en van de onpartijdig~ 
heid van de rechter, 

doordat de bestreden beslissing, op 
grand van eigen redenen en van de rede~ 
nen « die niet in strijd zijn met de beroe~ 
pen beslissing », de aan eiser verweten 
deontologische grieven bewezen ver~ 
klaart en hem « schorst in het recht de 
geneeskunde uit te oefenen gedurende 
een periode van twee jaar », 

terwijl uit de procedurestukken waar~ 
op het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
(I~a) dat dokter R.J. Kahn, als voorzitter 
van de raad van de Orde van Geneeshe~ 
ren en als lid van het bureau van de 
raad, heeft deelgenomen aan het tucht~ 
rechtelijk onderzoek; dokter R.J. Kahn 
namelijk de goede ontvangst berichtte 
van de klachten die verschillende van 
zijn confraters tegen eiser hadden inge~ 
diend, hij, naar aanleiding van die klach~ 
ten, besloot een onderzoek in te stellen, 
hij de tekst van die klachten aan eiser 
meedeelde en de goede ontvangst be~ 

richtte van het antwoord van eiser; dok~ 
ter R.J. Kahn bij brief van 4 september 
1987 aan dokter Bourgeois vroeg om 
hem het medisch dossier mee te delen 
van een patiente die door eiser was be~ 
handeld; dokter R.J. Kahn bij brief van 
28 januari 1988 aan de voorzitster van de 
provinciale geneeskundige commissie 
vroeg wat de naam was van de genees~ 
heer die bepaalde door een Brusselse 
apotheek afgegeven schildklierextracten 
had voorgeschreven; (b) dat dokter G. 
Mascart lid was van de voor de behande
ling van het tuchtdossier opgerichte on~ 
derzoekscommissie en uit dien hoofde op 
6 november 1990 bij de provinciale raad 
verslag uitbracht; (II) dat uit het proces~ 
verbaal van de zitting van 8 januari 1991 
blijkt dat op die datum, tijdens de zitting 
waarop eiser werd ondervraagd, in de 
zaak werd gepleit, de debatten werden 
gesloten en de zaak in beraad werd ge
houden, dokter R.J. Kahn deel uitmaakte 
van de raad als gewoon afgevaardigde 
van de nationale raad; dat dokter G. 
Mascart oak zitting had; dat de beroepen 
beslissing van 8 januari 1991 vermeldt: 
« aldus gewezen op de zitting van 8 ja~ 
nuari 1991 waarop aanwezig waren de 
Drs ... G. Mascart ... ; dokter R.J. Kahn, 
gewoon afgevaardigde van de nationale 
raad, die niet aan de stemming heeft 
deelgenomen. ... Dokter G. Mascart die 
de zaak mede heeft onderzocht heeft 
niet aan de stemming deelgenomen »; 
het feit dat geneesheren die hebben deel
genomen aan het voorbereidend onder
zoek oak zitting hebben gehad bij de be~ 
rechting van de zaak en de beraadsla~ 
ging hebben bijgewoond, zelfs zonder 
deel te nemen aan de stemming, bij ei~ 
ser een gewettigde t\.vijfel kon doen ont
staan over de geschiktheid van de aldus 
samengestelde provinciale raad om de 
zaak onpartijdig te berechten; de beslis~ 
sing van 8 januari 1991 derhalve nietig 
is, daar ze werd gewezen door een tucht~ 
rechtscollege dat, wegens zijn samenstel~ 
ling, niet voldeed aan het algemeen 
rechtsbeginsel van de onpartijdigheid 
van de rechter en oak niet aan de in het 
middel bedoelde bepalingen van de inter~ 
nationale verdragen; daaruit volgt dat de 
bestreden beslissing, die de beroepen be~ 
slissing niet vernietigt en de redenen er
van gedeeltelijk overneemt, zelf ook nie~ 
tig is: 

Over de door verweerder tegen 
het middel opgeworpen grond van 
niet-ontvankelijkheid : het middel is 
nieuw daar eiser voor de raad van 
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beheer niet heeft aangevoerd dat de 
provinciale raad van de Orde van 
Geneesheren, wegens zijn samen
stelling, niet onpartijdig was : 

Overwegende dat blijkens het ant
woord op dezelfde grand van niet
ontvankelijkheid die tegen het eer
ste middel is opgeworpen de grand 
van niet-ontvankelijkheid niet kan 
worden aangenomen; 

Over het middel : 

I. In zoverre het middel schending 
van de artikelen 6.1 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van 
de Mens en de Fundamentele Vrij
heden en 14.1 van het Internationaal 
Verdrag inzake burgerrechten en 
politieke rechten aanvoert : 

Overwegende dat om de in het 
antwoord op het eerste middel ver
melde redenen het middel in zover
re naar recht faalt; 

II. In zoverre het middel misken
ning van het algemeen rechtsbegin
sel van de onafhankelijkheid en van 
de onpartijdigheid van de rechter 
aanvoert: 

Overwegende dat in de beroepen 
beslissing van 8 januari 1991 van de 
provinciale raad wordt vermeldt dat 
" dokter R.J. Kahn, gewoon afge
vaardigde van de nationale raad, ( ... ) 
niet aan de stemming heeft deelge
nomen » en dat « dokter G. Mascart 
die de zaak mede heeft onderzocht 
niet aan de stemming heeft deelge
nomen »; 

Overwegende dat de omstandig
heid dat geneesheren die zouden 
hebben deelgenomen aan het voor
bereidend onderzoek zitting hebben 
gehad bij de berechting van de zaak 
maar zonder deel te nemen aan de 
stemming bij eiser geen gewettigde 
twijfel kon doen ontstaan over de 
geschiktheid van de provinciale raad 
van de Orde van Geneesheren om 
zijn zaak onpartijdig te berechten; 

Dat het middel in zoverre niet 
kan worden aangenomen; 

Over het derde 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, goed
gekeurd bij de Belgische wet van 13 mei 
1955, en 14.1 van het Internationaal Ver
drag inzake burgerrechten en politieke 
rechten, ondertekend te New York op 19 
december 1966, goedgekeurd bij de Belgi~ 
sche wet van 15 mei 1981, en van het al~ 
gemeen rechtsbeginsel van de onafhan
kelijkheid en van de onpartijdigheid van 
de rechter, 

doordat de bestreden beslissing, op 
grand van zijn eigen redenen en van de 
redenen « die· niet in strijd zijn met de 
beroepen beslissing », de aan eiser ver
weten deontologische grieven bewezen 
verklaart en hem « schorst in het recht 
de geneeskunde uit te oefenen geduren
de een periode van twee jaar ))' 

terwijl uit de procedurestukken waar
op het Hof vermag acht te slaan, blijkt 
dat dokter Louis Corbeel in een brief 
van 30 september 1987 tegen eiser een 
klacht indiende omdat hij aan een vrouw 
J.D. vermageringscapsules had voorge
schreven; die bij het dossier gevoegde 
brief een van de vijf klachten is op 
grand waarvan tegen eiser een tucht
rechtelijk onderzoek werd ingesteld; dok
ter L. Corbeel het voorzitterschap waar
nam van de zitting van de raad van 16 
j anuari 1990 waarop werd beslist een on
derzoekscommissie op te richten om het 
tegen eiser aangelegde dossier te behan
delen; dokter L. Corbeel oak voorzitter 
was van de zitting van de raad van 6 no
vember 1990 die, na het verslag van dok~ 
ter Mascart te hebben gehoord, besliste 
eiser op een tuchtzitting te doen ver
schijnen; er geen sprake kan zijn van 
een eerlijke behandeling, in de zin van 
de artikelen 6.1 van het Europees Ver
drag van de Rechten van de Mens en 
14.1 van het Internationaal Verdrag inza
ke burgerrechten en politieke rechten, 
wanneer een tuchtrechtelijk onderzoek 
ten dele wordt geleid door een partij die 
oorspronkelijk een klacht tegen de ge
neesheer heeft ingediend; het recht op 
een eerlijke behandeling oak wordt ge
schonden als een klagende partij mede 
beslist over de verwijzing van de genees
heer naar het tuchtrechtscollege; de be
roepen beslissing van 8 januari 1991 der
halve nietig is, daar ze werd gewezen na 
een voorbereidend onderzoek en een ver
wijzingsbeslissing die niet voldoen aan 
de voorwaarden voor een eerlijke behan-
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deling; de bestreden beslissing, die een 
dergelijke beslissing niet vernietigt en 
sommige redenen ervan uitdrukkelijk 
overneemt, zelf nietig is : 

Over de door verweerder opgewor
pen grand van niet-ontvankelijk
heid : het middel is nieuw : 

Overwegende dat het middel, dat 
geen betrekking heeft op de samen
stelling van de raad, voor het eerst 
voor het Hof wordt opgeworpen; 

Dat de grand van niet-ontvanke
lijkheid dient te worden aangeno
men; 

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

4 februari 1993 - 1 e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Velu, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Kirk
patrick en De Bruyn. 

Nr. 75 

1 e KAMER - 4 februari 1993 

1° VREEMDELINGEN VREEMDELIN-
GENWET - ART. 70B/S - BEROEP BIJ DE 
VOORZI'ITER VAN DE RECHTBANK VAN EER
STE AANLEG - BEVOEGDHEID VAN DE VOOR
ZITI'ER VAN DIE RECHTBANK. 

2o VREEMDELINGEN VREEMDELIN-
GENWET - ART. 70BJS - BEROEP BIJ DE 
VOORZI'ITER VAN DE RECHTBANK VAN EER
STE AANLEG- BESLISSING WAARBIJ HET BE
ROEP WORDT AANGENOMEN - GEVOLGEN. 

3° RECHTEN VAN DE MENS - VER· 
DRAG RECHTEN VAN DE MENS - ART. 3 -
VERBOD OM IEMAND AAN FOLTERINGEN OF 

AAN ONMENSELIJKE OF VERNEDERENDE BE
HANDELINGEN OF STRAFFEN TE ONDERWER
PEN - DRAAGWIJDTE. 

1 o Luidens art. 70bis Vreemdelingenwet, 
gew. b1j wet van 14 juli 1987, zoals het 
van kracht was v66r de wijziging er
van bij wet van 18 juli 1991 wanneer 
de met toepassing van art. 52 van de
zelfde wet genomen beslissing tot doe] 
had de vreemdeling terug te leiden 
naar de grens van het land waaruit hij 
gevlucht is en waar, volgens zijn ver
klaring, zijn Jeven of zijn vnjheid ge
vaar loopt, de vreemdeling ( ... ) beroep 
kan instellen bij de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg, die na
gaat of er ernstige aanwijzingen zijn 
dat een dergelijke bedreiging bestaat, 
blijft de krachtens die wetsbepaling 
aan de voorzitter van de rechtbank 
van eerste aanleg verleende bevoegd
heid beperkt tot het nagaan of er ern
stige aanwijzingen zijn dat het ]even 
of de vrijheid van de vreemdeling ge
vaar loopt als hij wordt teruggeleid 
naar de grens van hetland waaruit hij 
is gevlucht, hetzij de grens van zijn 
land van oorsprong, hetzij de grens 
van een land van waaruit hij het ge
vaar loopt naar zijn land van oar
sprang te worden teruggestuurd en 
waar dienaangaande het terugleiden 
systematisch gebeurt (1). 

2° Wanneer het beroep van de vreemde
ling, als bedoeld in art. 70bis Vreemde
lingenwet (zoals het van kracht was 
v66r de wijziging ervan b1j de wet van 
18 juli 1991) wordt aangenomen, moet 
voor hem een ander onthaalland wor
den gezocht en de minister van Justi
tie of diens afgevaardigde mag hem 
niet terugleiden of doen terugleiden 
naar de grens van hetland waaruit hij 
is gevlucht (2); de voorzitter van de 
rechtbank van eerste aanleg kan dat 
verbod vaststellen, doch het staat hem 
evenwel niet, op grand van de voor
melde wetsbepaling, de vreemdeling 
voorlopig te machtigen op het grondge
bied van het Rijk binnen te komen en 
er te verblijven met de documenten ad 
hoc. 

(1) Zie het Verslag van de Senaatscommissie 
voor de Justitie, Gedr.St,, Senaat, 1986-1987, 
nr. 515, 2, biz. 95, 

(2) Zie het Versiag van de Kamercommissie 
voor de Justitie, Gedr.St., Kamer, 1986-1987, 
689-10, biz. 52-53. 
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3° Zo a1 bet terugleiden van een vreem
deling naar de grens van een Staat 
waaruit hij gevlucht is t.a. v. art. 3 
E. V.R.M. een probleem kan doen rij
zen, wanneer er ernstige en duidelijke 
redenen zijn om te geloven dat de be
trokkene, indien hij aan die Staat 
wordt overgeleverd, een reel risico 
loopt om te worden onderworpen aan 
folteringen of aan onmenselijke of ver
nederende behandelingen of straiten, 
impliceert die bepaling evenwel niet 
dat een vreemdeling bet recht heeft 
het grondgebied van een bepaalde 
Staat binnen fE komen of er, zij bet 
tijdelijk, te verblijven (3). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. JUSTITIE 
T. IMADONMWINYI) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9567) 

RET HOF; - Gelet op de bestre
den beschikking, op 30 oktober 1991 
door de voorzitter van de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Brussel gena
men; 

Over bet middel: schending van de ar
tikelen 52 van de wet van 15 december 
1980 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en 
de verwijdering van vreemdelingen, zo
als die bepaling is vervangen door de 
wet van 18 juli 1991, 63, inzonderheid 
tweede lid, van dezelfde wet ingevoegd 
bij de wet van 14 juli 1987, 10bis van die
zelfde wet, ingevoegd bij de wet van 14 
juli 1987, zoals die tekst van kracht was 
voor de wet van 18 juli 1991, in werking 
gehouden krachtens artikel 19, § 3, 3°, 
van de wet van 18 juli 1991, 3 van het 
Europees Verdrag voor de Rechten van 
de Mens, goedgekeurd bij de wet van 13 
mei 1955, en miskenning van het grond
wettelijk beginsel van de schending van 
de machten vastgelegd in de artikelen 
25, 26, 29 en 92 van de Grondwet, 

doordat de bestreden beslissing eiser 
heeft bevolen verweerder te machtigen 

(3) Zie : Hof Mensenrechten, arresten Soe
ring van 8 juli 1989 (reeks A, nr. 161), Cruz Va
ras van 20 maart 1991 (reeks A, nr, 201), en 
Vilvarajah van 30 okt. 1991 (reeks A, nr. 215). 

R.P.D.B. : Compl. VII, V° Convention euro
pElenne des droits de l'homme, nr. 262. 

om het grondgebied van het rijk binnen 
te komen en er te verblijven met de do
cumenten ad hoc, op grand « dat eiser 
(thans verweerder) terecht aanvoert dat 
hij, door de erkenning te vragen van het 
bestaan van aanwijzingen dat zijn Ieven 
en vrijheid worden bedreigd, aileen 
vraagt dat zijn aanvraag tot erkenning 
van zijn hoedanigheid van vluchteling 
ontvankelijk wordt verklaard en dat hij 
bijgevolg voorlopig gemachtigd wordt om 
het grondgebied binnen te komen er er 
te verblijven met de documenten ad hoc; 
dat de wetgever niet de procedure heeft 
vastgelegd die moet worden gevolgd na 
een positieve beslissing van de rechter 
in kart geding op grand van artikel 1Dbis 
van 15 december 1980, waardoor een 
rechtsvacuiim is ontstaan; dat het even
wei strijdig zou zijn met artikel 3 van 
het Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens een vreemdeling 
machtiging te verlenen om het grondge
bied binnen te komen om hem dan tot 
een clandestien Ieven te dwingen aange
zien hem de documenten voor een voor
lopig verblijf worden geweigerd; dat het 
erkennen van het bestaan van aanwijzin
gen van bedreigingen dus machtiging tot 
binnenkomen en verblijf op het grondge
bied impliceert en oak de afgifte van de 
documenten van voorlopige machtiging 
tot verblijf », 

terwijl, eerste onderdeel, artikel 10bis 
van de wet van 15 december 1980 betref
fende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijde
ring van vreemdelingen, dat de rechter 
machtigt om de Staat de verplichting op 
te leggen de vreemdeling te verwijderen 
naar een ander land dan hetgeen waar
uit hij gevlucht is, hem niet toestaat de 
vreemdeling te machtigen om het grond
gebied van het rijk binnen te komen 
daaruit volgt dat de rechter, door eiser t~ 
bevelen verweerder voorlopig te machti
gen om het grondgebied van het rijk bin
nen te komen en er te verblijven, de 
macht overschrijdt, die de wet hem toe
kent en voornoemd artikel 70bis schendt; 

tweede onderdeel, artikel 10bis van de 
wet van 15 december 1980, dat de rechter 
niet machtigt om de Staat de verplich
ting op te leggen een vreemdeling voor
lopig te machtigen om het grondgebied 
van het rijk binnen te komen en er te 
verblijven, hem evenmin machtigt om de 
Staat de verplichting op te Ieggen die 
persoon op het grondgebied te Iaten ver
blijven met de documenten ad hoc; arti
kel 3 van het Europees Verdrag tot Be-
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scherming van de Rechten van de Mens, 
luidens hetwelk niemand mag worden 
onderworpen aan folteringen noch aan 
onmenselijke of vernederende behande~ 
lingen of straffen, het terugsturen ver
biedt van een persoon naar een land 
waar die persoon het gevaar loopt het 
slachtoffer te worden van de bij die be
paling verboden behandelingen, maar 
geen enkel, zij het voorlopig, . verblijfs
recht verleent aan een vluchtelmg; daar
uit volgt dat de bestreden beschikking, 
door op grand van de in de aanhef van 
het middel weergegeven redenen eiser 
ertoe te verplichten verweerder voorlopig 
te machtigen om het grondgebied van 
het rijk binnen te komen en er te ver
blijven met de documenten ad hoc, voor
meld artikel 70bis onjuist toepast, aan 
artikel 3 van het Europees Verdrag voor 
de Rechten van de Mens rechtstreekse 
gevolgen toekent die dat artikel te dezen 
niet heeft (schending van artikel 3 van 
het Verdrag voor de Rechten van de 
Mens) en bijgevolg de bevoegdheden van 
de Wetgevende Macht inneemt, waar
door het aldus het grondwettig beginsel 
van de scheiding van de machten mis
kent dat in de artikelen 25, 26, 29 en 92 
van de Grondwet is vastgelegd (mis
kenning van dat beginsel en schending 
van die bepalingen van de Grondwet); 

derde onderdeel, de keuze van de 
meest aangepaste maatregel ten aanzien 
van een vreemdeling, die op onwettige 
wijze het grondgebied van het rijk bin
nenkomt, tot de discretionaire beoorde
lingsbevoegdheid behoort van de Uitvoe
rende Macht binnen de grenzen bepaald 
bij artikel 52 van de wet van 15 decem
ber 1980; daaruit volgt dat de bestreden 
beschikking, door eiser ertoe te verplich
ten verweerder voorlopig te machtigen 
om het grondgebied van het rijk binnen 
te komen en er te verblijven met de do
cumenten ad hoc, voornoemd artikel 52 
schendt en het grondwettig beginsel van 
de scheiding van de machten miskent 
dat in de artikelen 25, 26, 29 en 92 van 
de Grondwet is vastgeled; 

vierde onderdeel, artikel 63, tweede lid, 
van de wet van 15 december 1980 be
paalt dat de beslissingen genomen met 
toepassing van de artikelen 63/3, § 2 en 
§ 3, tweede lid, van die wet (die overeen
stemmen met de artikelen 63/2 en 63/3 
van de wet, voor de wijziging van 18 juli 
1991) niet vatbaar zijn voor een verde
ring in kort geding op grond van artikel 
584 van het Gerechtelijk Wetboek; daar
uit volgt dat de rechter in kort geding, 

als de bestreden beschikking in die zin 
diende te worden uitgelegd dat zij met 
toepassing van artikel 584 van het Ge
rechtelijk Wetboek was genomen, door 
eiser te machtigen om het grondgebied 
van het rijk binnen te komen en er te 
verblijven, niettegenstaande dat recht 
hem was geweigerd na het dringend ver
zoek tot heronderzoek dat hij op grond 
van artikel 62/2 van de wet van 15 de
cember 1980 had ingediend, artikel 63, 
inzonderheid tweede lid, van de voor
noemde wet schendt : 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat artikel ?Obis van 

de wet van 15 december 1980, gewij
zigd bij artikel 16 van de wet van 14 
juli 1987, zoals het toen van kracht 
was, bepaalde dat « wanneer de met 
toepassing van artikel 52 van dezelf
de wet genomen beslissing tot doe! 
had de vreemdeling terug te leiden 
naar de grens van het land waaruit 
hij gevlucht is en waar, volgens zijn 
verklaring, zijn Ieven of zijn vrij
heid gevaar loopt, de vreemdeling ... 
beroep kan instellen bij de voorzit
ter van de rechtbank van eerste 
aanleg, die nagaat of er ernstige 
aanwijzingen zijn dat een dergelijke 
bedreiging bestaat )); 

Overwegende dat de krachtens die 
wetsbepaling aan de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg ver
leende bevoegdheid beperkt blijft tot 
het nagaan of er ernstige aanwijzin
gen zijn dat het !even of de vrijheid 
van de vreemdeling gevaar loopt als 
hij wordt teruggeleid naar de grens 
van het land waaruit hij is gevlucht, 
dit is, hetzij de grens van zijn land 
van oorsprong, hetzij de grens 
van een land van waaruit hij het ge
vaar loopt naar zijn land van oar
sprang te worden teruggestuurd en 
waar dienaangaande het terugleiden 
systematisch gebeurt; 

Dat, wanneer het verzoek van de 
vreemdeling wordt aangenomen, 
voor hem een ander onthaalland 
moet worden gezocht en eiser hem 
niet mag terugleiden of doen terug
leiden naar de grens van het land 
waaruit hij gevlucht is; 
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Dat de voorzitter van de recht
bank van eerste aanleg dat verbod 
zeker mag vaststellen; dat het hem 
evenwel niet staat op grand van de 
voormelde wetsbepaling « verweer
der voorlopig te machtigen om het 
grondgebied van het rijk binnen te 
komen en er te verblijven met de 
documenten ad hoc )); 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het terugleiden 

van een vreemdeling naar de grens 
van de Staat waaruit hij gevlucht is, 
ten aanzien van artikel 3 van het 
Verdrag tot Bescherming van de 
Rechten van de Mens en de Funda
mentele Vrijheden weliswaar een 
probleem kan doen rijzen, wanneer 
er ernstige en duidelijke redenen 
zijn om te geloven dat de betrokke
ne, indien hij aan die Staat wordt 
overgeleverd, een reeel risico loopt 
om te worden onderworpen aan fol
teringen, of aan onmenselijke of 
vernederende behandelingen of 
straffen, maar dat die bepaling 
evenwel niet impliceert dat een 
vreemdeling het recht heeft het 
grondgebied van een bepaalde Staat 
binnen te komen of er, zij het tijde
lijk, te verblijven; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Wat het vierde onderdeel betreft: 
Overwegende dat de beschikking 

erop wijst dat « het aan de rechter 
in kart geding staat, overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 70bis van 
de wet van 15 december 1980, na te 
gaan of er ernstige aanwijzingen 
zijn dat eisers (thans verweerder) 
!even of vrijheid gevaar loopt als hij 
teruggeleid wordt naar de grens van 
het land waaruit hij is gevlucht; dat 
eiser, als hij oordeelt dat de admi
nistratieve maatregel onwettig is, 
een beroep bij de Raad van State 
kan indienen en, in de onderstelling 
dat hij nag geen rechtsvordering in 
kart geding voor het administratief 
rechtscollege kan instellen, op grand 
van artikel 584 van het Gerechtelijk 
Wetboek kan vragen dat een billijke 

regeling wordt getroffen in afwach
ting van de beslissing van de Raad 
van State; dat het aan de rechter in 
kart geding staat na te gaan, of, te 
dezen, voldoende aanwijzingen van 
het bestaan van een recht aanwezig 
zijn; dat eiser geen beroep bij de 
Raad van State heeft ingesteld, dat 
hij de aan de administratieve over
heid verweten tekortkomingen hele
maal niet nader uiteenzet; dat hij 
niet aantoont dat er voldoende aan
wijzingen van het bestaan van een 
recht aanwezig zijn; dat er, overeen
komstig de bepalingen van artikel 
70bis van de wet van 15 december 
1980, dient te worden nagegaan of 
er ernstige aanwijzingen zijn dat ei
sers leven en vrijheid gevaar lopen 
in Nigeria, het in de beslissing tot 
terugdrijving aangewezen land )); 

Overwegende dat uit die conside
ransen volgt dat de voorzitter van 
de rechtbank van eerste aanleg, 
niettegenstaande het gebruik van de 
uitdrukking " rechter in kart ge
ding " met betrekking tot de toepas
sing van artikel 70bis van de wet 
van 15 december 1980, geen uit
spraak heeft gedaan op grand van 
artikel 584 van het Gerechtelijk 
Wetboek; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, zonder het derde 
onderdeel te moeten onderzoeken 
dat niet tot ruimere cassatie kan lei
den, vernietigt de bestreden be
schikking, behalve in zoverre daarin 
wordt beslist dat er ernstige aanwij
zingen bestaan dat verweerders le
ven en vrij heid worden bedreigd als 
hij naar het land waaruit hij is ge
vlucht wordt teruggedreven; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de ge
deeltelijk vernietigde beschikking; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verwijst de aldus be
perkte zaak naar de voorzitter van 
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de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Nijvel. 

4 februari 1993 - 1 e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Ne
lissen Grade. 

Nr. 76 

1 e KAMER - 4 februari 1993 

INKOMSTENBELASTINGEN - vooR
ZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP - BE
VOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP. 

Wanneer het hoi van beroep in eerste en 
laatste aanleg uitspraak moet doen 
ovm· de voorzieningen van de belas
tingplichtige, moet het, gelet op het 
feit dat de belastingen de openbare or
de raken, zelf in feite en in rechte uit
spraak doen binnen de perken van het 
aan het hof voorgelegd geschil,- het is 
niet gebonden door de ramingen in de 
conclusies van de partijen of in de be
slissing van de directeur en het kan 
meer bepaald eigen gronden aanvoe
ren om de heffing van het juiste be
drag te wettigen (1). 

(PINZAN, VYKOUKALOVA 
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. F 1232 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 mei 1992 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

(1) Cass., 18 jan. 1990, A.R. nr. F 1011 F 
(A.C., 1989-90. m. 314}. 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 247, 251 en 278 van het (oud) 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

doordat de eerste eiser, van Italiaanse 
nationaliteit, gedurende het grootste deel 
van zijn loopbaan in Zuid-Amerika heeft 
gewerkt en zich vanaf 1976 in Belgie 
heeft gevestigd; dat hij tijdens zijn be
roepsloopbaan leidinggevende functies 
heeft bekleed waarvoor hij zeer goed be
taald werd; dat hij na zijn aankomst in 
Belgie, gezien zijn leeftijd, hoofdzakelijk 
leefde van het tijdens de voorbije jaren 
gespaarde kapitaal; dat hij bovendien 
uitkeringen wegens een invaliditeit van 
66 pet. geniet; dat, met toepassing van de 
artikelen 247 en 251 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, de belast
bare grondslag voor de aanslagj aren 
1981 en 1982 is gewijzigd op grand van 
indiciE!n; dat de Administratie van Finan
cien de uitgaven voor het huishouden 
voor de gehele periode heeft vastgesteld 
op een bedrag van ongeveer 1.080.000 
frank of 540.000 frank per jaar; dat eiser 
tegen die aanslag een bezwaarschrift 
heeft ingediend; dat de directeur door 
zijn beslissing de toestand van de eisers 
op willekeurige wijze heeft verzwaard; 
dat het hof van beroep, op het door de 
eisers op 19 maart 1987 neergelegde ver
zoekschrift, besliste dat de directeur zijn 
bevoegdheid te buiten is gegaan, en de 
bestreden beslissing heeft vernietigd; dat 
het hof van beroep de in het kader van 
het wijzigingsbericht van 17 november 
1982 vastgestelde belastbare grondslag 
als willekeurig heeft bestempeld; dat im
mers de belastingambtenaar geen ande
re maatstaf dan de huur in aanmerking 
genomen heeft; dat het hof van beroep 
zijn berekening in de plaats heeft ge
steld van die van de belastingambtenaar; 
dat het aldus een nieuwe belastbare 
grondslag heeft vastgesteld, 

terwijl het hof van beroep krachtens 
artikel 278 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen kennis neemt van 
de voorzieningen tegen de beslissingen 
van de directeurs der belastingen; het 
hof van beroep kennis genomen heeft 
van een voorziening betreffende een op 
grand van de artikelen 247 en 251 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelastin
gen gevestigde aanslag; het hof van be
roep de aanslag, zoals hij was gevestigd, 
als willekeurig heeft bestempeld; het hof 
van beroep niet bevoegd was om een an
dere belastbare grondslag in de plaats te 
stellen dan die waarop de aanslag geves
tigd was; het hof van beroep besliste dat 
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het redelijk is de kosten voor het huis
houden voor de jaren 1980 en 1981 als 
volgt vast te stellen, namelijk op 10.000 
frank per persoon voor een in de stad 
wonend gezin dat zijn voedingswaren in 
de winkels moet kopen, op 20.000 frank 
per maand voor kosten voor kledij en 
voeding, en op 5.000 frank per maand 
voor een kind van vijf j aar; die bedragen 
niet gebaseerd zijn op de door de eisers 
verstrekte gegevens; het hof van beroep 
bij de vaststelling van een andere belast
bare grondslag enkel mocht uitgaan van 
een door de eisers verstrekte gegevens; 
het verplicht was de gevestigde aanslag 
in zijn geheel nietig te verklaren; het hof 
van beroep, nu het zijn berekening in de 
plaats stelt van die van de belastingamb
tenaar, zijn bevoegdheid te buiten is 
gegaan en de artikelen 247,251 en 278 van 
het Wetboek van de Inkomstenbelas
tingen heeft geschonden : 

Overwegende dat het hof van be
roep, dat in eerste en laatste aanleg 
uitspraak moet doen over de voor
zieningen van de belastingplichtige, 
nu de belastingen de openbare orde 
raken, zelf in feite en in rechte uit
spraak moet doen binnen de perken 
van het aan het hof voorgelegde ge
schil; dat het hof niet gebonden is 
door de ramingen in de conclusies 
van de partij en of in de beslissing 
van de directeur en meer bepaald 
eigen gronden kan aanvoeren om de 
heffing van het juiste bedrag te wet
tigen; 

Dat het arrest dus de in het mid
del aangewezen wetsbepalingen niet 
schendt « door, met het oog op de 
vaststelling van de bedragen van de 
belastbare grondslag, zijn bereke
ning in de plaats te stellen van die 
van de belastingambtenaar »; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

4 februari 1993 - 1 e kamer - Voorzit
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. 
De Bruyn en M. Burlion, Brussel. 

Nr. 77 

VERENIGDE KAMERS - 5 februari 1993 

RAAD VAN STATE- AFDELING ADMINIS
TRATIE - BEVOEGDHEID - HANDELING VAN 
EEN BESTUURLIJKE OVERHEID - VERZOEK 
TOT NIETIGVERKLARING - BEOORDELING 
T.A.V. DE BEVOEGDHEID. 

De bevoegdheid van de afdeling adminis
tratie van de Raad van State om, 
krachtens art. 14 Wet Raad van State, 
een handeling van een bestuurlijke 
overheid nietig te verklaren wordt be
paald door het werkelijk en recht
streeks voorwerp van het verzoek tot 
nietigverklaring; de omstandigheid dat 
de nietigverklaring een weerslag kan 
hebben op de toestand van de verzoe
kers met betrekking tot enig politiek 
of burgerlijk recht doet aan die be
voegdheid geen afbreuk (1). 

(O.C.M.W. GEMEENTE BREE T. CUYPERS E.A) 

Advocaat-generaal D'Hoore heeft in 
substantie gezegd: 

De verweerders, geneesheren-speci
alisten, beheerden krachtens een over
eenkomst van 12 september 1969 het la
boratorium van klinische biologie in het 
ziekenhuis van het O.C.M.W. te Bree. 

Tegen het einde van 1983 beslist de 
raad dat het O.C.M.W. vanaf 1 januari 
1984 het laboratorium zelf zou exploite
ren, « met uitsluiting van de vorige eige
naars en uitbaters », en stelde daartoe 
de apotheker Robrecht Janssens aan als 
klinisch bioloog. 

Ter verantwoording van die beslissing 
beriep de raad zich op het koninklijk be
sluit nr. 143 van 30 december 1982 tot 
vaststelling van de voorwaarden waar
aan de laboratoria moeten voldoen voor 
de tegemoetkoming van de ziekteverze
kering voor verstrekkingen van klinische 
biologie. 

De verweerders, die zich blijkbaar niet 
bij de genomen beslissing wensten neer 
te leggen, richtten zich tot de Raad van 
State op grand van art. 14, eerste lid, 

(1) Cass., Ver.K., 10 april1987, A.R. nrs. 559Ll 
en 5619 (AC., 1986-87, nr. 477, met concl. van 
adv.-gen. Velu). 
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van de wet van op de Raad van State, in 
het kader van het objectief contentieux. 

Hun beroep strekte tot nietig<.rerkla
ring van de voormelde beslissing op de 
volgende gronden : 

to schending van artt. 544 en 1134 
B.W., 11 Gw., 1 aanvullend Protocol 
E.V.R.M. en miskenning van het begin
sel van het rechtmatig vertrouwen; 

2° miskenning van de algemene begin
selen van behoorlijk bestuur a.m. het 
zorgvuldigheidsbeginsel en het redelijk
heidsbeginsel; 

3° machtsafwending en schending van 
het voormeld K.B. nr. 143 van 30 decem
ber 1982. 

In zijn memorie van antwoord wierp 
eiser een declinatoire exceptie op, onder 
aanvoering dat « indien (verweerders) 
zich beklagen over de schending van 
hun contractuele rechtstoestand - zoals 
zij het zelf stellen - dan is de Raad van 
State niet bevoegd om kennis te nemen 
van hun verhaal ». Hij voegde daaraan 
toe dat « de Raad van State (zich) tradi
tioneel onbevoegd verklaart telkens als 
de verzoeker, hoewel hij formeel de ver
nietiging verklaart na te streven van een 
administratieve beslissing, in werkelijk
heid de erkenning van een subjectief 
recht beoogt ». 

De tot bindendverklaring opgeroepen 
partij sloot zich bij die zienswijze aan, 
stellende dat het « reeel voorwerp van 
het geschil, nl. het verlies van investerin
gen en de aantasting van (het) eigen
domsrecht op lab-exploitatie, een geschil 
(is) met als voorwerp de schending van 
een burgerlijk recht », waarvan de ken
nisneming tot de bevoegdheid behoort 
van de Rechterlijke Macht. 

Het wederantwoord van de verweer
ders wordt in het bestreden arrest sa
mengevat als volgt : « dat zij in casu een 
eenzijdige administratieve overheidshan
deling bestrijden die genomen werd met 
totale miskenning van de wet en de alge
meen rechtsbeginselen van behoorlijk 
bestuur; dat zij stellen dat hun beroep 
niet de erkenning van hun eigendoms
recht tot voorwerp heeft, doch de vernie
tiging erga omnes van een administratie
ve beslissing met een onwettig karakter; 
dat zij hieraan toevoegen dat zij de 
schending opwerpen door de administra
tieve overheid van een meer algemene 
verplichting dan die welke overeenstemt 
met hun individueel recht; dat zij beslui
ten dat de (eiser) op soevereine wijze en 
op grand van eigen appreciatieelementen 

een beperking ingevoerd (heeft) op de 
wijze van het uitoefenen van het recht 
van eigendom en bet uitoefenen van een 
beroep en dat zulkdanige administratie
ve bandelingen steeds vatbaar zijn voor 
vernietiging voor de Raad van State ». 

De Raad van State verwierp de decli
natoire exceptie op grand : « dat de admi
nistratieve beslissingen die uitgaan van 
een administratieve overheid niet aan 
bet toezicht van de Raad van State ont
snappen wegens bet feit dat hun vernie
tiging enige terugslag op subjectieve bur
gerlijke rechten heeft; dat het voorwerp 
van bet verzoekschrift er niet in bestaat 
eiser te dwingen verweerders te erken
nen als exploitanten van het laborato
rium van bet O.C.M.W.-ziekenhuis al
daar; dat het beroep strekt tot de 
vernietiging van de beslissingen van de 
raad voor maatschappelijk welzijn van 
Bree van 29 november 1983, 20 december 
1983 en 28 december 1983 waarbij een 
einde wordt gemaakt aan de exploitatie 
door verweerders van een klinisch labo
ratorium in de lokalen van bet openbaar 
centrum voor maatschappelijk welzijn, 
met medewerking van personeel van het 
openbaar centrum voor maatschappelijk 
welzijn en daarmee samenbangend de 
aanstelling van een klinisch bioloog; dat 
de verweerders door die beslissingen aan 
te vechten niet vragen dat subjectieve 
burgerlijke rechten worden erkend ». 

Ret cassatieberoep, regelmatig inge
steld overeenkomstig de artt. 33, eerste 
en tweede lid, Wet Raad van State, 609, 
2°, Ger.W. en bet besluit van de Regent 
van 23 augustus 1948 tot vaststelling van 
de formaliteiten en de termijnen inzake 
cassatieberoep tegen de arresten van de 
Raad van State, onderwerpt het aange
vochten arrest aan bet oordeel van bet 
Hof enkel in zoverre het afwijzend heeft 
beslist over de declinatoire exceptie. 

Het komt er bijgevolg op aan na te 
gaan of een subjectief recbt, waarvan de 
bescberming door de wetgever niet aan 
de Raad van State is opgedragen, bet 
voorwerp van bet gescbil was. 

Het cassatiemiddel gaat ervan uit dat 
bij bet onderzoek naar de bevoegdbeid 
enkel op bet werkelijk voorwerp van bet 
beroep tot nietigverklaring client te wor
den gelet, dat wanneer de bestreden 
handeling bestaat in de beweerde weige
ring van een administratieve overheid 
om een verplichting na te komen die 
beantwoordt aan een subjectief recht 
van de verzoeker en wanneer bovendien 
de aangevoerde annulatiemiddelen de 
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schending betreffen van de rechtsregels 
welke die verplichting vestigen, de Raad 
van State onbevoegd is. 

Dit uitgangspunt, dat ontleend is aan 
de zogenoemde leer van het werkelijk 
voorwerp, lijkt me een juiste weergave 
te zijn van de huidige stand van recht
spraak en rechtsleer ter zake en de ver
weerders geven dit in hun memorie van 
antwoord oak toe (2). 

Voorts betoogt eiser dat het annulatie
beroep van de verweerders in werkelijk
heid gesteund was op - naar beweerd 
werd onrechtmatig - gekrente subjectie
ve rechten, namelijk hun eigendoms
recht op praktisch het hele « instumenta
rium » van het laboratorium, en de 
rechten die zij putten uit de overeen
komst met eiser waarbij hun de exploita
tie van het laboratorium volledig werd 
toevertrouwd. Ten slotte stelt eiser dat 
de verweerders in werkelijkheid herstel 
in natura nastreefden bestaande in de 
vernietiging van de bestreden beslissing. 

Eiser verliest daarbij uit het oog dat 
de Raad van State aileen het derde an
nulatiemiddel van de verweerders heeft 
onderzocht en zijn beslissing uitsluitend 
op dit middel laat steunen. Van dat mid
del maakt eiser geen gewag, terwijl hij 
de andere middelen wel in zijn betoog 
betrekt. 

Dit neemt niet weg dat het cassatie
middel alleen kan beoordeeld worden 
aan de hand van het dictum van het be
streden arrest en van de vernietigings
grond die er de ondersteuning van is. 

Wat werd er vernietigd en waarom 
werd de vernietiging uitgesproken? 

Is de vernietigde beslissing een beslis
sing waardoor eiser zijn contractuele 
verplichtingen tegenover de verweerders 
zou heben miskend of hun eigendoms
recht zou hebben geschonden? Werd de 

(2) Zie ; Cass., 27 nov. 1952 (A.C., HJ53, 164}; 
8 jan. 1953 (ibid., 1953, 277); 28 mei 1958 (ibid., 
1958, 769); 27 april 1961 (Bull. en Pas., 1961, I, 
920}; 23 maart 1984 (A.C., 1983-84, nr. 423); 10 
april 1987 (ibid., 1986-87, m. 477) en de concl. 
van adv.-gen. Velu; R.v.St., P.V.B.A. Gabriels, 
nr. 7901 van 31 mei 1960, R.v.St., Westvlaamse 
Electriciteitsmaatschappij, nr. 13.377 van 4 feb. 
1969, A. MAST, A. ALEN en J. DUJARDIN, Over
zicht van het Belgisch Administratief recht, 
734, Story, 1989; W. LAMBRECHTS, Geschillen 
van Bestuur, Kluwer, 1982, 244; B. PEETERS, 
« Conflicten van attributie », R. W., 1987, 1185; 
J. SALMON, Conseil d'Etat, Bruylant, 1987, 87; 
F. REMION, Le Conseil d'Etat, Bruylant, 1990, 
74. 

vernietiging uitgesproken wegens zulke 
miskenning of schending ? Heeft de 
Raad van State zich daarover uitgespro
ken of moeten uitspreken ? 

De beslissing van de raad voor maat
schappelijk welzijn om het laboratorium 
zelf te Iaten exploiteren door het cen
trum en de aanstelling daartoe van een 
eigen klinische bioloog is een adminis
tratieve beslissing die een nieuwe rege
ling invoert voor de exploitatie van dat 
laboratorium en die regeling wordt ver
an~oord aan de hand van de door het 
voormeld koninklijk besluit nr. 143 van 
30 december 1982 gestelde voorwaarden. 

Het bestreden arrest onderzoekt wat 
die voorwaarden zijn en wat de toestand 
van het laboratorium was toen het geex
ploiteerd werd door geneesheren-con
nexisten, waaronder de verweerders. Het 
toetst die toestand aan die voorwaarden 
en komt tot de bevinding « dat het labo
ratorium oak kon geexploiteerd worden 
door het openbaar centrum voor maat
schappelijk welzijn en dat de verstrek
kingen van klinische biologie konden uit
gevoerd worden hetzij door geneesheren
connexisten, hetzij door een klinisch 
bioloog >>. 

Het besluit tot ondeugdelijke motive
ring van de aangevochten beslissing om
dat de toestand van het laboratorium, zo
als die voorheen hestand, volledig beant
woordde aan de door het koninklijk 
besluit nr. 143 opgelegde voorwaarden. 

In die gedachtengang en besluitvor
ming worddt de tussen het O.C.M.W. en 
de geneesheren-connexisten op 12 sep
tember 1969 gesloten overeenkomst en
kel onderzocht uit het oogpunt van de 
ziekteverzekering, zonder dat de weder
zijdse rechten en verplichtingen van de 
partijen bij die overeenkomst of enige 
tekortkoming eraan ter sprake komen. 

Het middel mist m.i. dan ook feitelijke 
grondslag in zoverre het stelt dat het an
nulatieberoep in werkelijkheid gesteund 
was op naar beweerd werd onrechtmatig 
gekrenkte subjectieve rechten. 

Werd door de verweerders herstel in 
natura van hun eigendomsrecht of van 
enig contractueel recht nagestreefd, 
heeft de Raad van State zich uitgespro
ken of moeten uitspreken over enige 
aantasting van die rechten of dienvol
gens verschuldigd rechtsherstel? 

Vooreerst dient er nogmaals op gewe
zen te worden dat de vernietigde beslis
sing geen individuele beslissing is, ook al 
bracht ze mee, zoals de Raad van State 
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vaststelt, dat de exploitatie van het labo~ 
ratorium de verweerders werd ontno~ 
men. 

Dat feit is slechts een gevolg van de 
genomen maatregel. 

Voorts client hier te worden herinnerd 
aan de rechtspraak van het Hof volgens 
welke de omstandigheid dat de nietigver
klaring van een voor de Raad van State 
aangevochten administratieve handeling 
repercussies heeft of kan hebben op enig 
subjectief recht of op de uitoefening er
van, niet voldoende is om de bevoegd
heid van de Raad van State uit te sluiten 
(3). 

Het vernietigingsarrest deed geen uit
spraak over een geschil betreffende het 
herstel van de geneesheren-connexisten 
in hun vorige toestand. De Raad van 
State sprak zich niet uit over het al dan 
niet verschuldigd zijn van zulk rechts~ 
herstel en hoefde dit ook niet te doen om 
tot zij n beslissing op grond van het in 
overweging genomen middel te komen. 
Dat het bestreden arrest het herstel van 
de verweerders in hun vorige toestand 
ten goede kan komen is enkel een ge~ 
volg van de vernietiging. Die omstandig~ 
heid doet dan oak geen afbreuk aan de 
bevoegdheid van de Raad van State. 

Uit wat voorafgaat meen ik te moeten 
besluiten dat het beroep tot nietigverkla~ 
ring, in zoverre het door de Raad van 
State werd ingewilligd, er niet toe strek~ 
te een geschil op te werpen over contrac
tuele of eigendomsrechten : de erkenning 
van zulke subjectieve rechten en het her~ 
stel van de schending ervan was er noch 
het werkelijk noch het rechtstreeks voor
werp van. 

Noch het petitum van het annulatiebe~ 
roep, noch de door de Raad van State 
aangenomen causa petendi vallen binnen 
de bevoegdheid van de Rechterlijke 
Macht. 

Conclusie: verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 8125) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 april 1992 door de 

(3) Cass., 27 nov. 1957 (A.C., 1958, 190); 24 ju
ni 1981 (ibid., 1980-81, 1241); 10 april 1987 
(ibid,, 1986-87, nr. 477) en de cone!. van adv.
gen. J, Velu, vooral bez, 1064, nr. 19 en de no
ten. 

Raad van State, afdeling administra
tie, gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van de artikelen 4, 92, 93, 107, 
108 van de Grondwet, 7, 14, 28 van de 
wetten op de Raad van State, geco6rdi
neerd bij koninklijk besluit van 12 ja
nuari 1973, en 33 van het Besluit van de 
Regent van 23 augustus 1948 tot regeling 
van de rechtspleging voor de afdeling ad
ministratie van de Raad van State, 

doordat de Xde Kamer van de Raad 
van State, afdeling administratie, de 
door eiser in zijn regelmatig aan de 
Raad van State voorgelegde memorie 
van antwoord aangevoerde exceptie van 
onbevoegdheid van de Raad van State 
verwerpt, zich bevoegd verklaart om 
kennis te nemen van het door verweer
ders ingediend verhaal en vervolgens 
overgaat tot vernietiging van de beslui
ten van 29 november 1983 en 20 decem
ber 1983 op de gronden dat: " ( ... ) (eiser) 
een eerste exceptie van niet-ontvanke
lijkheid opwerpt; dat zij aanvoert dat, 
aangezien (verweerders) in hun eerste 
middel beweren dat hun rechtstoestand 
een kontraktuele basis heeft, " de Raad 
van State (zich) traditioneel onbevoegd 
verklaart telkens als de verzoeker, hoe
wei hij formeel de vernietiging verklaart 
na te streven van een administratieve 
beslissing, in werkelijkheid de erkenning 
van een subjectief recht beoogt "; dat zij 
hieruit dan oak besluit dat het beroep 
niet ontvankelijk is; ( ... ) oak de tussenko
mende partij dezelfde exceptie van niet~ 
ontvankelijkheid opwerpt ervan uitgaan
de dat het " reeel voorwerp van het 
geschil (nl. het 'verlies ' van investerin~ 
gen en de aantasting van hun eigen
domsrecht op labo-exploitatie) een ge
schil (is) met als voorwerp de schending 
van een burgerlijk recht ". ( ... ) (verweer~ 
ders) in hun memorie van wederant
woord tegenwerpen, samengevat, dat zij 
in casu een eenzij dige administratieve 
overheidshandeling bestrijden die gena
men werd met totale miskenning van de 
wet en de algemene rechtsbeginselen 
van behoorlijk bestuur; dat zij stellen dat 
hun beroep niet de erkenning van hun 
eigendomsrecht tot voorwerp heeft, doch 
de vernietiging erga omnes van een ad
ministratieve beslissing met een onwet
tig karakter; dat zij hieraan toevoegen 
dat zij de schending opwerpen door de 
administratieve overheid van een meer 
algemene verplichting dan die welke 
overeenstemt met hun individueel recht; 
dat zij besluiten dat (eiser) "op soeverei-
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ne wijze en op grand van eigen apprecia~ 
tiei:Hementen een beperking ingevoerd 
(heeft) op de wijze van het uitoefenen 
van het recht van eigendom en het uitoe
fenen van een beroep " en " dat zulkdani
ge administratieve handelingen steeds 
vatbaar zijn voor vernietiging voor de 
Raad van State"; ( ... ) de administratieve 
beslissingen die uitgaan van een admi
nistratieve overheid niet aan het toezicht 
van de Raad van State ontsnappen we
gens het feit dat hun vernietiging enige 
terugslag op subjectieve burgerlijke 
rechten heeft; dat het voorwerp van het 
verzoekschrift er niet in bestaat (eiser) 
te dwingen (verweerders) te erkennen 
als exploitanten van het laboratorium 
van O.C.M.W.-ziekenhuis aldaar; dat het 
beroep strekt tot de vernietiging van de 
beslissingen van de raad voor maat
schappelijk welkzijn van Bree van 29 no
vember 1983, 20 december 1983 en 28 de
cember 1983 waarbij een einde wordt 
gemaakt aan de exploitatie door (ver
weerders) van een klinisch laboratorium 
in de lokalen van het openbaar centrum 
voor maatschappelijk welzijn en daar
mee samenhangende de aanstelling van 
een klinisch bioloog; dat (verweerders) 
door die beslissingen aan te vechten niet 
vragen dat subjectieve burgerlijke rech
ten zouden worden erkend; dat de excep
tie niet kan aangehouden worden (be
streden arrest, blz. 10-12), 

terwijl, overeenkomstig de artikelen 4, 
92, 93 en 108 van de Grondwet, geschil
len betreffende burgerlijke en politieke 
rechten tot de uitsluitende bevoegdheid 
van de rechtbanken van de Rechterlijke 
Macht behoren behoudens de bij de wet 
gestelde uitzonderingen; overeenkomstig 
de artikelen 4, 92, 93 en 108 van de 
Grondwet, 7 en 14 van de wetten op de 
Raad van State, gecoOrdineerd bij ko
ninklijk besluit van 12 januari 1973, de 
Raad van State niet noodzakelijk be
voegd is wanneer het beroep tot nietig
verklaring, naar zijn bewoordingen, tot 
de vernietiging van een administratieve 
beslissing strekt en geen vordering tot 
betaling van schadevergoeding is, ver
mits bij het onderzoek naar de bevoegd
heid enkel op het werkelijk voorwerp 
van het beroep tot nietigverklaring client 
te worden gelet; dat wanneer de bestre
den handeling bestaat in de beweerde 
weigering van een administratieve over
heid een verplichting na te komen die 
beantwoordt aan een subjectief recht 
van de verzoeker en wanneer bovendien 
de aangevoerde annulatiemiddelen de 

schending zijn van de rechtsregels die 
deze verplichting vestigen, de Raad van 
State onbevoegd is om van dergelijke 
vorderingen kennis te nemen nu deze tot 
de uitsluitende bevoegdheid behoren van 
de rechtbanken van de Rechterlijke 
Macht; dat te dezen in werkelijkheid 
door de verweerders voor de Raad van 
State herstel gevorderd werd van een be
weerdelijk op onrechtmatige wijze ge
krenkt subjectief recht; dat zij in hun 
verzoekschrift als annulatiemiddelen 
aanvoerden een schending van subjectie
ve rechten, te weten een schending van 
hun eigendomsrecht van praktisch het 
ganse instrumentarium waaruit het be
doelde laboratorium bestaat (schending 
van artikelen 544 B.W., 11 van de Grand
wet en 1 van het Aanvullend Protocol 
E.V.R.M.) en zij aanvoerden dat dit ei
gendomsrecht niet door een eenzijdige 
O.C.M.W.-beslissing en zonder vooraf
gaande vergoeding kan worden ontno
men, alsook van de subjectieve rechten 
die zij putten uit de overeenkomst van 
12 september 1969 welke zij met eiser af
sloten en waarbij hun de exploitatie van 
het laboratorium volledig werd toever
trouwd en in dit verband aanvoerden dat 
de afgesloten contracten de partijen tot 
wet strekken en een der partijen, het 
weze een openbaar bestuur, niet het 
recht heeft om eenzijdig aan deze toe
stand een einde te stellen; zij verder 
aanvoerden dat het minstens onzorgvul
dig is om bij het eenzijdig bei:Hndigen 
van een wederzijdse contractuele toe
stand niet de nodige overgangstermijnen 
te voorzien die tot een geleidelijke af
bouw van het bestaande laboratorium 
kunnen leiden zodat niet onnodig schade 
wordt veroorzaakt die anders gemakke
lijk kan vermeden worden; dat hun ver
zoek derhalve gegrond was op de be
weerde krenking van subjectieve rechten 
en zij in werkelijkheid herstel in natura 
nastreefden, te weten de vernietiging 
van de beslissing waarbij een einde werd 
gesteld aan deze overeenkomst en hun de 
exploitatie van het laboratorium werd 
ontnomen en waarbij deze exploitatie 
voortaan voorbehouden werd aan eiser 
zelf, de Raad van State derhalve door de 
exceptie van onbevoegdheid te verwer
pen en door kennis te nemen van het ge
schil aile in het middel aangeduide wets
bepalingen schendt : 

Overwegende dat artikel 14 van 
de gecoordineerde wetten op de 
Raad van State dit rechtscollege be-
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voegdheid geeft om, op het beroep 
van een belanghebbende tegen een 
handeling van een bestuurlijke over
heid, die handeling nietig te verkla
ren wegens overtreding van hetzij 
substantiele, hetzij op straffe van 
nietigheid voorgeschreven vormen, 
overschrijding van macht of afwen
ding van macht; 

Dat die bevoegheid bepaald wordt 
door het werkelijk en rechtstreeks 
voorwerp van het verzoek tot nietig
verklaring; 

Overwegende dat in het annulatie
beroep door de verweerders wordt 
gevorderd dat vernietigd worden 
« de beslissingen genomen door de 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn 
in datum van 29 november 1983 of 
30 november 1983 ( ... ) en van 28 de
cember 1983, waarbij het laborato
rium voor Klinische Biologie van 
het O.C.M.W.-ziekenhuis te Bree 
vanaf 1 januari 1984 exclusief uitge
baat wordt door het O.C.M.W. zelf, 
met uitsluiting van de vorige eige-
naars en uitbaters »; • 

Dat het verzoekschrift drie midde
len bevat; dat in het eerste middel 
de schending wordt aangevoerd van 
« artikel 544 B.W., 11 G.W., artikel 1 
Aanvullend protokol E.V.R.M., arti
kel 1134 B.W. en het beginsel van 
het rechtmatig vertrouwen », in het 
tweede middel de miskenning van 
de algemene beginselen van behoor
lijk bestuur, onder meer het zorgvul
digheids- en het redelijkheidsbegin
sel, en in het derde middel 
« machtsafwending en schending 
van het K.B. nr. 143 van 30 decem
ber 1982 »; dat de Raad van State 
slechts uitspraak doet over het der
de middel en niet nader ingaat op 
de eerste twee middelen; 

Overwegende dat het verzoek, in 
zoverre het door de Raad van State 
wordt beoordeeld, tot voorwerp 
heeft het onderzoek van de houding 
die het O.C.M.W. als bestuurlijke 
overheid aangenomen had ten aan
zien van de toepassing van het ko
ninklijk besluit nr. 143 van 30 de
cember 1982 tot vaststelling van de 

voorwaarden waaraan de laborato
ria moeten voldoen voor de tege
moetkoming van de ziekteverzeke
ring voor verstrekkingen van kli
nische biologie; 

Dat het geschil in die grenzen 
niet rechtstreeks tot voorwerp had 
de vaststelling van het burgerlijk 
recht van de verweerders het labo
ratorium van het O.C.M.W.-zieken
huis te exploiteren en het herstel 
van de geneesheren-connexisten in 
hun vorige toestand; dat, met be
trekking tot het derde middel dat 
door de Raad van State wordt on
derzocht, de wederzijdse rechten en 
verplichtingen van partijen die uit 
de tussen het O.C.M.W. en de ge
neesheren-connexisten op 12 sep
tember 1969 gesloten overeenkomst 
volgen, niet ter sprake komen; 

Dat de raad van State zich overi
gens niet uitspreekt over zulk 
rechtsherstel en dit ook niet hoefde 
te doen om tot zijn beslissing te ko
men dat de raad voor maatschappe
lijk welzijn het koninklijk besluit 
nr. 143 niet kon inroepen als een 
deugdelijke grand voor zijn beslis
sing aan de verweerders de exploita
tie van het laboratorium te ontne
men en deze exploitatie voortaan 
exclusief voor te behouden aan het 
O.C.M.W. van Bree; 

Dat de omstandigheid dat het be
streden arrest een weerslag kan 
hebben op de toestand van de ge
neesheren-connexisten met betrek
king tot de exploitatie van het labo
ratorium en aldus uit dit oogpunt de 
verweerders ten goede kan komen, 
enkel een gevolg is van de vernieti
ging die geen afbreuk doet aan de 
bevoegdheid van de Raad van State; 

Overwegende dat de verweerders 
het onderhavig geschil niet wettelijk 
aanhangig konden maken bij een 
rechtscollege van de Rechterlijke 
Macht; 

Overwegende dat het arrest, dat 
erop wijst dat « het voorwerp van 
het verzoekschrift er niet in bestaat 
het O.C.M.W. van Bree te dwingen 
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de (verweerders) te erkennen als ex
ploitanten van het laboratorium van 
het O.C.M.W.-ziekenhuis aldaar » 
maar « strekt tot vernietiging van 
de beslissingen van de raad voor 
maatschappelijk welzijn van Bree 
van 29 november 1983, 20 december 
1983 en 28 december 1983 » en oor
deelt dat « de (verweerders) door die 
beslissingen aan te vechten niet vra
gen dat subjectieve burgerlijke rech
ten zouden worden erkend ))' de in 
het middel aangevoerde wetsbepa
lingen niet schendt; 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 

Overwegende dat de verwerping 
van de voorziening alle belang ont
neemt aan de vordering tot bindend
verklaring; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring; veroordeelt eiser in 
de kosten. 

5 februari 1993 - Verenigde kamers 
Voorzitter: de h. Stranard, eerste 

voorzitter - Verslaggever: de h. Veroug
straete - Gelijkluidende conclusie van 
de h. D'Hoore, advocaat-generaal - Ad
vocaten: mr. Verbist en De Gryse. 

Nr. 78 

VERENIGDE KAMERS - 5 februari 1993 

1° RAAD VAN STATE- AFDELING ADMI
NISTRATIE - ARREST VATBAAR VOOR CASSA
TIEBEROEP - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
T.A.V. DE MOTIVERING. 

2° CASSATIEBEROEP ARRESTEN 
RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRA
TIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF T.A.V DE 
MOTIVE RING 

3° RAAD VAN STATE- AFDELING ADMI
NISTRATIE- ARREST VATBAAR VOOR CASSA
TIEBEROEP - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
T.AV. DE DECLINATOIRE EXCEPI'IE ZELF. 

4° CASSATIEBEROEP ARRESTEN 
RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRA
TIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF T.A.V. DE 
DECLINATOIRE EXCEPI'IE ZELF, 

5° RAAD VAN STATE - AFDELING ADMI
NISTRATIE- ARREST VATBAAR VOOR CASSA
TIEBEROEP - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
T.A.V. MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT. 

6° CASSATIEBEROEP ARRESTEN 
RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRA
TIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF T.A.V. 
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT. 

7° RAAD VAN STATE- AFDELING ADMI
NISTRATIE -ARREST VATBAAR VOOR CASSA
TIEBEROEP - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
T.A.V, PROCEDUREVOORSCHRIFI'EN. 

8° CASSATIEBEROEP ARRESTEN 
RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRA
TIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF T.A.V. 
PROCEDUREVOORSCHRIFTEN. 

9° RAAD VAN STATE- AFDELING ADMI
NISTRATIE - ARREST VATBAAR VOOR CASSA
TIEBEROEP - BEVOEGDHEID VAN HET HOF 
T.A.V, HET RECHT VAN VERDEDIGING. 

10° CASSATIEBEROEP ARRESTEN 
RAAD VAN STATE - AFDELING ADMINISTRA
TIE - BEVOEGDHEID VAN HET HOF T.A.V, 
RET RECHT VAN VERDEDIGING. 

1° en 2° Wanneer het op grand van de 
artt. 33 Wet Raad van State en 609, :?, 
Ger. W. kennis neemt van de voorzie
ning tegen een arrest waarbij de aide
ling administratis van de Raad van 
State afwijzend beschikt op een excep
tie van onbevoegdheid, oefent het Hof 
toezicht uit op de redenen waarom 
de Raad van State op die exceptie af
wijzend heeft beschikt of geweigerd 
heeft er kennis van te nemen (1). 

(1) Cass., Ver. K., 11 jan. 1952 (A.C., 1952, 
228; zie concl. proc.-gen. L. Cornil het arrest in 
Bull. en Pas., 1952, I, 248); 26 maart 1952 (A.C., 
1952, 406; zie concl. proc.-gen, L Cornil bij het 
arrest in BulL en Pas., 1952, I, 463); 29 jan, 
1971 met concl. proc.-gen: Ganshof van der 
Meersch, in A.C., 1971, 519 
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3° en 4° Wanneer het op grand van de 
artt. 33 Wet Raad van State en 609, :ZO, 
Ger. W kennis neemt van de voorzie~ 
ning tegen een arrest waarbij de aide
ling administratie van de Raad van 
State afwijzend beschikt op een excep
tie van onbevoegdheid door het onder
zoek ervan te weigeren, is het Hoi niet 
bevoegd om zich over de gegrondheid 
van die exceptie zelf uit te spreken (2}. 

5° en 6° Wanneer het op grand van de 
artt. 33 Wet Raad van State en 609, Z>, 
Ger. W. kennis neemt van de voorzie
ning tegen een arrest waarbif de aide
ling administratie van de Raad van 
State afwijzend beschikt op een excep
tie van onbevoegdheid, onderzoekt het 
Hoi het middel dat aanvoert dat eiser 
ingevolge de miskenning van de be
wijskracht van de akte waarin die exM 
ceptie werd opgeworpen, belemmerd is 
geweest in de uitoefening van zijn 
recht om te betogen dat de Raad van 
State onbevoegd was (3). 

7° en 8° Wanneer het op grand van de 
artt. 33 Wet Raad van State en 609, :ZO, 
Ger. W. kennis neemt van de voorzieM 
ning tegen een arrest waarbij de 1;J.fdeM 
ling administratie van de Raad van 
State afwijzend beschikt op een excepM 
tie van onbevoegdheid, is het Hof niet 
bevoegd om te onderzoeken of de· 
Raad van State de procedurevoor~ 
schriften die het debat voor die Raad 
regelen, juist heeft toegepast (4). 

go en 10° Wanneer het op grand van de 
artt. 33 Wet Raad van State en 609, :ZO, 
Ger. W. kennis neemt van de voorzie
ning tegen een arrest waarbij de aide
ling administratie van de Raad van 
State afwijzend beschikt op een excep
tie van onbevoegdheid, onderzoekt het 
Hof het middel dat aanvoert dat eiser 
ingevolge de miskenning van het rech t 
van verdediging belemmerd is geweest 
in de uitoefening van zijn recht om te 

(2) Cass., Ver. K., 2 mei 1975 (A.C., 1975, 
961). 

(3) Zie concl. proc.-gen. Cornil bij Cass., 
Ver.K. 11 jan. 1952 (Bull. en Pas., 1952, I, 248, 
inz. biz. 254) en concl. proc.-gen. Dumont bij 
Cass., Ver.K., 24 juni 1981 (A.C., 1980-81, nr. 
620, inz. biz. 1243). 

(4) Cass., Ver.K., 29 jan. 1971 (A.C., 1971, 519, 
met concl. proc.-gen. Ganshof van der 
Meersch). 

betogen dat de Raad van State onbe
voegd was (5). 

(FARO N.V. T. DE MAESSCHALCK E.A.) 

Advocaat-generaal D'Hoore heeft in 
substantie gezegd: 

De eerste verweerder en de tweede 
verweerster vorderden voor de Raad van 
State de nietigverklaring van: 

1. het besluit van het college van bur
gemeester en schepenen van de gemeen
te Oud-Heverlee van 30 juli 1991 waarbij 
aan de N.V. Paro bouwvergunning werd 
afgegeven voor het oprichten van een ge
bouw op een perceel gelegen aan de Wa
versebaan 49 te Oud-Heverlee, ten ka
daster gekend onder sectie A, nrs. 215c, 
215f en 214a, 

2. de beslissing 233/ AB/100006/BO van 
de gemachtigde ambtenaar d.d. 2 februa
ri 1990 waarbij, voor voormelde percelen, 
een afwijking van de voorschriften van 
het bijzonder plan van aanleg nr. 1 Win
kelveld goedgekeurd bij ministerieel be
sluit van 11 maart 1987 werd toegestaan. 

Op hun verzoek werd de tenuitvoerleg
ging van de bestreden beslissingen ge
schorst bij arrest van 19 december 1991 
en werden aangevochten beslissingen 
vernietigd bij het bestreden arrest van 
2 juni 1992. 

De N.V. Paro, eiseres, richtte op 20 de
cember 1991 een verzoekschrift tot de 
Raad van State ten einde in het geding 
te mogen tussenkomen. 

Dit werd toegestaan bij beschikking 
van 30 december 1991 waarbij aan de 
N.V. Paro, gelet op artikel 21bis van de 
op 12 januari 1973 gecoOrdineerde wetten 
op de Raad van State, « een eenmalige 
termijn van 30 dagen werd verleend, te 
rekenen vanaf de ontvangst van deze be
schikking, om desgewenst haar middelen 
nader toe te lichten of aan te vullen ». 

Het laatste lid van voormeld artikel 
21bis, § 1, dat te dezen van belang is, be
paalt: « De kamer bij wie de tussen
komst aanhangig is, doet zonder verwijl 
uitspraak over de ontvankelijkheid van 
de tussenkomst en stelt de termijn vast 
waarbinnen de tussenkomende partij 
haar middelen ten grande kan uiteenzet
ten ». 

(5) Zie cone!. adv.-gen. Velu bij Cass., Ver.K., 
10 april 1987, A.R. nrs, 5590 en 5619 (A.C, 
1986-87, nr. 477, inz. blz. 1057). _ 
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Eiseres liet die termijn voorbijgaan. 
In haar verzoekschrift tot tussenkomst 

verzocht eiseres de Raad van State haar 
akte te verlenen van haar tussenkomst 
en « de vordering tot nietigverklaring 
van (de verweerders) ontvankelijk doch 
ongegrond te verklaren ». 

In haar zogenoemde « laatste memo
rie », neergelegd nadat de auditeur op 1 
april 1982 zijn verslag had ingediend, 
voerde eiseres de onbevoegdheid van de 
Raad van State aan. 

Het bestreden arrest oordeelt: « dat de 
verzoekende partij terecht doet gelden 
dat de "laatste memorie" die de N.V. 
Para op 4 mei 1992 naar de griffie van 
de Raad van State heeft gestuurd, te laat 
werd ingediend en derhalve uit de debat
ten dient te worden geweerd; dat aan de 
N.V. Para bij beschikking nr. 3531 van 30 
december 1991, waarin zij toegelaten 
werd in de debatten tussen te komen, 
een eenmalige termijn van dertig dagen 
werd verleend, te rekenen vanaf de ont~ 
vangst van de beschikking, om desge
wenst haar middelen nader toe te lichten 
of aan te vullen, de N.V. Para op 9 ja~ 
nuari 1992 een copie van de beschikking 
heeft ontvangen en de bedoelde memorie 
dan oak ruim buiten de gestelde termijn 
aan de Raad van State werd gezonden ». 

Het arrest spreekt zich dan ook niet 
uit over de door eiseres in haar « laatste 
memorie >> opgeworpen declinatoire ex
ceptie. 

Het vernietigt wel de aangevochten be~ 
slissingen. 

Tegen die vernietiging is het dat eise~ 
res in het enige middel van haar voorzie~ 
ning opkomt door het arrest aan te vech~ 
ten in zoverre het ingaat op het verzoek 
van eerste en tweede verweerders om 
« de laatste memorie » van eiseres we
gens laattijdigheid uit de debatten te we~ 
ren. 

Die verweerders werpen een middel 
van niet~ontvankelijkheid van die voor~ 
ziening op onder aanvoering dat, over~ 
eenkomstig de bepalingen van de artike~ 
len 609, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek 
en 33 van de gecoOrdineerde wetten op 
de Raad van State, die beslissing niet 
vatbaar is voor een voorziening in cassa~ 
tie. 

Krachtens die bepalingen doet het Hof 
uitspraak over de voorziening in cassatie 
tegen de arresten waarbij de afdeling ad~ 
ministratie van de Raad van State be~ 
slist van de vordering geen kennis te 
kunnen nemen, daar deze tot de be~ 

voegdheid van de rechterlijke overheid 
behoort, en tegen de arresten waarbij de 
genoemde afdeling afwijzend beschikt op 
een exceptie van onbevoegdheid gegrond 
op de overweging dat de vordering tot de 
bevoegdheid van deze overheid behoort. 

In het kader van zijn controlebevoegd~ 
heid aanvaardt het Hof de ontvankelijk~ 
heid van bepaalde middelen die zich be
roepen op een vormverzuim van de 
bevoegdheidsbeslissing van de Raad van 
State. Het houdt met name toezicht op 
de redenen waarom de Raad over de de~ 
clinatoire exceptie afwijzend heeft be
schikt of geweigerd heeft ervan kennis 
te nemen. 

Het past dan oak het middel in zijn 
verschillende onderdelen aan de toetsing 
door het Hof te Onderwerpen. Het mid
del van niet-ontvankelijkheid van de 
voorziening kan dan oak niet worden 
aangenomen. 

Het derde onderdeel waarin wordt 
aangevoerd dat het arrest de reden van 
de niet~beantwoording van de exceptie 
van onbevoegdheid in het ongewisse laat 
en daarom niet regelmatig met redenen 
is omkleed zoekt zijn toevlucht tot de 
rechtspraak volgens welke het Hof een 
zeker toezicht houdt op de motivering 
(6). 

Dit onderdeel mist feitelijke grondslag. 
Het arrest zegt dat « de laatste memo
rie » door eiseres neergelegd, die de ex
ceptie van onbevoegdheid inhoudt, te 
laat werd neergelegd en om die reden uit 
het debat moet worden geweerd. 

In het vierde onderdeel wordt gesteld 
dat de Raad van State de memorie van 
eiseres niet kon kwalificeren als een me
marie die enkel toelichting of aanvulling 
geeft bij het verzoek tot tussenkomst. 
zonder de bewijswaarde en de juridische 
:;;trekking van die laatste memorie te 
schenden. 

Blijkbaar wordt de bewijskracht be
doeld, nu de miskenning van de artike
len 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk 
Wetboek wordt aangevoerd. 

In dit onderdeel blijkt eiseres een be 
roep te doen op de mogelijkheid de mis
kenning van de bewijskracht van de ak-

(6) Cass., 11 jan. 1952, A.C., 1952, 228, zie 
concl. proc.-gen. L. Cornil bij het arrest, in 
Bull. en Pas., 1952, I, 248; 26 maart 1952, A.C., 
1952, 406, zie concl. proc.-gen. L. Cornil bij het 
arrest in Bull. en Pas., 1952, I, 463; 29 jan. 1971 
met concl. proc.-gen. Gansho£ van del' 
Meersch, A.C., 1971, 519. 
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ten aan te voeren in zoverre het recht 
om de declinatoire exceptie te Iaten gel
den erdoor wordt gekrenkt of in het ge
drang komt. 

Over die mogelijkheid, drukte procu
reur-generaal Leon Cornil zich uit in zijn 
conclusie bij het arrest van 11 januari 
1952 als volgt: « La loi organique du con
seil d'Etat, dans son article 20, § ler, re
connait formellement aux parties le droit 
de proposer un d8clinatoire fonde sur le 
motif que la demande releve des attribu
tions des autorites judiciaires; elle leur 
reconnait en meme temps formellement 
le droit de se pourvoir devant vous en 
cas de rejet de ce declinatoire. 

J e serais, des lors, porte a admettre 
que le moyen pris de la violation de la 
foi due a la requete introductive devien
drait recevable lorsqu'il ferait valoir que, 
par la substitution d'une demande a une 
autre, en violation de Ia foi due a Ia re
qu€te introductive, le demandeur s'est 
trouve entrave dans l'exercice de son 
droit de soutenir que Ia demande sur la
quelle le conseil d'Etat a statue relevait 
des attributions des autorites judiciaires. 

La violation de Ia foi due a Ia requ€te 
introductive pourrait rendre recevable 
un pourvoi contre un arret qui n'aurait 
point rejete de dE!clinatoire, si c'E!tait cet
te violation de Ia foi due a la requ€te qui 
avait emp€che le demandeur de proposer 
un dE!clinatoire quant a Ia demande sur 
laquelle le conseil d'Etat a statue. » (7) 

Procureur-generaal Duman hield er 
een gelijkaardige zienswijze op na in 
zijn conclusie bij het arrest van 24 juni 
1981 toen hij betoogde: « Eveneens zou 
ontvankelijk zijn een middel afgeleid uit 
miskenning van de bewijskracht van de 
akte omdat de Raad van State, door het 
aan hem gerichte verzoekschrift of een 
memorie te doen zeggen wat die akten 
niet zeggen, eiser belemmerd zou heb
ben in de uitoefening van zijn recht te 
betogen dat de Raad van State onbe
voegd was (raadpleeg bovenvermelde 
conclusie van procureur-generaal Cornil) 
of nog eenvoudiger omdat de Raad van 
State, door aldus de akten te denature
ren, uitspraak zou hebben gedaan over 
een andere dan de voor hem gebrachte 
eis terwijl, wat deze eis betreft, het hoge 
administratieve rechtscollege niet be
voegd was. ' (8) 

(7) Bull. en Pas., 1952, I, 248 en inzonderheid 
biz. 254. 

{8) A.C., 1980-81, nr, 621, inzonderheid biz. 
1243. 

Ret onderdeel mist evenwel feitelijke 
grondslag. Het arrest kwalificeert de me
marie van eiseres niet, maar stelt alleen 
vast dat ze << ruim buiten de gestelde ter
mijn aan de Raad van State werd gezon
den »; 

Tegen die vaststelling zelf wordt geen 
miskenning van bewijskracht ingebracht. 

In het vijfde onderdeel wordt gesteld 
dat het arrest het procedurevoorschrift 
betreffende de wijze van toelichting van 
de tussenkomst schendt aangezien dit 
voorschrift het recht om de onbevoegd
heid van de Raad van State op te wer
pen onverlet laat noch aan enige termijn 
onderwerpt; 

Het vijfde onderdeel vermeldt geen en
kele bepaling die zou geschonden of mis
kend zijn en is om die reden dan ook 
reeds onontvankelijk. 

In het zesde onderdeel wordt aange
voerd dat er geen enkele sanctie verbon
den is aan de termijn voor het indienen 
van de toelichting bij de tussenkomst en 
het arrest ten onrechte de sanctie toe
past waarvan sprake in artikel 21, vijfde 
lid, van de gecoOrdineerde wetten op de 
Raad van State, dat enkel de laattijdige 
memories van de tegenpartij betreft en 
niflt van de tussenkomende partij. 

Artikel 21. vijfde lid, bepaalt dat de 
memories ingediend door de verwerende 
partij ambtshalve uit de debatten wor
den geweerd wanneer zij niet zijn inge
diend binnen de termijnen bepaald over
eenkomstig het eerste lid. 

Het arrest verwij st niet naar die bepa
ling en maakt er geen toepassing van. 

De beschikking van de Raad van State 
van 30 december 1991 die de tussen
komst van eiseres toeliet verwijst naar 
artikel 21 his van de gecoOrdineerde wet
ten op de Raad van State dat het aan de 
Raad overlaat de termijn vast te stellen 
waarbinnen de tussenkomende partij 
haar middelen ten gronde kan uiteen
zetten. 

Het zesde onderdeel is klaarblijkelijk 
niet ontvankelijk, nu het toezicht op de 
toepassing van artikel 21bis van de ge
coOrdineerde wetten op de Raad van Sta
te door die Raad niet tot de bevoegdheid 
van het Hof behoort. 

Dit geldt evenzeer voor het vijfde on
derdeel. 

In het zevende onderdeel wordt ge
steld dat het arrest, artikel 6 E.V.R.M. en 
het recht van verdediging schendt door
dat het ervan uitgaat dat eiseres als tus-
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senkomende partij enkel het recht had 
binnen de door de Raad van State be
paalde termijn haar verzoek tot tussen
komst toe te lichten of aan te vullen en 
zich van iedere verdere tussenkomst 
diende te onthouden, oak na het verslag 
van het auditoraat. 

In zijn conclusie bij het arrest van 10 
april 1987 beschouwde advocaat-generaal 
Velu tevens « voor ontvankelijkheid vat
baar » een middel met beroep op de mis
kenning van het recht van verdediging 
« als dat middel aanvoert dat ter oorzake 
van die miskenning eiser verhinderd is 
geweest in de uitoefening van zijn recht 
om te betogen dat de vordering waarover 
de Raad van State uitspraak heeft ge
daan, tot de bevoegdheid behoorde van 
de Rechterlijke Orde ' (9). 

Het arrest stelt vast dat de termijn 
waarover eiseres beschikte om desgeval
lend haar middelen nader toe te lichten 
of aan te vullen haar regelmatig tijdig 
ter kennis werd gebracht. 

Dat zij dit binnen die termijn van een 
maand diende te doen, Ievert geen mis
kenning van het recht van verdediging 
op. 

Het onderdeel kan niet worden aange
nomen. 

In het eerste onderdeel van het middel 
herhaalt eiseres hetgeen zij in haar 
« laatste memorie » had betoogd, name
lijk dat de Raad van State geen vernieti
ging kon uitspreken zonder meteen oak 
zijn bevoegdheid te overschrijden door 
uitspraak te doen over de burgerlijke 
rechten van eiseres, te weten het recht 
tot bouwen en het recht op een vergun
ning, vooral nu op dezelfde plaats eerder 
een gebouw stand, en, zonder meteen 
oak eiseres aan haar « natuurlijk rech
ter :o te onttrekken. 

Het bestreden arrest spreekt zich even
wei daarover niet uit. Het onderdeel is 
dan oak niet ontvankelijk, daar het on
derzoek van de grief niet tot de bevoegd
heid van het Hof behoort. 

Dat de Raad van State desnoods 
ambtshalve zijn bevoegdheid dient te on
derzoeken, zoals in het tweede onderdeel 
van het middel wordt aangevoerd, veran
dert daar niets aan, vermits een arrest 
waarin de Raad van State zich bevoegd 
verklaart om van de vordering kennis te 
nemen slechts vatbaar is voor cassatie-

(9) A.C., 1986-87, nr. 477, en inzonderheid 
biz. 1057. 

beroep als een exceptie van onbevoegd
heid op grand dat de eis tot de bevoegd
heid van de Rechterlijke Macht behoort 
werd opgeworpen en afgewezen. Oak het 
tweede onderdeel is niet ontvankelijk. 

Conclusie : verwerping. 

ARREST 

(A.R. nr. 8209) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 juni 1992 gewezen 
door de Raad van State, afdeling ad
ministratie; 

Over het door de verweerders op
geworpen middel van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening : de be
slissing is niet voor cassatie vat
baar: 

Overwegende dat eiseres, aan wie 
door de Raad van State toegelaten 
was in het geding tussen te komen, 
in een naar de Raad van State ge
stuurde « laatste memorie )) heeft 
doen gelden dat de Raad van State 
onbevoegd was om kennis te nemen 
van de eis tot nietigverklaring door 
de verweerders sub 1 en sub 2 inge
steld op grond dat de eis tot de be
voegdheid van de Rechterlijke 
Macht behoort; dat de Raad van 
State beslist dat de memorie te laat 
werd ingediend en derhalve uit het 
debat diende te worden geweerd en 
uitspraak deed over de eis; 

Overwegende dat het Hof, krach
tens de artikelen 33 van de gecoordi
neerde wetten op de Raad van State 
en 609, 2', van bet Gerechtelijk Wet
boek, kennis neemt van de voorzie
ning tegen de arresten waarbij de 
afdeling administratie van de Raad 
van State afwijzend beschikt op 
voormelde exceptie van onbevoegd
heid; 

Dat overeenkomstig die bepalin
gen het Hof toezicht uitoefent op de 
redenen waarom de Raad van State 
over de declinatoire exceptie afwij
zend heeft beschikt of geweigerd 
heeft er kennis van te nemen; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening niet kan 
worden aangenomen; 
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Dat dientengevolge het verzoek 
geformuleerd in de memorie van 
wederantwoord, strekkende tot het 
stellen van een prejudicH:He vraag 
aan het Arbitragehof, zonder voor
werp is; 

Over het middel zelf, gesteld als volgt: 
schending van artikel 6 van het Verdrag 
tot Bescherming van de Rechten van de 
Mens en de Fundamentele Vrijheden, 
schending van de artikelen 8, 92, 93 en 
97 van de Grondwet, schending van de 
artikelen 7, 14, 21, 21bis en 28 van de ge
coOrdineerde wetten op de Raad van Sta
te (K.B. 12 januari 1973), schending van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek en schending van de 
rechten van de verdediging; 

doordat, de Raad van State zich in 
het bestreden arrest bevoegd acht en 
het besluit van het college van burge
meester en schepenen van de gemeente 
Oud~Heverlee van 30 juli 1991 waarbij 
aan de N.V. Paro de bouwvergunning 
werd afgegeven voor het optrekken van 
een gebouw op een perceel gelegen aan 
de Waversebaan 49 te Oud-Heverlee, ten 
kadaster gekend onder sectie A, nrs. 215c, 
215£ en 214a, alsmede de beslissing 
233/ AB/100006/BO van de gemachtigde 
ambtenaar van 2 februari 1990 waarbij, 
voor voormelde percelen, een afwijking 
van de voorschriften van het bijzonder 
plan van aanleg nr. 1 « Winkelveld » 
genaamd, van de gemeente Oud~Heverlee, 
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 
11 maart 1987, werd toegestaan, nietig 
verklaart op grond van de motivering dat 
« de verzoekende partij terecht doet 
gelden dat de "laatste memorie" die de 
N.V. Paro op 4 mei 1992 naar de griffie 
van de Raad van State heeft gestuurd, te 
laat werd ingediend en derhalve uit de 
debatten dient te worden geweerd »en dat 
« inderdaad, aan de N.V. Paro bij beschik
king nr. 3531, van 30 december 1991, 
waarin zij toegelaten werd in de debatten 
tussen te komen een eenmalige termijn 
van 30 dagen werd verleend, te rekenen 
vanaf de ontvangst van de beschikking, 
om desgewenst haar middelen nader toe 
te lichten of aan te vullen, de N.V. Paro op 
9 januari 1992 een kopie van de beschik
king heeft ontvangen en de bedoelde 
memorie dan ook ruim buiten de gestelde 
termijn aan de Raad van State werd 
gezonden »; 

terwijl, eerste onderdeel, eiseres tot 
staving van haar exceptie van onbe
voegdheid van de Raad van State uit
drukkelijk had Iaten gelden in haar laat
ste memorie dat « bovendien de N.V. 
Paro in ieder geval recht had op de 
bouwtoelating, vermits het gebouw werd 
opgericht grotendeels op de plaats waar 
eerder een hoeve stond » en dat « het 
subjectief recht tot bouwen door de N.V. 
Paro, dat in het geheel niet discretionair 
is, niet kan tenietgedaan worden door de 
Raad van State )>, en dat « dit onmisken
baar een geschil is omtrent een sub
jectief recht, waarvan de beoordeling 
door de artikelen 92 en 93 van de Grand
wet aan de gewone hoven en rechtban
ken is opgedragen »i dat de Raad van 
State in het bestreden arrest geen ver
nietiging kon uitspreken, zonder meteen 
ook zijn bevoegdheid te overschrijden, 
door uitspraak te doen over de burger
lijke rechten van eiseres, te weten het 
recht van eiseres tot bouwen en het 
recht van eiseres op een vergunning, 
vooral nu op dezelfde plaats eerder een 
gebouw stond en zonder meteen ook ei
seres haar natuurlijke rechter te ontzeg
gen (E.H.R.M. inzake Jacobsson, 25 okto
ber 1989, Rev. Trim. Dr. Homme, 1990, 
367, met noot Haubert, B., « Du droit de 
construire »; Lemmens, P., « Geschillen 
over burgerlijke rechten en verplichtin
gen », Antwerpen, Kluwer, 1989, blz. 176 
e.v.) (schending van de artikelen 8, 92 en 
93 van de Grondwet en de artikelen 7 en 
14 van de Geco6rdineerde wetten op de 
Raad van State); 

terwijl, tweede onderdeel, de Raad van 
State in het bestreden arrest nalaat zijn 
bevoegdheid desnoods ambtshalve te on
derzoeken; dat de Raad van State in het 
bestreden arrest geen vernietiging kon 
uitspreken, zonder vooraf zijn bevoegd~ 
heid te onderzoeken, nu de bevoegdheid 
van de Raad de openbare orde aanbe~ 
langt, zodat de Raad ertoe gehouden is 
desnoods ambtshalve zijn bevoegdheid te 
onderzoeken (Salmon, J., Conseil d'Etat, 
Bruylant, Brussel, 1987, 62) (schending 
van de artikelen 8, 92 en 93 van de 
Grondwet en de artikelen 7 en 14 van de 
geco6rdineerde wetten op de Raad van 
State); 

terwijl, derde onderdeel, het bestreden 
arrest de reden in het onzekere laat 
waarom de Raad van State de exceptie 
van onbevoegdheid die eiseres tegen het 
beroep tot nietigverklaring heeft opge
worpen en die de openbare orde aanbe
Iangt, afgewezen heeft; dat het bestreden 
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arrest, door de reden voor het niet~beant
woorden van de exceptie van onbevoegd
heid in het ongewisse te laten, niet regel
matig gemotiveerd is ( schending van 
artikel 97 van de Grondwet en van arti
kel 28 van de gecoOrdineerde wetten op 
de Raad van State); 

terwijl, vierde onderdeel, het bestreden 
arrest de laatste memorie van eiseres be
stempelt als een laattijdige, toelichtende 
memorie, en op die grand deze memorie 
uit de debatten weert; dat het bestreden 
arrest de memorie die door eiseres werd 
ingediend na het verslag van het audito
raat en door haar uitdrukkelijk werd be
titeld als « laatste memorie » geenszins 
kon kwalificeren als een memorie die en
kel toelichting of aanvulling geeft bij het 
verzoek tot tussenkomst, zonder de be
wijswaarde en de juridische strekking 
van deze laatste memorie te schenden 
(schending van artikel 97 van de Grand
wet, van artikel 28 van de gecoOrdineer
de wetten op de Raad van State en van 
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het 
Burgerlijk Wetboek); 

terwijl, vijfde onderdeel, het bestreden 
arrest de laatste memorie van eiseres, 
met de exceptie van onbevoegdheid, uit 
de debatten weert, op grand van de over
weging dat eiseres over een eenmalige 
termijn van dertig dagen beschikte bij 
beschikking nr. 3531 van 30 december 
1991 van de Raad, om desgewenst haar 
middel nader toe te lichten of aan te vul
len; dat het bestreden arrest, door op de 
in het vijfde onderdeel gezegde wijze te 
verwijzen naar de termijn om het ver
zoek tot tussenkomst toe te lichten of 
aan te vullen, het procedurevoorschrift 
betreffende de wij ze van toelichting van 
de tussenkomst schendt, aangezien dit 
procedurevoorschrift enkel de wijze be
paalt waarop de tussenkomende partij 
haar tussenkomst desgevallend kan toe
lichten of aanvullen aan de hand van 
middelen die de grond van de zaak ra
ken, doch het recht van eiseres om de 
onbevoegdheid op te werpen onverlet 
laat, noch aan enige termijn onderwerpt; 

terwijl, zesde onderdeel, het bestreden 
arrest de laatste memorie van eiseres, 
met de exceptie van onbevoegheid, onge
acht haar kwalificatie, uit de debatten 
weert; dat het bestreden arrest, de laat
ste memorie van eiseres niet uit de de
batten kon weren, vermits er geen enke
le sanctie is verbonden aan de termijn 
voor het indienen van de toelichting van 
de tussenkomst en het bestreden arrest 
de sanctie toepast van laattijdige memo-

ries van de tegenpartij en geenszins van 
de tussenkomende partij ( schending van 
de artikelen 21, vijfde alinea, en 21bis 
van de gecoOrdineerde wetten op de 
Raad van State); 

terwijl, zevende onderdeel, het bestre
den arrest de laatste memorie Van else
res, met de exceptie van onbevoegdheid, 
uit de debatten weert, op grand van de 
overweging dat eiseres over een eenmali
ge termijn van dertig dagen beschikte 
bij beschikking nr. 3531 van 30 december 
1991 van de Raad, om desgewenst haar 
middelen nader toe te lichten of aan te 
vullen; dat het bestreden arrest door de 
laatste memorie uit de debatten te we
ren, met schending van de rechten van 
de verdediging van eiseres in cassatie, 
ervan uit gaat dat eiseres in cassatie en
kel het recht heeft om binnen de door de 
Raad bepaalde termijn haar verzoek tot 
tussenkomst toe te lichten of aan te vul
len en zich van iedere verdere tussen
komst in de procedure, oak na het ver
slag van het auditoraat, dient te onthou
den (schending van artikel 6 E.V.R.M. en 
schending van het algemeen rechtsbegin
sel van de rechten van de verdediging) : 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat eiseres betoogt 

dat het arrest in het ongewisse laat 
waarom de exceptie van onbevoegd
heid niet wordt beantwoord; 

Dat het arrest zegt dat « de laatste 
memorie » door eiseres neergelegd, 
die de exceptie van onbevoegdheid 
inhoudt, te laat werd neergelegd en 
om die reden uit het debat moet 
worden geweerd; 

Dat het onderdeel feitelijke grand
slag mist; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het arrest zich 

niet uitspreekt over de in de << laat
ste memorie » van eiseres opgewor
pen exceptie van onbevoegdheid; dat 
het onderzoek van de grief niet tot 
de bevoegdheid van het Hof behoort; 
dat het onderdeel derhalve niet ont
vankelijk is; 

Wat het tweede onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel 

aanvoert dat de Raad van State na
gelaten heeft zijn bevoegdheid 
ambtshalve te onderzoeken; 
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Overwegende dat bet Hof op die 
grand een arrest van de Raad van 
State niet kan vernietigen; 

Dat bet onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Wat bet vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat bet onderdeel 

niet preciseert hoe artikel 97 van de 
Grondwet te dezen wordt geschon
den en in zoverre wegens onnauw
keurigheid niet ontvankelijk is; 

Overwegende voor het overige dat 
het arrest de laatste memorie niet 
kwalificeert als een memorie die en
kel toelichting of aanvulling geeft 
bij bet verzoek tot tussenkomst; dat 
het onderdeel in zoverre berust op 
een onjuiste lezing van het arrest 
en aldus feitelijke grondslag mist; 

Wat het vijfde onderdeel betreft : 
Overwegende dat het onderdeel, 

dat geen wetsbepaling als geschon
den aanwijst, niet ontvankelijk is; 

W at het zesde onderdeel betreft : 
Overwegende dat krachtens arti

kel 21bis van de gecoiirdineerde wet
ten op de Raad van State, de Raad 
van State zelf de termijn vaststelt 
waarbinnen de tussenkomende par
tij haar middelen ten grande kan 
uiteenzetten; 

Dat het onderdeel, dat aanvoert 
dat de Raad van State de memorie 
niet wegens tardiviteit uit het debat 
mocht weren, kritiek uitoefent op de 
wijze waarop de Raad van State 
zijn door de wet toegekende be
voegdheid heeft aangewend; 

Dat bet onderdeel niet ontvanke
lijk is; 

Wat het zevende onderdeel be
treft: 

Overwegende dat het arrest van 
de Raad van State vaststelt dat eise
res bij beschikking van 30 december 
1991 toegelaten werd in het debat 
tussen te komen, dat zij op 9 janua
ri 1992 een kopie van de beschik
king heeft ontvangen, dat in die be
schikking een eenmalige termijn 
van dertig dagen werd verleend om 
haar middelen toe te lichten of aan 

te vullen en dat de « laatste memo
rie >> slechts op 4 mei 1992 naar de 
griffie van de Raad van State werd 
gestuurd; 

Dat bet recht van verdediging van 
eiseres niet werd miskend doordat 
de termij n waarin zij haar middelen 
kon toelichten of aanvullen volgens 
de wettelijke regelen werd beperkt 
tot de duur van dertig dagen; 

Dat het onderdeel niet kan wor
den aangenomen; 

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

5 februari 1993 - Verenigde kamers 
- Voorzitter: de h. Stranard, eerste 
voorzitter- Verslaggever: de h. Veroug~ 
straete - Gelijkluidende conclusie de h. 
D'Hoore, advocaat~generaal - Advoca~ 
ten: mrs. Houtekier en De Gryse. 

Nr. 79 

3e KAMER - 8 februari 1993 

ARBE!DSONGEVAL - VERGOEDING -
DODELIJK ONGEVAL - ARBEIDSONGEVAL· 
LENRENTE - BLOEDVERWANTEN IN DE OP
GAANDE LIJN - GETROFFENE OUDER DAN 25 
JAAR OP HET OGENBLIK VAN HET ONGEVAL 
- DUUR VAN HET RECHT OP RENTE. 

Aan de bloedverwanten in de opgaande 
lijn van een door een arbeidsongeval 
getroffene is de arbeidsongevallenren~ 
te verschuldigd totdat de getroffene de 
leeftijd van 25 jaar zou hebben be~ 
reilct, tenzij hij voor hen de belang~ 
rijkste kostwinner was; deze beperking 
in de tijd geldt oak, wanneer de getrof~ 
fene op het ogenblik van het ongeval 
ouder dan 25 jaar was. (Art. 20bis Ar
beidsongevallenwet.) 



Nr. 79 HOF VAN CASSATIE 167 

(VAN OVERBEKE E.A. 
T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8179) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 september 1991 
door het Arbeidshof te Gent, gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt: 
« schending van de artikelen 15, § 1, 20, 
20bis, en 59quinquies, van de wet van 10 
april 1971, betreffende de Arbeidsonge
vallen, gewijzigd bij de wet van 1 augus
tus 1985 en bij de koninklijke besluiten 
nr. 285 van 31 maart 1984 en nr. 530 van 
31 maar! 1987, 

doordat het bestreden arrest van her
vorming de vorderingen van eisers onge
grond verklaart en voor recht zegt dat 
krachtens art. 59quinquies van de Ar
beidsongevallenwet van 10 april 1971 de 
in kapitaal omgezette renten bedoeld bij 
art. 20 die in toepassing van art. 20 bis 
niet verschuldigd zijn aan (eisers}, aan 
(eerste verweerder) moeten gestort wor
den op de volgende gronden : " Aan de 
orde is de vraag of de bepaling van het 
art. 20bis van de Arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971, dat het recht op rente 
voor de bloedverwanten in opgaande lijn 
van de door een dodelijk arbeidsongeval 
getroffene beperkt tot op het ogenblik 
dat hij de leeftijd van 25 jaar zou heb
ben bereikt, tenzij de bloedverwanten 
het bewijs leveren dat de getroffene voor 
hen de belangrijkste kostwinner was, al 
dan niet toepasselijk is wanneer het do
delijk ongeval zich voordoet nadat de ge
troffene de leeftijd van 25 jaar heeft 
overschreden. Uit het verslag aan de Ko
ning, dat voorafgaat aan het koninklijk 
besluit nr. 285 dat in de Arbeidsongeval
lenwet art. 20bis invoegt, blijkt de bedoe
ling de toekenningsvoorwaarden voor 
renten bij een dodelijk arbeidsongeval te 
verstrengen. De levenslange rente die 
aan de bloedverwanten in opgaande lijn 
wordt toegekend, zo de getroffene op het 
ogenblik van het ongeval met hen onder 
hetzelfde dak woonde, wordt beperkt. 
Die rente is voortaan niet meer verschul
digd van zodra de getroffene de leeftijd 
van 25 jaar zou hebben bereikt. Slechts 
wanneer de getroffene de belangrijkste 
kostwinner was, blijft de rente aan die 
bloedverwanten ten goede komen. Die 
bepaling wijkt slechts af van de bepalin-

gen van de artt. 15 en 20 wat de duur van 
de rente betreft: de onbeperkte duur 
wordt ingekort, doch blijft onbeperkt 
wanneer het belangrijkste kostwinner
schap is bewezen. W anneer de getroffene 
de belangrijkste kostwinner is, is het 
tijdstip van het dodelijk ongeval van 
geen belang : de rente is levenslang ver
schuldigd aan de bloedverwanten in op
gaande lijn. Is de getroffene evenwel 
niet de belangrijkste kostwinner, dan is 
de rente slechts verschuldigd tot hij de 
leeftijd van 25 jaar zou hebben bereikt. 
Heeft de getroffene die leeftijd over
schreden, dan is aan die bloedverwanten 
uiteraard geen rente meer verschuldigd. 
Er moet in casu dus worden nagegaan of 
de getroffene, die meer dan 25 jaar was 
op het tijdstip van het dodelijk ongeval, 
de belangrijkste kostwinner was ... In 
ontkennend geval zal moeten beslist 
worden of (tweede verweerster) de in ka
pitaal omgezette rente aan (eerste ver
weerder} moet storten .. (de) gegevens Ia
ten geenszins toe te stellen dat de 
getroffene de kostwinner, laat staan de 
belangrijkste kostwinner, was van (ei
sers), de ouders ", 

terwijl de ouders van de getroffene, 
die op het tijdstip van overlijden geen 
echtgenoot of rechthebbende kinderen 
nalaat, ieder een lijfrente ontvangen ge
lijk aan 20 % van het basisloon op voor
waarde dat zij rechtstreeks voordeel 
haalden uit het loon van de getroffene; 
dat de ouders echter, ingevolge een wet
telijk en onweerlegbaar vermoeden ge
acht worden zodanig voordeel te genie
ten wanneer zij samenwonen met de 
getroffene; dat indien de getroffene over
lijdt vooraleer hij de leeftijd van 25 jaar 
bereikt had, dan blijven de ouders inge
volge dat vermoeden de rente ontvangen 
tot de getroffene de leeftijd van 25 jaar 
zou bereikt hebben maar om daarna op 
die rente gerechtigd te blijven, moeten 
de ouders bewijzen dat de getroffene 
hun belangrijkste kostwinner was; dat 
de werking van dit vermoeden inderdaad 
door art. 20bis Arbeidsongevallenwet be
perkt werd tot de leeftijd van 25 jaar 
omdat de getroffene indien hij was blij
ven Ieven normaal ook niet langer met 
zijn ouders zou samengewoond hebben; 
dat die beperking dus niet van toepas
sing is indien de getroffene slachtoffer 
wordt van een dodelijk arbeidsongeval 
nadat hij reeds de leeftijd van 25 jaar 
bereikt had en indien hij na zijn 25 jaar 
nog altijd met zijn ouders was blijven 
samenwonen; in dat geval is art. 20 bis 
Arbeidsongevallenwet niet van toepas-
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sing en moeten de ouders niet bewijzen 
dat de getroffene hun belangrijkste kost
winner was maar ontvangen zij de ren
te omdat zij geacht worden rechtstreeks 
voordeel te halen uit het loon van hun 
inwonend kind; dat de zoon van eisers 
meer dan 25 jaar oud was op het tijdstip 
van het dodelijk arbeidsongeval en dat 
hij nag altijd met zijn ouders samen
woonde; dat eisers derhalve recht heb
ben op de rente vermits zij geacht wor
den rechtstreeks voordeel te halen uit 
het loon van hun inwonende zoon; dat 
het bestreden arrest dan oak ten on
rechte de vordering vah eisers onge
grond verklaard heeft omdat de gege
vens niet toelieten te stellen dat hun 
zoon de belangrijkste kostwinner was 
(schending van art. 15, § 1, 20 en 20bis, 
wet van 10 april 1971) en ten onrechte 
beslist heeft dat de in kapitaal omgezette 
renten aan eerste verweerder moeten ge
stort worden (schending van art. 59quin
quies, wet van 10 april 1971), zodat het 
bestreden arrest de in het middel aange
wezen bepalingen geschonden heeft »; 

Overwegende dat, krachtens arti
kel 20bis van de Arbeidsongevallen
wet, voor de bloedverwanten in de 
opgaande lijn die krachtens artikel 
20 van die wet recht hebben op een 
rente, die rente verschuldigd is tot 
op het ogenblik waarop het slachtof
fer van een arbeidsongeval de leef
tijd van 25 jaar zou bereikt hebben, 
tenzij zij het bewijs leveren dat de 
getroffene voor hen de belangrij kste 
kostwinner was; dat deze beperken
de bepaling geldt wanneer het kind 
op het ogenblik van het arbeidson
geval ouder was dan 25 jaar; dat in 
zulkdanig geval de bloedverwanten 
in de opgaande lijn, om aanspraak 
te kunnen maken op de rente, moe
ten bewijzen dat hun kind voor hen 
de belangrijkste kostwinner was; 

Overwegende dat het middel aan
voert dat de beperking van artikel 
20bis van de Arbeidsongevallenwet 
niet geldt indien de getroffene op 
het ogenblik van het ongeval ouder 
was dan 25 j aar; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 68 van 
de Arbeidsongevallenwet, veroor
deelt verweerster in de kosten. 

8 december 1993 - 3e kamer- Voorzit
ter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Farrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal - Advocaten: mrs. Hou
tekier, Geinger en De Gryse. 

Nr. 80 

3e KAMER - 8 februari 1993 

ARBEIDSONGEVAL - RECHTSPLEGING -
VERJARING - TERMIJN - AANVANG. 

De verjaring van de vordering tot beta
ling van arbeidsongevallenvergoeding 
begint te }open vanaf het ontstaan van 
bet recht op vergoeding (1). (Art. 69 
Arbeidsongevallenwet.) 

{FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN T. LANDS
BOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8189) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 oktober 1990 door 
het Arbeidshof te Gent gewezen; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt: « schending van artikelen 25 oud, 
zoals van kracht v66r de inwerkingtre
ding van de wet van 17 juli 1985, en 25, 
zoals van kracht na de inwerkingtreding 
van het K.B. nr. 530 van 31 maart 1987, 
en 69 van de Arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 en 7 van het koninklijk be-

(1) Cass., 22 feb. 1982 (A.C., 1981-82, nr, 369). 
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sluit van 21 december 1971 betreffende 
de bijslagen en de sociale bijstand ver
leend door het Fonds voor Arbeidsonge
vallen, 

doordat het bestreden arrest, recht
doende op verweerders hager beroep, het 
vonnis a quo binnen de perken van dit 
hager beroep vernietigt en, opnieuw oor
delende, vaststelt dat de subrogatievorde
ring, strekkende tot terugbetaling der ge
dane uitgaven ten belope van de ver
schuldigde verergeringsbijslagen betref
fende de periode lopende van 1 januari 
1980 tot en met 31 augustus 1984 niet 
verjaard is, nu de dagvaarding d.d. 1 juli 
1981 de verjaringstermijn stuitte, na al
dus te hebben beslist dat de bijslagen 
wegens verergering theoretisch verschul
digd zijn vanaf de eerste dag van de 
maand waarop de aanvraag is inge~ 
diend en vanaf deze dag, waarop het 
recht ontstaat, de verjaringstermijn be~ 
gint te lopen, 

terwijl overeenkomstig artikel 25 van 
de Arbeidsongevallenwet en 7 van het 
koninklijk besluit van 21 december 1971 
betreffende de bijslagen en de sociale 
bijstand verleend door het Fonds voor 
Arbeidsongevallen de verergering van de 
toestand der getroffene in zijnen hoofde 
een recht op verergeringsbijslag doet 
ontstaan; luidens artikel 69 van de Ar~ 
beidsongevallenwet de rechtsvordering 
tot betaling van de vergoedingen, voort~ 
vloeiende uit de arbeidsongevallenwetge~ 
ving, verjaart na drie jaar; er niet langer 
wordt betwist dat de verj a ring van de 
vordering tot betaling van arbeidsonge~ 
vallenvergoeding wegens arbeidsonge~ 1 

schiktheid begint te lopen, zonder onder~ 
scheid al naargelang het gaat om tijde~ 
lijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, 
vanaf het ogenblik, waarop de onge~ 
schiktheid zich voor het eerst manifes~ 
teerde; mutatis mutandis het recht op 
vergoeding wegens verergering der er~ 
kende blijvende arbeidsongeschiktheid 
begint te lopen vanaf de datum waarop 
de toestand van de getroffene verergert; 
uit de overwegingen van het bestreden 
arrest blijkt dat vanaf 21 april 1977 de 
toestand van de getroffene verergerde en 
hij 100 % arbeidsongeschikt werd tot aan 
zijn overlijden op 1 juni 1987; zodat het 
bestreden arrest niet wettig op grand 
van de door het arbeidshof gedane vast~ 
stellingen en overwegingen, waaruit 
blijkt dat vanaf 21 april 1977 de vererge~ 
ring in de toestand van de getroffene in~ 
trad, kon beslissen dat de verj aringster~ 
mijn, welke overeenkomstig artikel 69 

van de Arbeidsongevallenwet drie jaar 
bedraagt, geldig werd gestuit door het 
dagvaardingsexploot van 1 juli 1981 
(schending van de in het middel aange~ 
haalde wetsbepalingen) » : 

Overwegende dat artikel 69, eer
ste lid, van de Arbeidsongevallenwet 
bepaalt dat de rechtsvordering tot 
betaling van de vergoedingen ver
jaart na drie jaar; 

Overwegende dat deze verj arings
termijn loopt vanaf het ontstaan 
van het recht op vergoeding; 

Overwegende dat het arbeidshof 
vaststelt dat verweerder in zijn oar~ 
spronkelijke vordering betaling vor
derde van bijslagen wegens vererge
ring die eiser op grand van artikel 
25 van de Arbeidsongevallenwet ver
schuldigd was, en dat hij in een la
tere conclusie betaling vorderde van 
de bijslagen wegens verergering 
verschuldigd op grond van artikel 7 
van het koninklijk besluit van 21 de
cember 1971; 

Overwegende dat het recht op ver
ergeringsbijslagen ontstaat op het 
ogenblik waarop de toestand van de 
getroffene verergert; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt: « vanaf 21 april 1977 vererger
de de toestand van getroffene en 
werd hij 100 procent arbeidsonge
schikt tot aan zijn overlijden op 1 
juni 1987 »; 

Overwegende dat het arrest, door 
mede op grond van die vaststellin
gen te beslissen dat << de dagvaar
ding d.d. 1 juli 1981 ( ... ) de verja
ringstermijn stuitte, zodat het thans 
nog gevorderde over de periode van 
1 januari 1980 tot 1 juni 1987, niet 
verj aard is )> het in het middel ver
melde artikel 69 schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be~ 
streden arrest in zoverre het uit~ 
spraak doet over de vordering van 
verweerder tegen eiser en de beslis
sing over de kosten aanhoudt; be~ 
veelt dat van dit arrest melding zal 
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worden gemaakt op de kant van het 
gedeeltelijk vernietigde arrest; 
houdt de kosten aan en laat de be
slissing daaromtrent aan de feiten
rechter over; verklaart dit arrest 
bindend voor Yolande De Coster; 
verwijst de zaak naar de Arbeidshof 
te Brussel. 

8 februari 1993 - 3e kamer- Voorzit
ter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Farrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal - Advocaat: mr. Gein
ger. 

Nr. 81 

3e KAMER - 8 februari 1993 

SOCIALE ZEKERHEID - WERKNEMERS 
- WERKEN UITGEVOERD DOOR NIET GERE
GISTREERDE AANNEMER - HOOFDELIJKE 
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGE
VER - VERPLICHTE INHOUDING - AFTREK 
VAN HET BEDRAG WAARVOOR DE OPDRACHT
GEVER AANSPRAKELIJK IS. 

Wanneer een opdrachtgever werken laat 
uitvoeren door een niet geregistreerde 
aannemer, worden de bedragen die hij 
verplicht heeft ingehouden en aan de 
R.S.Z heeft gestort met toepassing 
van art. 30bis, § 3, eerste lid, Sociale
Zekerheidswet Werknemers 1969, in 
mindering gebracht op de door de aan
nemer vez·schuldigde bedragen voor de 
betaling waarvan de opdrachtgever 
hoofdelijk aansprakelijk is krachtens 
§ 1 van dit artikel, indien de door aan
nemer verschuldigde bedragen lager 
zijn dan de helft van de kostprijs van 
de werken. 

(• VAN DER BURGT BOUW » B.V.B.A T. R.S.Z.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8199) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 februari 1992 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt : « schending van artikel 30 bis, §§ 1 
en 3 van de wet van 27 juni 1969 tot her
ziening van de besluitwet van 28 decem
ber 1944 betreffende de maatschappe
lijke zekerheid der arbeiders (ingevoerd 
bij artikel 61 van de wet van 4 augustus 
1978, en zoals van kracht v66r de wijzi
ging bij wet van 6 juli 1989), 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing, na te hebben vastgesteld dat 
"het geschil betrekking (heeft) op een 
vordering welke (verweerder) heeft ge
steld opzichtens (eiseres) op grand van 
artikel 30bis, § 1, en § 3 van de wet van 
27 juni 1969 daar (eiseres) zou hebben 
gecontracteerd met een niet-geregistreer
de aannemer, in uitvoering van die over
eenkomst d.d. 15 augustus 1986 de uit
voeringsprijs betaalde na facturatie -
laatste betaling daterend van 24 april 
1987 - en bij toepassing van voornoem
de wetgeving gehouden was om 15 % van 
elk factuurbedrag, te betalen aan de me
de-contractant niet-geregistreerde 
aannemer ( ... ), in te houden en door te 
storten aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid, deze verplichting wei op zich 
nam en in feite 2.439.139 fr. aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid over
maakt, doch bij toepassing van artikel 
3Dbis, § 1 met de niet-geregistreerde aan
nemer solidairlijk is gehouden voor 50 % 
van de uitvoeringsprijs (50 % van 
16.260.986 fr. of 8.130.493 fr.) onder aftrek 
van de doorgestorte bedragen (2.439.148 
fr.), en zulks uiteraard met als plaf~nd 
het bedrag van de schuld welke de met
geregistreerde aannemer heeft aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid ", en 
dat "het tweede kwartaal 1987 inbegre
pen die schuld van de N.V. Trading In
ternational de sam van 5.925.976 fr. (be
liep), derhalve meer dan wat van beroep
ster werd gevorderd (8.130.493 fr. -
2.439.148 fr. of 5.691.345 fr.) '', eiseres al
dus veroordeelt tot betaling van 
5.691.345,- frank, zijnde de helft van de 
totale uitvoeringsprijs, minus de reeds 
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gestorte bedragen ten belope van 
2.439.148,- frank, 

terwijl, overeenkomstig artikel 30 his, 
§ 1 eerste lid, van de wet van 27 juni 
1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de 
maatschappelijke zekerheid der arbei~ 
ders, eenieder die voor de uitvoering van 
door de Koning bepaalde werkzaamhe
den een beroep doet op een niet-geregis
treerd aannemer, hoofdelijk aansprake
lijk is voor de betaling van de bijdragen 
voor sociale zekerheid, de bijdrageopsla
gen en verwijlintresten verschuldigd 
door zijn medecontractant aan de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid, welke 
aansprakelijkheid wordt beperkt tot 50 % 
van de totale prijs van het werk, exclu
sief belasting over de toegevoerde waarM 
de; hij tevens verplicht is, overeenkomM 
stig artikel 30 his, § 3, eerste lid van 
dezelfde wet. 15 % van elk door hem verM 
schuldigd bedrag, in te houden en door 
te storten bij de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid; deze aldus betaalde bedragen 
in voorkomend geval in mindering worM 
den gebracht van het bedrag waarvoor 
hij, bij toepassing van § 1 aansprakelijk 
wordt gesteld; uit de vaststellingen van 
de feitenrechter, blijkt dat de totale uitM 
voeringsprijs der werken 16.260.986,
frank beliep, dat eiseres op de factuurbeM 
dragen een som van 2.439.148,- frank 
inhield en doorstortte aan verweerder en 
dat de schuld van de medecontractant, 
niet~geregistreerde aannemer, bij ver
weerder, tot het tweede kwartaal 1987, 
5.925.976,- frank beliep; de schuld van 
de niet-geregistreerde medecontractant 
bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
aldus minder beliep dan 50 % van de to
tale uitvoeringsprijs der werken; eiseres 
bijgevolg overeenkomstig § 1 van ge
noemd artikel 30 his, voor deze gehele 
schuld mede-aansprakelijk was; hiervan 
evenwel, overeenkomstig § 3 van ge
noemd artikel 30 his, de reeds betaalde 
som diende in mindering te worden geM 
bracht, zodat eiseres bijgevolg nog maxi
maal 5.925.976 - 2.439.148 ~ 3.486.828,
frank verschuldigd was; de reeds betaal
de bedragen immers dienen te worden in 
mindering gebracht niet voor het maxi
male bedrag tot beloop waarvan de me
decontractant in beginsel kan gehouden 
zijn (50 % van de totale prijs van het 
werk, exclusief de belasting over de toe
gevoegde waarde), doch wel van het be
drag waarvoor de medecontractant me
de-aansprakelijk wordt gesteld, zodat het 
arbeidshof niet wettig eiseres bij bevesti-

ging van de beslissing van de eerste 
rechter kon veroordelen tot betaling van 
de som van 5.691.345,- frank (schending 
van de in de aanhef van het middel aan
gehaalde wetsbepaling) » : 

Overwegende dat artikel 30bis, 
§ 1, eerste lid, van de Sociale-Zeker
heidswet Werknemers 1969 bepaalt 
dat eenieder die voor de uitvoering 
van de door de Koning te bepalen 
werkzaamheden een beroep doet op 
iemand die niet geregistreerd is als 
aannemer, voor de toepassing van 
dit artikel, hoofdelijk aansprakelijk 
is voor de betaling van de bijdragen 
voor sociale zekerheid, de bijdrage
opslagen en de verwijlrente die door 
zijn medecontractant aan de Rijks
dienst voor Sociale Zekerheid ver
schuldigd zijn en dat deze aanspra
kelijkheid beperkt wordt tot vijftig 
procent van de totale prijs van het 
werk, exclusief belasting op de toe
gevoegde waarde; 

Dat § 3, eerste lid, van hetzelfde 
wetsartikel bepaalt dat eenieder die 
voor de uitvoering van een in § 1 
van die wet bepaalde werkzaamheid 
een beroep doet op een niet geregis
treerde medecontractant, verplicht 
is bij iedere betaling die hij aan de 
medecontractant doet, vijftien pro
cent van het door hem verschuldig
de bedrag, exclusief belasting over 
de toegevoegde waarde, in te hou
den en te storten bij de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid, volgens de 
door de Koning te bepalen modali
teiten, en dat de aldus gestorte be
dragen in voorkomend geval worden 
in mindering gebracht van « het be

' drag waarvoor hij bij toepassing 
van § 1 aansprakelij k gesteld 
wordt l>; 

Overwegende dat wanneer, zoals 
te dezen, de bedragen die de aanne
mer aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zeker heid verschuldigd is en voor 
de betaling waarvan de opdrachtge
ver hoofdelijk aansprakelijk is 
krachtens § 1, eerste lid, lager zijn 
dan de helft van de kostprijs van de 
werken, de krachtens de voormelde 
§ 3, eerste lid, ingehouden bedragen 
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worden afgetrokken van de aan de 
Rijksdienst verscbuldigde bedragen; 

Overwegende dat bet arbeidsbof 
bet door eiseres ingebouden bedrag 
van 2.439.148 fr. aftrekt van de belft 
van de prijs van de kostprijs van de 
werken en niet van bet bedrag dat 
de medecontractant van eiseres ver
scbuldigd is; dat bet aldus de in bet 
middel vermelde wetsbepaling 
scbendt; 

Dat bet middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt bet be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; boudt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar bet Arbeidsbof te Brussel. 

8 februari 1993 - 3e kamer- Voorzit
ter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. WaUters- Geiljklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal Advocaat: mr. 
HUtzler en De Bruyn. 

Nr. 82 

3e KAMER - 8 februari 1993 

ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIG
HEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERK

NEMERS - ONTSLAG - ECONOMISCHE OF 
TECHNISCHE REDENEN - BEGRIP. 

Onwettig is de beslissing van de rechter 
dat ontslag van beschermde werkne
mers wegens economische of tech
nische redenen aileen verantwoord is 
wanneer de werkgever die moet kie~ 
zen tussen het ontslaan van bescherm-

de en niet-beschermde werknemers, de 
beschermde werknemers bij voorkeur 
niet ontslaat (1). (Art. 1bis, § 2, eerste 
lid, Gezondheid en Veiligheidswet (2)). 

(BEHERMAN DEMOEN N.V. T. VAN KEER) 

ARREST 

(A.R. nr. 8261) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den arrest, op 13 februari 1992 door 
bet Arbeidsbof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het tweede onderdeel van het 
middel, gesteld als volgt : « schending 
van artikelen 1 bis, §§ 2 en 7 van de wet 
van 10 juni 1952 betreffende de gezond
heid en de veiligheid van de werkne
mers, alsmede de salubriteit van het 
werk en van de werkplaatsen, ingevoegd 
bij wet van 16 januari 1967 en gewijzigd 
bij koninklijk besluit nummer 4 van 11 
oktober 1978 (en dus zoals van kracht 
v66r de opheffing bij artikel 22, 2° van de 
wet van 19 maart 1991), ( ... ), 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing, na te hebben vastgesteld dat 
Mn technische bedrijfseenheid opgele
verd werd door de naamloze vennoot
schappen BHDM, BAT en BED, en de 
vertegenwoordigers van het · personeel in 
de overlegorganen " gemandateerden 
zijn voor de ganse groep ", met betrek
king tot de vraag of economische of tech
nische redenen aanwezig waren om over 
te gaan tot het ontslag van de technische 
werknemers, oordeelt: "Dat hoewel de 
opportuniteit van de door de werkgever 
genomen beslissing niet in vraag mag 
gesteld worden door de arbeidsgerech
ten, die zich niet in de plaats van de 
werkgever in zijn beheersbeleid mogen 
stellen, het criterium om de ontslagen te 
verantwoorden met name al dan niet af
wezigheid van de nadelige discriminatie 
van de beschermde werknemers wel 
dient onderzocht. Dat hieruit volgt dat in 
het geval een keuze dient gemaakt, de 
voorkeur aan beschermden dient gege
ven. ( ... ) Dat ( ... ) het gaat om het ontslag 

(1) Zie Cass., 14 jan. 1980 (A.C., 1979-80, nr. 
287); 30 april 1984, A.R. nr. 4296 (A.C., 1983-84, 
nr. 500), en 4 juni 1990, A.R. nr. 8832 (A.C., 
1989-90, nr. 588). 

(2) Thans art. 2, § 2, wet 19 maart 1991. 



Nr. 82 HOF VAN CASSATIE 173 

van acht beschermde arbeiders (en een 
beschermde bediende) op een totaal van 
vijftien werknemers; terwijl er twaalf ge
reclasseerd werden. Dat (van) de her
plaatste arbeiders (twaalf) er vijf be
schermde en zeven niet beschermde 
werknemers zijn. Dat overigens tijdens 
dezelfde periode nog minstens zestien 
werknemers (in 1981) met een arbeids
overeenkomst voor een bepaald werk in 
dienst werden genomen, ( ... ). Er kan dan 
ook niet aangenomen worden dat de niet 
herplaatste werknemers niet gereclas
seerd werden bij ontstentenis van be
schikbare functies elders in de tech
nische bedrijfseenheid. Dat immers ge
zien in het licht van de feitelijkheden, 
vaststaand dat de afdeling BDX nog 
bleef voortbestaan voor de naverkoop, 
wisselstukken, herstellingen en onder
baud, dat in de betrokken periode het 
bedrij! beroep deed op (ruim 16,5) inte
rim-arbeiders, wier contracten verlengd 
werden, dat zelfs werk werd uitbesteed 
aan derden, dat zelfs nag een aanzienlijk 
aantal overuren werden gepresteerd, on
getwijfeld dient vastgesteld dat de keuze 
van de werkgever in casu niet bij voor
keur naar de beschermde werknemers 
overhelde, wel integendeel. Dat uit de 
analyse van de feitelijkeden, zeals ze 
thans voorliggen en uitvoerig besproken 
werden, dan ook dient besloten dat de 
werkgever onvoldoende het bewijs bij
bracht van de "economische en tech
nische " redenen, die het ontslag in die 
mate van de beschermde werknemers 
zou verantwoord kunnen hebben" (ar
rest pp. 4-5), 

terwijl, ·naar luid van artikel 1bis, § 2, 
eerste lid van de wet van 10 juni 1952 
betreffende de gezondheid en de veilig
heid van de werknemers, alsmede de sa
lubriteit van het werk en van de werk
plaatsen, zoals van kracht v66r de af
schaffing bij wet van 19 maart 1991, de 
leden die het personeel vertegenwoordi
gen in het comite voor veiligheid en ge
zondheid en de kandidaten, " slechts 
kunnen worden ontslagen om een drin
gende reden ( ... ) of om economische of 
technische redenen ( ... ) "; de wetgever al
dus bepaalde voorwaarden voor het ant
slag, zowel inhoudelijke als vormelijke, 
heeft gesteld teneinde elke voor de be
schermde werknemer nadelige discrimi
natie te voorkomen; het mandaat van lid 
van de overlegorganen, of de kandida
tuur hiertoe, aan de betrokkene geen na
deel mag toebrengen, doch hem evenmin 
tot enig bijzonder voordeel mag strek
ken; aldus noodzakelijk bevonden perso-

neelsafvloeiingen de beschermde werk
nemer 2:ich niet op een voorkeursbehan
deling kan beroepen, hetzij door als 
laatste te moeten worden ontslagen, het
zij door als eerste te moeten genieten 
van mogelijke overplaatsing naar een 
andere dienst of eenheid; de appelrech
ter aldus niet wettig vermocht te stellen 
dat afwezigheid van discriminatie bij 
ontslag zou vereisen dat " in het geval 
een keuze dient gemaakt, de voorkeur 
aan beschermden dient gegeven" (arrest 
p. 5, bovenaan), noch dat het beschermd 
statuut van verweerder werd miskend 
om reden dat, wat de beschikbare arbeid 
betreft, " de keuze van de werkgever in 
casu niet bij voorkeur naar de bescherm
de werknemers overhelde, ... " (arrest p. 
5, voorlaatste alinea), zodat het arbeids
hof niet wettig kon besluiten tot de afwe
zigheid van economische of technische 
redenen die het ontslag van verweerder 
konden rechtvaardigen (schending van 
alle in de aanhef vernoemde wetsbepa
lingen, artikel 97 der Grondwet uitgezon
derd) ': 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 1 bis, § 2, eerste lid, van de 
wet van 10 juni 1952 betreffende de 
gezondheid en de veiligheid van de 
werknemers, alsmede de salubriteit 
van het werk en van de werkplaat
sen, de leden die het personeel ver
tegenwoordigen in het comite voor 
veiligheid en gezondheid en de kan
didaten, « slechts kunnen worden 
ontslagen om een dringende reden 
( ... ) of om economische of technische 
redenen ( ... ) »; 

Overwegende dat het arrest, om 
te beslissen dat er geen economi
sche of technische redenen zijn die 
verweerders ontslag rechtvaardigen, 
oordeelt dat, bij mogelijkheid van 
verdere tewerkstelling in de tech
nische bedrijfseenheid, « in het geval 
een keuze dient gemaakt, de voor
keur aan de beschermden dient 
gegeven » en dat " ongetwijfeld dient 
vastgesteld dat de keuze van de 
werkgever in casu niet bij voorkeur 
naar de beschermde werknemers 
overhelde, wel integendeel )); 

Overwegende dat het arrest, door 
een voordelige discriminatie van de 
beschermde werknemer in te voe-
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ren, een uitlegging van de voormel
de wetsbepaling geeft die in de tekst 
ervan geen steun vindt en die niet 
onontbeerlijk is voor het door de 
wet beoogde doel, te weten elke na
delige discriminatie van de be
schermde werknemer voorkomen; 

Dat het onderdeel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwij st de zaak 
naar het Arbeidshof te Gent. 

8 februari 1993 - 3e kamer- Voorzit
ter: de h. Holsters, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal Advocaat: mr. 
Biitzler. 

Nr. 83 

2e KAMER - 9 februari 1993 

1° VOORLOPIGE HECHTENIS - vooR
LOPIGE INVRIJHEIDSTELLING - ONDER
ZOEKSGERECHT - INTERNERING - HOGER 
BEROEP - VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTEL
LING - KAMER VAN INBESCHVLDIGI:>.'GSTEL
LlNG - BEVOEGDHEID. 

2° VOORLOPIGE HECHTENIS - BE
SCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - ON· 
DERZOEKSGERECHT - INTERNERING - HQ. 
GER BEROEP - VERZOEK TOT I~VRIJHEIDS· 
TELLING - KAMER VAN INBESCH"CLDIGING· 
STELLir-<G - BEVOEGDHEID 

3° BESCHERMING VAN DE MAAT· 
SCHAPPIJ - INTERNERING - ONDER" 
ZOEKSGERECHT - HOGER BEROEP - VER· 
ZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLING - KAMER 
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING - BE
VOEGDHEID. 

1°, 2° en 3° De kamer van inbeschuldi
gingstelling die krachtens art. 8 van de 
wet tot bescherming van de maat
schappij bevoegd is om te oordelen 
over het hager beroep tegen een inter
nering, is, in de zin zowel van voor
noemde wet als van de Wet Voorlopige 
Hechtenis 1990, de kamer belast met 
de correctionele zaken in hager beroep 
die bevoegd is om de uitspraak te doen 
over een verzoek tot invrijheidstelling. 
(Artt. 27, § 1, 2', Wet Voorlopige Hech
tenis 1990, 7 en 8 Wet Bescherming 
Maatschappij .) 

{WERRENS) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.0186.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 26 januari 1993 door 
het Hof van Beroep te Antwerpen 
gewezen; 

Gelet op eisers memorie, waarvan een 
door de griffier van het Hof voor eenslui
dend verklaarde kopie aan dit arrest is 
gehecht en daarvan deel uitmaakt; 

Over het tweede middel en het tweede 
onderdeel van het derde middel samen : 

( ... ) 
Overwegende dat, naar luid van 

artikel 31 van de wet van 9 april 
1930 tot bescherming van de maat
schappij tegen de abnormalen en de 
gewoontemisdadigers, wet zoals vol
ledig vervangen bij artikel 1 van de 
wet van 1 juli 1964, de bepalingen 
betreffende de vervolgingen in cor
rectionele en criminele zaken toe
passelijk zijn op de bij deze wet 
voorgeschreven procedures, behou
dens de afwijkingen die zij bepaalt; 

Dat met inachtneming van artikel 
7 van de vermelde wet de onder
zoeksgerechten, tenzij het een poli
tieke misdaad, een politiek wanbe-



Nr. 84 HOF' VAN CASSATIE 175 

drijf of een persdelikt betreft -
omstandigheden die te dezen niet 
aanwezig zijn - en de vonnisge
rechten de internering kunnen ge
lasten van de verdachte die een feit, 
misdaad of wanbedrijf genoemd, 
heeft gepleegd en zich in een van de 
in artikel 1 bepaalde staten bevindt; 

Dat met toepassing van artikel 8 
van de vermelde wet tot bescher
ming van de maatschappij, eiser 
voor de kamer van inbeschuldiging
stelling hager beroep kan instellen 
tegen de beschikkingen van de raad
kamer, waarbij de internering wordt 
gelast; 

Dat hieruit volgt dat, wanneer -
zoals te dezen - de kamer van in
beschuldigingstelling, overeenkom
stig artikel 7 van deze wet, te beslis
sen heeft over een vordering tot 
internering - oak wegens feiten die 
als misdaad worden omschreven -
de regels van de rechtspleging in 
correctionele zaken toepasselijk 
zijn; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 27, § 1, 2", van de wet van 20 juli 
1990 betreffende de voorlopige hech
tenis, de voorlopige invrijheidstel
ling kan worden verleend op indie
ning van een verzoekschrift dat 
gericht wordt : ... aan de kamer be
last met correctionele zaken in ha
ger beroep, vanaf het instellen van 
het beroep tot de beslissing in hager 
beroep; 

Dat de appelrechters, zetelend als 
kamer van inbeschuldigingstelling, 
de door de wet aangewezen rechters 
zijn om te oordelen over eisers be
roep tegen zijn internering"; dat zij 
in die omstandigheden oak de ka
mer zijn belast met deze, in de zin 
zowel van de Hechteniswet als van 
de Wet tot Bescherming van de 
Maatschappij, « correctionele zaak 
in hager beroep », mitsdien bevoegd 
om over eisers verzoek tot invrij
heidstelling te beslissen; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

9 februari 1993 - ze kamer- Voorzit
ter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. D'Hondt - Gelijkluidende conclu
sie van de h. du Jardin, advocaat·gene
raal - Advocaten: mrs. Lenaerts en W. 
Mertens, Antwerpen. 

Nr. 84 

ze KAMER - 10 februari 1993 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - OP CONCLUSIE - STRAFZA
KEN - STRAFVORDERING - IN HOGER BE
ROEP - VERWIJZING NAAR HET BEROEPEN 
VONNIS - ONDERZOEK TER ZITIING - TE
RECHTZITTING VAN DE EERSTE RECHTER -
WETIIGHEID - VEREISTE. 

Niet regelmatig met redenen omkleed is 
de beslissing van de appelrechters 
waarbij het aan de beklaagde verwe
ten misdrijf bewezen wordt verklaard 
op grand dat « de eerste rechter de lei
ten van de zaak degelijk heeft beoor
deeld en hij om oordeelkundige en 
door de rechtbank overgenomen gran
den van de wet een juiste toepassing 
heeft gemaakt », terwijl de eerste rech
ter zich uitsluitend had gebaseerd op 
een onderzoek, ter zitting, waarvan de 
inhoud niet kan worden nagegaan aan 
de hand van de processtukken. (Art. 97 
Gw.) 

(FRANCOIS) 

(A.R. nr. 280) 

10 februari 1993 - 2e kamer- Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Simonet -
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Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie~ 
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Gaspard, Charleroi. 

Nr. 85 

2e KAMER - 10 februari 1993 

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - ALLERLEI - STRAFZAKEN 

STRAFVORDERING BURGERLIJKE 
RECHTSVORDERING - QPZE'ITELIJK TOE
BRENGEN VAN SLAGEN EN VERWONDINGEN 
- VEROORDELING - DESKUNDIGENONDER
ZOEK - TEGENSTRIJDIGHEID - BEGRIP. 

Door tegenstrijdigheid aangetast is de 
beslissing die, enerzijds, op de straf
vordering, de beklaagde op grand van 
de artt. 392, 398, 399 Sw. veroordeelt 
wegens opzettelijk toebrengen van sla
gen of verwondingen « die een ziekte 
of ongeschiktheid tot het verrichten 
van arbeid ten gevolge hebben », en 
die, anderzijds, op de burgerlijke 
rechtsvordering, een geneesheer~ex~ 
pert aanstelt met een opdracht die de 
eventualiteit insluit dat de slagen een 
blijvende ongeschiktheid tot het ver
richten van persoonlijke arbeid of een 
andere in art. 400 Sw. vermelde om
standigheid ten gevolge hebben gehad 
(1). (Art. 97 Gw.) 

(ORY T. GUEUFEN, NATIONAAL VERBOND VAN 
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN) 

(A.R. nr. 309) 

10 februari 1993 - 2e kamer- Voorzit
ter: de h. Ghislain, waarnemend voorzit
ter - Verslaggever: de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van mevr. Lie
kendael, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Ligot, Luik. 

(1) Zie Cass., 21 nov. 1989, A.R. nr. 3315 
(A.C., 1989-90, nr. 183) met de verwijzingen in 
de voetnoot. 

Nr. 86 

1 e KAMER - 11 februari 1993 

1° FAILL!SSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
LIJK AKKOORD - GEVOLGEN - VER· 
BINTENISSEN - HANDELJNGEN OF BETALIN· 
GEN MET BEDRIEGLIJKE BENADELING VAN 
DE SCHULDEISERS - NIETIGHEID - ART. 448 
W.KH. - DRAAGWIJDTE. 

2° REGISTRATIE (RECHT VAN)- ART. 
209, 2°, W.REG. - ONGEDAANMAKING VAN 
EEN OVEREENKOMST WEGENS NIETIGHEID -
BEG RIP. 

1 o en 2° Art. 448 W.Kh. is een toepassing 
van art. 1167 B. W tot regeling van de 
pauliaanse vordering, op faillisse
mentszaken,· de beslissing waarbij 
overeenkomstig voormeld art. 448 een 
handeling « nietig » wordt verklaard, 
heeft niet tot gevolg dat de handeling 
uit hoofde van nietigheid ongedaan 
wordt gemaakt, in de zin van art. 209, 
2", W:Reg. ( 1) 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. DEHOMBREUX) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9535) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 9 september 1991 
door het Hof van Beroep te Bergen 
gewezen; 

Over het middel: 

Overwegende dat artikel 209, 2", 
van het koninklijk besluit nr. 64 van 
30 november 1939 houdende het 
Wetboek der Registratie-, hypo
theek- en griffierechten, bekrachtigd 

(1) Cass., 11 jan. 1988, A.R. nr. 7756 (A.C., 
1987-88, nr. 286); M. DONNAY en A. CUVELIER, 
« Droits d'enregistrement, d'hypoth€que et de 
greffe », Rep. not,, dl. XV, Boek X, blz. 203 en 
204; J. SACE, noot bij Hof van Beroep, Bergen, 
12 maart 1980, Rev. not., belge, 1981, 
biz. 33. 
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bij de wet van 16 juni 1947, artikel 
2, bepaalt dat voor teruggave vat
baar zijn de evenredige rechten, ge
heven hetzij wegens een vals ver
klaarde akte, hetzij wegens een 
overeenkomst welke bij een in 
kracht van gewijsde gegaan vonnis 
of arrest wegens nietigheid onge
daan werd gemaakt; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat " de oorspronkelijke vorde
ring van de curator, thans 
(verweerder), die op de artikelen 208 
en 209, 2', van het Wetboek der 
Registratierechten is gegrond, ertoe 
strekt de Belgische Staat te doen 
veroordelen tot teruggave van de 
evenredige registratierechten ten 
belope van 8,0.000 frank, die zijn 
geheven wegens de authentieke akte 
van 18 mei 1982 houdende de vast
stelling van de schenking, door de 
gefailleerde aan zijn zoon van een 
pand waarvan hij samen met zijn in 
gemeenschap van goederen gehuwde 
echtgenote eigenaar was; ( ... ) dat die 
schenkingsakte door de Rechtbank 
van Koophandel te Charleroi bij 
vonnis van 24 januari 1983 "nietig en 
van gener waarde " is verklaard; dat 
dit vonnis thans kracht van gewijsde 
heeft verkregen; ( ... ) dat die beslis
sing is gewezen op grand van artikel 
448 van het Wetboek van Koop
handel >>; 

Overwegende dat Juidens artikel 
448 van het Wetboek van Koophan
del aile handelingen of betalingen 
met bedrieglijke benadeling van de 
schuldeisers verricht, op welke da
tum ook, nietig zijn; dat deze bepa
Jing een toepassing is op faillisse
mentszaken van artikel 1167 van het 
Burgerlijk Wetboek dat de pauliaan
se rechtsvordering invoert; 

Dat, wanneer de pauliaanse 
rechtsvordering slaagt, de bestreden 
akte niet kan worden aangevoerd te
gen de gezamenlijke schuldeisers, 
doch wei geldig blijft in de betrek
kingen tussen de schuldenaar en de
gene die met hem heeft gehandeld; 
dat zij dus niet tot gevolg heeft dat 
de akte uit hoofde van nietigheid 

ongedaan wordt gemaakt, in de zin 
van voormeld artikel 209, 2°; 

Dat het arrest, nu het beslist dat 
verweerder recht heeft op teruggave 
van de naar aanleiding van de 
schenking van 18 mei 1982 geheven 
rechten, de in het middel vermelde 
wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwij st de zaak 
naar het Hof van Beroep te Brussel. 

11 februari 1993 - 1e kamer- Voorzit~ 
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - GeM 
Jijkluidende conclusie van de h. Janssens 
de Bisthoven, advocaat~generaal - Advo
caat: mr. De Bruyn. 

Nr. 87 

1e KAMER - 11 februari 1993 

1° INKOMSTENBELAST!NGEN - PER· 
SONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -
WINSTEN - EXPLOITATIE VAN EEN BEDRIJF 
- VOLLEDIGE EN DEFINITIEVE STOPZETIING 
- « BEHAALDE » OF « VASTGESTELDE » WIN-
STEN EN EATEN - BEGRIP. 

zo INKOMSTENBELASTINGEN - PER
SONENBELASTINGEN- BEDRIJFSINKOMSTEN 
- WINSTEN - EXPLOITATIE VAN EEN BE
DRIJF - VOLLEDIGE EN DEFINITIEVE STOP
ZETIING - « BEHAALDE »OF« VASTGESTEL
DE » WINSTEN EN EATEN - HANDELSZAAK -
OVERDRACH'r - ONTBINDING VAN DE OVER
DRACIIT - GEVOLGEN. 
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1° Met de woorden « behaalde » en 
« vastgestelde » winsten en baten, 
beoogt art. 31, 1°, W.I.B. respectievelijk 
de verwezenlijkte meerwaarden en de 
meerwaarden die niet ve1wezenlijkt 
zijn maar aan het licht komen a.m. bij 
de volledige en definitieve stopzetting 
door de belastingplichtige van de 
exploitatie van zijn bedrijf (1). 

2° Wanneer bij de overdracht van een 
handelszaak meerwaarden, als bedoeld 
in art. 31, 1°, WLB. aan het licht zijn 
gekomen, mag de administratie daar
van belasting heffen over het aanslag
jaar tijdens hetwelk de overdracht 
heeft plaats gehad; de ontbinding van 
de overeenkomst tot overdracht van de 
handelszaak kan niet tot gevolg heb
ben dat de vaststelling, door de admi
nistratie, van het bestaan van die 
meerwaarden ongedaan wordt ge
maakt en evenrnin eraan in de weg 
staan dat die meerwaarden, en niet de 
prijs voor de overdracht, tot grondslag 
van de belasting dienen (2). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. VANDERBEQUE) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. F 1229 F) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 15 mei 1992 door het 
hof van Beroep te Bergen gewezen; 

Over het middel : schending van de ar
tikelen 31, 1°, en 265 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen en van de 
artikelen 164, a, en 167, § 1, 3°, a, van het 
koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot 
uitvoering van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, en miskenning van 
het feit dat die bepalingen de openbare 
orde raken, 

Overwegende dat het arrest erop 
wijst dat verweerder, bij overeen
komst van 7 september 1979, zijn 

(1) en (2) Zie Cass,, 4 okt. 1943 (BulL en 
Pas., 1943, i, 365); 28 jan. 1958 (ibid., 1958, 571); 
23 nov. 1973 (A.C., 1974, 336); 21 juni 1990, AR. 
nr. F 1017 F (ibid., 1989-90, nr. 617); zie ook de 
voorbereiding van de wet van 20 nov. 1962 tot 
wijziging van de inkomstenbelastingen. 

handelszaak heeft overgedragen 
« tegen het bedrag van 1.800.000 
frank, benevens de niet nader aan
gegeven waarde van de voorraad », 

dat verweerder slechts 400.000 frank 
van de verkoopprijs heeft ontvangen 
en dat de Rechtbank van Eerste 
Aanleg te Bergen, bij het in kracht 
van gewijsde gegane vonnis van 17 
februari 1984, « voor recht heeft ge
zegd dat de overeenkomst ( ... ) is ont
bonden omdat (de koper) zijn ver
bintenis tot betaling van de prijs 
niet was nagekomen »; dat de di
recteur der belastingen, op bezwaar
schrift van verweerder, het bedrag 
van de meerwaarde die in het aan
slagjaar 1980 (tegen 16,5 pet.) belast
baar was heeft teruggebracht tot 
1.498.038 frank; 

Overwegende dat, overeenkom
stig artikel 31, 1 ', van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, zoals 
het ten tijde van de feiten van toe
passing was, bedrijfsinkomsten zijn, 
de winsten en baten die worden be
haald of vastgesteld uit hoofde of 
ter gelegenheid van de volledige en 
definitieve stopzetting, door de be
lastingplichtige, van de exploitatie 
van zijn bedrijf of van de uitoefe
ning van een vrij beroep, een ambt, 
post of winstgevende bezigheid en 
die voortkomen van meerwaarden 
op lichamelijke of onlichamelijke ac
tiva, met inbegrip van grondstoffen, 
produkten en koopwaren, die voor 
die exploitatie, dat beroep of die be
zigheid werden aangewend; 

Overwegende dat, enerzijds, de 
wetgever met de woorden « behaal
de » en « vastgestelde » winsten en 
baten respectievelijk de verwezen
lijkte meerwaarden en de meer
waarden die niet verwezenlijkt zijn, 
beoogt; 

Overwegende dat, anderzijds, 
wanneer, zoals te dezen, bij de over
dracht van een handelszaak derge
lijke meerwaarden aan het licht zijn 
gekomen, de administratie daarvan 
belasting mag heffen over het aan
slagjaar tijdens hetwelk de over-
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dracht heeft plaatsgehad; dat de ad
ministratie weliswaar, overeenkom
stig artikel 246 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, de plicht 
heeft het bestaan en het bedrag van 
die winsten of baten te bepalen en 
daartoe aile door het gemeen recht 
toegelaten bewijsmiddelen mag aan
voeren, met uitzondering van de 
eed; dat evenwel de ontbinding van 
de overeenkomst tot overdracht van 
de handelszaak niet tot gevolg kan 
hebben dat de vaststelling, door de 
administratie, van het bestaan van 
de in voornoemd artikel 31, 1°, 
bedoelde meerwaarden ongedaan 
wordt gemaakt en evenmin eraan 
kan in de weg staan dat die meer
waarden, en niet de prijs voor de 
overdracht, tot grondslag van de be
lasting kunnen dienen; 

Dat derhalve het arrest, nu het 
beslist dat de handelszaak wegens 
de terugwerkende kracht van de 
ontbinding van de overdracht ervan 
« nooit was verwezenlijkt » en « dus 
nooit enige meerwaarde had kunnen 
opleveren » en nu het de bestreden 
beslissing tenietdoet, in zoverre zij 
het bedrag van de belastbare meer
waarde had vastgesteld, niet naar 
recht is verantwoord; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het, ener
zijds, de bestreden beslissing vernie
tigt « doordat zij het bedrag van de 
meerwaarde, die belastbaar was te
gen 16,5 pet., heeft vastgesteld op 
1.498.038 frank " en, anderzijds, uit
spraak doet over de kosten; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Luik. 

11 februari 1993 - 1 e kamer- Voorzft~ 
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Janssens de 
Bisthoven, advocaat~generaal. 

Nr. 88 

1 e KAMER - 12 februari 1993 

1° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN
TIEN, BESLUITEN - WERKI~G IN DE 
TIJD EN IN DE RVIl\lTE - DRAAGWIJDTE -
OVEREENKOMSTEN - HL'l'R VA~ GOEDERE~ 
- TOEFASSING VAN Ol'DE OF KIEl."WE WET. 

2° OVEREENKOMST - ALGE;o,.IE~E BE
GRIFFEN - WERKING VAN DE WET IN DE 
TIJD - HUUR VAN GOEDEREN - HA!\'DELS
HUUR - LOFENDE OVEREENKOMSTEN 
TOEFASSING VAN OVDE OF NIEl'\VE WET. 

3° HUUR vAN GOEDEREN - HANDELS~ 
HUUR - VERFLICHTI~GEN VAN FARTIJEN -
FLAATSBESCHRIJVING - Hl.TRSCHADE -
WERKI~G VAN DE WET IN DE TIJD - WET 
VAN 2.9 DECEMBER 1983 - LOFENDE OVER
EENKOMSTEN. 

1° en zo In de regel is de nieuwe wet niet 
enkel van toepassing op toestanden 
die na haar inwerkingtreding ontstaan, 
maar oak op de toekomstige gevolgen 
van de onder de vroegere wet ontstane 
toestand die zich voordoen of voortdu
ren onder vigeur van de nieuwe wet, 
voor zover daardoor geen afbreuk 
wordt gedaan aan reeds onherroepe
lijk vastgestelde rechten,· in zake over~ 
eenkomsten blijft de oude wet van toe
passing, tenzij de nieuwe wet van 
openbare orde is of uitdrukkell)'k de 
toepassing voorschrijft op de lopende 
overeenkomsten (1). 

(1) Zie : Cass., 8 okt. 1990, A.R. nr. 8907 
(A.C., 1990-91, nr. 64); DE PAGE, Dr. Civ., I 
uitg. 1962, nrs. 231 e.v.; DEKKERS, Burgel'i. 
Recht, uitg. 1972, I, nrs. 16 e.v.; VAN GERVEN, 
Belg. Privaatrecht, I, nr, 25. 
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3° De artt. 1730 en 1731 B. W. zoals gewij
zigd door de wet van 29 dec. 1983 be
treffende de huur van onroerende goe
deren, zijn niet van toepassing op de 
handelshuurovereenkomst die onder 
vigeur van de oude wet is tot stand ge
komen (2). 

(N.V. BROUWERIJ VERAART T. DE LAET) 

ARREST 

(A.R. nr. 7835) 

HET HOF; - Gelet op het vonnis, 
op 15 januari 1991 in boger beroep 
gewezen door de Rechtbank van 
Eerste Aanleg te Antwerpen; 

Over het eerste middel, gesteld als 
volgt: schending van artikel 2, de artike
len 1730 en 1731, zoals deze beide laat
sten gewij zigd werden door de wet van 
29 december 1983, van het Burgerlijk 
Wetboek, 

doordat het bestreden vonnis onder be
vestiging van het eerste vonnis eiseres 
op de hoofdvordering veroordeelt tot 
996.235 fr. huurschade en 319.290 fr. on
beschikbaarheidsvergoeding meer de in~ 
tresten en op de vordering in vrijwaring 
van tweede verweerder tot diens vrijwa~ 
ring opzichtens eerste verweerders be~ 
houdens 100.000 fr. en daarop slaande in~ 
tresten en de gerechtskosten op grand 
van de motieven dat: « Ten onrechte wil~ 
len (eiseres) en (de in bindend en ge~ 
meenverklaring opgeroepen partij) nag 
steeds de nieuwe wet van 1983 zien toe~ 
passen in verband met de plaatsbeschrij
ving, daar waar deze huurovereenkomst 
en plaatsbeschrijving volkomen conform 
de wet van 1973 werd opgemaakt; Het is 
niet omdat enkele commentatoren zich 
vergallopeerd hebben na het tot stand 
komen van de nieuwe wet en ten on
rechte gemeend hebben dat de nieuwe 

(2) Zie: Cass., 14 mei 1982 (A.C., 1981-82, nr. 
549), en 8 feb. 1985, A.R. nr. 4428 (ibid., 
1984-85, nr. 343); J. HERBOTS en C. PAUWELS, 
« Overzicht van rechtspraak (1982-19187) Bij
zondere overeenkomsten », T.P.R., 1989, (1039); 
nr. 141; Y. MERCHIERS, « Le bail en general », 
in Repertoil'e notarial, VIII, I, nr. 281; Y. MER· 
CHIERS, « Overzicht van rechtspraak 1984-1989 
- Huur van onroerende goederen », T. Vred. 
1990, (171), 185-186; J. VANKERCKHOVE, « Petite 
reforme du louage et layers en 1984 (loi du 29 
decembre 1983 relative au contrat de louage de 
biens immeubles) », J.T., 1984, (145), nr. 54. 

wet onmiddellijk van toepassing was wat 
de uitvoerige plaatsbeschrijving betrof, 
ook op de lopende huurovereenkomsten 
dat dit j uist zou zijn; De gevestigde au
teurs hebben steeds duidelijk gesteld dat 
dit niet kon, zoals de eerste rechter te
recht heeft aangenomen; Hoe zou trou
wens een plaatsbeschrijving die opge
steld is volledig conform de wettelijke 
bepalingen, die van kracht zijn bij het 
aangaan van de huur, tien jaar later on
geldig kunnen gesteld worden door een 
nieuwe wet. Dit zou elke rechtszekerheid 
te niet doen; Terzake is art. 12 van de 
huurovereenkomst duidelijk gelijk te 
stellen aan een werkelijke plaatsbe
schrijving en geenszins als stijlclausule 
aan te merken », 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens het 
algemeen beginsel inzake intertemporeel 
recht het bij wet van 29 december 1983 
in artikel 1731 van het Burgerlijk Wet
hoek ingestelde wettelijk vermoeden, dat 
eiseres het goed ontvangen heeft bij aan
vang van de door haar overgenomen 
huur in de staat waarin het zich bevond 
bij uittredenden indien geen omstandige 
plaatsbeschrijving werd opgesteld, bij ge~ 
breke aan uitdrukkelijke overgangsbepa
ling voorzien in de wet d.d. 29 december 
1983, noch andersluidende wilsuiting van 
de wetgever ter zake, onmiddellijk toe
passelijk is geworden oak op de toe~ 
komstige gevolgen verbonden aan de 
niet definitief geregelde, deels onder de 
oude wet tot stand gekomen toestand in
zake huurschade, dermate dat onder de 
gelding van deze nieuwe wet, meer be
paald vanaf 1 januari 1984, aan een 
plaatsbeschrijving, of als zodanig gelden
de clausule zoals artikel 12 van de huur~ 
overeenkomst tussen partijen, in strijd 
met wat het bestreden vonnis beslist, 
niet Ianger het gevolg mag verbonden 
worden voorzien door artikel 1731 van 
het Burgerlijk Wetboek voor diens wijzi
ging (schending van artikel 2, de artike~ 
len 1730 en 1731, zoals deze beide laat
sten gewijzigd werden door de wet van 
29 december 1983, van het Burgerlijk 
Wetboek}; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat het vonnis oor

deelt dat de « huurovereenkomst en 
de plaatsbeschrijving volkomen con
form de wet van 1973 werd opge
maakt » en dat « Terzake art. 12 van 
de " huurovereenkomst " duidelijk 
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gelijk te stellen (is) aan een werke
lijke plaatsbeschrijving en geens
zins als een stijlclausule aan te mer
ken»; 

Overwegende dat in de regel een 
nieuwe wet niet enkel van toepas
sing is op de toestanden die na haar 
inwerkingtreding ontstaan, maar 
ook op de toekomstige gevolgen van 
een onder de vroegere wet ontstane 
toestand, die zich voordoen of die 
voortduren onder vigeur van de 
nieuwe wet, voor zover daardoor 
geen afbreuk wordt gedaan aan 
reeds onherroepelijk vastgestelde 
rechten; dat echter in zake overeen
komsten de oude wet van toepassing 
blijft, tenzij de nieuwe wet van 
openbare orde is of uitdrukkelijk 
toepassing voorschrijft op de !open
de overeenkomsten; 

Overwegende dat de wet van 29 
december 1983 betreffende de huur 
van onroerende goederen onder 
meer de artikelen 1730 en 1731 van 
het Burgerlijk Wetboek wijzigt; dat 
die wet, krachtens artikel 15, in Wer
king is gestreden op 1 januari 1984; 
dat die wet met betrekking tot de 
wij ziging van de artikelen 1730 en 
1731 van het Burgerlijk Wetboek, 
niet bepaalt dat zij van toepassing 
is op de lopende huurovereenkom
sten en dat zij, met betrekking tot 
het bewijs van de huurschade, niet 
van openbare orde is; 

Overwegende dat het vonnis, door 
te weigeren de artikelen 1730 en 
1731 van het Burgerlijk Wetboek, zo
als gewijzigd door de wet van 29 de
cember 1983 betreffende de huur 
van onroerende goederen, toe te 
passen op de handelshuurovereen
komst die onder vigeur van de oude 
wet is tot stand gekomen, de in het 
middel aangewezen wetsbepalingen 
niet schendt; 

Dat het onderdeel faalt naar 
recht; 

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

12 februari 1993 - 1 e kamer- Voorzit
ter : mevr. Baete-Swinnen, waarnemend 
voorzitter - Verslaggever: de h. Forrier 
- GeHfkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Delahaye en Bii.tzler. 

Nr. 89 

1 e KAMER - 12 februari 1993 

BEVOEGDHEID EN AANLEG - BUR
GERLIJKE ZAKEN - AANLEG - HOOFDVOR
DERING .EN TEGENVORDERING - BEPALING 
VAN AANLEG. 

Wanneer de tegenvordering ontstaat uit 
het contract of uit het feit dat aan de 
oorspronkelijke rechtsvordering ten 
grondslag Jigt, ofwel uit de tergende of 
roekeloze aard van deze vordering, 
wordt de aanleg bepaald door de sa
menvoeging van de bedragen van 
hoofd- en tegenvordering, met uitslui
ting van de gerechte1Jj1re interest en 
de kosten (!). (Art. 557 en 620 Ger.W.) 

(VAN DEN BRANDE T. NOORDSTAR N.V.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8168) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 18 november 1991 
door het Hof van Beroep te Antwer
pen gewezen; 

(1) Zie; Cass., 26 juni 1981 (A. C., 1980-81, nr. 
632) en de noot J. LAENENS, in R. W., 1981-82, 
1870. 
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Overwegende dat, ingevolge artikel 
617, eerste lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, zoals gewijzigd door artikel 
4 van de wet van 29 november 1979, 
de vonnissen van de rechtbank van 
koophandel, waarbij uitspraak wordt 
gedaan over een vordering waarvan 
het bedrag 15.000 frank overschrijdt, 
in eerste aanleg worden gewezen; 

Overwegende dat, artikel 620 van 
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt 
dat, wanneer de tegenvordering ont
staat uit het contract of uit het feit 
dat aan de oorspronkelijke rechts
vordering ten grondslag ligt, ofwel 
uit de tergende of roekeloze aard 
van deze vordering, de aanleg wordt 
bepaald door de samenvoeging van 
het bedrag van de hoofdvordering 
en het bedrag van de tegenvorde· 
ring; 

Overwegende dat verweerster 
voor de eerste rechter 12.694 fr. vor
derde, onverminderd de gerechte
lijke interest en de kosten; dat eiser 
wegens tergend en roekeloos geding 
bij tegeneis van verweerster 2.500 
fr. vorderde, zodat de waarde van 
het geschil 15.000 fr. overschrijdt en 
het beroepen vonnis derhalve in eer
ste aanleg werd gewezen; 

Dat het middel gegrond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde ar
rest; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar het Hof van Beroep te Gent. 

12 februari 1993 - 1 e kamer- Voorzit
ter: mevr. Baete-Swinnen, waarnemend 
voorzittert - Verslaggever: de h. Farrier 
- Gelijkluidende conclusie van de h. De 
Swaef, advocaat-generaal - Advocaat: 
mr. Geinger. 

Nr. 90 

3e KAMER - 15 februari 1993 

PENSIOEN INVALIDITEITSPENSIOEN 
VOOR MIJNWERKERS - AANVRAAG - TER-
MIJN - AANVANG. 

De aanvraag om invaliditeitspensioen 
voor mijnwerkers moet worden inge
diend binnen twee jaar na het defini
tief ophouden met het verrichten van 
mijnarbeid. (Art. 8 K.B. 19 nov. 1970.) 

(NATIONAAL PENSIOENFONDS VOOR 
MIJNWERKERS T. TORRES-MONTERO) 

ARREST 

(A.R. nr. 8217) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 28 februari 1992 door 
het Arbeidshof te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
« schending van artikelen 1, enig lid, 2° 
en 3 van de besluitwet van 10 januari 
1945 betreffende de maatschappelijke ze
kerheid van de mijnwerkers en er mee 
gelijkgestelden (artikel 1, enig lid 2° zo
als vervangen bij wet van 28 april 1958; 
artikel 3 zoals gewijzigd bij artikelen 71, 
§ 7 en 75, § 3, 1° van het koninklijk be
sluit nummer 50 van 24 oktober 1967 en 
bij artikel 3, inzonderheid artikel 64, § 1 
van de wet van 10 oktober 1967), en van 
artikelen 1, § 1 en 8 van het koninklijk 
besluit van 19 november 1970 betreffen
de het invaliditeitspensioenstelsel voor 
de mijnwerkers (artikel 8 zoals gewijzigd 
door het koninklijk besluit van 29 mei 
1972), 

doordat het arbeidshof in de bestreden 
beslissing, na te hebben vastgesteld dat 
het geschil betrekking heeft op de ver
werping van verweerders aanvraag tot 
het bekomen van een invaliditeitspen
sioen als mijnwerker, wegens de over
schrijding van de termijn van twee jaar 
vanaf de datum van de effectieve stop
zetting van het werk in de mijnonderne
ming, en na artikel 8 van het koninklijk 
besluit van 19 november 1970 in herinne
ring te hebben gebracht, oordeelt dat de 

'litigieuze aanvraag van 7 juli 1989 tijdig 
was, en verweerders vordering, door be-
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vestiging van het vonnis van de eerste 
rechter, gegrond verklaart op grand van 
volgende motieven : "In vraag is of (ver
weerder) op 25 juni 1987 al dan niet het 
werk in de Kempense Steenkoolmijnen, 
effectief heeft stopgezet. De brief van 10 
augustus 1987 bewijst onomstotelijk dat 
(verweerder) op die datum nag in dienst 
was van de Kempense Steenkoolmijnen. 
Hem werd immers een opzegtermijn ver
strekt, ingaande op 17 augustus 1987 om 
te eindigen op 13 september 1987, met 
vrij stelling van prestaties. Bovendien 
voorziet artikel 26, § 1 van de wet van 3 
juli 1978 dat de arbeidsovereenkomst 
door de arbeidsongeschiktheid wordt ge
schorst, de uitvoering ervan enkel tijde
lijk wordt onderbroken. Pas na verloop 
van 6 maanden arbeidsongeschiktheid 
kan de werkgever opzeggen. In casu is 
zulks eerder gebeurd ingevolge het uit
drukkelijk akkoord van de werknemer 
(keuze nr. 6 c gemaakt in verband met 
herstructureringsplanl. Tot 13 september 
1987 was (verweerder dan nag in dienst 
van de Kempense Steenkoolmijnen. Hij 
werd enkel vrijgesteld van prestaties en 
zijn arbeidsovereenkomst was geschorst. 
De effectieve stopzetting van de mijnar
beid gebeurde op 13 september 1987 " 
(arrest p. 5), 

terwijl overeenkomstig artikel 1, § 1 
van het krachtens de besluitwet van 10 
januari 1945 betreffende de maatschap
pelijke zekerheid van de mijnwerkers en 
er mee gelijkgestelden (inzonderheid ar
tikel 3) uitgevaardigd koninklijk besluit 
van 19 november 1970 betreffende het in
validiteitspensioenstelsel voor de mijn
werkers, dit invaliditeitspensioen slechts 
toekomt aan de arbeider, onderworpen 
aan het stelsel van de maatschappelijke 
zekerheid van de mijnwerkers, die ef
fectief het werk heeft stopgezet in de 
mijnondernemingen wegens ziekte die 
een ongeschiktheid tot normaal werken 
in de ondergrond (en eventueel op de bo
vengrond) tot gevolg had; overeenkom
stig artikel 8 van hetzelfde koninklijk be
sluit van 19 november 1970 de aanvraag 
om invaliditeitspensioen "moet worden 
ingediend binnen een termijn van twee 
jaar te rekenen vanaf de datum van ef
fectieve stopzetting van het wer k in de 
mijnondernemingen ", genoemde termijn 
blijkens het tweede lid van gezegd arti
kel 8 geldt op straffe van uitsluiting; on
der " stopzetting van het werk in de 
mijnondernemingen ", in de zin van arti
kel 8, bedoeld wordt het materieel en fei
telijk stopzetten van de mijnarbeid, on-

geacht de datum waarop de arbeidsover
eenkomst krachtens welke de prestaties 
werden geleverd, ten einde komt; aldus 
bij het stopzetten van de arbeidspresta
ties, zonder dat meteen de arbeidsover
eenkomst ten einde komt, de op straffe 
van uitsluiting van artikel 8 van ge
noemd koninklijk besluit gestelde ter
mijn begint te lopen; hieraan geen af
breuk wordt gedaan door de omstandig
heid dat de arbeidsovereenkomst vanaf 
de stopzetting van de arbeid ingevolge 
ziekte werd geschorst, en dat de opzeg
ging van de arbeidsovereenkomst slechts 
later tussenkwam; te dezen, zoals blijkt 
uit de vaststellingen van het arbeidshof, 
verweerder het werk effectief stopzette 
op 25 juni 1987, en de aanvraag tot het 
bekomen van het invaliditeitspensioen 
ingediend werd op 7 juli 1989, dit is meer 
dan twee jaar later, zodat het arbeidshof 
niet wettig kon oordelen dat verweerders 
aanvraag tot het bekomen van het invali
diteitspensioen tijdig was ingediend, en 
derhalve ten onrechte verweerders vor
dering gegrond verklaarde (schending 
van alle in de aanhef van het middel 
aangevoerde bepalingen) » : 

Overwegende dat onder « effectie
ve stopzetting van het werk in de 
mijnondernemingen » in de zin van 
artikel 8 van het koninklijk besluit 
van 19 november 1970 dient te wor
den verstaan het defintief ophouden 
met het verrichten van mijnarbeid; 

Overwegende dat het arbeidshof 
vaststelt dat de arbeidsovereen
komst van verweerder wegens ar
beidsongeschiktheid was geschorst 
en pas op 13 september 1987 door 
opzegging werd be<Hndigd; dat het 
aldus te kennen geeft dat de be<Hn
diging van de mijnarbeid v66r die 
datum nog niet definitief was; 

Dat het arbeidshof op grond van 
de voormelde vaststellingen wettig 
beslist dat de effectieve stopzetting 
van de mijnarbeid gebeurde op 13 
september 1987; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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15 februari 1993 - 3e kamer- Voorzit
tei': de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Farrier - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal Advocaten: mrs. 
Biitzler en Nelissen Grade. 

Nr. 91 

3e KAMER - 15 februari 1993 

1° TAALGEBRUIK GERECHTSZAKEN 
(WET 15 JUNI 1935) - IN CASSATIE - BURGER
LUKE ZAKEN - EENTALIGHEID VAN DE AK
TE - AANHALING IN EEN ANDERE TAAL -
TOELICHTING BLJ HET MIDDEL. 

2° CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE 

ZAKEN - VORMEN - VORM VAN HET CASSA
TIEBEROEP - EENTALIGHEID VAN DE AKTE 
- AANHALING IN EEN ANDERE TAAL - TOE
L!CHTING BIJ HET MIDDEL. 

3o TAALGEBRUIK GERECHTSZAKEN 
(WET 15 JUNI 1935) - VONNISSEN EN ARRES
TEN - NIETIGHEDEN - BURGERLIJKE ZA
KEN- EENTALIGHEID VAN DE BESLISSING
AANHALING IN EEN ANDERE TAAL. 

1 o en 2° De aanhaling, in de toelichting 
bij het middel, van een passage die in 
een andere taal dan die van de rechts
pleging is gesteld, heeft de nietigheid 
van de voorziening niet tot gevolg (1). 
(Artt. 27 en 40, eerste lid, Taalwet Ge
rechtszaken.) 

3° Geheel nietig is het arrest dat beslist 
op grand van een aanhaling in een an
dere taal dan die van de rechtspleging, 
wanneer de vertaling of de zakelijke 
inhoud ervan niet in de procestaal is 
weergegeven (2). (Artt. 24, 37 en 40 
Taalwet Gerechtszaken.) 

(1) Zie Cass., 19 dec. 1988, A.R. nr. 6355 
(A.C, 1988-89, nr, 234) met concl. O.M., inzon
derheid nr. 5; Cass., 15 jan. 1990, A.R. nr. 6693 
(A.C, 1989-90, nr. 296). 

(2) Cass., 7 sept. 1992, A.R. nr. 7868 (A.C., 
1991-92, nr. 593). 

(B.I.O.R.I.M. BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP 
T. R.LZ.LV.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8239) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 14 mei 1992 door het 
Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Gelet op het verzoekschrift tot 
cassatiel dat aan dit arrest is ge
hecht en daarvan dee! uitmaakt; 

Over het door verweerder aange
voerde middel van niet-ontvankelijk
heid : de voorziening tot cassatie 
van eiseres is niet volledig in het 
Nederlands gesteld, mitsdien nietig 
ingevolge het bepaalde in de artike
len 27 en 40, eerste lid, van de wet 
van 15 juni 1935 op het gebruik der 
talen in gerechtszaken; 

Overwegende dat het citaat van 
P. Mahaux, enkel in het Frans aan
gehaald in de toelichting van het 
tweede middel van de voorziening, 
geen nietigheid van de voorziening 
medebrengt, nu de vermeldingen in 
de toelichting niet vereist zijn voor 
de processuele regelmatigheid van 
de voorziening; 

Overwegende dat de in de voorzie
ning in het Frans aangehaalde cita
ten uit het bestreden arrest even
min de nietigheid van de voorzie
ning medebrengen nu eiseres in het 
derde middel precies de nietigheid 
van het arrest aanvoert op grand 
dat het bestreden arrest niet in de 
taal van de rechtspleging is gesteld; 

Dat het middel van niet-ontvanke
lijkheid van de voorziening niet kan 
worden aangenomen; 

Over het derde middel : 
Wat het eerste onderdeel betreft: 
Overwegende dat het onderdeel 

aanvoert dat het arbeidshof in het 
Frans gestelde citaten uit een arrest 
van de Raad van State van 8 februa
ri 1991 aanhaalt tot staving van de 
afwijzing van de vordering van eise
res tot vernietiging van de voor
schotfacturen van verweerder voor 
het tweede en het derde trimester 
van het jaar 1990; 
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Dat de motivering van het bestre
den arrest mede berust op deze cita
ten, die enkel in het Frans zijn aan
gehaald, terwijl de inhoud van deze 
citaten niet in het Nederlands, taal 
van de rechtspleging, is weergege
ven; 

Dat, nu de voormelde redenen in 
het Frans zijn gesteld, zonder verta
ling of weergave van de zakelijke 
inhoud in het Nederlands, het arrest 
niet geheel in de taal van de rechts
pleging is gesteld en derhalve de ar
tikelen 24 en 37 van de wet van 15 
juni 1935 op het gebruik der talen in 
gerechtszaken schendt; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
Overwegende dat deze wetsschen

ding, krachtens artikel 40, eerste lid, 
van dezelfde wet de nietigheid van 
de akte zowel naar de inhoud als 
naar de vorm tot gevolg heeft; dat 
derhalve het hele arrest nietig is; 

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

15 februari 1993 - 3e kamer- Voorzit~ 
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Boes - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal Advocaten: mrs. 
Delahaye en Houtekier. 

Nr. 92 

3e KAMER - 13 februari 1993 

1° CASSATIEMIDDELEN BURGER-

LIJKE ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN -
REGELS VAN HET GEDING - TOEPASSING IN 

HOGER BEROEP - GEEN BEROEP OP SCHEN
DING VAN ART. 1042 GER.W. - ONTVANKE

LIJKHEID. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG 
BURGERLIJKE ZAKEN - SOCIAAL PROCES
RECHT - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID - ON
DERLINGE FONDSEN - VRIJWILLIGE VERZE

KERING. 

3° AANSPRAKELIJKHEID (BUITEN 
OVEREENKOMST) ALLERLEI 

AARD VAN DE WET. 

4° OPENBARE ORDE - AANSPRAKELIJK

HEID WEGENS ONRECHTMATIGE DAAD. 

1° Niet ontvankelijk is het middel ten 
betoge dat het bestreden arrest, in ho
ger beroep, de regels van het geding 
heeft miskend, als dat middel als ge
schonden wetsbepalingen aileen de be~ 
palingen betreffende die regels ver
meldt, en niet art. 1042 Ger. W (1) 

2° De arbeidsgerechten nemen kennis 
van de geschillen tussen de onderlinge 
fondsen en hun aangeslotenen betref~ 
fende een vrijwillige ziekte- en invali~ 
diteitsverzekering. (Art. 580, 6°, a, 
Ger.W.) 

3° en 4° Wetsbepalingen betreffende de 
aansprakelijkheid wegens onrechtma~ 
tige daad raken de openbare orde niet 
en zijn niet dwingend (2). 

(SECUREX T. HOSTE, INTERPROFESSIONEEL 
MUTUALISTISCH VERBOND INTER 514 IN VEREF

FENING) 

ARREST 

(A.R. nr. 8244) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 maart 1992 door 
het Arbeidshof te Gent, gewezen; 

(1) Cass., 2 rnei 1991, A.R. nr. 7151 (A.C., 
1990-91, nr. 455); 3 april 1992, A.R. nr. 7534 
(ibid., 1991-92, nr. 415), en 29 okt. 11992, A.R. 
nr. 9390 (ibid., 1991-92, nr. 705). 

(2) Cass., 4 jan. 1993, A.R. nr. 8089, supra, 
nr. 1. 
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Overwegende dat artikel 779, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek een regel is van de behan
deling en berechting van de verde
ring in eerste aanleg; 

Dat het middel artikel 1042 van 
dit wetboek, waardoor voornoemd 
artikel 779, tweede lid, in hager be
roep toepasselijk is, niet als ge
schonden aanwijst; 

Dat de schending van de artikelen 
319 en 321 van het Gerechtelijk Wet
hoek en de schending van de aange
voerde algemene rechtsbeginselen 
worden afgeleid uit de tevergeefs 
aangevoerde schending van artikel 
779, tweede lid, van dit wetboek; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt: « schending van artikel 1107 van 
het Burgerlijk Wetboek, de artikelen 580, 
6° en 607 van het Gerechtelijk Wetboek 
en 2 van de wet van 11 juni 1874 inge
voegd in het Wetboek van Koophandel 
als Titel X; 

doordat het arbeidshof zich niet onbe
voegd heeft verklaard nadat het had 
vastgesteld dat "de basis van de contrac
tuele relatie tussen (eerste verweerster) 
en (eiseres) vervat ligt in de "aanslui
tingstitel" op de invaliditeitsdienst van 
(eiseres), welke (eerste verweerster) op 1 
oktober 1975 met (eiseres) afsloot, welke 
haar als aanvullende verzekering, bijko
mend aan de wettelijke uitkeringen in 
het kader van de sociale wetgeving, van
af de vijftiende dag van arbeidsonge
schiktheid tot aan de hervatting van de 
beroepsbezigheden of tot de wettelijke 
oppensioenstelling een vervangingsinko
men verzekerde, bestaande uit dage
lijkse vergoedingen volgens de door (eer
ste verweerster) gekozen categorie, va
rierend gedurende vier naeenvolgende 
perioden, en dit tegen betaling van een 
overeenstemmende maandelijkse bijdra
ge (bijdrage zowel als vergoedingen pe
riodiek aan te passen aan de wijziging 
van het indexcijfer); dat tevens blijkt uit 
de tekst van deze aansluitingstitel dat de 
bedongen vergoedingen door (eiseres) ge
waarborgd werden bij middel van een 
herverzekering aangegaan bij (het Inter
professioneel Mutualistisch Verbond)" 
en "overwegende dat het terzake niet 
gaat, zoals door ( eerste verweerster) 
wordt voorgehouden, om een gewoon 

contract van vrije verzekering; dat daar
entegen met de eerste rechter dient aan
vaard dat het terzake gaat om een mutu
alistische verhouding afgesloten tussen 
(eerste verweerster) en (eiseres), als een 
contract sui generis dat valt onder de 
toepassing van artikel 1107 B.W., en 
waarbij de statuten de wet der aangeslo
tenen zijn "; 

terwijl, eerste onderdeel, overeenkom
stig artikel 580, 6° van het Gerechtelijk 
Wetboek de arbeidsrechtbank kennis 
neemt van geschillen betreffende de 
rechten en verplichtingen van de perso
nen en hun rechtverkrijgenden die een 
maatschappelijke verzekering hebben 
aangegaan krachtens a) de wet van 23 
juni 1894 houdende herziening van de 
wet van 3 april 1851 op de mutualiteits
verenigingen; overeenkomstig artikel 607 
van het Gerechtelijk Wetboek het ar
beidshof enkel kennis neemt van het ha
ger beroep tegen beslissingen in eerste 
aanleg van de arbeidsrechtbanken en 
van de voorzitters van de arbeidsrecht
banken; de term maatschappelijke verze
kering in de zin van artikel 580, 6° van 
het Gerechtelijk Wetboek enkel doelt op 
de onderlinge bijstand die ingevolge de 
wet van 23 juni 1894 door de mutuali
teitsverenigingen ingevolge een wet 
wordt georganiseerd en waarop ieder 
aanspraak kan maken indien hij aan de 
wettelijke voorwaarden voldoet ongeacht 
of hij daartoe een overeenkomst heeft 
afgesloten; de bijkomende verzekering 
die sommige mutualiteitsverenigingen 
aanbieden hoven de wettelijke uitkerin
gen niet wordt bedoeld door artikel 580, 
6° van het Gerechtelijk Wetboek; het ge
schil tussen eiseres en eerste verweer
ster betrekking heeft op de rechten en 
verplichtingen voortvloeiende uit een 
overeenkomst van bijkomende verzeke
ring, namelijk de overeenkomst van 1 
oktober 1975, die niet door de wet wordt 
ingesteld; de arbeidsrechtbank onbe
voegd was kennis te nemen van het ge
schil tussen partijen in onderhavig ge
schil; het arbeidshof te Gent bijgevolg 
zich onbevoegd had moeten verklaren; 
de materiele bevoegdheidsregels van 
openbare orde zijn, en ambtshalve door 
het arbeidshof dienen te worden opge
worpen; het arrest derhalve nietig is 
(schending van de in het middel aange
haalde wetsbepalingen); 

terwijl, tweede onderdeel, overeenkom
stig artikel 1 van de wet van 11 juni 1874 
de verzekering een overeenkomst is 
waarbij de verzekeraar zich verbindt, te-
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gen betaling van een premie, de verze
kerde schadeloos te stellen voor verlies 
of schade die deze zou lijden ten gevolge 
van bepaalde toevallige of uit overmacht 
ontstane gebeurtenissen; overeenkomstig 
artikel 2 van diezelfde wet de verenigin
gen van onderlinge verzekering worden 
beheerst door de wet van 11 juni 1874 in
zoverre de bepalingen van deze wet niet 
onverenigbaar zijn met de soort van ver
zekeringen aangeboden door deze ver
enigingen; uit de beschrijving van de 
overeenkomst van 1 oktober 1975 tussen 
eiseres en eerste verweerster die het be
streden arrest geeft duidelijk blijkt dat 
de overeenkomst beanwoordt aan de om
schrijving van de verzekeringsovereen
komst van artikel 1 van de wet van 11 
juni 1874; de wetgeving op de mutualis~ 
tische verenigingen, inzonderheid de wet 
van 23 juni 1894, de bijkomende verzeke~ 
ringen aangeboden door deze mutualis~ 
tische verenigingen niet uitsluit van het 
toepassingsgebied van de wet van 11 ju~ 
ni 1874 noch voorziet dat dergelijke bij~ 
komende verzekeringen geen verzekerin~ 
gen zijn in de zin van de wet van 11 juni 
1874, weze zij afgesloten onder de voor~ 
waarden bepaald door de statuten van 
de mutualiteit; dat in de mate dat de 
overeenkomst van 1 oktober 1975 een 
verzekeringsovereenkomst is in de zin 
van de wet van 11 juni 1874 de arbeids~ 
rechtbank niet bevoegd is daar immers 
de arbeidsrechtbank overeenkomstig ar
tikel 580, 6° van het Gerechtelijk Wet
hoek enkel bevoegd is voor een maat
schappelijke verzekering die door de wet 
is ingesteld, en niet voor vrije verzeke
ringen zeals de overeenkomst van 1 ok
tober 1975; dat derhalve het Arbeidshof 
krachtens artikel 607 van het Gerechte
lijk Wetboek geen kennis kon nemen 
van het hager beroep tegen het vonnis in 
eerst aanleg gewezen, of zich minstens 
ambtshalve onbevoegd diende te verkla
ren; de materiEHe bevoegdheidsregels van 
openbare orde zijn; dat derhalve het be
streden arrest nietig is » : 

Overwegende dat het middel uit
gaat van de onderstelling dat artikel 
580, 6", a van het Gerechtelijk Wet
hoek de bevoegdheid van de ar
beidsrechtbank om kennis te nemen 
van geschillen betreffende de rech
ten en verplichtingen van de perso
nen en hun rechtverkrijgenden die 
een maatschappelijke verzekering 
hebben aangegaan krachtens de wet 
van 23 juni 1894 houdende herzie-

ning van de wet van 3 april 1851 op 
de mutualiteitsverenigingen, beperkt 
is tot geschillen met betrekking tot 
" de onderlinge bijstand die ingevol
ge de wet van 23 juni 1894 door de 
mutualiteitsverenigingen ingevolge 
een wet wordt georganiseerd en 
waarop ieder aanspraak kan maken 
indien hij aan de wettelijke voor
waarden voldoet ongeacht of hij 
daartoe een overeenkomst heeft 
afgesloten » met uitsluiting van « de 
bijkomende verzekering die sommi
ge mutualiteitsverenigingen aanbie
den boven de wettelijke uitkerin
gen »; 

Dat voornoemd artikel 580, 6°, a, 
die beperking niet bevat; 

Dat het middel faalt naar recht; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat de wetsbepalin

gen betreffende de aansprakelijk
heid wegens onrechtmatige daad de 
openbare orde niet raken en niet 
dwingend zijn; 

Overwegende dat het middel ge
richt is tegen een beslissing van de 
appe!rechters die conform de beslis
sing van de eerste rechters is en 
waartegen eiseres niettegenstaande 
haar hager beroep, voor de appel
rechters niet heeft aangevoerd dat 
haar misleidende werving en voor
lichting geen quasi-delictuele fout en 
enkel een contractueel gebrek in de 
toestemming uitmaakte; 

Dat het onderdeel nieuw en der
halve niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening en de vordering tot bin
dendverklaring; veroordeelt eiseres 
in de kosten. 

15 februari 1993 - 3e kamer- Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. WaUters - Gelijklui
dende conclusie van de h. Lenaerts, pro
cureur-generaal Advocaten: mrs. 
Delahaye, De Gryse en Biitzler. 
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Nr. 93 

3e KAMER - 15 februari 1993 

1° ZIEKTE· EN !NV ALIDITEITSVER· 
ZEKERING - ALGEMEEN - VERJARING 
- AANVANG - ARBEIDSONGESCHIKTHEIDS
UITKERING - VORDERING OP GROND VAN 
HOGER LOON - BETWISTING OVER HET 
LOON. 

2° VERJARING - BURGERLIJKE ZAKEN -

TERMIJNEN- AANVANG- ZIEKTE- EN INVA
LIDITEITSVERZEKERING - ARBEIDSONGE
SCHIKTHEIDSUITKERING - VORDERING OP 
GROND VAN HOGER LOON - BETWISTING 
OVER HET LOON. 

1° en 2o De vordering van een gerechtig
de op een hogere arbeidsongeschikt
heidsuitkering op grand van een hager 
loon verjaart twee jaar na het einde 
van de maand waarin de uitkering is 
uitbetaald, oak wanneer het recht op 
het boger loon woi"dt betwist (1). (Art. 
106, § 1, 2', Z.I.V.·wet.) 

(BOSMANS T. LANDSBOND DER CHRISTELIJKE 
MUTUALITEITEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 8247) 

HET HOF; - Gelet op het bestre· 
den arrest, op 28 mei 1991 door het 
Arbeidshof te Antwerpen, gewezen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
<< schending van de artikelen 2257, van 
het Burgerlijk Wetboek, 106, § 1, 2°, en 
laatste lid van de wet van 9 augustus 
1963 tot instelling en organisatie van een 
regeling voor verplichte ziekte- en invali
diteitsverzekering, en miskenning van de 
algemene rechtsbeginselen " actiones 
non natae, non praescribuntur" en" con
tra non valentem agere, non currit praes
criptio", 

doordat het bestreden arrest van be
vestiging de vordering van eiser om de 
beslissing van verweerder van 18 maart 
1986 te vernietigen en te zeggen voor 

(1) Zie Cass., 30 juni 1980 (A.C., 1979-80, nr, 
£91), en 22 sept. 1986, A.R. nr. 7369 (ibid., 
1986-87, nr. 39). 

recht dat verweerder de regularisatie 
dient toe te passen vanaf 15 september 
1980 op basis van het maandloon dat 
werd weerhouden voor de regularisatie 
vanaf 1 februari 1984, verweerder dien
volgens te veroordelen tot bijbetaling 
van de desbetreffend nog verschuldigde 
ziekte uitkeringen op basis van voormeld 
maandloon voor de betrokken periode 
van 15 september 1980 tot en met 28 fe
bruari 1984, ongegrond verklaart op de 
volgende gronden : " Toen zij werd inge
steld, was de vordering van (eiser) ver
jaard, want er waren twee jaren verstre
ken na het einde van de maanden 
waarin de prestaties, die de gevorderde 
sommen tot een hager bedrag moesten 
opvoeren, werden uitbetaald. In dat ver
band moet verwezen worden naar art. 
106, § 1, 2° van de wet van 9 augustus 
1963 dat bepaalt dat de vordering van de
gene die prestaties van de uitkeringsver
zekering genoten heeft, tot betaling van 
de sommen, welke die prestaties tot een 
hager bedrag opvoeren, verj a art twee 
jaar na het einde van de maand waarin 
de prestaties zijn uitbetaald. De verja
ring werd noch geschorst noch gestuit. 
Dat, zeals (eiser) betoogde, de loop van 
de verjaring werd geschorst totdat defi
nitief door het arbeidsgerecht uitspraak 
werd gedaan over de vordering, die hij 
instelt tegen zijn voormalige werkgever, 
de N.V. Groothandel Martin, omdat pas 
dan het recht ontstond op het loon, dat 
als gederfd loon moest in aanmerking 
genomen worden bij de berekening van 
de uitkeringen, zodat hij niet eerder aan
spraak kon maken op hogere prestaties, 
is onjuist, aangezien het niet de defini
tieve uitspraak van het arbeidsgerecht is 
die het recht op loon in het Ieven roept, 
maar de arbeid ter uitvoering van de ar
beidsovereenkomst, vermits het loon de 
tegenprestatie is van de ter uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst verrichte 
arbeid ", 

terwijl de vordering van degene die 
prestaties van de uitkeringsverzekering 
genoten heeft, tot betaling van een hager 
bedrag dan de ontvangen prestaties, ver
jaart twee jaar na het einde van de 
maand waarin die prestaties zijn uitbe
taald; dat wanneer die vordering steunt 
op het recht van de uitkeringsgerechtig
de op een hager loon dan dat waarop de 
genoten prestaties berekend werden en 
wanneer dat recht door de werkgever 
ontkend wordt, dan kan de uitkeringsge
rechtigde de prestaties van de uitke
ringsverzekering op grond van dat be-
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twist hager loon pas vorderen nadat het 
arbeidsgerecht definitief uitspraak ge~ 
daan heeft over het betwist loon; dat de 
verjaringstermijn van de rechtsvordering 
tot betaling van hogere prestaties in dat 
geval pas aanvangt op het ogenblik van 
die uitspraak vermits de uitkeringsge~ 
rechtigde zijn recht op hogere prestaties 
niet eerder kan uitoefenen en vermits 
zijn rechtsvordering niet eerder ontstaat; 
dat eiser de rechtsvordering tot betaling 
van de prestaties van de uitkeringsverze
kering op grand van het loon dat door 
zijn werkgever betwist werd, pas kon uit
oefenen nadat het Arbeidshof te Ant
werpen, afdeling Hasselt, bij arrest van 
4 december 1984 definitief uitspraak ge
daan had over zijn betwist hoger loon; 
dat de verjaringstermijn derhalve pas 
aanving op 4 december 1984; dat eiser 
zijn aanvraag tot hogere uitkering op 
grond van het hoger loon gedaan heeft 
in 1985 en dat hij zijn vordering tegen 
verweerder ingesteld heeft met ver
zoekschrift van 16 april 1986, dus binnen 
de twee jaar na 4 december 1984; dat het 
bestreden arrest derhalve ten onrechte 
beslist heeft dat de vordering van eiser 
verjaard waren na het einde van de 
maanden waarin de prestaties, die de ge
vorderde prestaties, die de gevorderde 
sommen tot een hoger bedrag moesten 
opvoeren, werden uitbetaald (schending 
van art. 2257, B.W., 106, § 1, 2°, en laatste 
lid, wet 9 augustus 1963 en de in het 
middel aangewezen algemene rechtsbe
ginselen) » : 

Overwegende dat krachtens arti
kel 106, § 1, 2', van de wet van 9 au
gustus 1963 tot instelling en organi
satie van een regeling voor verplich
te ziekte- en invaliditeitsverzeke
ring, de vordering van degene die 
prestaties van de uitkeringsverzeke
ring genoten heeft, tot betaling van 
de sommen welke die prestaties tot 
een hager bedrag zouden opvoeren, 
verjaart twee jaar na het einde van 
de maand waarin de prestaties zijn 
uitbetaald; 

Dat, wanneer de vordering stoelt 
op het recht van de uitkeringsge
rechtigde op een loon hager dan dat 
waarop de verkregen prestaties be
rekend werden en dat door de werk
gever wordt betwist, de rechtsple
ging die desbetreffende door de 
werknemer tegen zijn werkgever 

wordt gevoerd de termijn van twee 
jaar noch schorst noch stuit; 

Dat het recht op loon immers in 
de regel ontstaat door het verrichten 
van arbeid, ongeacht of een rechter 
over het bedrag van dat loon uit
spraak heeft gedaan; dat het recht 
op een uitkering gebaseerd op het 
werkelijk gederfde loon evenmin af
hankelijk is van een voorafgaande 
rechterlijke beslissing betreffende 
het bedrag van dat loon; 

Overwegende dat het arrest, dat 
beslist dat eiser dadelijk na de uit
kering aanspraak kon maken op ho
gere prestaties, « aangezien het niet 
de definitieve uitspraak van het ar
beidsgerecht is die het recht op loon 
in het leven roept, maar de arbeid 
ter uitvoering van de arbeidsover
eenkomst », en oordeelt dat de ver
jaring om die reden niet was ge
schorst, zijn beslissing naar recht 
verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; gelet op artikel 1017, 
tweede lid, van het Gerechtelijk 
Wetboek, veroordeelt verweerder in 
de kosten. 

15 februari 1993 - 3e kamer- Voorzit
ter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever : de h. Verougstraete -
GeHjkluidende conclusie van de h. 
Lenaerts, advocaat-generaal - Advoca
ten :mrs. Houtekier en Biitzler. 

Nr. 94 

2e KAMER - 16 februari 1993 

WEGVERKEER - WET BETREFFENDE DE 
POLITIE OVER HET WEGVERKEER - ART 62 
- PROCES-VERBAAL - AFSCHRIFT - TOE
ZENDING VAN HET AFSCHRIFI' 
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Aan het voorschrift van art. 62, tweede 
lid, Wegverkeerswet is voldaan wan
neer een afschrift van bet proces-ver
baal aan de overtreder gezonden is 
binnen een termijn van acht dagen, te 
rekenen van de datum van vaststelling 
van de misdrijven,· het bewijs van de 
ontvangst door de geadresseerde hoeft 
niet te worden geleverd. (Art. 62, twee
de lid, Wegverkeerswet.) 

(VANOVERBERGHE) 

ARREST 

(A.R. nr. 5980) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 25 juni 1991 in boger 
beroep gewezen door de Correctio
nele Rechtbank te Veurne; 

Gelet op de voor eiseres ingedien
de memorie waarvan een door de 
griffier van het Hof van eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is 
gehecht en daarvan dee! uitmaakt; 

Overwegende dat de eerste twee 
!eden van artikel 62 van de Wegver
keerswet luiden als volgt : « De amb
tenaren en beambten van de over- ' 
heid, door de regering aangesteld 
om toezicht te houden op de uitvoe
ring van deze gecoOrdineerde wet
ten stellen de overtreding van deze 
wetten en van de reglementen be
treffende de politie over het wegver
keer vast door processen-verbaal, 
die bewijs opleveren zolang het te
gendeel niet bewezen is. Een af
schrift van die processen-verbaal 
wordt aan de overtreders gezonden 
binnen een termijn van acht dagen, 
te rekenen van de datum van vast
stelling van de misdrijven »; 

Overwegende dat in het aanvan
kelijk proces-verbaal, waarnaar eise
res verwijst, door de verbalisanten 
wordt gezegd dat de feiten werden 
vastgesteld op 12 februari 1990 en 
onder meer een afschrift van het 
proces-verbaal aan de houder van 
de nummerplaat werd opgezonden 
op 19 februari 1990; 

Overwegende dat de appelrechters 
in acht nemen de bijzondere bewijs-

waarde aan het proces-verbaal toe
gekend ingevolge de bepaling van 
het eerste lid van voornoemd artikel 
62; 

Overwegende dat het middel, nu 
de Wegverkeerswet geen bepaling 
inhoudt nopens het ter bestemming 
komen van het aan de overtreder 
toegezonden afschrift van het pro
ces-verbaal, faalt naar recht in zo
verre het aanvoert dat eiseres niet 
kon worden veroordeeid zolang niet 
werd bewezen dat het bedoelde af
schrift van het proces-verbaal door 
eiseres ontvangen werd; 

Overwegende dat de appelrechters 
het verweer van eiseres beantwoor
den met de considerans : « (Eiseres) 
houdt voor alsdat zij nooit een af
schrift van het proces-verbaal, hou
dende de vaststelling van de in
brenk, heeft ontvangen, zoals voor
zien bij artikel 62, al. 2 van het 
Wegverkeersreglement. Het proces
verbaal bevat het juiste adres van 
beklaagde, zoals vermeld in het in
lichtingsbulletin en de dagvaarding. 
Verbalisanten zijn formeel dat aan 
beklaagde een afschrift van het pro
ces-verbaal werd verzonden (st. 6). 
Het komt dan ook ongeloofwaardig 
voor alsdat (eiseres) het afschrift 
niet zou hebben ontvangen, en er is 
hier zeker geen enkele aanwijzing 
alsdat artikel 62 al. 2 niet werd na
geleefd »; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiele of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

16 februari 1993 - 2e kamer- Voorzit
ter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. De Peuter - Gelijkluidende con
clusie van de h. D 'Hoore, advocaat-gene
raal - Advocaat: mr. Oswald Vanler
berghe, Veurne. 
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Nr. 95 

2e KAMER - 16 februari 1993 

1° MISDRIJF - RECHTVAARDIGING EN 
VERSCHONING- VERSCHONING - GRONDEN. 

20 STEU\F -- VERZACHTENDE VERSCHO

NINGSGRONDEN. 

1° en 2° Art. 78 Sw., krachtens hetwelk 
geen misdaad of wanbedrijf verschoon~ 
baar is dan in de gevallen bij de wet 
bepaald, houdt in dat de strafrechter 
geen andere verschoningsgronden kan 
aanvaarden dan die welke wettelijk 
voorgeschreven zijn. (Art. 78 Sw.) 

(ARBEIDSAUDITEUR BRUGGE T. BURY E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6016) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 11 september 1991 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Brugge; 

Over het middel van eisers memorie 
luidende als volgt : schending van de ar
tikelen 70, 71 en 78 van het Strafwet
boek, 

doordat het vonnis de (eerste verweer
der) van rechtsvervolging ontslaat voor 
de feiten F en G, evenals de (tweede ver
weerder) voor de feiten H, I en J, de 
(derde verweerder) voor de feiten K en 
L, de (vierde verweerder) voor de feiten 
M en N, de (vijfde verweerder) voor de 
feiten P, Q en R, de (zesde verweerder) 
voor de feiten T en U en de (zevende 
verweerder) voor de feiten W en X, - al 
deze feiten betrekking hebben op het 
niet-naleven van de rij- en rusttijden zo
als bepaald in de artikelen 6, 7 en 8 van 
de Verordening (E.E.G.) nr. 3820/85 van 
de Raad van 20 december 1985 tot har
monisatie van bepaalde voorschriften 
van sociale aard voor het wegvervoer -
en de N.V. D.D.-Trans, burgerlijk aan
sprakelijke, buiten zaak stelt, op grand 
dat de feiten werden gepleegd op bevel 
van de werkgever hetgeen een strafuit
sluitende verschoningsgrond uitmaakt, 
aangezien de werknemer, hoewel hij met 
een met de wet strijdig bevel van zijn 

werkgever niet moet naleven, dat bevel 
in feite uitvoert « omdat de onderge
schiktheid een essentieel element is in 
de arbeidsovereenkomst en de werkne
mer niet kan tegenwerken wegens per
soonlijke en familiale belangen )) en 
« zijn vrije wil is uitgeschakeld omdat 
hij gevaar loopt werkloos te worden », 

derde onderdeel, luidens artikel 7 8 van 
het Strafwetboek geen misdaad of wan
bedrijf verschoonbaar is dan in de geval
len bij de wet bepaald; het vonnis een 
niet bij de wet bepaalde verschonings
grond aanneemt, namelijk het bevel van 
de werkgever, zodat het artikel 78 
schendt: 

Overwegende dat de voorziening 
beperkt is tot die beslissingen van 
het bestreden vonnis waarbij de 
appelrechters de zeven eerstge
noemde verweerders vrij spreken en 
wegens die vrijspraak de achtste 
verweerster buiten de zaak stellen; 

Wat het derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat de appelrechter 

oordeelt de inbreuken vastgesteld 
ten laste van de werknemers en die 
betrekking hebben op het niet-nale
ven van de rij- en rusttijden zoals 
bepaald in de artikelen 6, 7 en 8 van 
de Verordening (E.E.G.) nr. 3820/85 
tot harmonisatie van bepaalde voor
schriften van sociale aard voor het 
wegvervoer, niet te moeten bestraf
fen wegens een strafuitsluitende 
verschoningsgrond, namelijk bevel 
van de werkgever; 

Overwegende dat krachtens arti
kel 78 van het Strafwetboek geen 
misdaad of wanbedrijf verschoon
baar is dan in de gevallen bij de wet 
bepaald; 

Dat die bepaling inhoudt dat de 
strafrechter geen andere verscho
ningsgronden kan aanvaarden dan 
die welke wettelijk voorgeschreven 
zijn; 

Dat het bevel van de werkgever 
geen wettelijke verschoningsgrond 
oplevert; 

Dat het onderdeel gegrond is; 
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Om die redenen, ... vernietigt het 
bestreden vonnis in zoverre bet de 
zeven eerstgenoemde verweerders 
vrijspreekt en wegens die vrijspraak 
de achtste verweerster buiten de 
zaak stelt; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van het gedeeltelijk vernietig
de vonnis; veroordeelt de verweer
ders in de kosten; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar de Correctionele 
Rechtbank te leper, zitting houden
de in boger beroep. 

16 februari 1993 - 2e kamer- Voorzit
ter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. D'Hont - Gelijkluidende conclusie 
van de h. D'Hoore, advocaat-generaal. 

Nr. 96 

2e KAMER - 16 februari 1993 

LANDBOUW - VELDWETBOEK - ART. 89, so 
- VELD - BEGRIP. 

De term « veld » uit art. 89, f?, Veldwet
boek heeft een algemene draagwijdte 
en doelt oak op tuinen, zelfs wanneer 
die in een bebouwde kom of een agglo
meratie zijn gelegen (1). 

(GILISSEN) 

ARREST 

(A.R. nr. 6017) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 12 september 1991 in 
boger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Hasselt; 

(1) Zie Cass., 13 feb. 1899 (Bull, en Pas., 
1899, I, 122); 4 okt. 1990 (ibid., 1900, I, 357); 18 
okt. 19_54 (A.C., 1985, 85). 

Gelet op eisers memorie waarvan 
een door de griffier van het Hof 
voor eensluidend ver klaarde kopie 
aan dit arrest is gehecht en daarvan 
dee! uitmaakt; 

Over het middel: 

Overwegende dat de term « veld » 
gebruikt in artikel 89, 8', van het 
Veldwetboek een algemene draag
wijdte heeft en ook doelt op tuinen, 
zelfs wanneer deze in een bebouwde 
agglomeratie zijn gelegen; 

Overwegende dat de rechters -
na te hebben geconstateerd dat 
« (eiser) een open vuur had aange
legd, vuur dat "voor een geweldige 
rookontwikkeling zorgde ", en vuur 
dat zich op " ± 50 meter " van de 
waning bevond » - zeggen, in ant
woord op eisers conclusie ten betoge 
dat een in het stadscentrum gelegen 
tuin niet als een « veld » kan wor
den beschouwd in de zin van artikel 
89, 8", van het Veldwetboek, dat 
voormelde wetsbepaling « niet ai
leen toepasselijk (is) op vuren die 
een brand kunnen veroorzaken, 
doch op elk vrijwillig en tijdelijk 
vuur, ook indien dit vuur wordt aan
gelegd in een in een stadscentrum 
gelegen hof »; 

Overwegende dat de rechters al
dus preciseren dat een in het stads
centrum gelegen tuin als een 
« veld » in de zin van artikel 89, 8°, 
van het Veldwetboek te beschouwen 
is; 

Dat zij zodoende hun beslissing 
regelmatig met redenen omkleden 
en naar recht verantwoorden; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiijle of op straffe ven nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 
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16 februari 1993 - 2e kamer- Voorzit
ter en verslaggever: de h. D'Haenens -
Gelijkluidende conclusie van de h. D'hoo
re, advocaat-generaal - Advocaat: mr. 
P. Wouters, Brussel. 

Nr. 97 

2e KAMER - 16 februari 1993 

1° ARBEID - SOCIALE DOCUMENTEN -
ART. 11, lo, B, SOCIALE-DOCUMENTENWET -
OVERTREDING - MOREEL BESTANDDEEL. 

2° MISDRIJF - ALGEMEEN - MOREEL BE
STANDDEEL - ART. 11, to, B, SOCIALE-DOCU
MENTENWET. 

3° ARBEID - SOCIALE DOCUMENTEN -
ART. llBIS SOCIALE-DOCUMENTENWET -
VERGOEDING - AMBTSHALVE VEROORDE
LING- AARD. 

4° ARBEID - SOCIALE DOCUMENTEN -

ART. llBIS SOCIALE-DOCUMENTENWET -
VERGOEDING - AMBTSHALVE VEROORDE
LING - DRAAGWIJDTE. 

5° HOGER BEROEP - STRAFZAKEN -
GEVOLGEN - BEVOEGDHEID VAN DE RECH
TER - APPELLANT - OPENBAAR MINISTE
RIE. 

1° en 2° Overtreding van art. 11, 1°, b, So~ 
ciale~Documentenwet vereist niet dat 
de dader opzettelijk heeft gehandeld 
(1). 

3° De ambtshalve veroordeling bedoeld 
in art. 11bis Sociale~Documentenwet is 
geen straf maar betreft een forfaitaire 
herstelvergoeding die bedoelt de nade~ 
Jige gevolgen van de vastgestelde lei~ 
ten te vergoeden t. a. v. de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid. 

(1) Zie Cass., 31 jan. 1989, A.R. nr. 2484 
(A.C., !988·89, nr. 318). 

4° De bepaling van art. 11bis Sociale~Do~ 
cumentenwet heeft een algemene 
draagwijdte en houdt geen beperking 
in als zou de bedoelde maatregel enkel 
van toepassing zijn op « koppelbazen » 

die zich plichtig maken aan de in dat 
artikel bedoelde overtredingen. 

5° Op het enkel hager beroep van het 
openbaar ministerie kan de appelrech
ter de beslissing op de rechtsvordering 
van de burgerlijke partij niet wijzigen 
(2). (Art. 202 Sv.; art. 1138, 2', Ger.W.) 

(ANSEEUW T. GELLINCK) 

ARREST 

(A.R. nr. 6631) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 maart 1992 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

Gelet op het verzoekschrift, door 
eiser « memorie » genoemd, waar
van een door de griffier voor eens
luidend verklaarde kopie aan dit ar
rest is gehecht en daarvan dee! 
uitmaakt; 

I. In zoverre de voorziening ge~ 
richt is tegen de beslissing waarbij 
eiser tot straf wordt veroordeeld : 

Over het tweede middel : 
Overwegende dat het arrest eiser 

veroordeelt wegens overtreding van 
artikel, 11, 1', b, van het koninklijk 
besluit van 23 oktober 1978 betref
fende het bijhouden van sociale do
cumenten; 

Overwegende dat, zo voor het be
wezen verklaren van bedoelde over
tredingen weliswaar een moreel be
standdeel, namelijk de schuld of de 
fout van de overtreder, moet aanwe
zig zijn, de bepalingen van voormeld 
artikel voor de toepasselijkheid ·van 
de erin vastgestelde straffen, niet 
als vereiste stellen dat de dader op
zettelijk heeft gehandeld; 

Dat het middel faalt naar recht; 

(2) Cass., 5 sept. 1984, A.R. nr. 3579 (A.C., 
1984-85, nr. 10). 
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B. In zoverre de voorziening van 
eiser gericht is tegen de beslissing 
waarbij hij wordt veroordeeld tot 
het betalen van een vergoeding aan 
de Rij ksdienst voor Sociale Zeker
heid: 

Over het eerste middel : 
Overwegende dat het arrest geen 

toepassing maakt van de artikelen 
171 en 172, tweede lid, van de Pro
grammawet van 22 december 1989, 
maar enkel naar deze artikelen ver
wijst en naar de voorbereidende 
werken ter zake, om aan te tonen 
dat de verplichting van artikel 11 bis 
van het koninklijk besluit nr. 5 van 
23 oktober 1978, zoals ingevoegd bij 
artikel 30 van de Programmawet 
van 6 juli 1989, niet « beperkt (is) tot 
de koppelbazen » en een maatregel 
van burgerlijke aard betreft; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 11 bis van het koninklijk be
sluit nr. 5 van 23 oktober 1978 be
treffende het bijhouden van sociale 
documenten, zoals ingevoegd bij ar
tikel 30 van de programmawet van 6 
juli 1989 en v66r de vervanging er
van bij artikel 112 van de wet hou
dende sociale en diverse bepalingen 
van 26 juni 1992, de rechter die voor 
de feiten bedoeld bij artikel11, 1', a, 
b, c, d, e, f en h, de straf uitspreekt 
ten laste van de werkgever, zijn 
aangestelden of lasthebbers, alsme
de de personen bepaald door de Ko
ning in uitvoering van artikel 4, § 2, 
hen ambtshalve veroordeelt tot beta
ling aan de Rijksdienst voor Sociale 
Zekerheid van een vergoeding gelijk 
aan het drievoud van de bijdragen 
bedoeld bij artikel 38, §§ 2 en 3, van 
de wet van 29 juni 1981, houdende 
de algemene beginselen van de soci
ale zekerheid voor werknemers, en 
berekend op basis van het gemid
deld minimum maandinkomen, vast
gesteld bij een in de Nationale Ar
beidsraad gesloten collectieve ar
beidsovereenkomst; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 15bis van het koninklijk be
sluit van 23 oktober 1978, ingevoegd 
bij artikel 32 van de programmawet 

van 6 juli 1989, inmiddels opgeheven 
bij artikel 98 van de wet van 20 juli 
1991 houdende sociale en diverse be
palingen maar dan met artikel 103 
van laatstgenoemde wet ingevoegd 
als artikel 12bis van de wet van 30 
juni 1971 betreffende de administra
tieve geldboeten toepasselijk in ge
val van inbreuk op sommige sociale 
wetten, en v66r de vervanging van 
dit artikel bij artikel 116 van de wet 
houdende sociale en diverse bepalin
gen van 26 juni 1992, de werkgever 
en de personen bepaald door de Ko
ning in uitvoering van artikel 4, § 2, 
aan wie een administratieve geld
boete wordt opgelegd voor dezelfde 
feiten in toepassing van artikel 1, 9°, 
a, b, c, d, e, fen h, van de wet van 
30 juni 1971 betreffende de adminis
tratieve geldboeten toepasselijk in 
geval van inbreuk op sommige soci
ale wetten, gehouden zijn aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 
een vergoeding te betalen gelijk aan 
deze bedoeld in voormeld artikel 
11 bis; dat de artikelen 8 tot 10 van 
de wet van 30 juni 1971 dan van toe
passing zijn op het invorderen van 
deze vergoeding; 

Overwegende dat uit de context 
van deze wetsbepalingen volgt dat 
de ambtshalve veroordeling, bedoeld 
in artikel llbis, geen straf, maar 
een door de strafrechter, wanneer 
hij de feiten bewezen acht, uit te 
spreken forfaitaire herstelvergoe
ding betreft, ertoe strekkende de na
delige gevolgen van de vastgestelde 
feiten te vergoeden ten aanzien van 
de Rijksdienst voor Sociale Zeker
heid, die een openbare dienst is en 
waarvan de financiering in het ge
drang komt door de niet-betaling 
van de sociale-zekerheidsbijdragen; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt « dat deze vergoeding geen 
straf is » en eiser veroordeelt tot het 
betalen van deze vergoeding aan de 
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; 
dat die uitspraak, nu de eerste rech
ter deze veroordeling niet heeft uit
gesproken, de toestand van de be
klaagde feitelijk verzwaart, niette-
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min niet met eenparige stemmen 
hoefde te worden gedaan; 

Dat het arrest aldus artikel 21lbis 
van het Wetboek van Strafvorde
ring, noch de in het middel aange
voerde wetsbepalingen schendt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

Over het derde middel : 
Overwegende dat het middel, in 

zoverre schending wordt aangevoerd 
van de artikelen 54, 55 en 19 van 
het koninklijk besluit van 23 oklo
her 1978, het Hof niet toelaat te on
derscheiden waarin de aangeklaag
de wetsschending bestaat, mitsdien 
bij gebrek aan nauwkeurigheid niet 
ontvankelijk is; 

Overwegende dat de bepalingen 
van artikel llbis van het koninklijk 
besluit van 23 oktober 1978 een alge
mene draagwijdte hebben en geen 
beperking inhouden als zou de be
doelde maatregel enkel van toepas
sing zijn op « koppelbazen » die zich 
plichtig maken aan de in dit artikel 
bedoelde overtredingen; 

Dat het middel, in zoverre het 
schending aanvoert van artikel 11 bis 
van het koninklijk besluit van 23 ok
tober 1978, faalt naar recht; 

C. In zoverre de vordering van ei
ser gericht is tegen de beslissing op 
de civielrechtelijke vordering van 
verweerder tegen eiser : 

Over het vijfde middel : 
Overwegende dat op het enkel ha

ger beroep van het openbaar minis
terie de appelrechters de beslissing 
op de rechtsvordering van de bur
gerlijke partij tegen de beklaagde 
niet kunnen wij zigen; 

Dat het middel mitsdien niet ont
vankelijk is; 

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

16 februari 1993 - 2e kamer- Voorzit
ter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Boes - Gelijkluidende conclusie 
van D'Hoore, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. C. Gryson, Brugge. 

Nr. 98 

2e KAMER - 16 februari 1993 

1° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN 
ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE -
STRAFZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN -
TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN. 

2° EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
VERDRAGSBEPALINGEN - ALGEMEEN 
E.E.G.-VERORDENING 3821/85 - OVERTREDIN
GEN - BESTRAFFING - TOEPASSELIJKE 
WETSBEPALINGEN. 

P Om naar recht met redenen te zijn 
omkleed moet de op de strafvordering 
gewezen veroordelende beslissing on
der meer melding maken van de wets
bepalingen waarbij de bestanddelen 
van het misdrijf en een straf worden 
bepaald (1). 

2o De overtredingen van de E.E.G.-veror
dening nr. 3821/85 van 20 dec. 1985 be
treffende het controleapparaat in het 
wegvervoer zijn strafbaar gesteld met 
de straffen bepaald in art. 2, § 1, van 
de wet van 18 feb. 1969 betreffende de 
maatregelen ter uitvoering van de in
ternationale verdragen en akten inza
ke vervoer over de weg, de spoorweg 
of de waterweg, krachtens het K.B. 13 
juli 1984, zoals gewijzigd bij K.B. 10 
nov. 1987 houdende uitvoering van 
voormelde verordening. 

(1) Cass., 21 okt. 1992 (A.C., 1992-93, nr, 677). 
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(THIJS, THIJS CONTAINERS B.V.B.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 6635) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 19 maart 1992 door 
het Hof van Beroep te Gent gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Gerard 
Thijs: 

A. In zoverre de voorziening ge
richt is tegen de beslissing waarbij 
hij tot straf wordt veroordeeld : 

Over het tweede middel, gesteld als 
volgt: schending van artikelen 195 en 
211 van het Wetboek van Strafvordering 
en voor zoveel als nodig 14.2 van de ver
ordening 3821/85 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen, van 20 de
cember 1985 betreffende het controleap
paraat in het wegvervoer (L 370/8 van 31 
december 1985) en 1 en 2, § 1, van de wet 
van 18 februari 1969 betreffende de 
maatregelen ter uitvoering van de inter
nationale verdragen en akten inzake ver
voer over de weg, de spoorweg of de wa
terweg, 

doordat het hof van beroep in de be
streden beslissing eiser hoofdens tenlas
telegging G veroordeelt tot een boete van 
vijftig frank, hem veroordeelt in de kos
ten van het geding en eiseres burger
rechtelijk aansprakelijk stelt voor de 
kosten en de geldboetes waartoe eiser 
werd veroordeeld, tenlastelegging G lui
dende als volgt : « met inbreuk op art. 
14.2 der E.E.G.-verordening 3821/85 van 
20 december 1985 betreffende het contro
leapparaat in het wegvervoer, als werk
gever in eigen naam en als lasthebber 
van de P.V.B.A. Thijs Containers en als 
houder van een voertuig onderworpen 
aan deze E.E.G.-verordening, de registra
tiebladen na het gebruik niet ten minste 
een jaar geordend bewaard te hebben. 
(feiten strafbaar gesteld door artikelen 1 
en 2, § 1 der wet van 18 februari 1969 be
treffende de maatregelen ter uitvoering 
van de internationale verdragen en ak
ten inzake vervoer over de weg, de 
spoorweg of de waterweg) », 

terwijl overeenkomstig artikel 195 van 
het Wetboek van Strafvordering, toepas
selijk in graad van beroep door artikel 
211 ·Van hetzelfde wetboek, ieder veroor-

delend vonnis onder meer de toegepaste 
wetsbepalingen dient te vermelden, dit 
wil zeggen de wetsbepaling(en) die de 
feiten strafbaar stelt en de wetsbepa
ling( en) die de straf oplegt; Bij artikel 
14.2 van de genoemde E.E.G.-verorde
ning nummer 3821/85 van 20 december 
1985, aan de wegvervoersondernemingen 
de verplichting wordt opgelegd de regis
tratiebladen te bewaren; overeenkomstig 
artikel 1 van de wet van 18 februari 1969 
betreffende de maatregelen ter uitvoe
ring van de internationale verdragen en 
akten inzake vervoer over de weg, de 
spoorweg of de waterweg, de Koning bij 
in Ministerraad overlegd besluit, inzake 
vervoer over de weg, de spoorweg of de 
waterweg, aile vereiste maatregelen kan 
treffen ter uitvoering van van verplich
tingen die voortvloeien uit de interna
tionale verdragen en uit de krachtens de
ze genomen internationale akten, over
eenkomstig artikel 2, § 1, van dezelfde 
wet van 18 februari 1969 de overtreding 
van de besluiten die genomen werden bij 
toepassing van artikel 1 van deze wet 
strafbaar worden gesteld; aldus een straf 
wordt gesteld niet op de eventuele over
treding van de bij internationale verdra
gen of akten gestelde verplichtingen, 
doch op de miskenning van de verplich
tingen vervat in de ten uitvoering van 
deze internationale verdragen of akten 
genomen koninklijke besluiten; het Hof 
van beroep in de bestreden beslissing 
nalaat aan te geven welk koninklijk be
sluit uitvoeringsmaatregelen heeft uitge
vaardigd inzake de genoemde E.E.G.-ver
ordening nummer 3821/85 van 20 decem
ber 1985, en derhalve nalaat de bepaling 
van dergelijk koninklijk besluit aan te 
geven waarvan de miskenning de be
straffing overeenkomstig genoemd arti
kel 2, § 1 van de wet van 18 februari 
1969 zou rechtvaardigen, zodat het hof 
van beroep eiser niet wettig uit hoofde 
van tenlastelegging G kon veroordelen, 
minstens het motivieringsvoorschrift van 
artikel 195 van het Wetboek van Straf
vordering miskent (schending van aile in 
de aanhef van het middel aangehaalde 
verdrags- en wetsbepalingen) : 

Overwegende dat luidens artikel 
195, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering, ieder veroordelend 
vonnis de feiten moet vermelden 
waaraan de gedaagden schuldig of 
waarvoor zij aansprakelijk geoor
deeld worden, .de straf, de burger-
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lijke veroordelingen en de toegepas
te wetsbepaling; 

Overwegende dat, naar luid van 
artikel 1 van de wet van 18 februari 
1969 betreffende de maatregelen ter 
uitvoering van de internationale ver
dragen en akten inzake vervoer 
over de weg, de spoorweg of de wa
terweg, de Koning bij in Minister
raad overlegd besluit, inzake ver
voer over de weg, de spoorweg of de 
waterweg, alle vereiste maatregelen 
kan treffen ter uitvoering van de 
verplichtingen die voortvloeien uit 
de internationale verdragen; dat, 
naar luid van artikel 2, § 1, eerste 
lid, van die wet, de overtredingen 
van de besluiten die genomen wer
den bij toepassing van artikel 1 
strafbaar worden gesteld; 

Overwegende dat noch het arrest, 
noch het vonnis waarnaar het ver
wijst, melding maakt van artikel 10 
van het koninklijk besluit van 13 ju
li 1984 (B.S. 4 oktober 1984), zoals 
gewijzigd bij koninklijk besluit van 
10 november 1987 (B.S. 19 december 
1987), dat de overtredingen van de 
E.E.G.-verordening nr. 3821/85 straf
baar stelt, mitsdien de voor de te
lastlegging G toegepaste wetsbepa
ling niet vermeldt; 

Dat het middel gegrond is; 
En overwegende dat voor het ove

rige de substantiele of op straffe 
van nietigheid voorgeschreven 
rechtsvormen in acht zijn genomen 
en de beslissing overeenkomstig de 
wet is gewezen; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre eiser 
wordt veroordeeld voor de telastleg
ging G en in kosten; verwerpt de 
voorziening van eiser voor het overi
ge; verwerpt de voorziening van ei
seres; stelt vast dat de beslissing, 
waarbij eiseres civielrechtelijk aan
sprakelijk wordt verklaard voor de 
geldboete wegens de telastlegging G 
en de kosten van de strafvordering 

waarin Gerard Thijs wordt veroor
deeld, geen bestaansreden meer 
heeft; beveelt dat van dit arrest mel
ding zal worden gemaakt op de kant 
van het gedeeltelijk vernietigde ar
rest; veroordeelt de eisers in drie 
vierde van de kosten en laat de kos
ten voor een vierde ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

16 februari 1992 - 2e kamer- Voorzit
ter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Boes - Gelijkluidende conclusie 
van D'Hoore, advocaat-generaal - Advo
caat: mr. Biitzler. 

Nr. 99 

2e KAMER - 16 februari 1993 

VOORLOPIGE HECHTENIS - HANDHA
VING - BESCHIKKING VAN DE RAADKAMER 
- GELDIGHEIDSDUUR. 

De termijn van een maand gedurende 
dewelke de beschikking van de raad
kamer tot handhaving van de voorlopi
ge hechtenis geldig is, gaat in de dag 
na die van de beschikking (1). (Art. 21, 
§ 6, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.) 

(VAN BEVER) 

ARREST 

(A.R. nr. P.93.022B.N) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 5 februari 1993 gewe
zen door het Hof van Beroe!f te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

(1) Zie Cass., 24 april 1991, A.R. nr. 9053 
(A.C., 1990-91, nr. 444). 
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Over de namens eiseres ingedien
de memorie, waarvan een door de 
griffier van het Hof voor eenslui
dend verklaarde kopie aan dit arrest 
is gehecht en daarvan dee! uit
maakt: 

Overwegende dat geen enkele be
paling van de wet van 20 juli 1990 
zich verzet tegen de toepassing van 
artikel 52 van het Gerechtelijk Wet
hoek, naar luid waarvan de termijn 
wordt gerekend van middernacht tot 
middernacht en vanaf de dag na die 
van de akte of van de gebeurtenis 
welke hem doet ingaan en aile da
gen omvat, ook de zaterdag en de 
zondag en de wettelijke feestdagen; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer t~ Oudenaarde 
die de handhaving van de hechtenis 
beveelt, dagtekent van 22 december 
1992; dat de door artikel 21, § 6, van 
de wet van 20 juli 1990 bepaalde ter
mijn van een maand gedurende de
welke de beschikking tot handha
ving van de voorlopige hechtenis 
geldig is, inging op 23 december 
1992 en verliep op 22 januari 1993 te 
middernacht; 

Overwegende dat de beschikking 
van de raadkamer van 22 januari 
1993 is gewezen binnen de wette
lijke termijn; 

Dat het middel faalt naar recht; 
En overwegende dat de substan

tH\le of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

16 februari 1993 - ze kamer- Voorzit
ter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. De Peuter - Gelijkluidende con
clusie van de h. D'Hoore, advocaat-gene
raal - Advocaten: mrs. A. Van Der 
Steen, Dendermonde, en P. Van 
Eeckhaut, Gent. 

Nr. 100 

ze KAMER - 17 februari 1993 

CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BE
TEKENING - STRAFVORDERING - VOORBA
RIG CASSATIEBEROEP - VERDAGING VAN DE 
ZAAK. 

Niet ontvankelijk is het v66r de eindbe
slissing ingestelde cassatieberoep te
gen een arrest dat uitspraak doet op 
het hager beroep tegen een beslissing 
waarbij de zaak, over de verdaging 
waarvan er betwisting was, naar een 
latere terechtzitting werd verdaagd en 
het tussengeschil bij de zaak zelf ge
voegd werd (1). (Art. 416 Sv.) 

(SIMAR, DESTORDEUR) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 315) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 2 oktober 1992 door 
het Hof van Beroep te Luik gewe
zen; 

I. Op de voorziening van Jean-Ma
rie Simar: 

Overwegende dat het arrest ten 
aanzien van eiser bij verstek is ge
wezen; 

Dat de voorziening v66r het ver
strijken van de gewone verzetter
mijn is ingesteld, mitsdien niet ont
vankelijk is; 

II. Op de voorziening van Robert 
Destordeur : 

Overwegende dat het arrest uit
spraak doet op het hoger beroep 
van eiser tegen de beslissing waar
bij de correctionele rechtbank op de 
terechtzitting van 2 juni 1992 de 
zaak naar een latere terechtzitting 
heeft verdaagd en een tussengeschil 

(1) Zie Cass., 5 april 1989, A.R. nr. 7449 
(A.C., 1988-89, nr. 433) en de noot R.D. 
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bij de zaak zelf heeft gevoegd; dat 
de beslissing van de appelrechters 
geen eindbeslissing is, in de zin van 
artikel 416 van het Wetboek van 
Strafvordering en geen uitspraak 
doet over een bevoegdheidsgeschil; 

Dat de voorziening voorbarig, 
mitsdien niet ontvankelijk is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grond bestaat tot onderzoek van de 
door de eisers aangevoerde midde
len, die geen betrekking hebben op 
de ontvankelijkheid van hun voor
ziening, verwerpt de voorzieningen; 
veroordeelt iedere eiser in de kosten 
van zijn voorziening. 

17 februari 1993 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Simonet -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
eerste advocaat-generaal. 

Nr. 101 

2e KAMER - 17 iebruari 1993 

1° REKENHOF - GRIFFIERS VAN HET RE
KENHOF - ART. 479 SV. - BEPALING NIET 
VAN TOEPASSING. 

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG -
STRAFZAKEN- BEVOEGDHEID -ART. 479 SV. 
- GRIFFIERS VAN HET REKENHOF - BEPA
LING NIET VAN TOEPASSING. 

1 o en 2° De griffiers van het Rekenhof 
zijn geen Jeden van dat hoi in de zin 
van art. 479 Sv. en vallen dus niet on
der toepassing van die bepaling (1). 

(1) Cass., 17 feb. 1975 (A.C., 1975, 674). 

(Art. 479 Sv.; wijzigende bepalingen 
vervat in art. 3 wet 10 okt. 1967, art. 
156, § 3; en art. 42, § 2, wet 3 juni 
1971.) 

(PROCUREUR-GENERAAL BJJ HET HOF VAN CAS
SATIE IN ZAKE RANDOUX) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 385) 

HET HOF; - Gelet op de verde
ring van de procureur-generaal bij 
het Hof van Cassatie, luidend als 
volgt: 

« Aan de tweede kamer van het 
Hof van Cassatie. 

De ondergetekende procureur-ge
neraal, die optreedt met toepassing 
van artikel 442 van het Wetboek van 
Strafvordering, heeft de eer hierbij 
uiteen te zetten dat de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel, bij het op 30 
september 1992 gewezen en in 
kracht van gewijsde gegane vonnis, 
in boger beroep het vonnis van 14 
juli 1992 heeft bevestigd waarbij de 
Politierechtbank te Nijvel, afdeling 
Waver, zich onbevoegd had ver
klaard om kennis te nemen van de 
vervolgingen tegen Randoux, Lu
cien, Jean, Georges, hoofdgriffier 
van het Rekenhof, geboren op 23 ja
nuari 1940 te Etterbeek, wonende te 
Beersel, Grote Baan 63, op grond 
dat hij in zijn hoedanigheid van 
hoofdgriffier van het Rekenhof het 
voorrecht van rechtsmacht geniet 
als bedoeld in artikel 479 van het 
Wetboek van Strafvordering. 

Aangezien de griffiers van het Re
kenhof geen !eden van dat rechtscol
lege zijn in de zin van artikel 479 
van het Wetboek van Strafvorde
ring, vallen zij niet onder de toepas
sing van deze bepaling. De Correc
tionele Rechtbank te Nijvel heeft 
zich dus ten onrechte onbevoegd 
verklaard. 

Om die redenen, vordert de onder
getekende procureur-generaal dat 
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het den Hove mage behagen ge
noemd vonnis van de Correctionele 
Rechtbank te Nijvel te vernietigen 
in het belang van de wet, in zoverre 
het die rechtbank onbevoegd ver
klaart om kennis te nemen van de 
tegen de beklaagde ingestelde ver
volgingen, te bevelen dat van het ar
rest melding zal worden gemaakt op 
de kant van het gedeeltelijk vernie
tigde vonnis en te zeggen dat er 
geen grand is tot verwijzing. 

Brussel, 9 december 1992; 
Voor de procureur-generaal, 

De eerste advocaat-generaal, 
(get.) J. Velu. >>; 

Overwegende dat artikel 479 van 
het Wetboek van Strafvordering be
paalt dat, wanneer een vrederechter, 
een rechter in de politierechtbank, 
een rechter in de rechtbank van eer
ste aanleg, in de arbeidsrechtbank 
of in de rechtbank van koophandel, 
een raadsheer in het hof van beroep 
of in het arbeidshof, een raadsheer 
in het Hof van Cassatie, een magis
traat van het parket bij een recht
bank of een hof, een lid van het Re
kenhof, een lid van de Raad van 
State, van het auditoraat of van het 
coordinatiebureau bij de Raad van 
State, een lid van het Arbitragehof, 
een referendaris bij dat Ho£, een ge
neraal die het bevel voert over een 
divisie, een provinciegouverneur, er
van beschuldigd wordt buiten zijn 
ambt een misdrijf gepleegd te heb
ben dat een correctionele straf mee
brengt, de procureur-generaal bij 
het hof van beroep hem laat dag
vaarden voor dat hof, dat uitspraak 
doet, zonder dat beroep kan worden 
ingesteld; 

Overwegende dat artikel 4 79 van 
het Wetboek van Strafvordering een 
van het gemeen recht afwijkende 
bevoegdheidsregeling invoert, nu 
het, zeals in de memorie van toe
lichting staat, tot doe! heeft « de ras
surer la societe entiere contre l'im
punite de certains fonctionnaires et 
de proteger ceux-ci contre d'injustes 

poursuites »; dat het op beperkende 
wijze moet worden uitgelegd; 

Overwegende dat genoemd arti
kel, waarvan de tekst die thans van 
toepassing is werd vastgesteld bij de 
artikelen 156, § 3, van de wijzigings
bepalingen in artikel 3 van de wet 
van 10 oktober 1967 houdende het 
Gerechte!ijk Wetboek, 42, § 2, van 
de wet van 3 juni 1971 tot wijziging 
van de wetten betreffende de Raad 
van State, en 109 van de wet van 28 
juni 1983, gedeeltelijk de bepalingen 
heeft overgenomen van artikel 10 
van de wet van 20 april 1810 betref
fende de organisatie van de rechter
lijke orde en de rechtsbedeling die 
onder meer bepaalde dat wanneer 
de !eden van het Hof van Cassatie, 
van het Rekenhof en van de keizer
lijke hoven ( ... ) verdacht worden van 
misdrijven, die een correctionele 
straf meebrengen, de keizerlijke ho
ven hiervan kennis nemen volgens 
de wijze voorgeschreven door arti
kel 479 van het Wetboek van Straf
vordering; 

Dat bovenstaande bepaling niet 
van toepassing was op de griffiers 
van de daarin bedoelde rechtscolle
ges, aangezien zij geen I eden van 
die rechtscolleges waren in de zin 
van die tekst, oak a! waren laatstge
noemden niet wettelijk samenge
steld zonder de ambtelijke tussen
komst van de griffier; 

Overwegende dat de draagwijdte 
van die wetsbepaling niet gewijzigd 
werd door de wet van 29 oktober 
1846 op de inrichting van het Reken
hof waarvan artikel 1, laatste lid, 
bepaalt dat de griffiers niet stemge
rechtigd zijn; 

Overwegende dat niet blijkt dat 
voornoemde wet van 10 oktober 1967 
waarbij in artikel 479 van het Wet
hoek van Strafvordering de woorden 
« !eden van het Rekenhof >> werden 
ingelast, aan die woorden een ande
re betekenis heeft gegeven dan die 
welke zij hadden in de wet van 20 
april 1810; dat aldus de interpretatie 
wordt bekrachtigd, volgens welke 
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die woorden geen betrekking heb
ben op de griffiers; 

Overwegende dat de griffiers van 
het Rekenhof niet behoren tot de !e
den van dat hof in de zin van arti
kel 479 van het Wetboek van Straf
vordering en dat die wetsbepaling 
derhalve op hen niet van toepassing 
is; 

Om die redenen, gelet op artikel 
442 van het Wetboek van Strafvor
dering, met aanneming van de gran
den van de vordering, vernietigt het 
aangegeven vonnis, in zoverre het 
de Correctionele Rechtbank te Nij
vel onbevoegd ·verklaart om kennis 
te nemen van de tegen de beklaagde 
ingestelde vervolgingen; beveelt dat 
van dit arrest melding zal worden 
gemaakt op de kant van het vernie
tigde vonnis; zegt dat er geen grand 
is tot verwijziging. 

17 februari 1993 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. Ghislain, waarnemend voor
zitter - Verslaggever: de h. Willems -
Gelijkluidende conclusie van de h. Velu, 
eerste advocaat-generaal. 

Nr. 102 

2e KAMER - 17 februari 1993 

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK 
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN -
GEWETIIGDE VERDENKING - VERZOEK VAN 
DE BEKLAAGDE -ARREST ALVORENS RECHT 
TE DOEN - MEDEDELING AAN HET O.M. -
LAST AAN HET O,M, GEGEVEN OM DE STUK
KEN ONDER BIJVOEGING VAN ZIJN ADVIES IN 
TE ZENDEN. 

Wanneer het Hof van Cassatie meent 
een door de beklaagde ingediend ver
zoek tot verwijzing op grand van ge-

wettigde verdenking niet op staande 
voet te moeten afwijzen of toestaan, 
beveelt het de mededeling van het ver
zoekschrift met de bijlagen aan het 
O.M., dat van de vervolging kennis 
neemt, en gelast het die magistraat de 
stukken onder bijvoeging van een met 
redenen omkleed advies in te zenden 
bij de griffier van het Hoi (1). (Art. 546 
Sv.) 

(PONCELET) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 407) 

HET HOF; - Gelet op het op 21 
december 1992 ter griffie van het 
Hof neergelegde verzoekschrift tot 
onttrekking en verwijzing van de 
zaak op grand van gewettigde ver
denking waarin verzoeker vraagt 
dat onderzoeksrechter J.M. Conne
rotte te Neufchateau niet Ianger zou 
worden belast met het onderzoek in 
de zaak nr. 62/92 van zijn kabinet 
(dossier nr. 43.12.297/92 in de noti
ties van het parket van de procu
reur des Konings te Neufchateau) 
en dat de zaak zou worden verwe
zen naar de onderzoeksrechter van 
een andere rechtbank van eerste 
aanleg; 

Overwegende dat het Hof meent 
dit verzoek niet op staande voet te 
moeten toestaan of afwijzen; dat 
toepassing moet worden gemaakt 
van artikel 546 van het Wetboek van 
Strafvordering; 

Om die redenen, beveelt, alvorens 
recht te doen, de mededeling van 
het verzoekschrift met zijn bijlagen 
aan de procureur des Konings te 
Neufch&teau, die van de vervolging 
kennis neemt, en gelast die magis
traat die stukken binnen de termijn 
van een maand vanaf die dag in te 
zenden bij de griffie van het Hof on-

(1) Cass., 16 dec. 1919 (Bull. en Pas., 1920, I, 
11), en 31 okt. 1960 (ibid., 1961, I, 234). 
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der bijvoeging van een met redenen 
omkleed advies over het verzoek tot 
verwijzing. 

17 februari 1993 - 2'" kamer - Voor
zitter: de h. Stranard, eerste voorzitter 
- Verslaggever: de h. Fischer - Gelijk
luidende conclusie van de h. Velu, eerste 
advocaat-generaal - Advocaat: mr. Van 
Ommeslaghe. 

Nr. 103 

1 e KAMER - 18 februari 1993 

1° BESTENDIGE DEPUTATIE - TOE
ZICHT - GEMEENTERAAD - BESLUIT 
GOEDKEURING - DRAAGWIJDTE. 

2° GEMEENTE - AANBESTEDING - TOE
ZICHT - BESTENDIGE DEPUTATIE - GEEN 
GOEDKEURING - GEVOLG. 

3° OVEREENKOMST - RECHTEN EN VER
PLICHTINGEN VAN PARTIJEN - TUSSEN PAR
TIJEN - VOORW AARDELIJKE VERBINTENIS -
OPSCHORTENDE VOORWAARDE - NOG NIET 
VERVULDE VOORWAARDE - GEVOLG. 

4° VERBINTENIS - VOORWAARDELIJKE 
VERBINTENIS - OPSCHORTENDE VOORW AAR
DE - NOG NIET VERVULDE VOORWAARDE -
GEVOLG. 

5° VORDERING IN RECHTE - BURGER
LIJKE ZAKEN - OORZAAK - FOUT BUITEN 
OVEREENKOMST - BESLISSING - GROND
SLAG - FOUT UIT OVEREENKOMST - WET
TIGHEID - VOORWAARDE. 

6° VONNISSEN EN ARRESTEN - BUR
GERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - VORDE
RING IN RECHTE - OORZAAK - FOUT BUI
TEN OVEREENKOMST - BESLISSING -
GRONDSLAG - FOUT UIT OVEREENKOMST -
WEITIGHEID - VOORWAARDE. 

7° RECHTBANKEN BURGERLIJKE ZA-

KEN - ALGEMEEN - VORDERING IN RECHTE 
- OORZAAK - FOUT BUITEN OVEREEN
KOMST - BESLISSING - GRONDSLAG -
FOUT UIT OVEREENKOMST - WETI'IGliEID -
VOORWAARDE. 

1 o en 2° Het toezicht van de bestendige 
deputatie op de besluiten van de ge
meenteraden heeft geen invloed op het 
bestaan of de geldigheid van de hande
Jingen van de Jagere overheid, doch 
enkel op de uitvoerbaarheid ervan; zo
lang de toezichthoudende overheid die 
handeling niet heeft goed- of afge
keurd, bestaat zij en doet zij tussen 
partijen rechten en verplichtingen ont
staan, zodat als de ene partij haar ver
bintenissen niet nakomt, zij jegens de 
andere gehouden is tot schadevergoe
ding (1). (Art. 77, eerste lid, 7", Ge
meentewet.) 

3o en 4o De overeenkomst met een ver
bintenis onder een opschortende voor
waarde bestaat zolang de voorwaarde 
niet is vervuld, oak al is de uitvoering 
van de verbintenis opgeschort; zij doet 
tussen partijen rechten en verplichtin
gen ontstaan en de partij die haar ver
bintenissen niet nakomt, kan tot scha
devergoeding zijn gehouden (2). (Art. 
1181 B.W.) 

5o, 6° en 7° Onder voorbehoud van in
achtneming van het recht van verdedi
ging, wordt de oorzaak van de vorde
ring door de rechter niet geschonden, 
wanneer deze beslist dat een partij 
een con tractuele lout heeft begaan, 
oak a! was de andere partij, in haar 
conclusie, van oordeel dat de handels
wijze van de eerste partij slechts de 
aquilische aansprakelijkheid van die 
partij meebracht, voor zover de beslis
sing niet is gegrond op andere rechts
feiten dan die waarop de vordering 
was gegrond (3). (Art. 807 en 1138, 2", 
Ger.W.) 

(1) en (2) Zie Cass., 5 juni 1981, A.R. nr. 3023 
(A.C., 1980-81, nr. 576) met concl. adv.-gen, Le
naerts, in R. W., 1981-1982, kol. 245; noot 
X. Dieux in Adm. pub!., 1984, blz. 145; noot J. 
Herbots, in R.C.J.B., 1983, blz. 207, nr. 4. 

(3) Zie Cass., 22 dec. 1983, A.R. nr. 3779 
(A.C., 1983-84, nr. 219), 10 mei 1985, A.R. nr. 
4532 {ibid., 1984-85, nr, 544), 27 juni 1988, A.R. 
nr. 6176 (ibid., 1987-88, nr, 666) met concl. adv.-

(Zie vel'volg noot op volgende biz.) 
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(STAD LUIK T. FRANCOIS MOREAU N.V.) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9314) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 13 juli 1990 door het 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 1134, 1149, 1150, 1382, 1383, 1384 
van het Burgerlijk Wetboek, 77.7°, 81, 
90.2° van de Gemeentewet van 30 maart 
1836 v66r de wijziging ervan door de 
wet ~an 14 juli 1976 die op 1 januari 1978 
in werking is getreden (koninklijk be
sluit van 22 april1977, art. 58), 11 van de 
wet van 4 maart 1963 betreffende het 
sluiten van overeenkomsten voor reke
ning van de Staat, 97 van de Gron~wet, 
schending van het algemeen begmsel 
van het recht van verdediging en van 
het beginsel van de autonomie van ~e 
procespartijen, en, voor zoveel nod1g, 
van de artikelen 702, 807 en 1138, 2°, van 
het Gerechtelijk Wetboek, 

doordat het bestreden arrest, met ver
wijzing naar het arrest van 4 mei 1990 
van het Hof van Beroep te Luik waarbij 
de heropening van de debatten werd be
volen en dat zelf gegrond was op de uit
eenzetting van de feiten vervat in het op 
21 oktober 1981 door de Burgerlijke 
Rechtbank te Luik in eerste aanleg ge
wezen vonnis, vaststelt dat « de gemeen
teraad van (eiseres) op 23 juni 1975 be
slist in de rue du Pom;ay een gebouw op 
te richten bestemd voor de diensten van 
volksgezondheid ( ... ); het college van bur
gemeester en schepenen, onder voorbe
houd van bekrachtiging door de gemeen
teraad, die wordt gegeven op 23 februari 
1976, de toewijzing van perceel I aan 
(verweerster) op 31 december 1975 goed
keurt; (verweerster) dezelfde dag beri?ht 
krijgt dat het dossier van de aannemmg 
dat haar, onder voorbehoud van goed
keuring, voordraagt als aannemer van 

(Vervolg noot van vorige biz.} 
gen. Lenaerts; E. Krings, « Het Ambt van de 
Rechter bij de Ieiding van Rechtsgeding ))' 
plecht. openingsrede van proc.-gen, Krings 
v66r het Hof van 1 sept. 1983, A.C., 1983-84, 
nrs. 13 tot 17, 28 tot 31; J.R. RAuws, « Het 
ambtshalve aanvullen van de rechtsgrond en 
de autonomie van de partijen "• R. W., 1985-86, 
kol. 2215 e.v.; J. VAN COMPERNOLLE, « L'office 
du juge et le fondement de Ia demande "• 
R.C.J.B., 1982, biz. 14 e.v. 

perceel I, aan de hogere overheid zal 
worden voorgelegd en dat de opdracht 
pas na kennisgeving van de goedkeuring 
geacht zal worden aan haar toegewezen 
te zijn; het dossier met het voorontwerp 
van de aanneming tevoren op 29 decem
ber was toegezonden aan de provincie
gouverneur voor goedkeuring en subsi
diE~ring door de bevoegde hogere over
heid; het dossier van de aanbesteding op 
zijn beurt werd toegezonden op 23 fe
bruari 1976; de gemeenteraad op 28 no
vember 1977 vaststelt dat de cornmissie 
voor monumenten en landschappen over 
het antwerp een ongunstig advies heeft 
uitgebracht en dat het niet beantwoordt 
aan de ministeriE'lle normen voor optima
le subsidiering; (de gemeenteraad besluit 
af te zien van het antwerp en geen ge
volg te geven aan de aanbesteding ( ... ); 
de goedkeuring (machtiging) als bedoeld 
in artikel 77.7° van de Gemeentewet 
blijkbaar pas werd vereist op 29 decem
ber 1975 en niet gegeven schijnt te 
zijn », het bestreden arrest vervolgens 
beslist dat eiseres een fout heeft begaan 
die « de oorzaak is van de schade die 
(verweerster) geleden heeft, doordat zij 
de litigieuze overheidsopdracht niet ge
kregen heeft; dat de schadevergoeding 
van (verweerster) de gehele schade moet 
dekken die het gevolg is van het verlies 
van die opdracht ( ... ) en dat (verweer
ster) recht heeft op alle bedragen die zij 
door de aanneming had kunnen verdie
nen », op grand dat « de goedkeuring 
door de toezichthoudende overheid een 
opschortende voorwaarde is waarvan de 
eventuele uitvoering van de getoetste ak
te afhangt ( ... ); dat de overeenkomst die 
een onder opschortende voorwaarde aan
gegane verbintenis bevat, bestaat zolang 
de voorwaarde niet is vervuld, zelfs als 
de uitvoering van de verbintenis is opge
schort; dat zij dus rechten en verplichtin
gen tussen de partijen doet ontstaan en 
de partij die haar verbintenissen niet na
komt schadevergoeding kan verschuldigd 
zijn; ( ... ) dat, indien de schuldenaar de 
vervulling van de voorwaarde verhindert 
hij in beginsel gehouden is alsof de voor
waarde was vervuld »; dat het eerste ar
tikel van het bestek, dat artikel 11 van 
de wet van 4 maart 1963 overneemt, 
nochtans bepaalde dat « de stad zich het 
recht voorbehoudt om slechts een gedeel
te van de aanneming te bestellen of geen 
enkel gevolg te geven aan die aanbeste
ding en een nieuwe uit te schrijven »; 
dat, krachtens die bepaling, eiseres « het 
recht had af te zien van de eerste aanbe
steding en een andere te beginnen », 
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maar dat « die beslissing wel gegrond 
diende te zijn op inhoudelijk juiste en 
wettelijk toelaatbare redenen »; dat uit 
de vergelijking tussen het eerste en het 
tweede bouwontwerp volgt dat « oak al 
werd onder meer wegens bepaalde op
merkingen van de Koninklijke Commis
sie voor Monumenten en Landschappen 
besloten tot bepaalde wijzigingen ( ... ), 
het volledig mogelijk en normaal was de 
werken door (verweerster) te doen uit
voeren en van haar te eisen dat zij met 
die wijzigingen rekening hield; ( ... ) dat 
aldus te dezen blijkt dat de beslissing 
van (eiseres) om zonder meer af te zien 
van de eerste aanbesteding, niet gegrond 
was op inhoudelijk juiste en wettelijk 
toelaatbare redenen », 

terwijl, eerste onderdeel, krachtens ar
tikel 77, 7o, van de Gemeentewet van 30 
maart 1836, de goedkeuring van de be
stendige deputatie vereist is voor de be
sluiten van de gemeenteraad over de 
bouwontwerpen, dat uit de processtuk
ken blijkt dat het besluit van 23 juni 
1975 van de raad over het bouwontwerp 
niet is goedgekeurd; dat bij onstentenis 
van goedkeuring van dat besluit het col
lege van burgemeester en schepenen, dat 
krachtens artikel 90, 2°, van bovengen
omede wet bevoegd is voor de uitvoering 
van de gemeenteraadsbesluiten, niet ge
machtigd is om de toewijzing te doen; 
daaruit volgt dat eiseres niet bekwaam 
was om de voorgenomen overeenkomst 
te sluiten en dat zij verplicht was af te 
zien van de begonnen procedure; krach
tens artikel 11 van de wet van 4 maart 
1963 betreffende het sluiten van overeen
komsten voor rekening van de Staat 
waarvan de inhoud is overgenomen in 
artikel 1 van het bestek van de litigieuze 
overeenkomst, de voor het sluiten van de 
overeenkomst bevoegde overheid de mo
gelijkheid heeft af te zien van de proce
dure en een nieuwe te beginnen; dat bij 
onstentenis van goedkeuring van het be
sluit van 23 juni 1975, « geen voor het 
sluiten van de overeenkomst bevoegde 
overheid )) in de zin van die bepaling be
stand; waaruit volgt dat het bestreden 
arrest, door te beslissen dat eiseres, ge
let op de artikelen 11 van de wet van 4 
maart 1963 en 1 van het bestek, een fout 
heeft begaan door van de aanbesten
dingsprocedure af te zien om inhoudelijk 
onjuiste en wettelijk niet toelaatbare re
denen, de artikelen 77, 7°, 90, 2o van de 
Gemeentewet van 30 maart 1836, 11 van 
de wet van 4 maart 1963 en 1134 van het 
Gerechtelijk Wetboek heeft geschonden; 

tweede onderdeel, eiseres, nu zij toe
gaf een fout te hebben begaan door van 
de aanbestedingsprocedure af te zien om 
inhoudelijk onjuiste en wettelijk niet toe
laatbare redenen, verplicht was de scha
de te vergoeden die ten aanzien van ver
weerster vaststond; zo het arrest aldus 
moet worden uitgelegd dat het zou heb
ben beslist dat die fout niet van contrac
tuele aard was, het verlies van de over
eenkomst voor verweerster niet zeker 
was; dat immers, zolang de overeen~ 
komst niet is gesloten, zelfs onder op
schortende voorwaarde, de voor het slui
ten ervan bevoegde overheid de moge
lijkheid heeft van de procedure af te 
zien, voor zover haar beslissing gegrond 
is op inhoudelijk juiste en wettelijk toe
laatbare redenen; zo de administratie 
een fout begaat door om andere redenen 
van de procedure af te zien, de gegadig
de aannemer een kans verliest op de 
gunning van de opdracht; de te vergoe
den schade bijgevolg niet bestaat in de 
derving van de winst waarop gerekend 
werd, maar in de derving van de kans op 
winst; waaruit volgt dat het bestreden 
arrest, door te beslissen dat de fout van 
eiseres, die in die uitlegging van buiten
contractuele aard is, aan verweerster de 
litigieuze overeenkomst heeft ontnomen 
dat zij bijgevolg vergoeding moet krijgen 
voor « aile bedragen die ze door de aan
neming had kunnen verdienen », de arti
kelen 1149, 1150, 1382 en 1383 van het 
Burgerlijk Wetboek schendt; 

derde onderdeel, zo het arrest aldus 
moet worden uitgelegd dat het beslist 
dat, in zoverre de overeenkomst is geslo
ten onder de opschortende voorwaarde 
van goedkeuring door de toezichthouden
de overheid, eiseres een fout heeft be
gaan door af te zien van de aanbeste
dingsprocedure en dat zij bijgevolg con~ 
tractueel aansprakelijk was, het arrest 
de oorzaak heeft gewijzigd van de verde
ring van verweerster, die in haar appel
conclusie uitdrukkelijk had verklaard 
« zich niet te beroepen ( ... ) op de contrac
tuele grondslag die zij oorspronkelijk 
aan haar rechtsvordering had gegeven » 
en zich uitsluitend te baseren op de aqui
liaanse aansprakelijkheid van eiseres 
« aangezien zij klaarblijkelijk een fout 
had begaan door een valse schijn te wek
ken die het gewettigde vertrouwen van 
de inschrijvers misleidde » ( miskenning 
van het beginsel van de autonomie van 
de procespartijen en, voor zoveel nodig, 
schending van de artikelen 702, 807 en 
1138, 2°, van het Gerechtelijk Wetboek); 
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het arrest in die uitlegging bovendien teM 
genstrijdig is, in zoverre het beslist dat 
eiseres een fout heeft begaan door van 
de aanbestedingsprocedure af te zien; 
het bestaan van die fout immers veron
derstelt dat de aanbestedingsprocedure 
niet is voltooid dus dat de overeenkomst 
nag niet werkelijk is gesloten, zelfs niet 
onder opschortende voorwaarde; het be
streden arrest bijgevolg, door te beslis
sen dat eiseres contractueel aansprake
lijk is, maar dat de haar verweten fout 
van buitencontractuele aard is, tegen
strijdig is (schending van artikel 97 van 
de Grondwet); 

vierde onderdeel, zo uit de bovenaan
gehaalde motieven van het arrest niet 
met zekerheid kan worden afgeleid dat 
het moet worden uitgelegd zoals is uit~ 
eengezet in het tweede of derde onder
dee! van het middel, de motivering van 
het hof van beroep niet op haar wettig
heid kan worden getoetst (schending van 
artikel 97 van de Grondwet en, voor zo
veel nodig, van de overige in het middel 
aangegeven bepalingen) : 

Overwegende dat uit de vermel
dingen van het bestreden arrest, 
waarin is verwezen naar de motiver
ing van een vorig arrest van 4 mei 
1990 en naar de beslissing van de 
eerste rechter, blijkt dat de gemeen
teraad van eiseres op 23 juni 1975 
beslist heeft een gebouw op te rich
ten bestemd voor de diensten van 
volksgezondheid, dat verweerster 
door het college van burgemeester 
en schepenen bij besluit van 31 de
cember 1975, dat op 23 februari 1976 
door de gemeenteraad werd be
krachtigd, voorlopig tot aannemer 
werd aangewezen onder voorbehoud 
van de goedkeuring hiervan door de 
bestendige deputatie, dat de ge
meenteraad op 28 november 1977 
besliste van het ontwerp af te zien, 
maar dat het uiteindelijk, na bepaal
de wijzigingen, werd toegewezen 
aan een andere aannemer; dat die 
aanbesteding werd goedgekeurd 
door de bestendige deputatie en dat 
de beide aanbestedingen in niets 
van elkaar verschilden; 

Dat het bestreden arrest beslist 
dat eiseres, door af te zien van de 
eerste aanbesteding en een tweede 
te beginnen zonder zich daardoor te 

kunnen beroepen op inhoudelijk 
juiste en wettelijk toelaatbare rede· 
nen, een fout heeft begaan en aan 
verweerster schade heeft berok
kend, door haar de litigieuze op
dracht niet te gunnen; 

Wat het eerste onderdeel betreft : 
Overwegende dat dat het onder

dee! in hoofdzaak betoogt dat, bij 
ontstentenis van goedkeuring van 
het besluit van 23 juni 1975, de ge
meenteraad van eiseres niet be
kwaam was om de voorgenomen 
overeenkomst te sluiten en verplicht 
was af te zien van de begonnen pro
cedure van aanbesteding; 

Overwegende dat artikel 77, eer
ste lid, 7°, van de wet van 30 maart 
1836 bepaalt dat de goedkeuring van 
de bestendige deputatie vereist is 
voor de besluiten van de gemeente
raad over de ontwerpen van oprich
ting, grove herstellingen en sloping 
van gemeentegebouwen; 

Overwegende dat de goedkeuring 
geen invloed heeft op het bestaan of 
de geldigheid van de handeling van 
de lagere overheid, doch enkel op de 
uitvoerbaarheid ervan; dat, zolang 
de toezichthoudende overheid die 
handeling niet heeft goed- of afge
keurd, zij bestaat en tussen de par
tijen rechten en verplichtingen doet 
ontstaan, zodat als een partij haar 
verbintenissen niet nakomt zij je
gens de andere gehouden is tot 
schadevergoeding; 

Overwegende dat het bestreden 
arrest overweegt, enerzijds, dat de 
goedkeuring door de toezichthou
dende overheid dezelfde gevolgen 
heeft als een opschortende voor
waarde, dat, zolang de voorwaarde 
niet is vervuld, de handeling van de 
lagere overheid rechtsgeldig en vol
ledig is, en dat enkel de uitvoering 
ervan is opgeschort, dat die hande
ling derhalve tussen de partijen 
rechten en verplichtingen doet ont
staan en dat, als de schuldenaar van 
de onder voorwaarde aangegane 
verbintenis de vervulling van die 
voorwaarde verhindert, hij gedwon
gen kan worden tot vergoeding van 
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de door de schuldeiser geleden scha
de en, anderzijds, dat, oak al had ei
seres op grand van artikel 1 van het 
bestek van de voorgenomen aanne
ming het recht af te zien van de 
begonnen procedure van aanbeste
ding en een nieuwe te beginnen, die 
beslissing enkel mogelijk was mits 
ze was gegrond op juiste en wette
lijk toelaatbare redenen, hetgeen 
naar het oordeel van het hof van be
roep te dezen niet het geval was; 

Dat het hof van beroep door die 
overwegingen zijn beslissing dat ei
seres een fout heeft begaan door af 
te zien van de procedure van aanbe
steding naar recht verantwoordt; 

Wat bet tweede onderdeel betreft: 

Overwegende dat bet bestreden 
arrest overweegt dat « de tussen 
partijen gesloten overeenkomst » is 
gesloten onder de opschortende 
voorwaarde van goedkeuring door 
de bestendige deputatie, dat die 
voorwaarde « de uitvoering en niet 
de totstandkoming van de overeen
komst tussen de partijen opschort » 
en dat de fout die het aan eiseres 
verwijt « de oorzaak is van de scha
de die (verweerster) geleden heeft 
doordat zij de litigieuze opdracht 
niet bekomen heeft »; 

Dat uit die overwegingen blijkt 
dat het hof van beroep eisers con
tractueel aansprakelijk heeft ver
klaard; 

Dat bet onderdeel berust op een 
onjuiste lezing van het bestreden ar
rest; 

Wat bet derde onderdeel betreft : 
Overwegende dat bet onderdeel 

vooreerst aan het bestreden arrest 
verwijt dat het de oorzaak van de 
vordering wijzigt door te beslissen 
dat eiseres contractueel aansprake
lijk is, terwijl verweerster in haar 
appelconclusie haar vordering uit
sluitend op de aansprakelijkheid 
buiten overeenkomst had gegrond; 

Overwegende dat bet aan de rech
ter staat om, met inachtneming van 
bet recht van verdediging en zonder 

bet onderwerp en de oorzaak van de 
vordering te wijzigen, de rechtsre
gels op grond waarvan hij uitspraak 
doet, toe te passen op de regelmatig 
aan zijn oordeel onderworpen feiten, 
mits hij geen geschil opwerpt waar
van bet bestaan door de conclusie 
van de partijen wordt uitgesloten; 

Overwegende dat verweerster 
weliswaar in haar appelconclusie 
van oordeel was dat de handelswijze 
van eiseres haar aquiliaanse aan
sprakelijkheid meebracht, maar dat 
zij zich voor de rechtbank van eer
ste aanleg had beroepen op de re
gels van de contractnele aansprake
lijkheid; 

Overwegende evenwel dat ver
weerster zowel in boger beroep als 
in eerste aanleg haar vordering tot 
schadevergoeding gegrond heeft op 
de fout die eiseres zou hebben be
gaan door haar bet bouwontwerp 
met de uitvoering waarvan zij haar 
had belast niet te gunnen; 

Overwegende dat bet hof van be
roep, door uitspraak te doen zoals 
bet middel weergeeft, op bet geschil 
de rechtsregels heeft toegepast die 
volgens het hof de betrekkingen tus
sen de partijen regelden, zonder zijn 
beslissing te gronden op andere 
rechtsfeiten dan die waarop de vor
dering was gegrond en, derhalve, 
zonder de oorzaak ervan te wijzigen; 

Overwegende voor bet overige dat 
bet arrest, nu het oordeelt dat het 
besluit van 23 juni 1975 een geldige 
en volledige rechtshandeling is en 
dat enkel de uitvoering ervan opge
schort was tot de goedkeuring ervan 
door de toezichthoudende overheid, 
zonder door tegenstrijdigheid te zijn 
aangetast, beslist dat eiseres con
tractueel aansprakelijk is; 

Wat het vierde onderdeel betreft : 
Overwegende dat uit het antwoord 

op het tweede onderdeel blijkt dat 
bet hof van beroep eiseres contrac
tueel aansprakelijk heeft verklaard; 

Dat bet middel niet kan worden 
aangenomen; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiseres in 
de kosten. 

18 februari 1993 - te kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Parmentier - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Piret, ad
vocaat-generaal Advocaten: mrs. 
Btitzler en Kirkpatrick. 

Nr. 104 

1• KAMER - 18 februari 1993 

1° OPENBARE ORDE 
ARTI. 6 EN 6BIS, 

2° ARB!TRAGEHOF 

GRONDWET, 

PREJUDICiif:LE 

VMAG - HOF VAN CASSATIE - VERPLICH
TING. 

3° PREJUDIC!EEL GESCHIL - cAssA
TIEMIDDEL - VMAG BEDOELD IN ART. 26 
BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF. 

4° AFSTAMMING - OVERSPELIG KIND -
ERFENIS - CASSATIEMIDDEL - ONVERENIG
BAARHEID VAN ART. 756 (OUD) B.W. MET 
ARTI'. 6 EN 6BIS - PREJUDICI:i!:LE VRAAG -
ARBITRAGEHOF. 

5° ERFENISSEN - OVERSPELIG KIND -
CASSATIEMIDDEL - ONVERENIGBAARHEID 
VAN ART. 756 (OUD) B.W. MET ARTI. 6 EN 6BIS 
GW. - PREJUDICI:i!:LE VRAAG - ARBITRAGE
HOF. 

1 o De artt. 6 en 6bis Gw. raken de open
bare orde (!). 

(1) Zie Cass., 26 sept. 1991, A.R. nr. 9004 
(A.C., 1991-92, nr. 49). 

2°, 3°, 4° en 5o Indien in een ca.ssatiemid
del wordt aangevoerd dat het oude art. 
756 B. W., gelet op art. 107 wet van 31 
maart 1987, onverenigbaar is met de 
artt. 6 en 6bis Gw. wat de erfenisrech
ten van een overspelig kind betreft, 
stelt het Hoi een prejudiciiHe vraag 
aan het Arbitragehof (2). 

{M ... T. V.,, E.A.) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9459) 

RET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 29 april 1991 door bet 
Hof van Beroep te Luik gewezen; 

Gelet op het uittreksel van het 
cassatieberoep, waarvan een eens
luidend verklaard afschrift aan dit 
arrest is gehecht; 

Over de door de tweede verweer
ster opgeworpen grand van niet-ont
vankelijkheid : het middel is nieuw 
in zoverre het gegrond is op de arti
kelen 6 en 6bis van de Grondwet: 

Overwegende dat de artikelen 6 
en 6bis van de Grondwet, die elke 
willekeurige discriminatie verbie
den, bepalingen zijn die de openba
re orde raken; 

Dat de grand van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over het middel : 

Overwegende dat volgens artikel 2 
van het Burgerlijk Wetboek, de wet 
aileen voor het toekomende beschikt 
en geen terugwerkende kracht 
heeft; dat overeenkomstig die bepa
ling de erfenisrechten geregeld wor
den door de wet die bij het openval
len van de nalatenschap van kracht 
is, te de zen op 10 j anuari 1984; 

(2) Zie Cass., 2 maart 1990, A.R. nr. 6583 
(A.C., 1989·90, nr. 402). 
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Overwegende dat op die datum ar
tikel 756 van het Burgerlijk Wet
hoek van toepassing was krachtens 
hetwelk natuurlijke kinderen geen 
erfgenaam zijn en enkel de erkende 
natuurlijke kinderen rechten heb
ben op de goederen van hun overle
den vader of moeder; 

Overwegende dat in het middel 
wordt betoogd dat artikel 756 van 
het Burgerlijk Wetboek, zoals het te 
dezen wordt toegepast, strijdig is 
met de artikelen 6 en 6bis van de 
Grondwet; 

Overwegende dat het Arbitrage
hoi, overeenkomstig artikel 26 van 
de bijzondere wet op het Arbitrage
hoi van 6 januari 1989, bij wijze van 
prejudiciEHe beslissing, uitspraak 
doet bij wege van arrest op vragen 
omtrent inzonderheid de schending 
door een wet van de artikelen 6 en 
6bis van de Grondwet; 

Om die redenen, houdt de uit
spraak aan tot het Arbitragehof, bij 
wijze van prejudicHHe beslissing, 
over de volgende vraag uitspraak 
heeft gedaan : Zijn de artikelen 756 
van het Burgerlijk Wetboek en 107 
van de wet van 31 maart 1987 tot 
wijziging van een aantal bepalingen 
betreffende de afstamming strij dig 
met artikel 6 of met artikel 6bis van 
de Grondwet, in zoverre die artike
len 756 en 107 de in overspel ver
wekte kinderen uisluiten uit de erfe
nis van hun vader, wanneer die 
erfenis op 10 januari 1984 is openge
vallen? 

18 februari 1993 - 1 e kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
Juidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Draps 
en Delahaye. 

Nr. 105 

1 e KAMER - 18 februari 1993 

SCHENKINGEN EN TESTAMENTEN -
SCHENKWG - ONDANKBAARHEID - HER
ROEPING - EIS - TERMIJN - VERTREKPUNT 
- VORDERING TOT ECHTSCHEIDING. 

De vordering tot echtscheiding op grand 
van bepaalde feiten die door de echtge
note, de schenkster, tegen haar echtge
noot, de begiftigde, wordt ingesetld is 
gelijk te stellen met de eis tot herroe
ping van de schenking, wegens on
dankbaarheid, in de zin van art. 957 
B. W, Juidens hetwelk de eis moet wor
den ingesteld binnen een jaar, te reke
nen van de dag van het misdrijf waar
van de schenker de begiftigde besch ul
digt, of van de dag waarop het misdrijf 
de schenker bekend kon zijn (1). (Artt. 
299 en 957 B.W.) 

(G ... A .... T. G ... C ... , C ... R .. ) 

ARREST ( vertaJing) 

(A.R. nr. 9552) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 24 september 1991 
door het Hof van Beroep te Brussel 
gewezen; 

Over het eerste middel: schending van 
artikel 957 van het Burgerlijk Wetboek, 

doordat het arrest vaststelt « dat het 
vonnis van de correctionele rechtbank 
als periode van het misdrijf de tijdsspan
ne tussen 22 maart 1983 en 20 februari 
1985 in aanmerking neemt »; dat het ver
volgens beslist dat « de eis tot herroe
ping (van de schenking wegens ondank
baarheid) door de schenker is ingesteld 
op dezelfde dag als de vordering tot echt
scheiding, dus binnen de bij artikel 957 
van het Burgerlijk Wetboek bepaalde 
termijn, zelfs als het einde van de door 
de correctionele rechtbank inaanmer
kinggenomen periode van het misdrijf 
als het begin van de termij n moest wor
den beschouwd », op grond dat « gelet op 
artikel 299 van het Burgerlijk Wetboek, 

(1) DE PAGE, dl. I, nr. 667, b; F. LAURENT, 
Pl'incipes de droit civil, XIII, nr 36; Pandectes 
belges, Vo, Donations entre vifs, nl- 649. 
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de vordering tot echtscheiding op grand 
van overspel het instellen van de eis tot 
herroeping wegens ondankbaarheid im
pliceert (De Page, Traite, VIII, boek I, nr. 
667; Luik, 12 februari 1958, Jur. Liege, 
1957-58, 201); dat immers aangezien, be
halve in geval van echtscheiding door 
onderlinge toestemming, de echtgenoot 
tegen wie de echtscheiding is toegestaan, 
automatisch alle voordelen verliest die 
de andere echtgenoot hem verleend had, 
de echtgenoot, door een dergelijke verde
ring, in te stellen, impliciet doch onmis
kenbaar de herroeping eist van alle door 
hem aan zijn echtgenoot verleende voor
delen, waaronder, zoals te dezen, de 
schenkingen onder levenden; dat het dus 
onjuist is, zoals eiser, te beweren, dat 
" mevrouw HeUma Stanislawiack tij dens 
haar leven geen eis tot herroeping van 
de schenking heeft ingesteld ... " of " dat 
zij in september 1985 nog altijd geen 
rechtsvordering die haar persoonlijk toe
kwam had ingesteld" », 

terwijl, krachtens artikel 957, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek de eis 
die de schenker op straffe van verval 
van zijn recht om zich op de ondank
baarheid van de begiftigde te beroepen 
moet instellen binnen een j aar te reke
nen van de dag van het misdrijf waar
van hij de begiftigde beschuldigt, of van 
de dag waarop het misdrijf hem bekend 
kon zijn, de eis tot herroeping wegens 
ondankbaarheid is; dat die eis niet door 
een andere rechtsvorm, zoals het instel
len van een vordering tot echtscheiding, 
kan worden vervangen, zelfs als die vor
dering, bij toewijzing ervan, tot hetzelfde 
resultaat kan leiden; de rechtsvordering, 
krachtens artikel 957, tweede lid, van het 
Burgerlijk Wetboek, voor de erfgenamen 
enkel openstaat in het geval dat zij door 
de schenker is ingesteld of deze overle
den is binnen een jaar van het misdrijf; 
het arrest dus, in zoverre het beslist dat 
de eis tot herroeping door de schenker is 
ingesteld op dezelfde dag als de vorde
ring tot echtscheiding, zodat de verweer
ders aldus over de rechtsvordering van 
hun rechtsvoorganger beschikten, artikel 
957 van het Burgerlijk Wetboek ~hendt: 

Overwegende dat artikel 957 van 
het Burgerlijk Wetboek bepaalt : 
« de eis tot herroeping wegens on
dankbaarheid moet ingesteld wor
den binnen een jaar, te rekenen van 
de dag van het misdrijf waarvan de 
schenker de begiftigde beschuldigt, 

of van de dag waarop het misdrijf 
de schenker bekend kon zijn. Die 
herroeping kan niet gevorderd wor
den door de schenker tegen de erf
genamen van de begiftigde, noch 
door de erfgenamen van de schen
ker tegen de begiftigde, tenzij, in dit 
laatste geval, de eis reeds door de 
schenker was ingesteld, of deze 
overleden is binnen het jaar van het 
misdrijf »; 

Overwegende dat die wetsbepa
ling de termijnen grondt op een ver
moeden van vergiffenis; 

Overwegende dat het arrest vast
stelt dat (de moeder van de verweer
ders) « op 17 september 1984 een 
verzoek tot echtscheiding indient op 
grand van artikel 231 van het Bur
gerlijk Wetboek en als grove beledi· 
ging het concubinaat (van eiser) 
aanvoert ... »; 

Overwegende dat het instellen 
van de vordering tot echtscheiding 
noodzakelijkerwijze impliceert dat 
de schenkster haar echtgenoot geen 
vergiffenis geschonden had; dat, zo 
het recht van de erfgenamen om de 
herroeping te eisen zou worden on
derworpen aan de voorwaarde dat 
de schenkster zelf een dergelijke eis 
tot herroeping, los van de vordering 
tot echtscheiding, had ingesteld. ar
tikel 299 van het Burgerlijk Wet
hoek naar luid waarvan, behalve in 
geval van onderlinge toestem1ning, 
de echtgenoot iegen wie de echt
scheiding, op welke grand ook, is 
toegestaan, alle voordelen verliest 
die de andere echtgenoot hem, het
zij bij hun huwelijkscontract, hetzij 
sinds het aangaan van het huwelijk, 
verleend heeft, elke betekenis zou 
verliezen; 

Dat het arrest, door te beslissen 
« dat de eis tot herroeping door (de 
schenkster) is ingesteld op dezelfde 
dag als de vordering tot echtschei
ding », het bovenaangehaalde artikel 
957 niet schendt; 

Dat het middel faalt naar recht; 
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Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt eiser in de 
kosten. 

18 februari 1993 - le kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: mevr. Charlier - Gelijk
luidende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaat: mr. Draps. 

Nr. 106 

1 e KAMER - 18 februari 1993 

1° HOGER BEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - PRINCIPAAL BEROEP - TERMIJN -
JEUGDBESCHERMING - BEZOEKRECHT -
GROOTOUDERS. 

2° JEUGDBESCHERMING - BEZDEK
RECHT - GROOTOUDERS - HOGER BEROEP 
- TERMIJN. 

1 o en 2° Het hager beroep tegen een von
nis van de jeugdrechtbank inzake het 
bezoekrecht van de grootouders van 
een minderjarige moet bij ver
zoekschrift bij de griffie van bet hoi 
van beroep worden ingesteld binnen 
een maand na de uitspraak (1). (Art. 
58, tweede lid, Jeugdbeschermingswet.) 

(D ... T. V ... E.A,) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9570) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 1 juni 1992 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

(1) Zie Cass., 27 feb. 1975 (A.C, 1975, 739), 13 
sept. 1985, A.R. nr, 4821 (ibid., 1985-86, nr. 25) 
met de noot. 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 2, 1051 van het Gerechtelijk Wet
hoek, 58 en 62 van de wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming, 

doordat het arrest beslist dat het ha
ger beroep van eiseres d.d. 31 januari 
1991 (lees : 1992) tegen het vonnis van 30 
december 1991 niet ontvankelijk is om
dat het te laat is ingesteld, op grand dat 
« hager beroep tegen de vonnissen gewe
zen in de aangelegenheden bedoeld in ti
tel II, hoofdstuk II van de wet van 8 
april 1965, ingevolge artikel 58 van die 
wet, bij verzoekschrift ter griffie van het 
hof van beroep moet worden ingesteld, 
binnen een maand na de uitspraak; dat 
die termijn op straffe van verval is voor
geschreven; dat het voornoemd artikel 
van de wet van 8 april 1965 inzonderheid 
betrekking heeft op de geschillen inzake 
het ouderlijk gezag; dat het weliswaar 
autonome bezoekrecht van de grootou
ders het recht van bewaring van de ou
ders en bijgevolg hun ouderlijk gezag 
aantast; dat daaruit volgt dat artikel 58 
van de wet van 8 april 1965 van toepas
sing is op een geschil betreffende de uit
oefening van dat recht », 

terwijl het vonnis van 30 december 
1991 aan de twee eerste verweerders een 
bezoekrecht van hun kleinkinderen Oli
vier en Vincent Deckers toekent; hoofd
stuk II van titel II van de wet van 8 april 
1965 betreffende de jeugdbescherming 
geen enkele bepaling bevat betreffende 
het bezoekrecht van de grootouders ten 
aanzien van hun kleinkinderen; de door 
het arrest vermelde omstandigheid dat 
het bezoekrecht van de grootouders het 
recht van bewaring van de ouders en de 
ouderlijke macht aantast, welke aangele
genheden in hoofdstuk II van titel II van 
de wet worden geregeld, niet volstaat om 
te besluiten dat bet bezoekrecht van de 
grootouders een in dat gedeelte van de 
wet bedoelde aangelegenheid is; het von
nis van 30 december 1991 bijgevolg niet 
is gewezen in een aangelegenheid be
doeld in titel II, hoofdstuk II, van de wet 
van 8 april 1965, in de zin van artikel 58, 
tweede lid, van die wet; het hager beroep 
tegen dat vonnis dus niet diende te wor
den ingesteld binnen een maand na de 
uitspraak; met toepassing van de artike
len 62 van de wet van 8 april 1965, 2 en 
1051 van bet Gerechtelijk Wetboek, de 
termijn om boger beroep in te stellen te
gen het vonnis van 30 december 1991 
een maand bedraagt vanaf de beteke
ning, op 10 januari 1992, van dat vonnis 
aan eiseres; daaruit volgt dat het arrest, 
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door te zeggen dat het hoger beroep d.d. 
31 januari 1991 (lees : 1992) niet ontvan
kelijk is omdat het te laat is ingesteld, 
de in het middel aangewezen wetsbepa
lingen schendt : 

Overwegende dat het weliswaar 
autonome bezoekrecht van de groot
ouders het recht van bewaring van 
de ouders aantast; dat de jeugd
rechtbank bijgevolg, door aan de 
eerste verweerders een bezoekrecht 
toe te kennen, een beslissing heeft 
gewezen in een van de in titel II, 
hoofdstuk II, van de wet van 8 april 
1965 bedoelde aangelegenheden, zo
dat het hager beroep tegen die be
slissing, ingevolge artikel 58, tweede 
lid, van die wet, bij verzoekschrift 
ter griffie van het hof van beroep 
moest worden ingesteld binnen een 
maand na de uitspraak; 

Dat het hof van beroep bijgevolg, 
door te beslissen dat het hager be
roep van eiseres d.d. 31 januari 1992 

·tegen de beslissing van 30 december 
1991 van de jeugdrechtbank niet 
ontvankelijk is, voornoemd artikel 
58 juist toepast; 

Dat het middel faalt naar recht; 

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

18 februari 1993 - 1 e kamer - Voor
zitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter -
Verslaggever: de h. Rappe - Gelijklui
dende conclusie van de h. Piret, advo
caat-generaal - Advocaten: mrs. Gerard 
en Geinger. 

Nr. 107 

1 e KAMER - 19 februari 1993 

VONN!SSEN EN ARRESTEN - BURGER
LUKE ZAKEN - ALGEMEEN - VONNIS ALVO-

RENS RECHT TE DOEN - LEVENSONDER
HOUD - UITKERING - VOORLOPIGE MMT
REGEL - WIJZIGING - BEVOEGDHEID. 

Aileen de rechter, die bij voorlopige 
maatregel uitspraak heeft gedaan over 
de gevorderde uitkering tot levenson
derhoud, is bevoegd om die voorlopige 
regeling te wijzigen. (Art. 19 Ger.W.) 

(V ... H ... T. V ... R ... ) 

ARREST 

(A.R. nr. 8235) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 10 april 1992 in hager 
beroep gewezen door de Rechtbank 
van Eerste Aanleg te Dendermonde; 

Over het tweede onderdeel van het 
middel, gesteld als volgt : schending van 
de artikelen 19 en 1068, in het bijzonder 
eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
en 97 van de Grondwet, 

doordat de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Dendermonde vooraf vaststelt dat 
verweerster « de echtscheiding in haar 
voordeel heeft verkregen bij arrest van 
het Hof van Beroep te Gent, 7e kamer, 
dd. 13 maar! 1975 - beschikkend gedeel
te overgeschreven in het register van de 
Burgerlijke Stand van de Gemeente Mel
sele op 5 maart 1976 - terwijl over de 
eis tot echtscheiding ingesteld ten ver
zoeke van (eiser) afwijzend is beslist bij 
arrest van het Hof van Beroep te Gent, 
7e kamer, dd. 29 april 1981; Dat bij ar
rest van het Hof van Beroep te Gent, 7 e 
kamer, dd. 13 maart 1975, (eiser) werd 
veroordeeld om, bij wijze van voorschot, 
aan (verweerster) te betalen een maan
delijks onderhoudsgeld van 25.000 frank, 
draagbaar en op voorhand betaalbaar; 
Dat dienaangaande in de motivering van 
dat arrest werd gesteld: "Gezien de wei
nig precieze en onvolledige gegevens 
vanwege de partijen, komt het wenselijk 
voor over het onderhoudsgeld slechts 
(lees : 'pas ~ definitief te beschikken, na 
de vereffening-verdeling en ondertussen 
het bij voorlopige maatregel toegekende 
onderhoudsgeld te behouden bij wijze 
van voorschot "; dat, bij het arrest van 
het Hof van Beroep te Gent, 11e kamer, 
dd. 27 oktober 1988, opnieuw werd ge
steld dat een uiteindelijke beslissing 
over de uitkering na echtscheiding, 
slechts (lees: "pas") kan genomen wor
den na de beEHndiging van de bewerkin-
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gen van vereffening-verdeling, zoals 
reeds gezegd in het arrest van 13 maart 
1975 en dat het dan ook overbodig was 
in te gaan op de in dat verband gevoerde 
betwisting, des te meer de beide partijen 
geen duidelijk beeld gaven van de 
samenstelling van hun patrimonium en 
de daaruit betrokken inkomsten; dat de 
zaak met betrekking tot uitkering na 
echtscheiding, naar de bijzondere rol 
werd verwezen; dat nadien bij arrest van 
het Hof van Beroep te Gent, le kamer, 
d.d. 21 juni 1991, nogmaals werd gesteld 
dat wat de uitkering na echtscheiding 
betreft, enkel kon verwezen worden naar 
het inzake gestelde in het arrest van 27 
oktober 1988 en het Hof van Beroep 
vaststelde dat de zaak met betrekking 
tot de uitkering na echtscheiding, reeds 
naar de bijzondere rol werd verwezen bij 
arrest dd. 27 oktober 1988; >> (overwegin
gen bestreden vonnis, bladzijden 2 en 3), 

en vervolgens het hoofdberoep dat 
door eiser was ingesteld ontvankelijk 
doch ongegrond verklaart en rechtdoen
de over het incidenteel beroep van ver
weerster, dit ontvankelijk en gegrond 
verklaart en het beroepen vonnis waar
bij het voorschot op uitkering werd ver
hoogd van 25.000 frank tot 55.000 frank 
enkel teniet doet waar het de toegestane 
verhoging van het voorschot op de uitke
ring na echtscheiding een aanvang laat 
nemen op 1 april 1991 en waar de in
dexering voor de eerste maal wordt toege
laten in april 1992 en opnieuw wijzende 
zegt dat de veroordeling van eiser om 
aan verweerster te betalen een bedrag 
van 55.000 frank ingang zal vinden vanaf 
1 april 1990 en dat de aanpassing door 
middel van de koppeling aan het index
cijfer der consumptieprij zen volgens de 
bovenvermelde gegevens voor de eerste 
maal zal geschieden in april 1991 en ver
der eiser veroordeelt tot de kosten van 
de beide aanleggen op de gronden onder 
meer dat « 3. ( ... ) gelet op de voor de eer
ste rechter opgeworpen exceptie van on
bevoegdheid door (eiser) en de vraag tot 
verwijzing naar de arrondissements
rechtbank door (verweerster), de eerste 
rechter overeenkomstig art. 639, aL 1 & 
2, Ger.W., de zaak heeft verwezen naar 
de arrondissementsrechtbank te Den
dermonde; ( ... ) bij vonnis dd. 12 decem
ber 1990 de arrondissementsrechtbank te 
Dendermonde de zaak terug heeft verwe
zen naar de vrederechter van het kanton 
Beveren; ( ... ) de rechtbank, waaraan de 
vordering door de arrondissementsrecht
bank wordt toegewezen, wat de bevoegd-

heid betreft, gebonden is, met dien ver
stande dat haar recht om over de 
rechtsgrond te oordelen, onverkort blijft 
(art. 660 Ger.W.); ( ... ) art. 660 Ger.W. de 
rechter, naar wie verwezen wordt, im
mers verbiedt, om welke reden oak, een 
nieuwe betwisting van de bevoegdheid 
ratione materiae of ratione loci uit te 
Iokken of te dulden; ( ... ) derhalve de be
voegdheid van de vrederechter van het 
kanton Beveren niet meer in vraag kan 
worden gesteld; 4. ( ... ) de onderhavige 
vordering geen schending beduidt van 
het gezag van gewijsde van het arrest 
van het Hof van Beroep te Gent dd. 13 
maart 1975, alsmede van de arresten van 
het Hof van Beroep te Gent dd. 27 okto
ber 1988 en 21 juni 1991, nu de door (ver
weerster) geformuleerde nieuwe aan
spraak kan ingewilligd worden zonder 
het verworven voordeel van de vroegere 
beslissingen te vernietigen; ( ... ) inder
daad een beslissing tot eventuele wijzi
ging van het voorschot op de uitkering 
na echtscheiding, toegekend aan (ver
weerster) als principieel uitkeringsge
rechtigde ex-echtgenote niet leidt tot eni
ge inconsequentie met wat werd beslist 
door hogervermelde arresten van het 
Hof van Beroep te Gent; dat inderdaad 
terzake niet wordt overgegaan tot een 
definitieve berekening en vaststelling 
van het bedrag van de uitkering na echt
scheiding, en de verdere beslissingsbe
voegdheid van het (hof van beroep), na
dat deze over aile gegevens zal beschik
ken na beeindiging van de vereffening 
en verdeling, onverkort wordt gelaten op 
dat vlak; Dat om dezelfde reden huidige 
zaak oak niet dient te worden verdaagd 
tot na er een uitspraak zal zijn geveld in 
de procedure vereffening en verdeling; 5. 
( ... ) de door (eiser) ingeroepen devolutie
ve kracht van het hager beroep op on
derhavige vordering niet toepasselijk is : 
nopens het voorschot op de uitkering tot 
Ievensonderhoud werd immers door het 
Hof van Beroep te Gent gestatueerd bij 
in kracht van gewijsde gegaan arrest dd. 
13 maart 1975, terwijl huidige vordering 
pas nadien werd ingesteld; » (bestreden 
vonnis, bladzijden 3 en 4); 

terwijl overeenkomstig artikel 1068, 
eerste lid, Ger.W., hager beroep tegen 
een eindvonnis of tegen een vonnis alva
reus recht te doen het geschil zelf aan
hangig maakt bij de rechter in hager be
roep ten gevolge waarvan de appelrech
ters, binnen de perken van het door de 
partijen ingestelde hager beroep, over 
het geheel van de zaak moeten oordelen; 
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Dat overeenkomstig artikel 19, eerste 
lid, Ger.W. een vonnis een eindvonnis is 
in zoverre daarmee de rechtsmacht van 
de rechter over een geschilpunt uitgeput 
is, behoudens de rechtsmiddelen bij de 
wet bepaald; 

Dat de appelrechters in het bestreden 
vonnis uitdrukkelijk vaststellen dat het 
Hof van Beroep te Gent met zijn arres
ten van 13 maart 1975, 27 oktober 1988 
en 21 juni 1991 zijn rechtsmacht met be
trekking tot de uitkering na echtschei
ding niet heeft uitgeput doch enkel een 
onderhoudsgeld bij wijze van voorschot 
heeft toegekend hetgeen enkel maar een 
voorafgaande maatregel is om de toe
stand van de partijen voorlopig te rege
len in de zin van artikel 19, tweede lid, 
Ger.W.; Dat daaruit voortvloeit dat het 
geding in zijn geheel met betrekking tot 
de uitkering na echtscheiding nog steeds 
op het tijdstip van de uitspraak door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te Den
dermonde aanhangig was bij het Hof 
van Beroep te Gent; 

Dat uit de samenlezing van de artike
len 19, tweede lid, en 1068 eerste lid, 
Ger.W. voortvloeit dat enkel het Hof van 
Beroep te Gent de toestand van de par
tijen voorlopig kon regelen door het toe
kennen van een voorschot of verhoging 
van dat voorschot op de uitkering na 
echtscheiding waarover nog geen eindbe
slissing door het Hof van Beroep te Gent 
was getroffen, 

de Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Dendermonde derhalve, door de toestand 
van de partijen voorlopig te regelen door 
het toekennen aan verweerster van een 
hoger voorschot de in het middel aange
duide wetsartikelen schendt: 

Over het onderdeel zelf : 
Overwegende dat het bestreden 

vonnis vaststelt : 1. dat bij arrest 
van 13 maart 1975 van het Hof van 
Beroep te Gent, de echtscheiding 
tussen de partijen in het voordeel 
van verweerster werd toegelaten; 
2. dat eiser veroordeeld werd om, bij 
wijze van voorschot, aan verweer
ster een maandelijkse uitkering tot 
onderhoud van 25.000 fr. te betalen; 
3. dat het hof van beroep in voor
meld arrest overwoog : « Gezien de 
weinig preciese en onvolledige gege
vens vanwege de partijen, komt het 
wenselijk voor over het onderhouds-

geld slechts definitief te beschikken, 
na de vereffening-verdeling en on
dertussen het bij voorlopige maatre
gel toegekende onderhoudsgeld te 
behouden bij wijze van voorschot >>; 

Dat het bestreden vonnis voorts 
overweegt : 1. dat het hof van Be
roep te Gent in zijn arrest van 27 
oktober 1988 « opnieuw ( ... ) (stelde) 
dat een uiteindelijke beslissing over 
de uitkering na echtscheiding, 
slechts kan genomen worden na de 
beEHndiging van de bewer king en van 
vereffening-verdeling )); 2. « dat na
dien, bij arrest van het Hof van Be
roep te Gent ( ... ) dd. 21 juni 1991, 
nogmaals werd gesteld dat wat be
treft de uitkering na echtscheiding, 
enkel kon verwezen worden naar 
het inzake gestelde in het arrest 
van 27 oktober 1988 » en dat het hof 
van beroep vaststelde « dat de zaak 
met betrekking tot de uitkering na 
echtscheiding, reeds naar de bijzon
dere rol werd verwezen bij arrest 
dd. 27 oktober 1988 »; 

Overwegende dat de rechter, 
krachtens artikel 19, tweede lid, van 
het Gerechtelijk Wetboek, alvorens 
recht te doen, een voorafgaande 
maatregel kan bevelen om de verde
ring te onderzoeken of de toestand 
van de partijen voorlopig te regelen; 

Dat het slechts aan de rechter bij 
wie de zaak aanhangig is, toekomt 
de door hem besliste voorlopige re
geling te wij zigen; 

Overwegende dat uit de vaststel
lingen van het bestreden vonnis 
volgt dat het Hof van Beroep te 
Gent zijn rechtsmacht om uitspraak 
te doen over de vordering van ver
weerster tot het verkrijgen van een 
uitkering na echtscheiding, nog niet 
volledig had uitgeoefend en de toe
stand van de partijen slechts voorlo· 
pig had geregeld; 

Dat de appelrechters te dezen niet 
vermochten kennis te nemen van 
een vordering tot wijziging van die 
voorlopige toestand; dat zij, door 
zulks te doen, artikel 19 van het Ge· 
rechtelijk Wetboek schenden; 
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Dat het onderdeel in zoverre ge
grond is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; houdt de kosten aan en laat de 
beslissing daaromtrent aan de fei
tenrechter over; verwijst de zaak 
naar de Rechtbank van Eerste Aan
leg te Gent, zitting houdende in ha
ger beroep. 

19 februari 1993 - 1e kamer - Voor
zitter: mevr. Baete-Swinnen, waarne
mend voorzitter - Verslaggever: de h. 
WaUters - Gelijkluidende conclusie van 
de h. Goeminne, advocaat-generaal 
Advocaten: mrs. Verbist en BU.tzler. 

Nr. 108 

1 e KAMER - 19 februari 1993 

INKOMSTENBELASTINGEN - VOOR· 
HEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET - BE
DRIJFSVOORHEFFING - TERUGBETALING -
MORATOIRE INTEREST. 

Wanneer bedrijfsvoorheffing aan de be
lastingplichtige moet worden terugbe~ 
taald, hetzij bij de belastingheffing, 
hetzij na een bezwaar, kan die terug~ 
betaling ingevolge art. 308 W:I.B. (1) 
niet leiden tot toekenning van mora~ 
toire interest (2). 

(1) Thans art. 418 W.I.B. 1992. 

(2) Cass., 25 mei 1989, A.R. nr. F 992 F (A.C., 
1988-89, nr. 548), en Cass., 12 okt. 1989, A.R. 
nr, F 1004 F (ibid., 1989-90, nr, 90). In dezelfde 
zin Cass., 2 feb. 1990, A.R. nr. F 1762 N (niet 
gepubliceerd). 

(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN 
T. VAN DER BORGHT E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. F 1955 N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 21 mei 1991 door het 
Hof van Beroep te Brussel gewezen; 

Over bet middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 97 van de Grand
wet en van artikel 308 van het Wetboek 
van de Inkomstenbelastingen, 

doordat het bestreden arrest beveelt 
dat de teruggave van de ingehouden be
drijfsvoorheffing ten bedrage van twee
honderdnegenenzeventigduizend vierhon
derd achtenveertig frank (279.448 BF) 
moet worden vermeerderd met de inte
resten overeenkomstig arikel 308 van het 
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, 

en terwijl, tweede onderdeel, uit het 
feit dat de personenbelasting ingevoerd 
bij artikel 1 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen, niet wordt vastge
steld door de inning bij wijze van de be
drijfsvoorheffing bedoeld in artikel 2 en 
in titel VI van hetzelfde wetboek, maar 
door de inkohiering voorgeschreven door 
artikel 266 van het Wetboek van de In
komstenbelastingen en de daarmede ge~ 
paard gaande kwijting door aftrek van 
het bedrag van de ge'inde bedrijfsvoor
heffing conform artikel 203 van meerver~ 
meld wetboek, volgt dat de terugbetaalde 
bedrijfsvoorheffing geen belasting is 
maar slechts een wijze van inning van 
de over alle inkomsten verschuldigde be
lasting waarvan deze ge'inde bedrijfs
voorheffing moet worden afgetrokken en 
dat, wanneer bij bezwaar of beroep 
wordt vastgesteld dat de personenbelas
ting niet binnen de wettelijk voorge
schreven termijn werd ingekohierd, er in 
rechte voor dat aanslagjaar geen belas
tingen verschuldigd zijn en de totaliteit 
van de ge'inde bedrijfsvoorheffing moet 
worden teruggegeven, zodat, vermits er 
geen belastingen verschuldigd zijn a for
tiori oak geen belastingen worden terug
betaald en het arrest, door te beslissen 
dat de terug te geven bedrijfsvoorheffing 
- die trouwens in het dispositief van 
het bestreden arrest niet als belasting 
maar expliciet als bedrijfsvoorheffing 
wordt gekwalificeerd - moet worden 
vermeerderd met de interesten overeen-
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komstig artikel 308 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, laatstvermeld 
artikel heeft geschonden : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat uit een akkoord
conclusie door de partij en a an de 
appelrechters overgelegd, blijkt dat 
de partijen vroegen dat de Belgische 
Staat wegens tardieve vaststelling 
van de personenbelasting ten name 
van verweerder zou worden veroor
deeld de ingehouden bedrijfsvoor
heffingen terug te betalen; dat de 
verweerders in de bedoelde conclu
sie uitdrukkelijk verklaren dat zij 
geen aanspraak maken op interest 
op de gevorderde hoofdsom; 

Dat het arrest « de betwiste aan
slag (vernietigt) » en « de teruggave 
(beveelt) van de ingehouden be
drijfsvoorheffing ten bedrage van 
( ... ) (279.448 fr.), te vermeerderen 
met de interesten overeenkomstig 
artikel 308 van het W.I.B. 

Dat de voorziening slechts gericht 
is tegen de beslissing die interest 
toekent aan de verweerder; 

Overwegende dat, ingevolge de te 
dezen toepasselijke tekst van artikel 
308 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen, rente verschuldigd 
is bij terugbetaling van belastingen; 

Dat bedrijfsvoorheffing in de re
gel geen belasting is, maar een wij
ze van inning van de over de geza
menlijke inkomsten van de door de 
belastingplichtige verschuldigde be
lasting waarmee ze dient te worden 
verrekend; 

Dat wanneer die bedrijfsvoorhef
fing wegens de tardiviteit van de 
aanslag moet worden terugbetaald, 
de rechter niet vermag, op grand 
van artikel 308 van het Wetboek van 
de Inkomstenbelastingen, de Staat 
te veroordelen tot betaling van mo
ratoire interest; 

Dat het middel in zoverre gegrond 
is; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden arrest in zoverre het eiser 
veroordeelt tot betaling van mora
toire interest overeenkomstig artikel 
308 van het Wetboek van de Inkom
stenbelastingen op de terug te beta
len bedrijfsvoorheffingen, beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van het ge
deeltelijk vernietigde arrest; houdt 
de kosten aan en laat de beslissing 
daaromtrent aan de feitenrechter 
over; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar het Hof van Beroep te 
Antwerpen. 

19 februari 1993 - 1 e kamer - Voor
zitter: mevr. BaetE:-Swinnen, waarne
mend voorzitter - Verslaggever: de h. 
Verougstraete - Gelijkluidende conclu
sie van de h. Goeminne, advocaat-gene
raal. 

Nr. 109 

3e KAMER - 22 februari 1993 

1° ARBE!DSONGEVAL- BEGRIP- ON· 
GEVAL TIJDENS DE UITVOERING VAN DE AR· 
BEIDSOVEREENKOMST. 

2° ARBEIDSONGEVAL - BEGRIP - ON· 
GEVAL TIJDENS DE UITVOERING VAN DEAR
BEIDSOVEREENKOMST - WERKNEMER DIE 
ONDER HET GEZAG VAN DE WERKGEVER 
STAAT - GEZAGSVERHOUDING - BEGRIP. 

3° ARBE!DSOVEREENKOMST - BE
STAANSVEREISTEN - GEZAGSVERHOUDING 
- BEGRIP. 

1° Het ongeval doet zich tijdens de uit
voering van de arbeidsovereenkomst 
voor wanneer de werlrnemer op bet 
tijdstip van het ongeval onder het ge
zag van de werkgever staat (1). (Art. 7, 
eerste lid, Arbeidsongevallenwet.) 

(1) en (2) Zie concl. O.M. (Bull. en Pas., 1993, 
I, nr. 109). 
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2° en 3° In beginsel staat de werknemer 
onder het gezag van de werkgever zo
Jang hij ten gevolge van het verrich ten 
van arbeid in zijn persoonlijke vrijheid 
wordt bepe1'ict; de gezagsverhouding is 
derhalve niet noodzakelijk binnen de 
arbeidstijd besloten en de uitvoering 
van de arbeidsovereenkomst valt der
halve niet steeds samen met het eigen
Jijk verrichten van arbeid (2). (Art. 7, 
eerste lid, Arbeidsongevallenwet.) 

(ZURICH N.V. T. NATIONAAL VERBOND VAN SOCI
ALISTISCHE MUTUALITEITEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9578) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 6 januari 1992 door 
het Arbeidshof te Brussel gewezen; 

Over het middel: schending van de ar
tikelen 7, 8, 46 van de Arbeidsongeval
lenwet van 10 april 1971 en 97 van de 
Grand wet, 

doordat het arrest, met bevestiging 
van het vonnis a quo, « voor recht zegt 
dat de aanranding van mevrouw R ... op 7 
augustus 1986 als een ongeval op de weg 
naar en van het werk dient te worden 
beschouwd », en het middel afwijst waar
door eiseres in conclusie aanvoerde dat 
de getroffene zich op het tijdstip van het 
ongeval in de loop van de uitvoering van 
haar overeenkomst bevond en bijgevolg 
niet meer op de weg naar en van het 
werk was, op grand dat: « (eiseres) van
zelfsprekend niet durft te betogen dat de 
parking de plaats zelf van het werk is 
waar de werkneemster zich normaal 
hoort te bevinden om haar functie van 
administratieve secretaresse uit te oefe
nen; dat het onjuist is te betogen dat de 
getroffene zich op die parking heeft be
geven om haar arbeidsovereenkomst uit 
te voeren; dat zij haar arbeidsovereen
komst best kon uitvoeren zonder ooit 
naar die parking te gaan; dat (eiseres) 
aan de uitvoering van de overeenkomst 
een veel te extensieve betekenis geeft; 
( ... ) dat het niet volstaat dat die parking, 
materieel en geografisch, een aanhorig
heid van de onderneming is, om daaruit 
automatisch af te leiden dat het gaat om 
een soort uitbreiding van de werkplaats; 

(2) Zie noot op vorige biz. 

dat daartoe nag is vereist dat de werkge
ver op die plaats op een normale wijze 
zijn gezag en toezicht over de werkne
mer kan uitoefenen; dat met andere 
woorden, er sprake is van aanhorigheid 
(uitbreiding) wanneer het gaat om een 
plaats waar de werknemer voor de uit
voering van zijn overeenkomst redelijk, 
normalerwijze en beroepshalve moet ver
blijven of bezig zijn voor het nakomen 
van zijn contractuele verplichtingen; dat 
zulks te dezen helemaal niet het geval is, 
nu de werkneemster beroepshalve, uit 
hoofde van haar functie of van bet gezag 
van de werkgever, helemaal niet ver
plicht is zich in die parking te bevin
den », 

terwijl, tweede onderdeel, een ongeval 
in de loop van de uitvoering van een ar
beidsovereenkomst gebeurt als de werk
nemer, op het tijdstip van dat ongeval, 
onder het gezag van de werkgever staat; 
dat gezag, zoals eiseres in conclusie be
toogde, kan bestaan vooraleer de werk
nemer het lokaal bereikt waar hij hoort 
te werken, of nadat hij dat lokaal heeft 
verlaten, en oak alvorens hij zijn taak 
aanvat of nadat hij die taak heeft bei::Hn
digd; dat gezag aldus zelfs kan bestaan 
als de werknemer zich bevindt in een lo
kaal dat niet noodzakelijk met de uitoe
fening van zijn functie is verbonden of 
met de toevalligheden die horen bij de 
gezagsuitoefening door de werkgever; 
daaruit volgt dat het arrest, alleen uit de 
vaststelling dat de getroffene zich op het 
tijdstip van bet ongeval op de parking 
van de onderneming bevond, en dat haar 
aanwezigheid aldaar niet door be
roepsverplichtingen uitgaande van haar 
functie of van het gezag van de werkge
ver was ingegeven, niet naar recht kan 
afleiden dat de getroffene op het tijdstip 
van het ongeval niet onder het gezag 
van de werkgever stand en beslissen dat 
zij nog op de weg naar en van het wer k 
was (schending van de in het middel 
aangewezen bepalingen van de Arbeids
ongevallewet) : 

Wat het tweede onderdeel betreft : 

Overwegende dat het ongeval zich 
voordoet tijdens de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst wanneer de 
werknemer op het tijdstip van het 
ongeval onder het gezag van de 
werkgever staat; dat de werknemer 
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in beginsel onder het gezag van de 
werkgever staat zolang hij ten ge
volge van het verrichten van arbeid 
in zijn persoonlijke vrijheid wordt 
beperkt; 

Overwegende dat het arrest zegt 
« dat (de) parking een mogelijkheid, 
een faciliteit was die zonder meer 
en zonder enige beroepsmatige 
dwang, zelfs in de ruimste zin van 
het woord, ter beschikking werd ge
steld; ( ... ) dat het onjuist is te beto
gen dat de getroffene zich op die 
parking heeft begeven om haar ar
beidsovereenkomst uit te voeren; 
dat zij haar arbeidsovereenkomst 
best kon uitvoeren zonder ooit naar 
die parking te gaan; ( ... ) dat de 
werkneemster beroepshalve, uit 
hoofde van haar functie of van het 
gezag van de werkgever, helemaal 
niet verplicht (was) zich in die par
king te bevinden; ( ... ) dat de werk
neemster, die met haar voertuig op 
de weg naar en van het werk reed, 
in werkelijkheid een korte onderbre
king inlaste om te parkeren en ver
volgens haar weg te voet diende 
voort te zetten en de laatste 50 me
ter openbare weg af te leggen naar 
haar werkplaats; dat zij trouwens de 
eerste keer weliswaar op die par
king is aangevallen, maar een twee
de keer, terwijl zij vluchtte, op de 
openbare weg, net voor zij de onder
neming binnenkwam >>; 

Dat het arrest aldus zijn beslis
sing dat de werkneemster zich niet 
<< in de loop van de uitvoering van 
de overeenkomst >> bevond, maar 
« dat zij door een ongeval op de weg 
naar en van het werk werd getrof
fen », naar recht verantwoordt; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

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

22 februari 1993 - 3° kamer - Voor
zitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitter 
- Verslaggever: mevr. Charlier - Ge-

lijkluidende conclusie van de h. Leclercq, 
advocaat-generaal - Advocaat; mr. Ge
rard. 

Nr. 110 

2e KAMER - 23 februari 1993 

HOGER BEROEP - STRAFZAKEN - BUR

GERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGER
LIJKE PARTIJ IN HOGER BEROEP - VEROOR
DELING NA VRIJSPRAAK - EENSTEMMIG
HEID. 

Het vonnis van de appelrechters dat, op 
het ontvankelijk hager beroep van de 
burgerlijke partij alleen tegen een vrij
sprekend vonnis waarbij ha.a.r vorde
ring wordt afgewezen, schadevergoe
ding aa.n die burgerlijke partij toekent, 
moet vaststellen da.t het met eenparige 
stemmen is gewezen in zoverre het 
misdrijf waarop de burgerlijke rechts
vordering berust, bewezen wordt ver
klaard (1). 

{SWIGGERS T. CAERTS) 

ARREST 

(A.R. nr. 6000) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den vonnissen, op 8 maart 1990 en 
5 september 1991 in hoger beroep 
gewezen door de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt; 

Overwegende dat de bestreden 
vonnissen enkel uitspraak doen over 
de civielrechtelijke vordering van 
verweerder tegen eiseres; 

(1) Cass., 6 jan. 1988, A.R. nr. 6215 (A.C., 
1987-88, nr. 273). 
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Gelet op het namens eiseres ingedien
de verzoekschrift waarvan een door de 
griffier van het Hof voor eensluidend 
verklaarde kopie aan dit arrest is ge
hecht en daarvan deel uitmaakt; 

Over het tweede middel: 

Overwegende dat de Politierecht
bank te Hasselt, bij vonnis van 14 
december 1989, eiseres vrijsprak 
van het haar ten laste gelegde mis
drijf en zich onbevoegd verklaarde 
om kennis te nemen van de civiel
rechtelijke vordering van verweer
der tegen eiseres en eiseres niet in 
kosten veroordeelde; 

Overwegende dat de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt bij het bestre
den vonnis van 8 maart 1990 vast
stelt dat bij ontstentenis van hager 
beroep door het openbaar ministerie 
het beroepen vonnis van vrijspraak 
op strafgebied kracht van gewijsde 
heeft bekomen, en oordeelt, op het 
hager beroep van verweerder, dat 
eiseres volledig aansprakelijk is 
voor het ongeval, aldus te kennen 
gevende dat eiseres het feit van de 
telastlegging heeft gepleegd; dat zij 
voorts een deskundigenonderzoek 
gelast; 

Overwegende dat de correctionele 
rechtbank, recht sprekende in hager 
beroep, niet wettig kan beslissen, 
zonder tevens vast te stellen dat zij 
uitspraak doet met eenparige stem
men van haar leden, dat eiseres de 
aan haar ten laste gelegde overtre
ding heeft gepleegd; 

Dat de appelrechters bij het be
streden vonnis van 8 maart 1990 
zonder eenparigheid beslisten; 

Dat het middel gegrond is; 
Overwegende dat de hierna uit te 

spreken vernietiging van het vonnis 
van 8 maart 1990 de vernietiging 
meebrengt van het vonnis van 5 
september 1991, dat het gevolg van 
het eerstgenoemde vonnis is; 

Om die redenen, zonder dat er 
grand is om het eerste middel te on
derzoeken, vernietigt de bestreden 

vonnissen van de Correctionele 
Rechtbank te Hasselt van 8 maart 
1990 en 5 september 1991; beveelt 
dat van dit arrest melding zal wor
den gemaakt op de kant van de ver
nietigde vonnissen; veroordeelt eise
res in de kosten van de betekening 
van haar voorziening en verweerder 
in de overige kosten; verwijst de 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Tongeren, zitting houdende 
in hager beroep. 

23 februari 1993 - ze kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. De Peuter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Swaef, advocaat-ge
neraal - Advocaat: mr. R. Maes, Has
selt. 

Nr. 111 

ze KAMER - 23 februari 1993 

CASSATIEBEROEP - STRAFZAKEN -
VORMEN - VORM EN TERMIJN VOOR MEMO
RIES EN STUKKEN - VERWIJZING NAAR EEN 
ANDERE MEMORIE. 

Geen memorie tot staving van een voor~ 
ziening in cassatie in strafzaken, is het 
geschrift waarin de eiser zich ertoe be~ 
perkt te verwijzen naar een in een g~~ 
Jijksoortige zaak neergelegde memone 
(1). 

(MEERT T. BOSTIJN E.A.) 

(A.R. nr. 6025) 

23 februari 1993 - 2c kamer - Voor~ 
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Lahousse - Gelijlduidende conclu~ 
sie van de h. De Swaef, advocaat~gene~ 
raal - Advocaat: mr. C. Heerman, Ou~ 
denaarde. 

(1) Cass., 30 jan. 1967 (A.C., 1967, 660). 
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Nr. 112 

ze KAMER - 23 februari 1993 

1° VERJARING - STRAFZAKEN - STRAF
VORDERING - STUITING - BOSWETBOEK -
BOSDECREET 13 JUNI 1990. 

2° BQSSEN - BOSWETBOEK - BDSDE
CREET 13 JUNI 1990 - MISDRIJVEN - VERJA
RINGSTERMIJN - STUITING. 

1 o en zo Bij ontstentenis van afwijkende 
bepalingen wordt de verjaring van de 
strafvordering inzake bosmisdrijven, 
bepaald bij art. 145 Boswetboek, ge
stuit overeenkomstig de V.T.Sv. (1). 

(1) Het Bosdecreet van 13 juni 1990, in wer
king getreden op 8 okt. 1990, vervangt voor het 
Vlaamse Gewest ten dele het Boswetboek van 
19 dec. 1854. 

Waar het aanvankelijke voorontwerp ervan 
de volledige opheffing beoogde van dat Bos
wetboek, werd door de Raad van State in zijn 
advies opgemerkt dat, zo de ontworpen l'ege
ling in beginsel binnen de materHHe bevoegd~ 
heid van bet Vlaamse Gewest valt, een aantal 
bepalingen van bet antwerp, ook al werden 
sommige ervan ontleend aan of ge'inspireerd 
door bet virgerende boswetboek, niet kunnen 
worden ingepast in de bevoegdheden die door 
de bijzondere wet van 8 aug. 1980 aan de ge
westen werden overgedragen. Dit bleek met 
name bet geval voor de aangelegenbeden die 
de Grondwet aan de wet beeft voorbehouden 
( Gedr,St., Vl.R., 1989-90, Ontwerp van Bosde
creet, st. 261, nr. 1, 82 e.v.), Aldus vermag de 
Vlaamse decreetgever we! de overtredingen 
van zijn voorscbriften strafbaar te stellen, 
maar kan bij niet optreden op bet bijzondere 
vlak van de strafvordering. Vandaar dat de de
finitieve versie van bet Bosdecreet van 13 juni 
1990 bet bele Boswetboek niet beeft opgebe~ 
ven. De voorscbriften betreffende de politio
nele functie en de rechtsvervolging, die tot de 
nationale bevoegdbeid beboren, bleven o.m. 
behouden (titel XI, Boswetboek) (zie Ged1·.St., 
Vl.R., 1989-90, Verslag namens de Commissie 
voor Leefmilieu en Natuurbehoud, st. 261, nr. 
12, 7), Het gevolg hiervan is dan ook dat bet 
Bosdecreet niet los van bet Boswetboek kan 
worden toegepast. 

Luidens bet niet opgeheven art. 145 Boswet
boek verjaren de rechtsvorderingen tot herstel 
van wanbedrijven en overtredingen in bosza~ 
ken door verloop van drie maanden, te reke
nen van de dag waaorp de wanbedrijven en 
overtredingen zijn vastgesteld, wanneer de be-

(Zie vervolg noot op volgende kolom.) 

(PRQCUREUR DES KONINGS ANTWERPEN 
T. DE PRE) 

ARREST 

(A.R. nr. 6076) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 27 september 1991 in 
hager beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Antwerpen; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid~ 
del: schending van artikel 145 van het 
Boswetboek : 

Overwegende dat naar luid van 
het artikel 145 van het Boswetboek 
de rechtsvorderingen tot herstel van 
wanbedrijven en overtredingen in 

klaagden in de processen-verbaal worden aan
gewezen en na zes maanden in bet tegenover
gestelde geval. 

Deze bepaling heeft, vom· wat bet Vlaamse 
Gewest betreft, haar recbtskracbt bebouden 
(M. VAN MIEGROET, Het nieuwe Bosdecreet, 
186). Voor bet Waalse Gewest daarentegen is 
de verjaringstermijn ingevolge bet decreet van 
1'1 juli 1985 van de Waalse Gewestraad, opge
trokken geworden tot Mn jaar, 

Nu kan, bij ontstentenis van afwijkende be
palingen, de verjaring van de strafvordering 
inzake bosmisdrijven gestuit worden overeen· 
komstig de wet van 17 april 1878 (Cass., 28 ju
ni 1971, A.C., 1971, 1112). Art. 25 Voorafg. T. 
Sv. bepaalt dat, wanneer een misdrijf verjaart 
door verloop van een termijn van minder dan 
zes maanden, de verjaring gestuit wordt door 
de daden van onderzoek of van vervolging, 
verricbt niet aileen gedurende de eerste ter
mijn, maar ook gedurende elke nieuwe ter~ 
mijn voortvloeiende uit een stuiting, maar zon
der dat de termijn van verjaring aldus kan 
worden verlengd tot meer dan Mn jaar, met 
bet voorbeboud dat die maximumtermijn inza
ke bosmisdrijven niet loopt vanaf de dag waar~ 
op bet misdrijf is gepleegd (gemeen recbt), 
maar wei overeenkomstig art. 145 Boswetboek, 
vanaf de dag waarop bet is vastgesteld (M. 
RIGAUX en P.E. TROUSSE, Les codes de police, 
II, 467, J. en Y. DELARUWIERE, Les Novelles, Co
de forestier, nrs. 252 e.v. ). 

Het Bosdecreet beeft wei alle bepalingen in
zake de misdrijven die in bet Boswetboek wa
ren opgenomen, opgebeven en vervangen door 
strafbaarstellingen waarop, Mn uitzondering 
daargelaten (art. 48), correctionele straffen 
zijn gesteld. Nu art. 132 van bet Boswetboek 
oorspronkelijk voorscbreef dat aileen de cor
rectionele recbtbanken bevoegd waren om 
kennis te nemen van de misdrijven gepleegd 

(Zie vervolg noot op volgende biz.) 
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boszaken verjaren door verloop van 
drie maanden te rekenen van de 
dag waarop de wanbedrijven en 
overtredingen zijn vastgesteld, wan
neer de beklaagden in de processen
verbaal worden aangewezen; 

Overwegende dat verweerder voor 
de politierechtbank gedagvaard werd 
wegens een te Essen op 9 januari 
1991 vastgestelde inbreuk op de arti
kelen 95.2° van het Bosdecreet van 
13 juni 1990 van het Vlaamse Gewest 
en 169 van het Boswetboek; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van afwijkende bepalingen, de ver
jaring van de strafvordering inzake 
bosmisdrijven, welke wordt bepaald 

(Vel'volg noot van vorige biz.) 

in bossen onder bosregeling. Later werd die 
regel vollegig omgebogen, in die zin dat inge
volge het K.B. nr. 59 van 10 jan. 1935, art. 138, 
2°, Sv., voortaan bepaalde dat de politierecht
bank kennis neemt van de misdrijven in het 
Boswetboek omschreven (Pasin., 1935, 4). 

Hoe dient m.b.t. die bevoegdheidstoewijzing 
de huidige toestand te worden beoordeeld? Er 
zou kunnen worden voorgehouden dat, nu art. 
138 Sv. niet werd gewijzigd, voor de inbreuken 
op het Bosdecreet toepassing dient te worden 
gemaakt van de algemene bevoegdheidsrege
len in strafzaken, aangezien art. 138, 2°, Sv. 
enkel verwijst naar de misdrijven in het Bos
wetboek en niet naar die in het Bosdecreet. 

lngevolge de respectieve bevoegdheden van 
de wet- en decreetgever zijn beide voornoemde 
alden evenwel noodzakelijkerwijze comple
mentair gebleven (zie; J. DELVA en J. SMETS, 
« De staatshervorming en het strafrecht )>, in 
Liber Amicol'um M. Ch8.tel, 85). Het Bosde
creet behelst aldus de strafbepalingen, het 
Boswetboek de regels betreffende de strafvor
dering. (A. ROEF, << Van boswachters, houtves
ters, woudmeesters en anderen. Een strafrech
telijke analyse van het Vlaamse Bosdecreet », 
R. W, 1991-92, 699). 

Nu heeft de wetgever de kennisgeving van 
de bosmisdrijven uitdrukkelijk aan de politie
rechtbank toevertrouwd en de decreetgever 
vermocht niet hieraan afbreuk te doen, 

De regel van art. 138, 2°, Sv. zal zodoende 
van kracht kunnen blijven wanneer wordt 
aangenomen dat het Bosdecreet materieel 
strafrechtelijk in de plaats is gekomen van het 
Boswetboek, terwijl aile formeel strafrechte
lijke specifieke structuren zijn behouden ge
bleven (zie in die zin ; E. DE PUE, P. 
STRIJCKERS en C. VANDEN BILCKE, Mifieuzak
boekje 1992, Bosbeheer, 293, nr. 15). 

M.D.S. 

bij artikel 145 van het Boswetboek, 
wordt gestuit overeenkomstig de be
palingen van de wet van 17 april 
1878 houdende de voorafgaande titel 
van het Wetboek van Strafvorde
ring; 

Dat, overeenkomstig artikel 25, 
tweede lid, van die wet, wanneer het 
misdrijf verjaart door verloop van 
een termijn van minder dan zes 
maanden, de verjaring wordt gestuit 
door de daden van onderzoek of van 
vervolging, verricht niet aileen gedu
rende de eerste termijn, maar oak 
gedurende elke nieuwe termijn 
voortvloeiende uit een stuiting, 
maar zonder dat de termijn van ver
jaring aldus kan worden verlengd 
tot meer dan een jaar, met het voor
behoud dat die maximumtermijn 
van een jaar inzake bosmisdrijven 
niet loopt vanaf de dag waarop het 
misdrijf is gepleegd, maar wei vanaf 
de dag waarop het is vastgesteld, 
zulks overeenkomstig de bijzondere 
bepaling van artikel 145 van het 
Boswetboek; 

Overwegende dat, bij ontstentenis 
van een grond tot schorsing, de 
strafvordering tegen eiser op de dag 
van de uitspraak van het bestreden 
vonnis ingevolge verjaring was ver
vallen, de laatste nuttige stuitings
daad gesteld zijnde op 21 juni 1991; 

Overwegende dat de kosten van 
de strafvordering ten laste van de 
Staat moeten blijven; 

Om die redenen, vernietigt het be
streden vonnis; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het vernietigde von
nis; laat de kosten ten laste van de 
Staat; zegt dat er geen grond is tot 
verwijzing. 

23 februari 1993 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. D'haenens - Verslaggever: 
de h. Lahousse - Gelijkluidende conclu
sie van de h. De Swaef, advocaat-gene
raal. 



Nr. 113 

Nr. 113 

HOF VAN CASSATIE 221 

2" KAMER - 23 februari 1993 

STRAF- VERVANGENDE GEVANGENISSTRAF 

- SAMENLOOP - MEERDAADSE - STRAFFEN 
- SAMEr-.'VOEGING - BEPERKING. 

Behoudens bijzondere wettelijke bepa
ling mogen de vervangende gevange
nisstraffen, die worden uitgesproken 
in geval van samenloop van wanbedrij
ven, de duur van zes maanden niet te 
boven gaan (1). (Artt. 40 en 60 Sw.) 

{VANGEEL) 

ARREST 

(A.R. nr. 6545} 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den vonnis, op 20 februari 1992 in 
hoger beroep gewezen door de Cor
rectionele Rechtbank te Hasselt; 

Over het ambtshalve aangevoerde mid
del: schending van de artikelen 40 en 60 
van het Strafwetboek: 

Overwegende dat het vonnis, door 
eiser wegens samenloop van ver
scheidende wanbedrijven te veroor
delen tot vervangende gevangenis
straffen waarvan de totale duur 
tweehonderd vijfentwintig dagen be
draagt, hetzij meer dan zes maan
den, zonder die straffen overeen
komstig artikel 60 van het Strafwet
boek te verminderen tot het dubbele 
van het maximum van drie maan
den zoals door artikel 40 van voor
noemd wetboek wordt voorgeschre
ven, die beide wetsbepalingen 
schendt; 

En overwegende, voor het overige, 
dat de suhstantiiHe of op straffe van 
nietigheid voorgeschreven rechtsvor
men in acht zijn genomen en de be
slissing overeenkomstig de wet is 
gewezen; 

(1) Cass,, 38 nov. 1983, AR. nr. 3164 (A.C., 
1983-84, nr. 179). 

Om die redeJ?-en.. vernietigt het 
bestreden vonn1s 1n zoverre het 
vervangende gevangenisstraf uit
spreekt; verwerpt de voorziening 
voor het overige; beveelt dat van dit 
arrest melding zal worden gemaakt 
op de kant van het gedeeltelijk ver
nietigde vonnis; veroordeelt eiser in 
drie vierde van de kosten en laat de 
overige kosten ten laste van de 
Staat; verwijst de aldus beperkte 
zaak naar de Correctionele Recht
bank te Tongeren, zitting houdende 
in hager beroep. 

23 februari 1993 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. De Peuter - Gelijkluidende con
clusie van de h. De Swaef, advocaat-ge
neraal. 

Nr. 114 

2e KAMER - 23 februari 1993 

VOORLOPIGE HECHTENIS - BEVEL 

TOT AANHOUDING - BEVEL TOT MEDEBREN
GING - BETEKENING - ONREGELMATIGHEID 

- GEVOLG. 

Eventuele onregelmatigheden bij de be
tekening van het bevel tot medebren
ging vormen geen hinderpaal voor de 
aflevering, binnen de vanaf de feite
lijke vrijheidsbeneming te rekenen 
wettelijke termijn, van een regelmatig 
bevel tot aanhouding (1). 

(1) Zie Cass., 30 okt. 1991, AR. nr, 9446 
(A.C., 1991-92, nr. 121); B. SPRIET, «De aanhou
ding en het bevel tot medebrenging », in Vooi'
Jopige hechtenis. De Wet van 20 juli 1990 (R. 
DECLERCQ en R. VERSTRA_ETEN, eds.) 17, nrs. 33 
e.v. 



222 
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HOF VAN CASSATIE 

Nr. 115 

Nr. 115 

ARREST 

(A.R. nr. P. 93.0267.N) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 12 februari 1993 ge
wezen door het Hof van Beroep te 
Gent, kamer van inbeschuldiging
stelling; 

Gelet op eisers memorie waarvan een 
door de griffier van het Hof voor eenslui
dend verklaarde kopie aan dit arrest is 
gehecht en daarvan deel uitmaakt; 

Over het middel : 

Overwegende dat blijkt uit de 
stukken waarop het Hof vermag 
acht te slaan, dat, na vrijheidsbene
ming op 26 januari 1993 te 13 u. 25, 
een bevel tot medebrenging werd af
geleverd op 26 januari 1993 en dat 
op dezelfde dag te 20 u. 35 een bevel 
tot aanhouding werd verleend dat te 
20 u. 45 aan eiser werd betekend; 

Dat de door eiser beweerde onre
gelmatigheden met betrekking tot 
de betekening van het bevel tot me
debrenging, geen hinderpaal vormen 
voor de aflevering door de onder
zoeksrechter, binnen de vanaf de 
feitelijke vrijheidsbeneming te reke
nen wettelijke termijn, van een be
vel tot aanhouding noch voor de re
gelmatigheid daarvan; 

Dat het middel niet kan worden 
aangenomen; 

En overwegende dat de substan
tiiHe of op straffe van nietigheid 
voorgeschreven rechtsvormen in 
acht zijn genomen en de beslissing 
overeenkomstig de wet is gewezen; 

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

23 februari 1993 - 2e kamer - Voor
zitter: de h. D'Haenens - Verslaggever: 
de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclu~ 
sie van de h. De Swaef, advocaat4gene~ 
raal - Advocaat: mr. Biitzler. 

VERENIGDE KAMERS - 25 februari 1993 

1° CASSATIE - BEVOEGDHEID - VERENIG
DE KAMERS. 

2° !NTERNATIONALE VERDRAGEN -
PROTOCOL TUSSEN BELGIE EN ZAiRE HOU
DENDE REGELING VAN DE VERGOEDING VAN 
DE GEZAiRISEERDE GOEDEREN DIE AAN BEL
GISCHE ONDERDANEN HEBBEN TOEBE
HOORD, ONDERTEKEND OP 28 MAART 1976 -
ARIT. 1 EN 4 - DRAAGWIJDTE. 

3° CASSATIEMIDDELEN BURGER· 
LIJKE ZAKEN - BELANG - VERENIGDE K<\
MERS - CASSATIE - GEVOLG. 

4° VORDER!NG IN RECHTE - MORA~ 
TOIRE INTEREST - GEVOLG. 

50 !NGEBREKESTELL!NG - AANMA· 
NING TOT BETALEN - BEGRIP. 

6o !NGEBREKESTELL!NG - AANMA· 

NING TOT BETALEN - ART. 1153 B.W. - MO
RATOIRE INTEREST - BESTAAN VAN EEN 
SCHULD - NIET OPEISBARE SCHULD - AAN
MANING V66R DE OPEISBAARHEID - GE
VOLG. 

7° INTRESTEN - MORATOIRE INTERESTEN 
- ART. 1153 B.W. - AANMANING TOT BETA
LEN - BESTAAN VAN EEN SCHULD - NIET 
OPEISBARE SCHULD - AANMANING V66R DE 
OPEISBAARHEID - GEVOLG. 

1 o Het middel dat wordt aangevoerd tot 
staving van een voorziening tegen een 
beslissing op verwijzing na cassatie, 
wordt getoetst door de verenigde ka 4 

mers van het Hoi, wanneer die beslis~ 
sing onverenigbaar is met het cassatie~ 
arrest en het middel dezelfde strek
king heeft als het middel dat door dat 
arrest werd aangenomen (1). (Art. 1119 
Ger.W.) 

(1) Cass., ver. kamers, 23 mei 1990, A.R. nr. 
8033 (A.C., 1989-90, nr. 556). 
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zo Noch uit de bepalingen van het op 28 
maart 1976 tussen Belgiii en Zaire on
dertekend Protocol houdende regeling 
van de vergoeding van de gezalriseer
de goederen die aan Belgische onder
danen hebben toebehoord, noch uit de 
uitwisseling van brieven van diezelfde 
datum, noch uit enige andere bepaling 
volgt dat de door de Belgische Staat 
aangegane verplichting om een voorfi
nanciering te verrichten teneinde de 
rechthebbenden de volledige actuariiile 
tegenwaarde van deze vergoedingen in 
Belgische frank te betalen over een 
tijdvak van tien jaar, zelfs gedeeltelijk 
afhankelijk zou zijn van de voorwaar~ 
de dat de Zaii·ese Staat eerst zijn ei~ 
gen verbintenissen nakomt (2). (Artt. 1 
en 4 Protocol van 28 maart 1976.) 

3o Van belang ontbloot en derhalve niet 
ontvankelijk is het middel dat kritiek 
oefent op een beslissing van de feiten~ 
rechter betreffende een subsidiaire 
vordering, wanneer het gerecht op ver
w_ijzing verplicht is, nu de hoofdvorde
rmg door de verenigde kamers van het 
Hoi is vernietigd, de hoofdvordering in 
haar geheel in te willigen. (Artt. 1119 
en 1120 Ger.W.) 

4° ~1?- 5° Een vordering in rechte staat ge
ilJk met een aanmaning tot betaling in 
de zin van art. 1153 B. W (3). 

6° en 7° Hoewel, behalve ingeval de wet 
de interest van rechtswege doet ]open, 
het recht op moratoire interest een 
al!nmaning tot betalen onderstelt, ver
bJedt geen enkele wetsbepaling daar
entegen dat die aanmaning geschiedt 
v66r de opeisbaarheid van de schuld 
waarvan het bestaan niet wordt be
twist,· wanneer de aanmaning tot beta
ling evenwel geschiedt voordat de 
schuld opeisbaar is geworden sorteert 
zij pas effect vanaf dat oge~blik (4). 
(Art. 1153 B.W.) 

(2) Cass., 17 maart 1988, A.R. nr. 7622 (A.C., 
1987-88, nr. 445). 

(3) Cass., 24 okt. 1991, A.R. nr, 9078 (A.C., 
1991-92, nr. 109). 

(4) Cass., 19 juni 1989 (twee arresten), A.R. 
nrs. 8463 en 8464 (A.C:, 1988-89, nr. 611) met 
concl. O.M. 

(THONON T. BELGISCHE STAAT - MIN, V. BUI
TENLA.NDSE ZAKEN) 

ARREST ( vertaling) 

(A.R. nr. 9373) 

HET HOF; - Gelet op de bestre
den arresten, op 2 november 1989 en 
27 juni 1990 gewezen door het Hof 
van Beroep te Bergen, waarnaar de 
zaak is verwezen; 

Gelet op de arresten van het Hof 
van 21 april 1983 (5) en 17 maart 
1988 (6); 

Over het eerste middel : schending van 
de artikelen 92 en 107 van de Grondwet, 
1, 3 en 4 van het Protocol van 28 maart 
1976 tussen het Koninkrijk Belgie en de 
Republiek Zaire houdende regeling van 
de vergoeding van de geza'iriseerde goe~ 
deren die aan Belgische onderdanen heb~ 
ben toebehoord (goedgekeurd bij artikel 
1 van de wet van 16 juli 1976), van de be~ 
pali~gen (in~on~er~eid paragraaf c) ver~ 
vat m de mtw1sselmg van brieven van 
28 maart 1976 ondertekend door de mi
nisters van Buitenlandse Zaken van de 
twee Staten (goedgekeurd bij artikel 1 
van de wet van 16 juli 1976) betreffende 
de uitvoering van artikel 4 van voormeld 
~rotocol en, voor zoveel nodig, van de ar~ 
t1kelen 1, 2, 3 en 4 van die wet van 16 ju
li 1976, 

doordat het bestreden arrest van 2 no
vember 1989, met wijziging van het be
roepen vonnis « voor recht verklaart dat 
de Belgische Staat, krachtens de artike~ 
len 3.1° en 4.3 van het Protocol tussen 
BelgH:; en Zaire van 28 maart 1976 als
mede littera a en c van de uitwiss~ling 
van brieven van dezelfde dag, welke in
ternationale akkoorden zijn goedgekeurd 
bij de wet van 16 juli 1976, verplicht was 
om gedurende tien jaar jaarlijks (aan ei
ser) een bijkomende vergoeding te star
ten, vermeerderd met een bij overeen
komst _bepaalde rente van 5 %, zijnde 
een twmtigste van de actuariele tegen
waarde in Belgische frank ... van de 
waarde in zaYren waarop de goederen 

(5) Dit arrest is gepubliceerd in Rev. crit. de 
jurispmdence beige (1985, blz. 22, met noot 
WAELBROECK). 

(6) A.R. nr 7622 (A.C., 1987-88, nr 445). 
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werden geschat, die de Zalrese Staat (ei
ser) had verplicht op 1 maart 1974 aan 
een Za'irese citoyenne af te staan >> en de 
vorderingen ten einde verweerder te 
doen veroordelen tot betaling aan eiser : 
« 1) in de plaats van de ZaYrese Staat 
voor de jaren tijdens welke die Staat 
zijn verplichtingen niet is nagekomen, ... 
van de vergoeding welke die Staat ver
plicht was te betalen; 2) van de compen
satoire rente op het bedrag van de ver
goedingen die (verweerder) (aan eiser) 
was verschuldigd; 3) (van) zogenaamde 
"speciale " schadevergoeding >>, niet ge
grond verklaart om de redenen << dat zo, 
zoals het Hof van Cassatie terecht in 
zijn arrest van 17 maart 1988 heeft vast
gesteld " noch uit de bepalingen van dat 
Protocol, noch uit die uitwisseling van 
brieven, en evenmin uit enige andere be
paling volgt dat de door de Belgische 
Staat aangegane verplichting om een 
vooruitfinanciering te verrichten ten
einde de rechthebbenden, de volledige 
actuariele tegenwaarde van deze vergoe
dingen in Belgische frank te betalen, 
over een tijdvak van tien jaar, afhanke
lijk zou zijn van de voo~aarde ~at ?e 
Za'irese Staat eerste zelf ZIJn verpllchtm
gen nakomt ", echter moet worden vast
gesteld dat, omgekeerd, noch uit ~e be
palingen van het Protocol, of Uit de 
uitwisseling van brieven van 28 maart 
1976, noch uit enige andere bepaling uit
drukkelijk volgt dat de Belgische Staat 
zich zou verbonden hebben tot volledige 
vergoeding van de natuurlijke personen 
wier goederen zijn geza'iriseerd, oak al 
bleef de Za'irese Staat in gebreke zijn ei
gen verplichtingen uit te voeren; ... dat te 
dezen uit de regels inzake uitlegging van 
de internationale akkoorden blijkt dat de 
Belgische Staat alleen de verbintenis 
had aangegaan om het nodige geld voor 
te schieten tot aanvulling van de door de 
Za'irese Staat gestorte vergoedingen, zo
dat de Belgische onderdanen wier goede
ren waren geza'iriseerd, binnen tien jaar 
de schadevergoeding zouden ontvangen 
die de Za'irese Staat verplicht was over 
een tij dvak van twintig j aar te betalen; 
... (dat uit de artikelen 4.2 en 4.3 van het 
Protocol) voldoende blijkt ... dat, volgens 
de gemeenschappelijke bedoeling van 
partijen, de rol van de Belgische Staat 
zich ertoe beperkte onder zijn onderda
nen de vergoedingen te verdelen die de 
Za.'irese Staat te zijner beschikking had 
gesteld, zijnde de tegenwaarde in za'iren 
van- een twintigste van de hoofdsom, 
plus een rente van 5 % (littera -b van de 
uitwisseling van- _bri~verr van 28 maart 

1976) en hun een aanvullende vergoeding 
te storten deswege dat de stortingen 
overeenstemmen met de tegenwaarde in 
Belgische frank van het tiende van de 
waarde van het geza'iriseerde goed, plus 
een rente van 5 11/o (littera c van de uit
wisseling van brieven van 28 maart 
1976), zodat de Zai'rese Staat erkent 
rechtstreeks schuldenaar te zijn jegens 
de Belgische Staat van de laatste tien 
annu'iteiten; ... dat de eerste rechters, 
doordat zij beslissen dat de Belgische 
Staat voor de gehele schuldvordering 
rechtstreeks schuldenaar van (eiser) was 
geworden, aan artikel 4.3 van het Proto
col van 28 maart 1976 een met zijn be
woordingen onverenigbare uitlegging 
hebben gegeven en bijgevolg de bewijs
kracht van die akten hebben miskend >>, 

terwijl (1) voormeld Protocol van 28 
maart 1976 tussen het Koninkrijk Belgie 
en de Republiek Zaire houdende regeling 
van de vergoeding van de geza'iriseerde 
goederen die aan Belgische onderdanen 
hebben toebehoord, in artikel 1 bepaalt, 
dat het ten doel heeft regels vast te leg
gen voor de evaluatie van .. geza'iriseerde 
goederen die aan natuurh]ke personen 
van Belgische nationaliteit hebben toebe
hoord en de wijze te bepalen waarop 
voormelde goederen zullen worden ver
goed, en in artikel 4 : 1) dat de Za'irese 
Staat aan de rechthebbenden de over
eenkomstig de bepalingen van artikel 3 
berekende schadevergoeding betaalt bin
nen een tijdvak van twintig jaar; 2) dat 
hij deze vergoedingen start op een reke
ning van de Belgische Staat bij een Za'i
rese bank, welke gebruikt wordt voor be
talingen van de Belgische ontwikkelings
samenwerking in Zai're; 3) dat de Belgi
sche Staat een vooruitfinanciering ver
richt ten einde de rechthebbenden de 
volledige actuariele tegenwaarde van de
ze vergoedingen in Belgische frank te 
betalen over een tijdvak van tien jaar en 
dat de Zai'rese Staat de laatste tien an
nu'iteiten bijgevolg aan de Belgische 
Staat zal betalen; met toepassing van dat 
Protocol in voormelde uitwisseling van 
brieven van 28 maart 1976 is overeenge
komen, dat door de Za'irese Staat d~ te
genwaarde in zaYren van een twint1gste 
van de hoofdsom, zeals deze werd ge
schat, plus een -rente van 5 % (litterab) 
ter beschikking van de Belgische Staat 
zal worden gesteld, en dat de Belgische 
Staat aan de rechthebbenden gelijke an
nulteiten, overeenkomend met een tien
de van_ he{ _geschatte go_ed, plus._ een ren
te van 5 % (litter a c) start; noch \lit .. de· 
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bepalingen van dat Protocol en uit die 
uitwisseling van brieven, noch uit enige 
andere bepaling blijkt dat die laatste 
verplichting geheel of gedeeltelijk afhan
kelijk is van de voorwaarde dat de Zalre
se Staat eerst zelf zijn verplichtingen na
komt; uit de duidelijke bewoordingen 
van voormelde paragraaf c van de uit
wisseling van brieven van 28 maart 1976 
integendeel blijkt dat de verplichting van 
de Belgische Staat jegens zijn onderda
nen onvoorwaardelijk is; (2) door te be
slissen, dat de door voormelde interna
tionale akten aan de Belgische Staat 
toegekende rol « zich ertoe beperkte 
enerzijds, onder zijn onderdanen de ver
goedingen te verdelen die de Za'irese 
Staat te zijner beschikking had gesteld, 
zijnde de tegenwaarden in zalren van 
een twintigste van de hoofdsom, plus een 
rente van 5 % (littera b van de uitwisse
ling van brieven van 28 maart 1976) » en 
anderzijds, « jaarlijks ... een aanvullende 
vergoeding, plus een overeengekomen 
rente van 5 % te storten, zijnde een twin
tigste van de actuarHHe tegenwaarde in 
Belgische frank » van het gezalriseerde 
goed, het bestreden arrest de verplich
ting welke littera c van de uitwisseling 
van brieven van 28 maart 1976 aan de 
Belgische Staat oplegde, om « aan de 
rechthebbenden ... gelijke annulteiten te 
storten overeenstemend met het tiende 
van de waarde van het geschatte goed, 
met een rente van 5 % » ten dele had af
hankelijk gesteld van de voorwaarde dat 
de Zalrese Staat eerst zelf zijn eigen ver
plichtingen nakwam; volgens de uitleg
ging van het bestreden arrest, immers 
ingeval de Zalrese Staat zijn eigen ver
plichtingen niet nakwam, de Belgische 
Staat aan zijn rechthebbenden slechts 
een twintigste van de actuariEHe tegen
waarde van het goed zou betalen, dit is 
alleen de helft van de in littera c van de 
uitwisseling van brieven van 28 maart 
1976 vastgestelde annulteit; daaruit volgt 
dat het bestreden arrest aan de bepalin
gen van artikel 4 van het Protocol en 
aan de uitwisseling van voormelde brie
ven van 28 maart 1976 een voorwaarde 
toevoegt, die zij niet inhouden en derhal
ve de in de aanhef van het middel aan
gewezen bepalingen schendt: 

Overwegende dat de beslissing 
waartegen het middel is gericht, 
niet te verenigen is met het verwij
zingsarrest van 17 maart 1988; 

Dat de draagwijdte van het mid
del dezelfde is als die van het eerste 

middel dat door dit arrest is aange
nomen; 

Dat de zaak derhalve door de ver
enigde kamers van het Hof moet 
worden behandeld; 

Overwegende dat het Protocol tus
sen het Koninkrij k Belgie en de Re
publiek Zaire houdende regeling 
van de vergoeding van de gezai'i
seerde goederen die aan Belgische 
onderdanen hebben toebehoord, als 
bijlage bij de Algemene overeen
komst betreffende de samenwerking 
tussen dezelfde Ianden, die te Kins
hasa op 28 maart 1976 is onderte
kend en bij de Belgische wet van 16 
juli 1976 is goedgekeurd, in artikel 1 
bepaalt dat het ten doe! heeft regels 
vast te leggen voor de evaluatie van 
gezalriseerde goederen die aan na
tuurlijke personen van Belgische na
tionaliteit hebben toebehoord, en de 
wijze te bepalen waarop voormelde 
goederen zullen worden vergoed, en, 
in artikel 4: 1) dat de Zairese Staat 
aan de rechthebbenden de overeen
komstig de bepalingen van artikel 3 
berekende schadevergoeding betaalt 
binnen een tijdvak van twintig jaar; 
2) dat hij deze vergoedingen start op 
een rekening van de Belgische Staat 
bij een Zairese bank, welke ge bruikt 
wordt voor betalingen van de Belgi
sche ontwikkelingssamenwerking in 
Zaire; 3) dat de Belgische Staat een 
vooruitfinanciering verricht ten 
einde de rechthebbenden de volledi
ge actuariEHe tegenwaarde van deze 
vergoedingen in Belgische frank te 
betalen over een tijdvak van tien 
jaar en dat de Zairese Staat de laat
ste tien annuiteiten bijgevolg aan de 
Belgische Staat zal betalen; 

Dat, met toepassing van dat Pro
tocol, bij een uitwisseling van brie
ven, die op ,28 maart 1976 zijn on
dertekend door de ministers van 
Buitenlandse Zaken van de beide 
Staten, goedgekeurd bij voormelde 
wet van 16 juli 1976, is overeengeko
men dat « b) de Zairese Staat ( ... ) de 
tegenwaarde in zalre van een twin
tigste van de hoofdsom, zoals deze 
werd geschat, plus een rente van 
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5 % ter beschikking stelt van de Bel
gische Staat , en dat « c) de Belgi
sche staat ( ... ) aan de rechthebben
den gelijke annui'teiten, overeenko
mend met een tiende van het ge
schatte goed, plus een rente van 5 % 
stort ( ... ) »; 

Overwegende dat noch uit de be
palingen van het Protocol en uit die 
uitwisseling van brieven, noch uit 
enige andere bepaling volgt dat de 
door de Belgische Staat aangegane 
verplichting om een vooruitfinancie
ring te verrichten ten einde aan de 
rechthebbenden de volledige actu
ari6le tegenwaarde van deze vergoe
dingen in Belgische frank te betalen 
binnen een tijdvak van tien jaar, 
zelfs gedeeltelijk, afhankelijk zou 
zijn van de voorwaarde dat de Za1-
ese Staat eerst zelf zijn verplichtin
gen nakomt; 

Dat uit voormeld Protocol en de 
uitwisseling van brieven van 28 
maart 1976 daarentegen volgt dat de 
Belgische Staat zich ertoe heeft ver
bonden aan zijn onderdanen, binnen 
een tijdvak van tien jaar, de actu
ariiHe tegenwaarde in Belgische 
frank te betalen, van de schadever
goeding voor hun geza'iriseerde goe
deren, zonder onderscheid naarge
lang de Za1rese Staat a! dan niet 
zijn eigen verbintenissen is nageko
men; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het tweede middel, ... 
Overwegende dat, gelet op de be

palingen van artikel 1120 van het 
Gerechtelijk Wetboek, het tweede 
middel zonder belang is geworden 
wegens de hierna uit te spreken cas
satie op grond van het eerste mid
del; 

Dat het middel niet ontvankelijk 
is; 

Over het derde middel: schending van 
de artikelen 1146, 1147, 1153, inzonder
heid derde lid, en 1155 van het Burger
lijk Wetboek, 

doordat in het bestreden arrest van 27 
juni 1990 eisers vordering tot veroorde
ling van verweerder tot betaling van mo-

ratoire interest tegen de wettelijke rente
voet over de tien aanvullende annultei
ten van elk 442.089 frank, vanaf 12 
januari 1977 voor de eerste aanvulling, 
vanaf 12 januari 1978 voor de tweede 
« en zo verder, voor ieder bedrag van 
442.089 frank voor de volgende acht an
nu'iteiten die elk telkens op 12 j anuari 
vervielen en zulks totdat het bedrag is 
betaald » (conclusie van 11 januari 1990, 
p. 12) gedeeltelijk wordt afgewezen en 
doordat het bestreden arrest verweerder 
veroordeelt om moratoire interest tegen 
de wettelijke rentevoet te betalen « op 
het bedrag van 884.178 frank, zijnde het 
overblijvend saldo van de vierde en vijf
de annu'iteit, met ingang van 26 januari 
1981; op het bedrag van 884.178 frank, 
zijnde het overblijvend saldo van de zes
de en zevende annulteit, met ingang van 
6 oktober 1983; op het bedrag van 
1.326.267 frank, zijnde het overblijvend 
saldo van de achtste, negende en tiende 
annu'iteit, met ingang van 16 september 
1988 », op grand « dat bij ontstentenis 
van enige andersluidende bepaling of be
ding, artikel 1153 van het Burgerlijk 
Wetboek moet worden toegepast; ... lui
dens het eerste en derde lid van dat arti
kel, inzake verbintenissen die aileen be
trekking hebben op het betalen van een 
bepaalde geldsom, de schadevergoeding 
wegens vertraging in de uitvoering nooit 
in iets anders bestaat dan in de wette
lijke interest, die verschuldigd is te reke
nen van de dag der aanmaning tot beta
ling; dat krachtens artikel 1155 van het 
Burgerlijk Wetboek, in tegenstelling met 
de vervallen interest van kapitalen, de 
rentetermijnen interest opbrengen van 
de dag van de aanmaning tot betalen ... ; 
dat de moratoire interest niet kan wor
den gevorderd voor de periode v66r de 
ingebrekestelling, wanneer deze noodza
kelijk is ... ; dat een rechtsvordering een 
handeling is gelijk aan een aanmaning; 
... dat om wettelijke interest te verkrij
gen, geen uitdrukkelijke vordering daar
toe is vereist en het voldoende is dat de 
schuldenaar tot betaling van het kapitaal 
wordt aangemaand; ... het derhalve zon
der belang is dat (eiser), als hij had ge
vraagd dat de Belgische Staat zou wer
den veroordeeld tot betaling van de 
vervallen annu'iteiten, hij v66r de indie
ning van zijn conclusie van 17 januari 
1990 niet had gevraagd dat hij tot beta
ling van de wettelijke moratoire interest 
zou worden veroordeeld; dat de Belgi
sche Staat aldus moet worden veroor
deeld tot betaling van de vervallen inte
rest tegen de wettelijke rentevoet op het 
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verschuldigd overblijvend saldo van de 
bijkomende vergoedingen: met ingang 
van de datum van de gedinginleidende 
dagvaarding, dit is op 31 januari 1979, 
voor de eerste drie annulteiten, die ai
leen opeisbaar waren toen de vordering 
werd ingesteld, rekening houdende met 
de vervaldatum van de eerste annulteit 
zoals deze door het Hof van Beroep te 
Luik in zijn arrest van 11 september 
1984 werd vastgesteld; te rekenen van 26 
januari 1981, op welke datum (de eiser) 
op de griffie van het Hof van Beroep te 
Brussel een conclusie heeft neergelegd 
om de Belgische Staat te horen veroorde
len tot betaling van de vierde en vijfde 
annu'iteit die zijn vervallen sinds de in
diening van de vordering nopens die an
nulteiten; te rekenen van 6 oktober 1983 
voor de zesde en zevende annulteit 
(neerlegging door (de eiser) van zijn 
hoofdconclusie ter griffie van het Hof 
van Beroep te Luik); te rekenen van 16 
september 1988 voor de achtste, negende 
en tiende annulteit (betekening van de 
dagvaarding om te verschijnen 
v66r het gerecht op verwijzing) », 

terwijl de op verzoek van eiser op 
31 januari 1979 betekende oorspronke
lijke dagvaarding niet enkel ertoe strek
te verweerder te dien veroordelen tot be
talen van de vijf annulteiten die volgens 
eiser op die datum waren vervallen, 
maar ook « voor recht te doen zeggen 
dat (de Belgische Staat) ieder jaar vanaf 
30 november 1979, en zulks gedurende 
vijf jaar annulteiten van 2.592.037 frank 
is verschuldigd » en « voor recht te doen 
verklaren dat al die bedragen na de uit
spraak compensatoire en gerechtelijke 
interest opbrengen, vanaf 22 juli 1977 
voor de vervallen annulteiten, en vanaf 
de vervaldag voor de nog niet vervallen 
annulteiten, totdat bet bedrag volledig is 
betaald »; hoewel, buiten het geval dat de 
wet de moratoire interest rechtens doet 
lopen, deze slechts begint te lopen vanaf 
de dag van de aanmaning tot betaling, 
geen enkele wetsbepaling echter ver
biedt dat die aanmaning geschiedt voor
dat de schuld opeisbaar is geworden; dat 
in zodanig geval, de aanmaning om te 
betalen v66r de opeisbaarheid van de 
schuld gevolg heeft vanaf de datum 
waarop de schuld opeisbaar is; daaruit 
volgt dat te dezen, nu eiser, door de ge
dinginleidende dagvaarding van 31 ja
nuari 1979 duidelijk had doen blijken dat 
hij eiste dat verweerder op de vervalda
tum tien annulteiten zou betalen, die 
elk overeenkwamen met de actuarii:He 

waarde van het litigieuze goed, zulks 
overeenkomstig de bepalingen van het 
Protocol van 28 maart 1976 en de uitwis
seling van brieven van dezelfde dag, het 
bestreden arrest niet naar recht heeft 
kunnen beslissen dat de moratoire inte
rest op de na 31 januari 1979 vervallen 
annulteiten niet liepen vanaf de datum 
waarop ze respectievelijk opeisbaar wa
ren, maar aileen vanaf de dag waarop de 
conclusie was neergelegd, waarin val
gens eiser, die het bedrag van zijn verde
ring geregeld aanpaste, de annu'iteiten 
begrepen waren die tijdens het proces 
vervielen: 

Over de door verweerder opgeworpen 
grond van niet-ontvankelijkheid : het 
middel is zonder belang : 

Overwegende dat het onderzoek 
van de grond van niet-ontvankelijk
heid onafscheidbaar verbonden is 
met dat van het middel; 

Dat de grond van niet-ontvanke
lijkheid niet kan worden aangeno
men; 

Over bet middel: 
Overwegende dat, enerzijds, een 

vordering in rechte geldt als aanma
ning tot betaling in de zin van arti
kel 1153 van het Burgerlijk Wetboek 
en, anderzijds, geen enkele wetsbe
paling verbiedt dat de aanmaning 
geschiedt v66r de opeisbaarheid van 
de schuld waarvan het bestaan niet 
wordt betwist; 

Dat het arrest van 27 juni 1990, 
door te oordelen dat de gedinginlei
dende dagvaarding alleen geldt als 
aanmaning tot betaling voor de mo
ratoire interest over de eerste drie 
annu'iteiten, op grand dat aileen 
« die annulteiten opeisbaar waren 
toen de vordering werd ingesteld », 
zijn beslissing derhalve niet naar 
recht verantwoordt; 

Dat het middel gegrond is; 

Over het vierde middel, ... : 
Overwegende dat eiser in het be

schikkende gedeelte van zijn in het 
middel bedoelde conclusie vorderde 
dat verweerder zou worden veroor
deeld tot betaling van moratoire in
terest geenszins op het volledig be
drag van de « bijkomende vergoe-
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dingen )) , maar aileen op het saldo 
van 4.420.890 frank van het door de 
Staat nog verschuldigde bedrag; 

Dat het middel feitelijke grand
slag mist; 

Om die redenen, vernietigt : 
a) het bestreden arrest van 2 no

vember 1989, in zoverre het voor 
recht zegt dat krachtens de artike
len 3, 1", en 4.3 van het Protocol tus
sen Belgie en Za1re van 28 maart 
1976, alsmede uit littera a en c van 
de uitwisseling van brieven van de
zelfde dag, de Belgische Staat enkel 
verplicht was om gedurende tien 
jaar jaarlijks aan eiser een bijko
mende vergoeding te storten, zijnde 
een twintigste van de actuariele te
genwaarde in Belgische frank van 
de waarden in Zalren waarop de 
goederen werden geschat die de Za1-
rese Staat eiser had verplicht op 1 
maart 1974 aan een Zai'ese citoyen
ne af te staan, en het de vordering 
van G. Thonon niet gegrond ver
klaart, waarin deze verweerder wil 
doen veroordelen om in de plaats 
van de Zai'rese Staat, voor de jaren 
gedurende welke die Staat in gebre
ke is gebleven zijn verplichtingen 
na te komen, de vergoeding te beta
len tot betaling waarvan die Staat 
zich had verbonden; 

b) het bestreden arrest van 27 ju
ni 1990, in zoverre het uitspraak 
doet over de moratoire interest op 
de vierde, vijfde, zesde, zevende, 
achtste, negende en tiende annu'iteit 
en over de kosten; 

Verwerpt de voorziening voor het 
overige; beveelt dat van dit arrest 
melding zal worden gemaakt op de 
kant van de gedeeltelijk vernietigde 
arresten; houdt de kosten aan en laat 
de beslissing daaromtrent aan de 
feitenrechter over; verwijst de aldus 
beperkte zaak naar het Hof van 
Beroep te Brussel; zegt dat overeen
komstig artikel 1120 van het Gerech
telijk Wetboek dat gerecht zich zal 
voegen naar de beslissing van het 

Hof betreffende het in het eerste 
middel opgeworpen en door het Hof 
beslechte rechtspunt. 

25 februari 1993 - Verenigde kamers 
- Voorzitter: de h. Stranard, eerste 
voorzitter - Verslaggever: de h. Rappe 
- Gelijkluidende conclusie (7) van mevr. 
Liekendael, advocaat-generaal - Advo
caten : mrs. Kirkpatrick en Nelissen 
Grade. 

Nr. 116 

1 e KAMER - 26 februari 1993 

1° REGELING VAN RECHTSGBIED -
BURGERLIJKE ZAKEN - FAILLISSEMENT -
TERRITORIALE BEVOEGDHEID. 

2° FAILLISSEMENT, FAILLISSE-
MENTSAKKOORD EN GERECHTE
L!JK AKKOORD - BEVOEGHEID -
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL - TERRITO
RIALE BEVOEGDHEID - VENNOOTSCHAP -
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL. 

1 o Wanneer het Hof beslist dat er inzake 
faillissement grond is tot regeling van 
rechtsgebied, wijst het de territoriaal 
bevoegde rechtbank van koophandel 
aan voor dewelke de rechtspleging zal 
worden voortgezet (1). (Art. 647 
Ger.W.) 

Noot arrest nr. 115: 

(7) Zie concl. O.M. bij het onderhavige ar
rest in Bull, en Pas., 1993, I, nr. 115, 

Noot arrest nr. 116 : 

(1) Cass., 28 feb. 1876 (Pas., 1876, 108); 30 
okt. 1933 (ibid., 1934, 45). Zie : Cass., 16 juni 
1923 (Pas., 1923, 360 (4°)); 18 sept. 1933 (ibid., 
1933, 306); met concl. adv.-gen. Krings bij 
Cass., 8 juni 1982 (A.C., 1981-82, nr. 282, (594) 
596). 
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2° Inzake faillietverklaring van een ven
nootschap is de territoriaal bevoegde 
rechtbank van koophandel die in wier 
rechtsgebied de maatschappelijke zetel 
van de vennootschap is gevestigd op 
het tijdstip van de staking van beta
ling (2). (Art. 631 Ger.W.) 

{DE RIDDER T. N.V. S.L.M. INTERNATIONAL E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 7869) 

RET HOF; - Gelet op het arrest 
van het Hof van 9 oktober 1992 
waarbij eiser gemachtigd werd om 
te dagvaarden in regeling van 
rechtsgebied (3}; 

Gelet op het exploot van beteke
ning van 6 november 1992, bevatten
de de dagvaarding om voor het Hof 
te verschijnen; 

Gehoord de partijen in hun mid
delen en conclusies; 

Overwegende dat eiseres verde
ring strekt tot regeling van rechts
gebied en tot het horen bepalen wel
ke de territoriaal bevoegde recht
bank van koophandel was om het 
faillissement van de N.V. S.L.M. In
ternational uit te spreken; 

Overwegende dat het vonnis van 4 
januari 1991 van de Rechtbank van 
Koophandel te Gent het faillisse
ment uitspreekt van de N.V. S.L.M. 
International, met maatschappelijke 
zetel te 1020 Brussel, Atomium 
Square E. Alexandria 214A en met 
uitbatingszetel te Deinze, Markt 99, 
het tijdstip van de staking van beta
ling voorlopig vastgesteld zijnde op 
4 juli 1990; 

Dat het vonnis van 29 januari 
1991 van de Rechtbank van Koop-

(2) I. VEROUGSTRAETE, Le manuel du curateur 
de faillite, 14; zie : Cass., 30 okt. 1933 (Pas., 
1934, 45); 2 feb. 1978 (R. W., 1977-78, 2651 en de 
noot « De territoriale bevoegdheid van de 
rechtbank van koophandel inzake faillietver
klaring »get. J. Laenens); Cloquet« Faillites et 
Concordats », Les Novelles, Droit Commercial 
IV, nr. 793. 

(3) A.C., 1992, nr. 659. 

handel te Brussel het faillissement 
uitspreekt van dezelfde vennoot
schap met maatschappelijke zetel te 
Brussel, op hetzelfde adres, en het 
tijdstip van de staking van de beta
ling vaststelt op 29 juli 1990; dat het 
vonnis van 12 maart 1991 van deze 
laatste rechtbank eisers verzoek 
strekkende tot vernietiging van het 
vonnis van 29 januari 1991 afwijst; 

Overwegende dat inzake failliet
verklaring van een vennootschap, de 
woonplaats op grond waarvan de 
territoriale bevoegdheid van de 
rechtbank van koophandel moet 
worden bepaald, de plaats is waar 
de maatschappelijke zetel van de 
vennootschap is gevestigd op het 
tijdstip van de staking van betaling; 

Overwegende dat uit de door de 
partijen aan het Hof overgelegde 
stukken blijkt dat de maatschappe
lijke zetel van de N.V. S.L.M. Inter
national nooit in het rechtsgebied 
van de Rechtbank van Koophandel 
te Gent was gevestigd en dat in de
cember 1990 slechts de exploitatieze
tel verp laatst werd naar Deinze; 

Overwegende dat uit vorengezeg
de volgt dat de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel territoriaal 
bevoegd was om het faillissement 
uit te spreken; 

Om die redenen, beslissende tot 
regeling van rechtsgebied; vernietigt 
het vonnis van 4 januari 1991 van 
de Rechtbank van Koophandel te 
Gent, alsook al wat hieruit is ge
volgd; onttrekt de zaak aan de 
Rechtbank van Koophandel te Gent; 
beveelt dat de rechtspleging betref
fende het faillissement van de N.V. 
S.L.M. International zal worden 
voortgezet voor de Rechtbank van 
Koophandel te Brussel, overeenkom
stig het vonnis van 29 januari 1991; 
beveelt dat dit arrest zal worden 
overgeschreven in de registers van 
de Rechtbank van Koophandel te 
Gent en dat ervan melding zal wor
den gemaakt op de kant van het 
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vernietigde vonnis van 4 januari 
1991; zegt voor recht dat de kosten 
van regeling van rechtsgebied ver
haald zullen worden op het actief 
van het faillissement. 

26 februari 1993 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever: mevr. Baete
Swinnen, waarnemend voorzitter - Ge
Jijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. Geinger en Nelissen Grade. 

Nr. 117 

1 e KAMER - 26 februari 1993 

BORGTOCHT - EENZIJDIGE VERBINTENIS 
- ART. 1326 B.W. - VOORWAARDE. 

Het voorschrift van art. 1326, eerste lid, 
B. W is niet toepasselijk op de over
eenkomst van borgtocht oak al houdt 
zij een eenzijdige verbintenis in, in
dien het bedrag of de hoeveelheid niet 
bekend was op het ogenblik van de 
verbintenis en niet door een cijfer kon 
worden uitgedrukt (1). 

(CLAESEN T. VLAAMSE LANDMAATSCHAPPI.f) 

ARREST 

(A.R. nr. 7913) 

HET HOF; - Gelet op het bestre
den arrest, op 17 april 1991 door het 

(1) Cass., 14 old. 1967 (A.C., 1968, 227); 30 
april 1970 (ibid., 1969-70, 803); 10 april 1986, 
A.R. m. 7387 (ibid., 1985-86, m, 487); H. DE 
PAGE, Droit Civil Belge, III, (1967), nr. 810; 
R. DEKKERS, Handboek Burgel'iijk Recht II 
(1971) nr. 675; P. VAN OMMESLAGHE, « Exa
men de Jurisprudence, Les Obligations 
(1968-1973) », R.C.J.B., 1975, m. 128, blz. 720, 
721. 

Hof van Beroep te Antwerpen gewe
zen; 

Over het middel, gesteld als volgt : 
schending van artikel 1108, eerste en 
tweede zinsnede, van artikel 1326, eerste 
lid, van het Burgerlijk Wetboek, en van 
artikel 97 van de Grondwet, 

doordat het bestreden arrest, het von
nis van de eerste rechter bevestigend, ei
ser hoofdelijk met tw'eede verweerder 
veroordeelt tot betaling aan verweerster 
van de hoofdsom van 600.000 BF te ver
meerderen met verwijlintresten zoals 
aangeduid in het dispositief van het be
streden arrest, nu eiser zich volgens het 
bestreden arrest als borg zou hebben 
verbonden voor tvveede verweerder, en 
dit op grand van de overwegingen « dat 
(eiser) de overeenkomst van 15 septem
ber 1978 ondertekend heeft als borg; dat 
(eiser) zijn geschrift niet ontkent m.b.t. 
de in het contract aangebrachte vermel
ding « borg - Guido Cloesen » gevolgd 
door zijn handtekening; dat in het Iicht 
van het art. 7 lid 1 van de overeenkomst 
aangenomen moet worden dat (eiser) de 
overeenkomst als borg ondertekende om 
te voldoen aan de verplichtingen die op 
(tweede verweerder) berustten in ver
band met het stellen van een goede en 
solvabele borg; dat al kan de borgtocht 
van (eiser) een eenzijdige verbintenis 
zijn, tach is de akte die zodanige verbin
tenis vaststelt pas onderworpen aan art. 
1326 B.W. als zij slaat op de belofte die 
een geldsom of waardeerbare zaak tot 
voorwerp heeft, d.w.z. waarvan het be
drag of de hoeveelheid bekend is op het 
ogenblik van de verbintenis en door een 
cijfer kan worden uitgedrukt; dat waar 
in dezen de in art. 7 van de overeen
komst bedongen solidaire borgstelling 
betrekking heeft op pachtsommen en bij
horigheden en tot de uitvoering van de 
verpachtingsvoorwaarden, de voorwaar
den niet vervuld zijn opdat art. 1326 
B.W. in dezen toepassing zouden vinden 
in zake het vormelijke schriftelijk bewijs 
van de borgstelling; dat (eiser) dienvol
gens tevergeefs inroept dat de borgstel
ling niet voldoet aan de vormvoorschrif
ten voorzien in het art. 1326 B.W.; dat 
(eiser) tevergeefs inroept dat de borgstel
ling door (eerste verweerster) niet aan
vaard werd, wijl uit de gegevens van de 
zaak het tegendeel client aangenomen te 
worden; dat immers art. 7, lid 2 van de 
overeenkomst uitdrukkelijk bedingt dat, 
indien de pachter de gevraagde borg niet 
kan stellen, tot herverpachting zal wor
den overgegaan, hetgeen in dezen niet is 
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gebeurd; dat zulks genoegzaam zeker 
toelaat af te leiden dat het beweerde 
aanbod van borgstelling van (eiser) im
pliciet doch desniettemin zeker aanvaard 
werd als een goede en solvabele borg, zo
als in art. 7, lid 1, bedongen », 

terwijl, eerste onderdeel, naar luid van 
artikel 1326, eerste lid, van het Burger
lijk Wetboek een onderhands biljet of 
een onderhandse belofte waarbij een en
kele partij zich tegenover de andere ver
bindt (wat het geval is in casu voor de 
partij die zich borg stelt) om haar een 
geldsom of een waardeerbare zaak te be
talen, geheel moet geschreven zijn met 
de hand van de ondertekenaar, of ten 
minste moet deze, benevens zijn handte
kening, met de hand « goed voor » of 
« goedgekeurd voor » geschreven hebben, 
waarbij de sam of de hoeveelheid van de 
zaak voluit in letters is uitgedrukt; deze 
wettelijke bepaling a.m. tot doel heeft de 
daarin bedoelde schuldenaar te bescher
men tegen een handtekening die hem bij 
wijze van verrassing wordt ontfutseld, 
doelstellfng die evenzeer blijft gelden 
wanneer het bedrag of de hoeveelheid op 
het ogenblik dat de verbintenis wordt 
aangegaan nog niet precies bekend is en 
nog niet in een cijfer kan worden uitge
drukt; de doelstelling van bedoelde wets
bepaling eveneens is formaliteiten op te 
leggen die toelaten er met zekerheid toe 
te besluiten dat de schuldenaar die zijn 
handtekening plaatst zich bewust is van 
de aard en de omvang van de opgeno
men verbintenissen, doelstelling die des 
te meer geldt wanneer bij het aangaan 
der verbintenis het bedrag waartoe men 
zich verbindt nag niet is bepaald; het 
derhalve geenszins volstaat om de toe
passing van het eerste lid van artikel 
1326 van het Burgerlijk Wetboek uit te 
sluiten, vast te stellen dat een belofte 
geen geldsom of waardeerbare zaak be
treft waarvan het bedrag of de hoeveel
heid bekend is op het ogenblik van het 
aangaan van de verbintenis en reeds dan 
door een cijfer kan worden uitgedrukt; 
zodat het bestreden arrest, nu het in ca
su artikel 1326, eerste lid, van het Bur
gerlijk Wetboek niet van toepassing acht 
omdat in dezen de borgstelling van eiser 
op het ogenblik van het aangaan van de
ze verbintenis nog niet tot voorwerp had 
hetzij een geldsom hetzij een waardeer
bare zaak, in die zin dat ze nag geen be
trekking had op een reeds op dat ogen
blik (van het aangaan der verbintenis) 
precies becijferbare sam, aldus een in 
rechte verkeerde toepassing maakt van 

deze wetsbepaling, derhalve schending 
inhoudt van artikel 1326, eerste lid, van 
het Burgerlijk Wetboek; 

Wat het eerste onderdeel be
treft : 

Overwegende dat artikel 1326 van 
het Burgerlijk Wetboek enkel be
trekking heeft op eenzijdige verbin
tenissen die de betaling van een 
geldsom of de levering van vervang
bare zaken tot voorwerp hebben; dat 
het niet van toepassing is op eenzij
dige verbintenissen met een ander 
voorwerp, noch op wederkerige 
overeenkomsten; 

Overwegende dat de overeen
komst van borgtocht die een eenzij
dige verbintenis inhoudt, pas dan 
onderworpen is aan artikel 1326 van 
het Burgerlijk Wetboek als zij slaat 
op een belofte die een geldsom of 
een waardeerbare zaak tot voorwerp 
heeft, dit wil zeggen waarvan het 
bedrag of de hoeveelheid bekend is 
op het ogenblik van de verbintenis 
en door een cijfer kan worden uitge
drukt; 

Overwegende dat het arrest oor
deelt dat artikel 1326 van het Bur
gerlijk Wetboek te dezen geen toe
passing kan vinden, op grond dat de 
in artikel 7 van de overeenkomst 
bedongen solidaire borgstelling be
trekking heeft op pachtsommen en 
bijhorigheden en strekt tot de uit
voering van de verpachtingsvoor
waarden, zodat het bedrag of de 
hoeveelheid niet bekend was op het 
ogenblik van de verbintenis en niet 
door een cijfer kon worden uitge
drukt; dat het zodoende zijn beslis
sing naar recht verantwoordt; 

26 februari 1993 - te kamer - Voor
zitter en verslaggever: mevr. Baete
Swinnen, waarnemend voorzitter - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse en Claeys BoUUaert. 
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Nr. ll8 

1 e KAMER - 26 februari 1993 

CASSATIEBEROEP - BURGERLIJKE ZA
KEN - VORMEN - VORM EN TERMIJN VAN 
BETEKENING EN/OF NEERLEGGING - VER
ZOEKSCHRIFT - INDIENING TER GRIFFIE -
VERZOEK VAN VERWEERDER - AFWIJZING. 

De voorziening van de eiser die zijn ver
zoekschrift tot casstie niet op de griffie 
heeft ingediend wordt afgewezen op 
het verzoek van de verweerder die zijn 
antwoord binnen de voorgeschreven 
termijn heeft doen betekenen (1). (Art. 
1093, derde lid, Ger.W.) 

(PECSTEEN E.A. T. RYCKEBOER E.A.) 

ARREST 

(A.R. nr. 8003) 

HET HOF; - Gelet op bet bestre
den vonnis, op 23 mei 1991 door de 
Rechtbank van Eerste Aanleg te 
Brugge in hager beroep gewezen; 

Gelet op bet verzoekschrift van de 
verweerders, waarbij dezen, nadat 

(1) Zie Cass., 30 maart 1990, A.R. nr. 6450 
(A.C., 1989-90, nr. 461). 

zij hun antwoord binnen de bij arti
kel 1093, eerste lid, van bet Gerech
telijk Wetboek voorgeschreven ter
mijn hebben doen betekenen, met 
toepassing van artikel 1093, derde 
lid, van het Gerechtelijk Wetboek 
vorderen dat de voorziening van de 
eisers wordt afgewezen, met veroor
deling van de eisers in de kosten, 
hierin begrepen bet rolrecht dat 
door de verweerders werd voldaan; 

Overwegende dat bet ver-
zoekschrift tot cassatie aan de ver
weerders werd betekend op 12 sep
tember 1991 en alsnog niet op de 
griffie is ingediend; 

Dat het verzoek gegrond is; 

Om die redenen, verwerpt de 
voorziening; veroordeelt de eisers in 
de kosten, hierin begrepen bet rol
recht dat door de verweerders werd 
voldaan. 

26 februari 1993 - 1 e kamer - Voor
zitter en verslaggever: mevr. Baete
Swinnen, waarnemend voorzitter - Ge
lijkluidende conclusie van de h. Bresse
leers, advocaat-generaal - Advocaten : 
mrs. De Gryse en Biitzler. 
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·naam van-de moeder ~ .G~volgen,. . .. . !29 

Afstamming 
Overspelig kind - Erfenis - Cassatiemiddel 
- Onver~nigb<\arheid van art. 756 (oud) B.W. 
met artt. 6 en 6bis- PrejudiciiHe vraag - Ar
bitragehof. 207 

Arbeid 
.Sociale documeqten - Art. 111 1°, b, Socia le
: Documentenwet - Overtreding - Moree! be-

standdeel. 193 

Arbeid 
Sociale documenten - Art. 11bis Sociale-Do-
cumentenwet - Vergoeding Ambtshalve 
veroordeling - Draagwijdte. 193 

Arbeid 
· Sociale documenten - Art. 1lbis Sociale-Do-

cumentenwet - Vergoeding Ambtshalve 
veroordeling - Aard . 193 

Arbeidsongeval 
Begrip - Ongeval tijdens de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst. 215 

Arbeidsongeval 
Begrip - Ongeval tijdens de uitvoering van 
de arbeidsovereenkomst - Werknemer die 
onder.het gezag van de werkgever staat - Ge
zagsvei'h'ouding·- Begrip. 215 

Arbeidsongeval 
Weg naar en van het werk - Gelijkgestelde 
trajecten - Verblijf buitenshuis - Traject 
naar en van de plaats waar de werknemer 
ontspanning neemt. ' 56 

Arbeldsongeval 
Weg ilaar en van het werk - No;·maal traject 
- Begrip - Omweg - Onderbreking. 131 

Arbeidsongeval 
Aansprakelijkhe1d - Werknemer - Derde 
arbeidscircUJt - W.erkgever.-Begnp. · _ 82 
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Arbeidsongeval 
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid - Blij
vende ongeschiktheid - Hulp van een derde 
- Vaststelling van de vergoeding Mini-
mumloon - Indexering. 134 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Dodelijk ongeval - Arbeidson
gevallenrente - Bloedverwanten in de op
gaande lijn - Rente verschuldigd nadat de 
getroffene de leeftijd van 25 jaar zou hebben 
bereikt - Belangrijkste kostwinner - Be
grip. 60 

Arbeidsongeval 
Vergoeding - Dodelijk ongeval - Arbeidson
gevallenrente - Bloedverwanten in de op
gaande lijn - Getroffene ouder dan 25 jaar op 
het ogenblik van het ongeval - Duur van het 
recht op rente. 166 

Arbeidsongeval 
Rechtspleging - Kosten - Cassatieberoep 
van de verzekeraat· burgerlijke aansprakelijk
heid van de getroffene tegen de at·beidsonge
vallenverzekeraar. 56 

Arbeidsongeval 
Rechtspleging - Verjaring 
Aanvang. 

Arbeidsongeval 

Termijn -
168 

Allerlei - Arbeidsongevallenwet - Interpre
tatie - Prejudicieel geschil. 37 

Arbeidsovereenkomst 
Aard van de wet - Opzeggingsvergoeding -
Art. 39, tweede lid, Arbeidsovereenkomsten
wet. 1 

Arbeidsovereenkomst 
Bestaansvereisten - Gezagsverhouding 
Begrip. 215 

Arbeidsovereenkomst 
Verplichtingen - Onderwijzer - Aansprake
lijkheid'buiten overeenkomst - Vermoeden 
- Omkeren van het vermoeden. 98 

Arbeidsovereenkomst 
Schorsing van de overeenkomst Gewaar-
borgd loon - Arbeidsongeschiktheid 
Werklieden - Caren sdag - Begrip. 7 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Ontslag om dringende reden - Feit 
sedert ten min ste drie dagen bekend - Ken
nis van het feit - Begrip. 32 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Andere wijzen van beeindiging 
Ontbindende voorwaarde - Geldigheid. 54 

Arbeidsovereenkomst 
Einde - Andere wijzen van beeindiging 
Ontbindende voorwaarde Potestatieve 
voorwaarde - Geldigheid. .54 

Arbeidsvoorziening 
Arbeidsmarkt - Bevordering van de werkge
legenheid - Niet-commerciele sector - Der
de arbeidscircuit - In dat circuit in dienst ge
nomen werknemer - Arbeidsongeval - Aan
sprakelij kheid - Werkgever - Begrip. 82 

Arbeidsvoorziening 
BrugpE'nsioen - Wettelijk brugrustpensioen 
- Toekenningsvoorwaarden Begrip -
Beroepsarbeid. 104 

Arbitrage 
Vordering tot vernietiging 
langhebbende partij - Derde. 

Arbitragehof 

Bedrog - Be-
127 

Prejudiciele vraag - Hof van Cassatie - Ver
plichting. 207 

Architect (tucht en bescherming van de ti
tel) 
Beslissing van een raad van beroep van de Or
de van Architecten - Cassatieberoep - Ont
vankelijkheid - Persoon door wie cassatiebe
roep kan worden ingesteld. 33 

B 

Benelux 
Prejudiciele geschillen - Art. 6 Verdrag Be
nelux-Gerechtshof - Vraag om uitlegging 
van een voor Belgie, Luxemburg en Neder
land gemeenschappelijke rechtsregel, als be
doeld bij art. 1 van het ~~rdrag - Vraag opge
worpen in een bij het ljlOf van Cassatie aan
hangige zaak - Verplichting van het Hof van 
Cassatie. 100 

Bescherming van de maatschappij 
lnternering - Onderzoeksgerecht - Hoger 
beroep - Verzoek tot invrijheidstelling -
Kamer van inbeschuldigingstelling Be-
voegdh~id. 174 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maat
schappij - Bevoegdheid - Beoordeling van 
de geestestoestand en van de reclasserings
mogelijkheden van de gelnterneerde. 71 

Bescherming van de maatschappij 
Commissie tot bescherming van de maat
schappij - Bevoegdheid - Door gelnterneer
de gekozen geneesheer 71 
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Beslag 
Gedwongen tenuitvoerlegging - Uitvoerend 
beslag op onroerend goed - Beschikking van 
de beslagrechter - Benoeming van een nota
ris - Toewijzing van de in beslag genomen 
goederen - Termijn van zes maanden -
Tweede beschikking van de rechter v66r het 
verstrijken van die termijn - Wettigheid -
Vereisten. 18 

Bestendige deputatie 
Toezicht - Gemeenteraad - Besluit - Goed
keuring --, Draagwijdte. 202 

Bevoegdbeid en aanleg 
BurgerHjke zaken - Aanleg - Hoofdvorde
ring en tegenvordering - Bepaling van aan
leg. · 181 

Bevoegdheid en aanleg 
BurgerHjke zaken - Sociaal procesrecht -
Volstrekte bevoegdheid - Onderlinge fond
sen - Vrijwillige verzekering. 185 

Bevoegdh~id en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid - Onspl.itsbaar
heid - Bevoegdheden van de rechter -
Grenzen. 118 

Bevoegdheid en aanleg 
Strafzaken - Bevoegdheid - Art. 479 Sv. -
Griffiers van het Rekenhof - Bepaling niet 
van toepassing. 199 

Bewijs 
Strafzaken - Bewijsvoering - Gegevens in 
Nederland verkregen door het afluistet·en van 
telefoongesprekken Rechtsgeldigheid -
Vereisten. 108 

Bewijs 
Belastingzaken - Bewijslast - Inkomstenbe
lastingen. 106 

Bewijs 
Belastingzaken - Vermoedens - Bewijs dat 
de door de belastingplichtige overgelegde 
boekhoudkundige stukken niet bewijskrach
tig zijn - Bewijs door vergelijking met de in
komsten van andere belastingplichtigen niet 
toelaatbaar. 26 

Borgtocht 
Eenzijdige verbintenis 
Voorwaarde. 

Bossen 

Art. 1326 B.W. -
230 

Boswetboek - Bosdecreet 13 juni 1990 -
Misdrijven - Verjaringstermijn - Stuiting. 

219 

Burgerlijke rechtsvordering 
Door een misdrijf verom·zaakte schade -
Burgerlijke partij - Schadelijder ·- Inde-

plaatsgestelde instelling - Vordering van de 
schadelijder - Geen eindbeslissing Ge-
volg. 41 

Burgerlijke rechtsvordering 
Vordering tot vergoeding van de door een mis
drijf veroorzaakte schade - Vrijgesproken 
beklaagde - Vaststelling door de strafrechter 
van een fout van een derde - Gelding van die 
beslissing voor de burgerlijke rechter. 52 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke partij - Burgerlijke-partijstelling 
- Stedebouw - Gemachtigde ambtenaar -
OntvankeHjkheid. 74 

Burgerlijke rechtsvordering 
Burgerlijke partij - Vordering - Herstel in 
natura- Recht van de· schadelijder. · 74 

Burgerlijke rechtsvordering . 
Burgerlijke partij - Burgerlijke-partijstelling 
- Ontvankelijkheid - Belang- Begrip. 74 

Burgerlijke rechtsvordering 
Rechtsvordering to.t . herstel van de schage, 
door een misdrijf veroorzaakt - Begrip. 132 

c 

Cassatie 
Bevoegdheid - Verenigde kamers. 222 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Strafvm·dering -
Beklaagde - Stedebouw - Vordering van de 
gemachtigde ambtenaar - Herstel van plaats 
in de vorige staat - Dwangsom - Beslissing 
van de strafrechter - Straf - Onwettigheid 
- Gevolg. 74 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Strafvordering 
Beklaagde en.verdachte- Gewoon uitstel
Duur - Onwett.igheid. 74 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken Strafvordering -
Beklaagde - Cassatieberoep - Onsplitsbaar
heid. 118 

Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Beklaagde - Cassatieberoep -
Burgerlijke rechtsvorderi-ng tegen de beklaag
de - Beslissing - Vetmettgmg - Burger 
lijke rechtsvordering van "de bel<laagde. · · 119 
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Cassatie 
Omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechts
vordering - Beklaagde - Cassatieberoep -
Burgerlijke rechtsvordering tegen de beklaag-
de - Beslissing - Vernietiging Eruit 
voortvloeiende beslissing. 119 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Personen door of tegen 
wie cassatieberoep kan of moet worden inge
steld - Eisers en verweerders - Cassatiebe
roep van het openbaar ministel'ie - Ontvan
kelijkheid - Vereiste. · 129 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm van het 
~assatieberoep - Eentaligheid van de akte -
Aanhaling in een andere taal - Toelichting 
bij het middel. 184 

Cassatieberoep 
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en ter
mijn van betekening en/of neerlegging -
Verzoekschrift - Indiening ter griffie - Ver
zoek van verweerder - Afwijzing. 232 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Strafvordering - Voorbarig 
cassatieberoep - Verdaging van de zaak. 198 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Strafvordering Geschil 
inzake bevoegdheid. 115 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep 
en betekening - Burgerlijke rechtsvordering 
- Voorbarig cassatieberoep - Burgerlijke 
partij - Schadelijder - Indeplaatsgestelde 
instelling - Vordering van de schadelijder -
Geen eindbeslissing - Gevolg. 41 

Cassatieberoep 
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn 
voor memories en stukken - Verwijzing naar 
een andere memorie. 218 

Cassatieberoep 
Tuchtzaken - Personen door wie cassatiebe
roep kan worden ingesteld - Beslissing van 
een raad van beroep van de Orde van Archi
tecten. 33 

Cassatieberoep 
Arresten Raad van State - Afdeling adminis

. -tratie - Bevoegdheid van het Hof t.a.v. mis-
kenning van de bewijskracht. 159 

Cassatieberoep 
Arresten Raad van State - Afdeling adminis
tratie - Bevoegdheid van het Hof t.a.v. proce
durevooi·schriften: · · · -· · 159 

Cassatieberoep 
Arresten Raad van State - Afdeling adminis
tratie - Bevoegdheid van het Hof t.a.v. het 
recht van verdediging. 159 

Cassatieberoep 
Arresten Raad van State - Afdeling adminis
tratie - Bevoegdheid van het Hof t.a.v. de de
clinatoire exceptie zelf. 159 

Cassatieberoep 
Arresten Raad van State - Afdeling adminis
tratie - Bevoegdheid van het Hof t.a.v. de 
motivering. 159 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Belang - Procedurewet 
van kracht geworden tijdens het cassatiege
ding. 66 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Belang - Verenigde ka
mers - Cassatie - G~volg. 222 

Cassatiemiddelen 
_ Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Begrip. 

- 1 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Beslis
sing over de eenjarige verjaring - Middel dat 
zich op de vijfjarige verjaring beroept. 88 

Cassatiemiddelen 
Nieuw middel - Burgerlijke zaken - Middel 
gegrond op wetsbepalingen die' van openbare 
orde zijn - Vereiste feitelijke gegevens -
Geen vaststellingen - Gevolg. 137 

Cassatiemiddelen 
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen 
- Regels van het geding - Toepassing in ha
ger beroep - Geen beroep op schending van 
art. 1042 Ger.W. - Ontvankelijkheid. 185 

Cassatiemiddelen 
Strafzaken - Algemeen - Middel uit niet-be
antwoording van de conclusie van een burger
lijke partij - Ontvankelijkheid. · 114 

Cassatiemiddelen 
Belastingzaken - Vereiste vermeldingen -
Gemeente-, provincie- en plaatselijke belas
tingen - Vermelding van de geschonden 
wetsbepaling. 28 

Cassatiemiddelen 
Tuchtzaken - Nieuw ~iddel - Middel waar
in de onpartijdigheid van een rechtscollege 
wordt betwist - Middel betreffende de 
samenstelling·van het rechtscollege - Middel 

. dat -voor, het .eerst vaor het .Hof_kan worden 
. _opgeworpen ...... , .. . .. · .. · . .... · - .. -. 143 
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Cassatiemiddelen 
Tuchtzaken - Nieuw middel - Middel waar
in de onpartijdigheid van een rechtscollege 
wordt betwist - Middel zonder verband met 
de samenstelling van het rechtscollege -
Middel dat niet voor het eerst voor het Hof 
kan worden opgeroepen . 143 

Cassatiemiddelen 
Allerlei - Beslissing van de aangewezen 
rechter die overeenstemt met het cassatiear
rest. 63 

Collectieve arbeidsovereenkomst 
Algemeen verbindend verklaarde C.A.O. 
Terugwerkende kracht - Toepasselijkheid 
na de beeindiging van de arbeidsovereen
komst - Strafbaarheid. 8 

Collectieve arbeidsovereenkomst 
Binding - Werknemers. 

D 

Diefstal en afpersing 

136 

Doodslag, gepleegd om diefstal te vergemak
kelijken o£ om de straffeloosheid ervan te ver
zekeren - Diefstal - Hoofdfeit - Doodslag 
- Verzwarende omstandigheid. 16 

E 

Erfenissen 
Ovei·spelig kind - Cassatiemiddel - Onver
enigbaarheid van art. 756 (oud) B.W. met artt. 
6'en 6bisGw.- Prejudiciele vraag- Arbitra
gehof. 207 

Europese Gemeenschappen 
Verdragsbepalingen - Algemeen - E.E.G.
Verordening 3821/85 - Overtredingen - Be
straffing - Toepasselijke wetsbepalingen. 195 

F 

Faillissement, faillissementsakkoord en 
gerechtelijk akkoord 
Bevoegheid- Rechtbank van koophandel -
Territoriale bevoegdh eid - Vennootschap -
Maatschappelijke zetel. 228 

Faillissement, faillissementsakkoord eri 
gerechtelijk akkoord 
Gevolgen - Verbintenissen - Handelingen 
of betalingen met bedrieglijke benadeling van 
de schuldeisers - Nietigheid - Art. 448 
W.K.h.- Draagwijdte. 176 

G 

Geestrijke dranken 
Slijterij - Niet-betaling van de openingsbe
lasting - Sluiting - Strafvm·dering - Verja
ring. _ _ 141 

Gemeenschap en gewest 
Stedebouw - Gewest - Burgerlijke rechts
vordering - Burgerlijke partij - Burger
lijke-partijstelling - Ontvankelijkheid - Be
lang :.... Begrip. 74 

Gemeente 
Gemeenteraad - Macht om over te dragen -
Schepencollege - Wettelijkheid. 32 

Gemeente 
Aanbesteding - Toezicht - Bestendige depu
tatie - Geen goedkeuring - Gevolg. 202 

Gemeente-, provincie- en plaatselijke be
lastingen 
Gemeentebelastingen - Termijn waarbinnen 
de bestendige deputatie van de provincieraad 
uitspraak moet doen - Niet-inachtneming 
van die termijn - Geen nietigheid van de be
slissing. 28 

Geneeskunde 
Uitoefening van de geneeskunde - Verbod 
van- gelijktijdige uitoefening van de genees
kunde en de artsenijbereidkunde. 91 

Geneeskunde 
Beroepsorden - Orde van Geneesheren 
Tuchtzaken - Onpartijdigheid van de provin 
ciale raad - Begrip. 48 
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Geneeskunde 
Beroepsorden - Orde van Apothekers -
Lijst van de Orde- Gelijktijdige inschrijving 
op de lijst van de Orde van Geneesheren. 91 

Gerechtskosten 
Burgerlijke zaken - Sociaal procesrecht -
Arbeidsongeval - Cassatieberoep van de ver
zekeraar burgerlijke aansprakelijkheid van 
de getroffene tegen de arbeidsongevallenver
zekeraars. 56 

Grondwet 
Art. 22 - Gegevens in Nederland verkregen 
door het afluisteren van telefoongesprekken. 

108 

H 

Hoger beroep 
Burgerlijke zaken - Principaal beroep -
Termijn - Jeugdbescherming- Bezoekrecht 
- Grootouders. 210 

Hoger beroep 
Strafzaken - Incidenteel beroep - Draag
wijdte. 111 

Hoger beroep 
Strafzaken - Gevolgen - Bevoegdheid van 
de rechter - Appellant - Openbaar ministe
rie. 193 

Hoger beroep 
Strafzaken - Rechtspleging in hager beroep 
- Eenstemmigheid --'- Burgerlijke rechtsvor
dering - Vrijspraak van de beklaagde - Ho
ger beroep van de burgerlijke partij alleen -
Wijziging. 119 

Hoger beroep 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Onbevoegdverklaring van de eerste rechter -
Geen hager beroep van een burgerlijke partij 
·- Uitspraak van de appelrechter over de vor
dering van die burgerlijke partij. 111 

Hoger beroep 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Burgerlijke partij in hager beroep - Veroor
deling na vrijspraak - Eenstemmigheid. 217 

Huur van goederen 
Handelshuur - Verplichtingen van partijen 
- Plaatsbeschrijving - Huurschade - Wer
king van de. wet in de tijd - Wet van 29 de
cember 1983- Lopende overeenkomsten. 179 

Huur van goederen 
Handelshuur - Einde - Huurhernieuwing 
- Vordering van de huUl·der - Weigering 
van de verhuurder - Reden - Aanbod van 
een derde - Hogere huurprijs - Kennisge
ving aan de huurder - Aanbod van de huur
der - Gelijke huurprijs - Gelijke voorwaar
den - Gevolg. 123 

I 

lndeplaatsstelling 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Door een misdrijf veroorzaakte schade -
Burgerlijke partij - lndeplaatsgestelde in
stelling - Vordering van de schadelijder -
Geen eindbeslissing- Gevolg. 41 

Ingebrekestelling 
Aanmaning tot betalen - Begrip. 222 

lngebrekestelling 
Aanmaning tot betalen - Art. 1153 B.W. -
Moratoire interest - Bestaan van een schuld 
- Niet opeisbare schuld - Aanmaning v66r 
de opeisbaarheid - Gevolg. 222 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Inkomsten uit onroe
rende goederen - Vrijstellingen en vermin
deringen - Vermindering - Kadastraal in
komen - Vernieling van het materieel en de 
outillering - Art. 9, § 1, 4°, W.I.B. - Toepas
singsgebied. 126 

Inkomstenbelastingen 
Personenbelastingen - Bedrijfsinkomsten -
Winsten - Exploitatie van een bedrijf - Vol
ledige en definitieve stopzetting - • Behaal
de • of • vastgestelde • winsten en baten -
Handelszaak - Overdracht - Ontbinding 
van de overdracht- Gevolgen. 177 

lnkomstenbelastingen 
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten -
Winsten- Exploitatie van een.bedrijf- Vol
ledige en definitieve stopzetting - « Behaal
de • of • vastgestelde • winsten en baten -
Begrip. 177 

Inkomstenbelastingen 
Niet-verblijfhouders - Buitenlandse onder
neming - Vaste inrichting in Belgi~ - Be
~p. ~ 
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Inkomstenbelastingen 
Voorheffingen en belastingkrediet - Onroe
rende voorheffing - Kwijtschelding - Ver
mindering - Vernietiging van het materieel 
en de outillering - Art. 162, § 1, 4", W.I.B. -
Toepassingsgebied. 126 

Inkomstenbelastingen 
Voorheffingen en belastingkrediet - Roeren
de voorheffing - Berekening - Schuldenaar 
- Tenlasteneming - W.I.B., art. 172 - Toe
passing- Vereisten. 47 

Inkomstenbelastingen 
Voorheffingen en belastingkrediet 
drijfsvoorheffing - Terugbetaling 
toire interest. 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bewijsvoering 
meen - Bewijs last. 

Inkomstenbelastingen 

Be-
Mora-

214 

Alge-
106 

Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Verge
Hiking met soortgelijke belastingplichtigen -
Bewijs dat de overgelegde boekhoudkundige 
stukken n iet b ewijskrachtig zijn - Bewij s 
door vergelijking met de inkomsten van ande
re belastingplich tigen niet toelaatb aar. 26 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bewijsvoering - Verge
lijking m et soor tgelijke be lastingplichtigen -
Vergelijking aileen toegestaan ingeval de be
lastingplichtige geen bewijskrachtige gege
vens tot staving van zijn aangifte heeft over
gelegd. 26 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Sancties - Administra
tieve boete - Terugbetaling - Moratoire in
terest. 28 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Sancties Belasting
verhoging - Terugbetaling - Moratoire inte
rest. 30 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bezwaar Termijn 
waarbinnen het bezwaarschrift moet worden 
ingediend - Belasting van minstens duizend 
frank - Geen verzending bij aangetekend 
schrijven van het aanslagbiljet Gevolgen 
van dat verzuim. 19 

Inkomstenbelastingeq 
Aanslagprocedu re - Bezwaar Termijn 
waarbinnen het bezwaarschrift moet worden 
ingediend - Berekenipg - Verzendingsda
tum van het aan slagbiljet - Begrip. 19 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bezwaat· - Termijn 
waarbinnen het bezwaarschrift moet worden 
ingediend - Belasting van minstens duizend 

frank - Geen verzending bij aangetekend 
schrijven van het aanslagbiljet Gevolgen 
van dat verzuim. 19 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bezwaar Termijn 
waarbinnen het bezwaarschrift moet worden 
ingediend - Belastin g van minstens duizend 
frank - Geen verzending bij aangetekend 
schrijven van het aanslagbiljet Gevolgen 
van dat verzuim. 19 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bezwaar Termijn 
waarbin nen het bezwaarschrift moet worden 
ingediend - Belasting van minstens duizend 
frank - Geen verzending bij aangetekend 
schrijven van het aanslagbiljet Gevolgen 
van dat ver zuim . 19 

Inkomstenbelastingen 
Aanslagprocedure - Bezwaar Termijn 
waarbinnen het bezwaarschrift moet worden 
ingediend - Belasting van minstens duizend 
frank - Geen verzending bij aangetekend 
schrijven van het aanslagbiljet Gevolgen 
van dat verzuim. 19 

Inkomstenbelastingen 
Voorziening voor het hof van be roep Be-
voegdheid van het hof van beroep. 152 

Interesten 
Moratoire interesten - Misdrijf - Oneigen
lijk misdrijf - Schadevergoeding - Datum 
van ingang van de moratoire interesten. 117 

Interesten 
Moratoire interesten - Art. 1153 B.W. - Aan
maning tot betalen - Bestaan van een schuld 
- Niet opeisbare schuld - Aanmaning voor 
de opeisbaarheid - Gevolg. 222 

Interesten 
Compensatoire interesten - Rentevoet 
Vaststelling door de r echter. 11 

Internationale verdragen 
Protocol tussen Belgie en Zai're houdende re
geling van de vergoeding van de gezai'riseerde 
goederen die aan Belgische onderdanen heb
ben toebehoord, ondertekend op 28 maart 
1976 - Artt. 1 en 4 - Draagwijdte. 222 

J 

Jaarlijkse vakantie 
Aard van de wet - Berekening van het va
kantiegeld. 
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Jaarlijkse vakantie 
Vakantiegeld- Bedienden - Berekening
In aanmerking te nemen loon - Voordelen in 
natura. 1 

J eugdbescherming 
Rechterlijke bescherming - Maatregelen ter 
bescherming van de minderjarigen - Maatre
gelen t.a.v. de minderjariglm - Maatregelen 
van toezicht en uitbesteding - Einde van de 
maatregelen. 42 

Jeugdbescherming 
Rechterlijke bescherming - Maatregelen ter 
bescherming van de minderjarigen - Maatre
gelen t.a.v. de minderjarigen - Maatregelen 
van toezicht en uitbesteding - Niet mogelijk 
t.a.v. van de meerderjarig geworaen minder
jarige. 42 

Jeugdbescherming 
Bezoekrecht - Grootouders - Hoger beroep 
-'- Termijn. 210 

L 

Landbouw 
Veldwetboek -Art. 89, 8•- Veld - Begrip. 

192 

Loon 
Algemeen - Begrip. 66 

Loon 
Recht op loon - Niet verrichten van de be
dongen arbeid. 66 

M 

Mach ten 
Machtsoverdracht - Gemeente - Gemeente
raad - Macht om over te dragen - Schepen
college - Wettelijkheid. 32 

Mer ken 
Benelux-Overeenkomst - Benelux-Merken
wet - Omvang van de bescherming van een 
merk bedoeld bij de Benelux-Merkenwet -
PrejudiciiHe vraag van het Hof van Cassatie 
aan het Benelux-Gerechtshof. 100 

Misdrijf 
Algemeen - Moree! bestanddeel - Art. 11, 
1 •, b, Sociale-Documentenwet. ·193 

Misdrijf 
Rechtvaardiging en verschoning - Verscho
ning - Gronden. 191 

0 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Beschermde werknemers - Ontslag - Eco
nomische of technische redenen - Begl'ip. 

172 

Ondernemingsraad en veiligheidscomite 
Verkiezingen - Verkiesbaarheid - Ontsla
gen beschermde werknemer - Nieuwe kandi
datum· van de werknemer - Geldigheid 
Tijdstip van het ontslag. 96 

Onderzoek (in strafzaken) 
Geen verhoor van de verdachte door de onder
zoeksrechter. 142 

Openbaar domein 
Wallen - Eigendom - Staat - Uitzondering 
- Bezit door een derde- Dertigjarig bezit
Verkrijgende verjaring - Nieuwe eigenaar -
Afstand - Gevolg - Art. 2225 B.W. - « Per
soon die er belang bij heeft dat de verjaring 
verkregen is » - Belang - Begrip. 121 

Openbaar ministerie 
Burgerlijke zaken - Cassatieberoep - Open
bare orde - Ontvankelijkheidsvereiste - Be
grip. 129 

Openbare orde 
Aansprakelijkheid wegens onrechtmatige 
daad. 1 

Openbare orde 
Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdra
gen - Berekeningsgrondslagen. 137 

Openbare orde 
Aansprakelijkheid wegens 
daad. 

Openbare orde 
Grondwet, artt. 6 en 6bis. 

Overeenkomst 

onrechtmatige 
185 

207 

Algemene begrippen - Werking van de wet 
in de tijd - Huur van goederen - Handels
huur - Lopehde overeenkomsten - Toepas-

. sing van oude of nieuwe.wet. 179 

Overeenkomst 
Rechten en verplichtingen van partijen -
Tussen partijen - Voorwaardelijke verbinte
riis - Opschortende voorwaarde - Nog niet 
verv-ulde voorwaarde - Gevolg. 202 
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Overheidsopdrachten (werken, leverin· 
gen, diensten) 
Algemene aannemingsvoorwaarden - Beta
ling - Onderbreking door de aannemer we
gens niet-betaling - Recht op schadeloosstel
ling - Vordering tot schadeloosstelling -
Ontvankelijkheid - Vereiste. 124 

Overheidsopdrachten (werken, leverin
gen, diensten) 
Algemene aannemingsvoorwaarden - Beta
ling - Onderbreking door de aannemer we
gens niet-betaling - Melding aan het bestuur 
- Art. 15, § 6, tweede lid, M.B. 10 aug. 1977 -
Toepassingsgebied. 124 

p 

.Pensioen 
Werknemers - Toekenningsvoorwaarden -
Begrip - Beroepsarbeid. 104 

Pensioen 
. Invaliditeitspensioen voor mijnwerkers -
Aanvraag - Termijn - Aanvang. 182 

Prejudicieel geschil 
Cassatiemiddel - Vraag bedoeld in art. 26 
Bijzondere Wet Al'bitragehof. 207 

R 

Raad van State 
Afdeling administratie - Bevoegdheid -
Handeling van een bestuurlijke overheid -
Verzoe~ tot nietigverklaring Beoordeling 
t.a.v. de bevoegdheid. 153 

Raad van State 
Afdeling administratie - Arrest vatbaar voor 
cassatieberoep - Bevoegdheid van het Hof 
t.a.v. de motivering. 159 

Raad van State 
Afdeling administratie - Arrest vatbaar voor 
cassatieberoep - Bevoegdheid van het Hof 
t.a.v. het recht van verdediging. 159 

Raad van State 
Afdeling administratie - Arrest vatbaar voor 
cassatieberoep - Bevoegdheid van het Hof 
t.a.v. de declinatoire exceptie zelf. 159 

Raad van State 
Afdeling administratie - Arrest vatbaar voor 
cassatieberoep - Bevoegdheid van het Hof 
t.a.v. procedurevoorschriften. 159 

Raad van State 
Afdeling administratie - Arrest vatbaar voor 
cassatieberoep - Bevoegdheid van het Hof 
t.a.v. miskenning van bewijskracht. 159 

Recht bank en 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Vordering 
in rechte - Oorzaak - Fout buiten overeen
komst - Beslissing - Grondslag - Fout uit 
overeenkomst - Wettigheid- Voorwaarde. 

202 

Rechtbanken 
Strafzaken - Strafvordering - Daden van 
onderzoek - Nietigheid Bevoegdheden 
van de vonnisgerechten . 139 

Rechten van de Mens 
Algemeen - Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens - Verklaring van de 
Rechten van de Mens en van de Burger - Ge
volgen. 16 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - AI·t. 3 -
Verbod om iemand aan folteringen of aan on
menselijke of vernederende behandelingen of 
straffen te onde1werpen - Draagwijdte. 148 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artt. 5.4, 6.1 
en 6.3 - Internationaal Verdrag Burgerrech
ten en Politieke Rechten- Al-t. 14.3 - Beslis
sing van commissie tot bescherming van de 
maatschappij. 71 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Al'tt. 5.4, 6.1 
en 6.3 - Internationaal Verdrag Burgerrech· 
ten en Politieke Rechten- Art. 14.3 - Beslis
sing van commissie tot bescherming van de 
maatschappij. 71 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6.1 -
Voorlopige hechtenis - Voorlopige invrij
heidstelling. 73 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6.1 -
Gegevens in Nede1·land verkregen door het af. 
luisteren van telefoongesprekken. 108 



Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6.1 
Strafzaken - Geen verhoor van de verdachte 
door de onderzoeksrechter . 142 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 6.1 -
Tuchtsanctie - Schorsing - Recht op een 
onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke 
instantie - Draagwijdte. 143 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Artt. 5.4, 6.1 
en 6.3 - Internationaal Verdrag Burgerrech
ten en Politieke Rechten - Art. 14.3 - Beslis
sing van commissie tot bescherming van de 
maatschappij. 71 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 8 - Pri
ve-leven - Briefwisseling - Begrip. 108 

Rechten van de Mens 
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 8 -
Briefwisseling - Inmenging van enig open
baar gezag - Vereisten. 108 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Po
litieke Rechten - Art. 17 - Prive-leven -
Briefwisseling - Gegevens in Nederland ver
kregen door het afluisteren van telefoonge
sprekken - Rechtsgeldigheid - Vereisten. 

108 

Rechten van de Mens 
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Po
litieke Rechten - Art. 14.1 - Tuchtsanctie -
Schorsing - Recht op een onpartijdige en on-
afhankelijke rechterlijke instantie Draag-
wijdte. 143 

Rechterlijke tucht 
Verstekbeslissing - Verzet - Ontvankelijk
heid. 31 

Rechterlijk gewijsde 
Gezag van gewijsde - Strafzaken - Vervol
ging wegens verkeersongeval - Vrijspraak -
Vaststelling door de strafrechter van een fout 
van een derde - Gelding van die beslissing 
voor de burgerlijke rechter. 52 

Rechtsbeginselen (Aigemene) 
Onpartijdigheid van de rechter - Tuchtzaken 
- Toepassingsgebied. 48 

Rechtsbeginselen (Aigemene) 
Beginsel van de onafhankelijkheid en de on
partijdigheid van de rechter - Tuchtzaken -
Begrip. 143 

Rechtsbeginselen (Aigemene) 
Beginsel van de onafhankelij kheid en de on
partijdigheid van de rechter - Tuchtzaken -
Begrip. 143 
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Recht van verdediging 
Strafzaken - Gegevens in Nederland verkre
gen door het afluisteren van telefoongesprek
ken. 108 

Recht van verdediging 
Strafzaken - Geen verhoor van de verdachte 
door de onderzoeksrechter. 142 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie - Strafzaken - Veroordeling 
- Vaststelling van de bestanddelen van het 
misdrijf. 14 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie - Strafzaken - Strafvorde
ring - Straf - Rechtvaardiging van de keuze 
van de straf en van de strafmaat. 39 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie - Strafzaken - Vereiste ver
meldingen - Toepasselijke wetsbepalingen . 

195 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie - Tuchtzaken - Advocaat -
Tuchtraad van beroep - Beslissing - Moti
vering. 43 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Geen conclusie - Tuchtzaken - Orde van 
Geneesheren - Raad van beroep - Buiten
vervolgingstelling. 46 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Op conclusie - Strafzaken - Strafvordering 
- In hoger be roep - Verwijzing naar het be
roepen vonnis - Onderzoek ter zitting - Te
rechtzitting van de eerste rechter - Wettig
heid - Vereiste. 175 

Redenen van de vonnissen en arresten 
Alle rle i - Strafzaken - Strafvordering -
Burgerlijke rechtsvordering - Opzettelijk 
toebrengen van slagen en verwondingen -
Veroordeling - Deskundigenonderzoek -
Tegenstrijdigheid - Begrip. 176 

Regeling van rechtsgebied 
Burgerlijke zaken - Faillissement - Territo
r iale bevoegdheid. 228 

Regeling van rechtsgebied 
Strafzaken - Algemeen - Bevoegdheidscon
flict - Voorwaarde. 10 

Registratie (Recht van) 
Art. 209, 2•, W.Reg. - Ongedaanmaking van 
een overeenkoVlst wegens nietigheid - Be
grip. 176 

Rekenhof 
Griffiers van het RekenJiof - Art. 479 Sv. -
Bepaling niet van toepassing. 199 



s 

Schenkingen en testamenten 
Schenking - Ondankbaarheid - Herroeping 
- Eis - Termijn - Vertrekpunt - Vorde
ring tot echtscheiding. 208 

Sociale zekerheid 
Werknemet·s - Bijdragen Schuld jegens 
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Be
taling - Niet geregistreerde aannemer -
Werkzaamheden - Uitgevoerde werken -
Hoofdelijke aansprakelijkheid van de op
drachtgever - Terugvordering van het onver
schuldigd betaalde door de opdrachtgever. 34 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Aard van de wet - Bijdragen 
- Berekeningsgrondslagen. 137 

Sociale zekerheid 
Werknemers - Werken uitgevqerd door n iet 
geregistreerde aannemer - Hoofdelijke aan
sprakelijkheid van de opdrachtgever - Ver
plichte inhouding - Aftrek van het bedrag 
waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is. 

170 

Stedebouw 
Sancties - Waals Wetboek - Werking in de 
~~ H 

Stedebouw 
Herstel van plants in de vorige staat - Beta
ling van een meetwaarde - Derde benadeel
de - Recht op herstel - Herstel in na tura -
Wettigheid - Voot-waarde. 74 

Stedebouw 
Herstel van de plaats in de vol'ige staat -
Strafzaken - Vordering van de gemachtigde 
ambtenaar - Dwangsom - Beslissing van de 
strafrechter - Straf - Onwettigheid - Ver
nietiging - Omvang. 74 

Stedebouw 
Herstel van plaats in de vorige staat - Straf
zaken - Vordering van de gemachtigde amb
tenaar - Maatr egel bevolen d oor de straf
rechter - Aard van de beslissing. 74 

Stedebouw 
Herstel van plaats in de vorige staat - Ge
machtigde ambtenaar - Vordering - Vorm 
- Burgerlijke-partijstelling - Ontvankelijk
hci~ H 

Stedebouw 
Herstel van plaats in de vorige staat - Be
voegde bestuurlijke overheid - Vordering -
Vorm. 74 
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Stedebouw 
Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg -
Bouw- of verkavelingsverbod - Recht op 
schadevergoeding - Aard. 94 

Stedebouw 
Ruimtelijke ordening - Plan van aanleg -
Bouw- of verkavelingsverbod - Schadeloos
stelling - Waardevermindering van het goed 
- Raming - Schatting - Procedure - Art. 
1, § 2, K.B. 24 olct. 1978 - Wettigheid. 94 

Straf 
Algemeen - Straf en maatregel - Wettigheid 
- Maatregel - Gewoon uitstel - Duur 
Onwettigbeid - Vernietiging - Omvang. 74 

Straf 
Vervangende gevangenisstraf - Samenloop 
- Meerdaadse - Straffen - Samenvoeging 
- Beperking. 221 

Straf 
Verzachtende verschoningsgronden. 191 

Straf 
Allerlei - Rechtvaardiging van de keuze van 
de straf en van de strafmaat - Motivering. 39 

T 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (w.et 15 juni 1935) - In cassa
tie - Burgerlijke zaken - Eentaligheid van 
de akte - Aanhaling in een andere taal -
Toelichting bij het middel. 164 

Taalgebruik 
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935) - Vonnis
sen en arresten - Nietigheden - Burgerlijke 
zaken - Eentaligheid van de beslissing -
Aanhaling in een andere taal. · 184 

Terugvordering van bet onverschuldigd 
betaalde 
Sociale zekerheid - Werknemers - Bijdra
gen - Schuld jegens de Rijksdienst voor So
ciale Zekerheid - Be taling - Niet geregis
treerde aannemer - Werkzaamheden - Uit
gevoerde werken - Hoofdelijke aansprake
lijkheid van de opdrachtgever - Terugvorde
ring van het onverschuldigd betaalde door de 
opdrachtgeve r. 34 



v 

Verbintenis 
Ontbindcnde voorwaarde - Arbeidsovereen
komst - Geldigheid. 54 

Verbintenis 
Ontbindende voorwaarde - Arbeidsovereen
komst - Potestatieve voorwaarde - Geldig
~d. M 

Verbintenis 
Voorwaardelijke verbintenis - Opschortende 
voorwaarde - Nog niet vervulde voorwaarde 
- Gevolg. 202 

Verjaring 
Bw·gerlijke zaken - Algemeen - Verkrijgen
de ve1·jaring - Nieuwe eigenaar - Afstand -
Gevolg - Art. 2225 B.W. - • Persoon die er 
belang bij heeft dat de verjaring verkregen 
is • - Belang - Begrip. 121 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen - Aanvang 
-:- Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Te
rugvordering van arbeidsongeschiktheidsuit
keringen - Verwittiging van de verzekerings
instelling - Verzuim. 3 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen Duur -
Rechtsvordering van geneesheren - Begrip. 

88 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Termijnen - Aanvang 
- Ziekte- en invaliditeitsverzekering - Ar
beidsongeschiktheidsuitkering - Vordering 
op grond van hoger loon Betwisting over 
het loon. 188 

Verjaring 
Burgerlijke zaken Stuiting - Ongeval -
Rechtsvordering van de getroffene tegen de 
verzekeraar - Verjaring van de strafvorde
ring - Gevolgen. 85 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Stuiting - Dagvaarding 
- Burgerlijke-partijstelling. 85 

Verjaring 
Burgerlijke zaken - Stuiting - Ongeval -
Rechtstreekse vordering van de getroffene te
gen de verzeke·ra.ar - Toepasselijke wetsbe
palingen. 85 

Verjaring 
Strafzaken - Strafvorderin~; - Stuiting -
Boswetboek - Bosdecreet 13 juni 1990. 219 
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Verjaring 
Strafzaken - Strafvordering - Allerlei -
Slijterij van gegiste dranken - Niet-betaling 
van de openingsbelasting. 141 

Veroordeling met uitstel en opschorting 
van de veroordeling 
Gewoon uitstel - Duur - Onwettigheid 
Vernietiging - Omvang. 74 

Venvijzing na cassatie 
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering -
Beslissing over een burgerlijke rechtsvorde
ring die niet bij de rechter aanhangig was -
Vernietiging zonder verwijzing. 111 

Venvijzing van een rechtbank naar een 
andere 
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Ver
zoek van de beklaagde - Arrest a lvorens 
recht te doen - Mededeling aan het O.M. -
Last aan het O.M. gegeven om de stukken on
der bijvoeging van zijn advies in te zenden. 

201 

Verzekering 
W.A.M.-verzekering - Rechtstreekse vorde
ring van de getroffene tegen de verzekeraar 
- Verjaring. 85 

Verzet 
Tuchtzaken - Rechterlijke tucht - Ontvan
kelijkheid. 31 

Verzet 
Strafzaken - Strafvordering - Beslissing 
waarbij het verzet ongedaan wordt verklaard 
- Aanvoering dat de eiser in verzet t ijdens de 
terechtzitting zou zijn aangekomen. 113 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Vordering 
in rechte - Oorzaak - Fout buiten overeen
komst - Beslissing - Grondslag - Fout uit 
overeenkomst - Wettigheid - Voorwaarde. 

202 

Vonnissen en arresten 
Burgerlijke zaken - Algemeen - Vonnis al
vorens recht te doen - Levensonderhoud -
Uitkering - Voorlopige maatregel - Wijzi
ging- Bevoegdheid. 211 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding - Betekening - Afgif
te van een afschrift - Afschrift - Begrip. 84 

Voorlopige hechtenis 
Bevel tot aanhouding - Bevel tot medebren
ging - Betekening - Onregelmatigheid -
Gevolg. 221 

Voorlopige hechtenis 
Handhaving - Beschikking van de raadka
mer- Geldigheidsduur. 197 



Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidstelling - Samenstel
ling van het vonnisgerecht dat uitspraak doet 
over het verzoek tot voorlopige invrijheidstel
ling. 73 

Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidstelling - Verzoek -
Afwijzing - Redenen - Toepasselijke wet. 

73 

Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidste!Jing - Art. 6.1. 
E.V.R.M. - Draagwijdte. 73 

Voorlopige hechtenis 
Voorlopige invrijheidstelling Onder zoeks
gerecht - Iqte rnering - Hoger beroep -
Verzoek tot invrijheidstelling - Kamer van 
inbeschuldigingstelling - Bevoegdheid. 174 

Voorlopige hechtenis 
Bescherming van de maatschappij - Onder
zoeksgerecht - Internering - Hoger beroep 
- Verzoek tot invrijheidstelling - Kamer 
van inbeschuld igingstelling - Bevoegdheid. 

174 

Vordering in rechte 
Burgerlijke zaken - Oorzaak - Fout buiten 
overeenkomst - Beslissing - Grondslag -
Fout uit overeenkomst - Wettigheid - Voor
waarde. 202 

Vordering in rechte 
Moratoire interest - Gevolg. 

Vreemdelingen 

222 

Vreemdelingenwet- Art. ?Obis - Beroep bij 
de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg - Beslissing waarbij het beroep wordt 
aangenomen - Gevolgen. 148 

Vreemdelingen 
Vreemdelingenwet- Art. ?Obis- Beroep bij 
de voorzitter van de rechtbank van eerste 
aanleg - Bevoegdheid van de voorzitter van 
die rechtbank. 148 

w 
Wegverkeer 

Wet betreffende de politie over het wegver 
keer - Art. 62 - Proces-verbaal - Afschr ift 
- Toezendin g van het afschrift. 189 
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Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 1 december 1975 
-Art. 1 - Openbare weg- Begrip. 14 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1.12.1975 - Regle
mentsbepalingen - Art. 12.3.1, tweede Hd -
Art. 76.2 - Draagwijdte. 70 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement van 1 dec. 1975 - Art. 
12.4 - Maneuver - Begrip. 9 

Wegverkeer 
Wegverkeersreglement 1.12.1975 Regle
mentsbepalingen - Art. 12.3.1, tweede lid -
Art. 76.2- Draagwijdte. 70 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Algemeen - Codificatie - Misdrijven -
Sancties - Wettelijke grondslag. 74 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Werking in de tijd - Burgerlijke zaken -
Procedurewet van kracht geworden tijdens 
het cassatiegeding. 66 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Werking in de tijd - Stedebouw - Waals 
Wetboek. 74 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Werking in de tijd en in de ruimte - Draag
wijdte - Overeenkomsten - Huur van goe
deren - Toepassing van oude of nieuwe wet. 

179 

Wetten, decreten, ordonnantien, besluiten 
Gevolgen van internationale normen - Uni
versele Verklaring van de Rechten van de 
Mens - Verklaring van de Rechten van de 
Mens en van de Burger. 16 

z 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Algemeen - Terugvordering van arbeidson
geschiktheidsuitkeringen - Verjaring -
Aanvang - Verwittiging van de verzekerings
instelling - Verzuim. 3 

Ziekte- en invaliditeitsverzekering 
Algemeen - Verjaring - Aanvang Ar
beidsongeschikthe idsuitkering - Vordering 
op grond van hoger loon Betwisting over 
he t loon . 188 
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