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toe dat het niet heeft. (Artt. 45, 46, 50, 52,
53 E.V.R.M.) (2)
KAMER-

7 april 1995

1o KIND - NATUURLIJK KIND - ERFENIS ARTT. 765 EN 766 (OUD) BW- VERENIGBAARHEID MET ART. 8.1 Jo 14 E.V.R.M.

2° ERFENISSEN- NATUURLIJK KINDERFRECHTEN VAN DE NAASTE VERWANTENARTT. 765 EN 766 (OUD) BW- VERENIGBAARHEID MET ART. 8.1 Jo 14 E.V.R.M.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 8 -ART. 8.1 Jo
14- DISCRIMINATIEVERBOD - NATUURLIJK
KIND- ERFENIS- RECHT VAN DE NAASTE
VERWANTEN -ARTT. 765 EN 766 (OUD) B.W.VERENIGBAARHEID.

6° Door de werking in de tijd van art. 8.1
}" 14 E.V.R.M. te beoordelen volgens de interpretatie die daaraan door het Hof Mensenrechten werd gegeven in het arrest
Marckx van 13 juni 1979, doen de appelrechters geen uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking. (Art. 6 Ger.W.) (3)
(RAESE.A.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0200.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 oktober 1991 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;

4 o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ART. 14- ART. 8.1
Jo 14- DISCRIMINATIEVERBOD- NATUURLIJK KIND - ERFENIS - RECHT VAN DE
NAASTE VERWANTEN -ARTT. 765 EN 766 (OUD)
B.W. - VERENIGBAARHEID.

5o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ALLERLEI- ARTT.
45, 46, 50, 52 EN 53 - HOF MENSENRECHTENARRESTEN- INTERPRETATIE VAN HET VERDRAG- GEZAG.

6° RECHTBANKEN- ALGEMEEN- UITSPRAAK BIJ WEGE VAN ALGEMENE EN ALS REGEL GELDENDE BESCHIKKING - BESLISSING
O.G.V. RECHTSPRAAK HOF MENSENRECHTENARREST MARCKX 13 JUNI 1979.

1°, 2°,3° en 4° Art. 8.1}" 14 E.V.R.M. staat
er niet aan in de weg dat de vroegere artt.
765 en 766 B. W. nag worden toegepast op
nalatenschappen die opengevallen zijn
v66r 13 juni 1979 (1).

Over het tweede middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 8, 14, 19, 45, 52
en 53 van het Verdrag van 4 november
1950 tot bescherming van de Rechten van
de Mens en de fundamentele vrijheden,
goedgekeurd bij wet van 13 mei 1955, 1 van
het eerste aanvullend protocol van 20
maart 1952 bij het Verdrag tot bescherming van de Rechten van de mens en de
fundamentele vrijheden, ondertekend te Parijs op 20 maart 1952 en goedgekeurd bij
wet van 13 mei 1955, 6 van het Gerechtelijk Wetboek, 1317, 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, bij wijze
van hervorming van het vonnis a quo, het
derde verzet van ("verweerder" : lees eisers), dat ertpe strekte het vonnis van 8
maart 1982 van de eerste kamer van de
Rechtbank van eerste aanleg te Gent waarbij verweerder definitief in het bezit was gesteld van de nalatenschap van Marcellus,
Robertus, Julianus Raes, geboren te Gent

5° Door de werking in de tijd van art. 8.1
}" 14 E.V.R.M. te beoordelen volgens de interpretatie die daaraan door het Hof Mensenrechten werd gegeven in het arrest
Marckx van 13 juni 1979, kennen de
appelrechters aan dat arrest geen gezag

(2) Zie Cass., 14 april1983,A.R. nr. 6789 (A.C.,
1982-83, nr. 441) met concl. adv.-gen. Veiu (Bull.
en Pas., I, nr. 441, in 't bijz. biz. 893, nrs. 24 tot
en met 26); 10 mei 1989, A.R. nr. 7423 (A. C.,
1988-89, nr. 514) met concl. adv.-gen. Piret (Bull.
en Pas., 1989, I, nr. 514, in 't bijz. biz. 951); 15 mei
1992, A.R. nr. 6583 (A. C., 1991-92, nr. 484) met
concl. O.M. (ibid., in 't bijz. biz. 868).

(1) Cass., 21 okt. 1993, A.R. nr. 9616 (A. C.,
1993, nr. 418).

(3) Zie betreffende art. 6 Ger.W. : M. Adams,
Noot- Een rechtstheoretische giosse bij art. 6 van
het Gerechteiijk Wetboek, R. W, 1994-95, 1087.
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op 4 november 1906 en aldaar overleden op
10 april1979 te vernietigen, ontvankelijk
en ongegrond verklaart om reden : "indien Marcellus Robertus, Julianus Raes een
wettig kind ware geweest, dan zou zijn nalatenschap aan (eisers) als gewone zijverwanten toekomen. Maar nu hij geen
wettig, doch een natuurlijk kind was, komt
zijn nalatenschap volgens de bij het openvallen van de nalatenschap bestaande wetgeving (vroegere artikels 765 en 766 B.W.)
niet aan (eisers) doch aan (verweerder) toe.
(Eisers) vinden dat deze discriminatie strijdig met artikel14juncto artikel 8 van het
E.V.R.M. In het arrest Marckx van 13 juni
1979 stelt het Europees Hofvoor de Rechten van de Mens onder punt 58 : '... Ret Europees Hof voor de Rechten van de Mens
interpreteert het verdrag in het licht van
de omstandigheden van vandaag, maar zij
is niet onbewust van het feit dat de verschillen in behandeling tussen natuurlijke en wettige kinderen bij voorbeeld op
het gebied van erfenissen, jarenlang in vele
verdragsluitende staten geoorloofd en normaal voorkwamen. De evolutie naar gelijkheid is langzaam gevorderd ... Al deze
omstandigheden in aanmerking genomen,
ontslaat het beginsel van de rechtszekerheid, noodzakelijkerwijze inherent aan zowel het recht van het verdrag als aan het
recht van de gemeenschap, de Belgische
Staat ervan juridische handelingen of situaties van voor de uitspraak in de onderhavige zaak weer op losse schroeven te zetten .. .'
Zelfs indien, zoals (eisers) voorhouden, de
vroegere artikels 765 en 766 B.W. een met
artikel14juncto artikel8 van het E.V.R.M.
strijdige discriminatie inhouden, kunnen
deze vroegere artikels derhalve desniettemin toegepast worden op nalatenschappen, die, zoals terzake, opengevallen zijn
v66r 13 juni 1979 (cfr. arrest 18/91 van 4
juli 1991 van het Arbitragehof, Belgisch
Staatsblad van 22 augustus 1991, 1813 en
volgende)",
terwijl, eerste onderdeel, de arresten van
het Europees Hofvoor de Rechten van de
Mens overeenkomstig de artikelen 52 en 53
van het verdrag een relatief gezag van gewijsde hebben, en enkel voor de partijen in
het beslecht geschil verplichtingen kunnen teweegbrengen; artikel 6 van het Gerechtelijk Wetboek de rechter verbiedt uitspraak te doen bij wege van algemene en
als regel geldende beschikking; het bestreden arrest door te beslissen dat zelfs al waren de artikelen 765 en 766 B.W. (oud) strijdig met het artikel 14 juncto artikel 8
E.V.R.M., deze vroegere artikelen desniet-
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temin toegepast moeten worden op nalatenschappen, die, zoals terzake opengevallen zijn v66r 13 juni 1979, om de enkele
reden dat het Europees Hof dit zou hebben beslist in een arrest Marckx van 13
juni 1979 en zonder aan te geven waarom
het zich tot deze rechtspraak aansluit, terwijl eisers geen partijen waren in het geschil beslecht door gezegd arrest Marckx,
zijn oordeel uitsluitend laat steunen op een
rechtspraak met relatief gezag van gewijsde en dus aan deze rechtspraak een algemeen en als regel geldende draagwijdte
geeft en aldus artikelen 19, 45, 52 en 53
E.V.R.M. en 6 Ger.W. schendt;
terwijl, tweede onderdeel, aan de arresten van het Europees Hof, benevens het gezag van gewijsde, weliswaar een interpretatief gezag mag worden toegekend; dit
gezag echter niet verder strekt dan wat het
Europees Hof he eft beslist in het beslecht
geschil waarvan het gezag wordt ingeroepen; enerzijds het Marckx-arrest van 13
juni 1979, voor zover het verband houdt
met de patrimoniale rechten, enkel betrekking heeft op de rechten van een natuurlijk kind ten opzichte van zijn ouders en
meer bepaald zijn moeder zoals vervat in de
artikelen 756 en 757 B.W. (oud); het door
het bestreden arrest beslecht geschil daarentegen betrekking heeft op de patrimoniale rechten van zijverwanten van een natuurlijk kind zoals vervat in de artikelen
765 en 766 B.W. (oud), zodat het bestreden arrest, zo wordt aangenomen dat het
door te oordelen zoals het deed het interpretatief gezag van het arrest Marckx dd.
13 juni 1979 van het Europees Hof heeft
toegepast, dit gezag miskent nu bewust
Marckx's arrest niets beslist betreffende de
erfrechten van zijverwanten van een natuurlijk kind, meer bepaald zoals vervat in
de artikelen 765 en 766 (oud) B.W. (schending van de artikelen 19, 45, 50, 52 en 53
van het E.V.R.M.), minstens aan het arrest Marckx een betekenis geeft die strijdig is met de bewoordingen ervan (schending van art. 1317, 1319, 1320 en 1322
B.W.);
en anderzijds, het arrest van het Europees Hof inzake Marckx dd. 13 juni 1979 in
de door het bestreden arrest aangehaalde
passage er zich toe beperkt te stellen dat de
rechtszekerheid "de Belgische Staat ervan (ontslaat) juridische handelingen of situaties van voor de uitspraak in de onderhavige zaak weer op losse schroeven te
zetten en het Europees Hof daarmee enkel overweegt dat van de Belgische wetgever niet vereist wordt dat alle afgesloten nalatenschappen waaromtrent geen
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geschillen meer bestaan opnieuw worden
geopend om de juiste toepassing van de
verdragsregels te verzekeren en niets afdoet aan de mogelijkheid van de rechtsonderhorigen deze interpretatie van het
verdrag af te dwingen voor nog niet afgesloten nalatenschappen, zoals de nalatenschap gevorderd door eisers er een is, zodat het bestreden arrest door •aldus te
beslissen het interpretatief gezag van het
arrest Marckx dd. 13 juni 1979 miskent
(schending van de artikelen 19, 45, 50, 52
en 53 E.V.R.M.) minstens aan gezegde overweging van het arrest een betekenis hecht
die strijdig is met de bewoording ervan
(schending van de artikelen 1317, 1319,
1320 en 1322 B.W.);
terwijl, derde onderdeel, indien de artikelen 765 en 766 B.W. (oud) een met de artikel14juncto artikel8 van het E.V.R.M.
strijdige discriminatie inhouden, hypothese waarin het arrest zich plaatst, deze
discriminatie wordt geacht te hebben bestaan vanaf de dag waarop het E.V.R.M. in
Belgie in werking is getreden, zoals bepaald door de goedkeuringswet van 13 mei
1955; de Belgische rechter in het zogenaamd interpretatief gezag van een arrest van het Europees Hof, geen grond kan
vinden om de werking in de tijd van een internationale regel in het Belgisch rechtstelsel ingeburgerd te beperken; dergelijke beperking gelijk staat met de
verkondiging van een algemene regel met
kracht van wet door een Rechtbank in
strijd met het verdrag zelf; het bestreden
arrest, derhalve, de artikelen 50, 52 en 53
van het E.V.R.M. schendt door aan een arrest van het Europees Hof, in casu, het
Marckx-arrest van 13 juni 1979 een interpretatieve kracht te geven die het niet
heeft, eveneens artikel 6 Ger.W. dat de
rechter verbiedt uitspraak te doen bij wijze
van algemene regel schendt en eindelijk de
artikelen 14 juncto 8 van het E.V.R.M.
schendt door aan deze bepalingen ambtshalve en tegen de regel in een draagwijdte
te geven beperkt in de tijd;
terwijl, vierde onderdeel, indien de artikelen 765 en 766 B.W. (oud), een met artikel14juncto artikel8 van het E.V.R.M.
strijdige discriminatie inhouden, hypothese waarin het arrest zich plaatst, de beslissing deze strijdigheid enkel gevolg te laten geven op nalatenschappen opengevallen
v66r 13 juni 1979, een discriminatie schept
tussen zij die aanspraak maken op nog niet
afgesloten nalatenschappen opengevallen
v66r die datum, zoals eisers, en zij die aanspraak maken op nalatenschappen na deze
datum opengevallen; deze discriminatie
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strijdig is met de artikelen 14juncto 8 van
het E.V.R.M. en 1 van het aanvullend protocol20 maart 1952, die voorschrijven dat
het genot van de in het verdrag erkende
rechten, ondermeer van het recht op eigendom zoals door artikel1 van het aanvullend protocol toegekend, zonder enig onderscheid op welke grond ook moet worden
toegekend (schending van art. 8, 14
E.V.R.M. en 1 aanvullende protocol) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest het
derdenverzet van de eisers ongegrond
verklaart op grond van de voomoemde
artikelen 765 en 766 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 14
juncto 8 van het E.V.R.M.; dat het die
verdragsbepalingen, wat hun gelding
betreft, beoordeelt volgens het interpretatief gezag van het arrest
Marckx van het Europese Hof voor de
Rechten van de Mens van 13 juni
1979;
Dat het aldus geen algemene draa:gwijdte geeft aan het bedoelde arrest
Marckx;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het bestreden arrest het interpretatief gezag van het
voornoemde arrest Marckx enkel in
aanmerking neemt wat betreft de werking in de tijd van de strijdigheid van
de voornoemde verdragsbepalingen
met de voornoemde wetsbepalingen;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters,
door in het onderwerpelijke geschil, op
grond van het interpretatief gezag van
het bedoelde arrest Marckx, te oordelen dat de voornoemde verdragsbepalingen niet in de weg staan aan de toepassing van de artikelen 765 en 766
van het Burgerlijk Wetboek, voor de
erfenissen die opengevallen zijn v66r
13 juni 1979, geen uitspraak doen bij
wijze van algemene regel en aan dit
arrest geen interpretatief gezag toekennen dat het niet heeft;
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Overwegende dat Belgie, door bij de
wet van 13 mei 1955 het op 4 november 1950 te Rome ondertekende Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele
Vrijheden goed te keuren, de opdracht
van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens om dit verdrag te interpreteren, heeft erkend;
Dat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in zijn arrest van 13
juni 1979 in de zaak Marckx de artikelen 14 juncto 8 van het E.V.R.M.
heeft ge'interpreteerd en gezegd dat de
Belgische Staat ontslagen is van het
opnieuw ter discussie stellen van
rechtshandelingen - of situaties die
aan de uitspraak van het arrest van
13 juni 1979 voorafgaan, op grond van
de evolutie in de verdragsluitende staten en overwegingen van rechtszekerheid;
Overwegende dat het bestreden arrest, door te oordelen dat "zelfs indien (. .. ) de vroegere artikels 765 en
766 B.W. een met artikel 14juncto 8
van het E.V.R.M. strijdige discriminatie inhouden, (. .. ) deze vroegere artikels derhalve desniettemin toegepast (kunnen) worden op nalatenschappen, die, zoals ter zake,
opengevallen zijn v66r 13 juni 1979",
de artikelen 50, 51 en 53 van het
E.V.R.M. niet schendt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het voormelde onderscheid in de behandeling van de
nalatenschappen van niet wettige kinderen, die zijn opengevallen v66r en na
13 juni 1979, objectief en redelijk verantwoord is door de evolutie van het
desbetreffende recht in de verdragsluitende staten en het beginsel van
rechtszekerheid en aldus geen met het
artikel14juncto 8 van het E.V.R.M.
strijdige discriminatie inhoudt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Nr. 191

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
7 april 1995 - 1e kamer- Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Delahaye en De Bruyn.

Nr. 191
1e KAMER- 7 april 1995

1° ADVOCAAT- ERELOON- STRAFBEDING
- SCHULDVORDERING- VERHOGING- GELDIGHEID.

2° OVEREENKOMST- ALLERLEI- STRAFBEDING- SCHULDVORDERING- VERHOGING
- ERELOON- ADVOCAAT- GELDIGHEID.

1o en 2° Art. 1023 Ger. W staat eraan in de
weg dat de partijen overeenkomen dat het
bedrag van de schuldvordering wordt verhoogd met het ereloon dat aan een advocaat verschuldigd is voor het voeren van
een rechtspleging tot invordering van het
verschuldigde bedrag. (Art. 1023 Ger.W.)

(1)

(DECKERS T. CC-BANK BELGIE N.V)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0220.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 26 februari 1992 en
27 januari 1993 door het Hofvan Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet en 1023 van het Gerechtelijk
Wetboek,
(1) G. DE LEVAL, Institutions Judiciaires, Introduction au droit judiciaire prive, Ed. Fac. de
Droit de Liege, 1992, blz. 482; zie Cass., 29 sept.
1967 (A. C., 1968, blz. 141, en noot 3).
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doordat het hofvan beroep (a) in het arrest dd. 26 februari 1992, betreffende de afrekening tussen partijen oordeelt "dat
krachtens (de) overeenkomst alle onkosten ter recuperatie van het openstaand
krediet-saldo ten laste zijn van (eisers), inbegrepen advocatenkosten, voor zover deze
redelijk vastgesteld worden zoals in deze"
en (b) in het arrest dd. 27 januari 1993 eisers hoofdelijk veroordeelt tot de betaling
van de kosten, t.w. 131.669 frank op grond
"dat wat de kosten betreft het tussengekomen arrest reeds beslist heeft dat alle
kosten gedaan ter recuperatie van het
kredietsaldo ten laste vallen van (eisers)",
terwijl, tweede onderdeel, krachtens artikell023 van het Gerechtelijk Wetboek, ieder beding tot verhoging van de schuldvordering ingeval deze in recht zou worden
geeist, als niet geschreven wordt
beschouwd; deze wetsbepaling hierop geen
uitzondering bepaalt ingeval de "advocatenkosten (... ) redelijk vastgesteld worden",
zodat het hof van beroep door, in het arrest dd. 26 februari 1992 te beslissen dat,
krachtens de overeenkomst, alle onkosten "ter recuperatie" van het openstaand
krediet-saldo ten laste zijn van eisers, "inbegrepen advocatenkosten, voor zover deze
redelijk vastgesteld worden" niet wettig
weigert artikel 1023 van het Gerechtelijk
Wetboek toe te passen op grond van een
uitzondering die daarin niet voorkomt en
eisers, vervolgens, op dBzelfde onwettige
gronden, in het arrest dd. 27 januari 1993,
hoofdelijk veroordeelt tot betaling van kosten t.b.v. 131.669 frank (schending van artikel 1023 van het Gerechtelijk Wetboek) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat verweerster voor de appelrechter een voorschot vroeg voor ereloon van advocaat van 90.000 frank;
Dat het arrest van 26 februari 1992
vaststelt dat tussen de partijen was
overeengekomen dat "aile onkosten ter
recuperatie van het openstaand krediet-saldo ten laste zijn van (eisers), inbegrepen advocatenkosten, voor zover deze redelijk vastgesteld worden
zoals in deze";
Overwegende dat, krachtens artikel 1023 van het Gerechtelijk Wethoek, ieder beding tot verhoging van
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de schuldvordering ingeval deze in
rechte zou worden geeist, als niet geschreven wordt beschouwd;
Dat die wetsbepaling eraan in de
weg staat dat de partijen overeenkomen dat het bedrag van de schuldvordering wordt verhoogd met het ereloon dat aan een advocaat verschuldigd is voor het voeren van een
rechtspleging ter invordering van het
verschuldigde bedrag;
Overwegende dat het arrest dat op
de enkele gronden dat de partijen waren overeengekomen dat alle kosten,
inbegrepen advocatenkosten, in verband met de recuperatie van het openstaand krediet-saldo, ten laste waren van de leners en dat de
advocatenkosten redelijk waren, oordeelt dat de laatst bedoelde kosten,
erelonen inbegrepen, zonder enig onderscheid door de eisers waren verschuldigd, artikel 1023 van het Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het eerste onderdee! niet tot ruimere cassatie kan leiden;

Om die redenen, vernietigt het arrest van 26 februari 1992 in zoverre
het oordeelt dat de advocatenkosten
ten laste komen van de eisers; vernietigt het arrest van 27 januari 1993 in
zoverre het de eisers hoofdelijk veroordeelt tot betalingvan 131.669 frank
en uitspraak doet over de kosten; 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.
7 april 1995 - P kamer- Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verougstraete - Ge-
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lijkluidende conclusie van de h. D'Hoore,
eerste advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Butzler en Simont.

Nr. 192
(BOMBEKE T. AHAFIR)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0061.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Nr. 192
1e KAMER -

7 april 1995

1° LEVENSONDERHOUD- HULPVERLENING TUSSEN ECHTGENOTEN ONDERHOUDSPLICHT VAN BLOED- OF AANVERWANTEN- RANGORDE.

2° HUWELIJK- HULPVERLENING TUSSEN
ECHTGENOTEN- ONDERHOUDSPLICHT VAN
BLOED- OF AANVERWANTEN- RANGORDE.

3° LEVENSONDERHOUD- ECHTSCHEIDING - RECHTSPLEGING - VOORLOPIGE
MAATREGELEN- UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD - AARD.

4 o ECHTSCHEIDING EN SCHEID lNG
VAN TAFEL EN BED ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE VOORLOPIGE
MAATREGELEN- UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD -AARD.

5° KORT GEDING-

ECHTSCHEIDINGRECHTSPLEGING- VOORLOPIGE MAATREGEL
- UITKERING TOT LEVENSONDERHOUD AARD.

1 o en 2° De hulpverlening tussen echtgenoten primeert de onderhoudsverplichting
van bloed- of aanverwanten. (Art. 213
B.W.) (1)
3°, 4o en 5o De onderhoudsbijdrage die tijdens een geding tot echtscheiding door de
voorzitter van de rechtbank van eerste
aanleg aan een echtgenoot persoonlijk
wordt toegekend, is een uitvoeringswijze
van de plicht van hulpverlening die is opgelegd aan ieder der echtgenoten. (Art.
213 B.W.; 1280 Ger.W.) (2)
(1) G. BAETEMAN, Ouerzicht van hetPersonenen Gezinsrecht, Kluwer, 1993, nr. 484, R.P.D.B.,
comp. III, Aliments, nr. 77.

(2) Cass., 27 sept. 1990,A.R. nr. 8750 (A.C.,
1990-91, nr. 44).

Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 97 van de
Grondwet, 21, 213, 221 (zoals gewijzigd
door de wet van 14 juli 1976), 1317, 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
1280 en voor zover nodig 1042 en 602, 2'
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, om het hoger beroep gegrond te verklaren en het bevelschrift a quo in die zin te hervormen dat
het door (eiser) aan (verweerster) verschuldigde onderhoudsvoorschot gebracht wordt
op 35.000 frank per maand, beslist dat
"(verweerster), van buitenlandse oorsprong,
in Belgie over geen enkel professioneel inkomen beschikte noch tijdens de
samenlevingsperiode, noch nadien, en dus
noodzakelijkerwijs aangewezen is te leven met hetgeen haar door haar echtgenoot ter beschikking wordt gesteld" en "dat
hier moet worden opgemerkt dat de
onderhoudsverplichting die tussen echtgenoten bestaa~ de andere familiale
onderhoudsverplichtingen primeert, zodat (eiser) zich ten onrechte beroept op de
hulp die de Marokkaanse familie van (verweerster) zou kunnen verlenen",
tweede onderdeel, de rechter, bij de vaststelling van het onderhoudsvoorschot tijdens de echtscheidingsprocedure, dient rekening te houden met de relatieve
behoeften en beschikbare middelen van
partijen, zoals in het arrest zelf uitdrukkelijk wordt gesteld, daarbij inbegrepen de
hulp die effektief wordt verleend door de familie, zodat het arrest, voor zover het met
de bekritiseerde overweging impliciet zou
hebben beslist dat de hulp die verweerster
effektief van haar familie zou bekomen
rechtens niet relevant was en dus niet
diende te worden onderzocht, verzuimd
heeft de specifieke toestand van verweerster te toetsen aan de feitelijke omstandigheden van de zaak, die bij de vaststelling van een onderhoudsvoorschot in
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rekening dienen te worden gebracht (schending van art. 1280 Ger.W - en voor zover nodig art. 602, 2' en 1042 Ger.W- op
zichzelf en in samenhang met art. 212, 213
en 221 B.W.) en aan het primaat van de
onderhoudsverplichting tussen echtgenoten hoven de andere familiale onderhoudsverplichtingen een draagwijdte geeft die het
niet heeft (schending van art. 212, 213 en
221 B.W. en voor zover nodig van art. 1280
Ger.W.):
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dende conclusie van de h. D'Hoore, eerste
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Delahaye.
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1e KAMER -

Wat het tweede onderdeel betreft
Overwegende dat het arrest niet beslist dat de hulp die verweerster effectief van haar familie zou verkrijgen, "rechtens niet relevant was en
dus niet diende te worden onderzocht";
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat de onderhoudsbijdrage die tijdens een geding in echtscheiding door de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg, op grond
van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, wordt toegekend aan een
echtgenoot persoonlijk,
een
uitvoeringswijze is van de plicht van
hulpverlening die, krachtens artikel
213 van het Burgerlijk Wetboek, is opgelegd aan ieder der echtgenoten;
Dat die hulpverplichting tussen
echtgenoten de onderhoudsverplichting
van bloed- of aanverwanten primeert;
Overwegende dat het arrest beslist
dat de onderhoudsverplichting van eiser jegens verweerster die van andere familieleden primeert, zodat eiser zich onterecht beroept op de hulp
die de familie van verweerster haar
zou kunnen verlenen;
Dat het arrest aldus de aangewezen wetsbepalingen niet schendt;
Dat het onderdeel in zoverre niet
kan worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
7 april 1995 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Forrier - Gelijklui-

7 april 1995

1o CASSATIEMIDDELEN -

TUCHTZAKEN
- NIEUW MIDDEL- ORDE VAN APOTHEKERS
- PROVINCIALE RAAD - ONDERZOEK- OPROEPING VAN DE ZAAK- ONREGELMATIGHEDEN- ONTVANKELIJKHEID.

2° APOTHEKER -

ORDE VAN APOTHEKERS
- TUCHTZAKEN- PROVINCIALE RAAD- ONDERZOEK- OPROEPING VAN DE ZAAK- ONREGELMATIGHEDEN- CASSATIEMIDDEL NIEUW MIDDEL.

1o en 2° Grieven die gebaseerd zijn op on-

regelmatigheden in verband met het onderzoek door de provinciale raad van de
Orde van Apothekers en in verband met
de oproeping van de zaak voor diezelfde
raad kunnen niet voor het eerst voor het
Hof van Cassatie worden voorgedragen.
(X ... T. ORDE VAN APOTHEKERS)
ARREST

(A.R. nr. D.93.0029.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 12 oktober 1993 gewezen door de raad van beroep van de
Orde van apothekers, met het Nederlands als voertaal;
Over het eerste middel gesteld als volgt :
schending van artikel 20 § 1 van K.B. nr.
80 van 10 november 1967 betreffende de
Orde der Apothekers,
doordat de provinciale raad van de Orde
der Apothekers van Oost-Vlaanderen op
klacht van andere apothekers tegen eiseres beslist heeft de zaak in onderzoek te
stellen en de heer Halet, lid van de raad,
met het onderzoek heeft belast,
terwijl, eerste onderdeel, volgens artikel 20 § 1 lid 1 van het K.B. nr. 80 van 10
november 1967 de provinciale raad o.m. op
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klacht van een apotheker optreedt en valgens lid 2 van dezelfde bepaling het bureau de zaak in onderzoek stelt en zelf het
onderzoek doet of een of meerdere personen van de raad aanduidt om samen met
de bijzitter het onderzoek te doen; in casu
het onderzoek door de provinciale raad en
niet door het bureau gevoerd is en in het
bijzonder de raad op de zitting 527 van 24
maart 1992 de heer Halet met het onderzoek belast heeft en deze op de zitting 531
van 15 juni 1992 wordt gevraagd zijn onderzoek verder te zetten zodat de persoon
die met het onderzoek werd belast, in strijd
met de in het middel geviseerde bepaling,
niet door het bureau werd aangeduid en de
hele rechtspleging en de eruit volgende veroordeling van eiseres nietig zijn omwille
van deze onregelmatigheid;
terwijl, tweede onderdeel, krachtens de in
het middel geviseerde bepaling het bureau een verslaggever aanduidt; de heer
Halet, lid van de raad, werd aangesteld om
het onderzoek te doen doch uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan
niet blijkt dat het bureau een verslaggever heeft aangeduid, zodat het verslag uitgebracht door dezelfde Heer Halet op de zittingen 531 en 534 van de Raad dd.
respectievelijk 15 juni 1992 en 7 oktober
1992, niet is uitgebracht door de daartoe
bevoegde persoon en, derhalve, de hele
rechtspleging en de daarop volgende veroordeling nietig zijn omwille van deze onregelmatigheid;
derde onderdeel, artikel 20 § 1lid 3 van
K.B. nr. 80 van 10 november 1967 bepaalt
dat in geval van klacht, het bureau de partijen tracht te verzoenen en eventueel een
proces-verbaal van verzoening maakt; de
beslissing dd. 12 januari 1992 van de provinciale raad in casu vaststelt dat de raad
ingevolge een klacht opgetreden is; uit geen
enkel stuk waarop het Hofvermag acht te
slaan kan afgeleid worden dat een paging
tot verzoening zou hebben plaatsgevonden; bij gebreke van paging tot verzoening de hele rechtspleging en de eruit volgende veroordeling van eiseres nietig is :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiseres de in het middel weergegeven grieven voor de raad
van beroep heeft opgeworpen;
Dat die grieven die gebaseerd zijn op
onregelmatigheden in verband met het
onderzoek van de zaak door de provinciale raad en in verband met de oproeping van de zaak voor diezelfde
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raad, niet voor het eerst voor het Hof
kunnen worden voorgedragen;
Dat het middel nieuw en derhalve
niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
7 april 1995 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen - Verslaggever : de
h. Verougstrate - Gelijkluidende conclusie de heer D'Hoore, eerste advocaatgeneraal-Aduocaten: mrs. Delahaye en
DeBruyn.
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3e KAMER- 10 april 1995

CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN- NIEUW MIDDEL- SCHENDING ART. 6.1
E.VR.M.

Schending van art. 6.1 E. V.R.M. doordat
het arrest dat de vordering tot herroeping van gewijsde verwerpt, gewezen is
door een rechter die vroeger deelgenomen heeft aan de beslissing waarvan de
herroeping wordt gevorderd, kan niet voor
het eerst voor het Hof worden aangevoerd
(1).
(MEERT T. BANK BRUSSEL LAMBERT (BBL) N.V)
ARREST

(A.R. nr. S.94.0136.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 juni 1994 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 6, § 1, van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
(1) Zie Cass., 9 feb. 1990, A.R. nr. 6510 (A. C.,
1989-90, nr. 357).
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vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij de wet van 13
mei 1955,
doordat het bestreden arrest zegt dat er
geen aanleiding toe bestaat om de herroeping van de arresten van 3 november 1992
en 12 oktober 1990 van het Arbeidshof te
Brussel, 3e kamer, uit te spreken, het hiermede gepaard gaande hoger beroep ontoelaatbaar verklaart, en op de door verweerster ingestelde tegenvordering eiser
veroordeelt tot betaling van een schadevergoeding van 100.000 fr. wegens het tergend en roekeloos karakter van zijn vordering,
terwijl zowel het bestreden arrest, waarbij de door eiser ingestelde vordering tot
herroeping van de arresten van 12 oktober 1990 en 3 november 1992 wordt verworpen, als de arresten van 12 oktober
1990 en van 3 november 1992, waarvan de
herroeping werd gevraagd, telkens werden uitgesproken onder het voorzitterschap van de heer P. Taelman, raadsheer;
dat dit feit de kansen van eiser op een herroeping van het gewijsde van deze arresten wegens tegenstrijdigheid ernstig verminderde en in alle geval de schijn geeft
deze kansen ernstig te verminderen; dat
immers dezelfde heer voorzitter niet geneigd zal zijn de tegenstrijdigheid van vroegere arresten, ook onder zijn voorzitterschap uitgesproken, te beslissen en dat
zulks in alle geval de schijn daarvan heeft;
dat dientengevolge eiser geen eerlijk proces heeft gehad, zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepaling geschonden heeft :

Overwegende dat het middel scherrding aanvoert van artikel 6.1 van het
Verdrag Rechten van de Mens van 4
november 1950, op grand dat het arrest dat de vordering tot herroeping
van het gewijsde verwerpt, gewezen is
door een rechter die vroeger deelgenomen heeft aan de beslissingen waarvan eiser de herroeping vordert;
Dat eiser dit verweer niet heeft gevoerd voor de rechter die het bestreden arrest heeft gewezen; dat eiser de
in het middel geformuleerde grief niet
voor het eerst voor het Hof mag aanvoeren;
Dat het middel niet ontvankelijk is,
zoals door verweerster wordt opgeworpen;
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Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door eiser buiten de wettelijke termijn neergelegde stukken,
verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.
10 april1995 -3e kamer- Voorzitter :
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en De Bruyn.
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3e

KAMER-

10 april1995

1o ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS - ONTSLAG - ECONOMISCHE OF
TECHNISCHE REDENEN- ERKENNING DOOR
DE ARBEIDSGERECHTEN -AARD VAN DE OPDRACHT- GEVOLG.

2° ONDERNEMINGSRAAD EN VEILIGHEIDSCOMITE - BESCHERMDE WERKNEMERS - ONTSLAG - ECONOMISCHE OF
TECHNISCHE REDENEN - VORDERING IN
RECHTE TEGENVORDERING UITZONDERINGSPROCEDURE- REGELING VAN
GERECHTELLJK WETBOEK- TOEPASSING NIET
VERENIGBAAR

3° VORDERING IN RECHTE - sociAAL
PROCESRECHT- BESCHERMDE WERKNEMERS
- ONTSLAG- ECONOMISCHE OF TECHNISCHE
REDENEN - TEGENVORDERING - UITZONDERINGSPROCEDURE- REGELING VAN
GERECHTELIJK WETBOEK- TOEPASSING NIET
VERENIGBAAR

1o Het staat niet aan de arbeidsgerechten

na te gaan of het nag niet doorgevoerde
maar slechts voorgenomen ontslag van de
beschermde werknemers wegens economische of technische redenen al dan niet
in overeenstemming is met de bepalingen van een algemeen verbindende C.A 0.
(Artt. 3, 8, 10 en 11 wet 9 maart 1991.)
2° en 3° De toepassing van de uitzonderlijke procedure voor de arbeidsgerechten,
als bepaald in de artt. 3, 8, 10 en 11 van
de wet 19 maart 1991, is omwille van de
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strikt beperkte opdracht van de arbeidsgerechten niet verenigbaar met de toepassing van de artt. 807 en 810 Ger. W. (1)
(SIMONET E.A. T. ESSO BELGIUM N.V.)
ARREST

(A.R. nr. S.94.0137.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 juli 1994 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt:
schending van artikelen 1, § 1, 1 ·, 2, § 1,
eerste lid, en 3, § 1, inzonderheid vierde lid
van de wet van 19 maart 1991 houdende
bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comites voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaatpersoneelsafgevaardigden,
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat verweerster overeenkomstig de artikelen 3, § 1, vierde lid, 8, 10 en
11 van de wet van 19 maart 1991, een verzoek had aanhangig gemaakt bij de
arbeidsrechtbank tot erkenning van het bestaan van de economische of technische redenen die het ontslag van eiser, als beschermd werknemer, zouden rechtvaardigen dat wanneer het paritair comite
vaststelt dat er geen beslissing kan genomen worden de werkgever slechts in drie
gevallen ka~ ontslaan en dat, in de hypothese van een ontslag van een welbepaalde
personeelscategorie, verweerster, vooraleer zij tot ontslag kan overgaan, vooraf de
economische of technische redenen die het
ontslag rechtvaardigen, door de arbeidsgerechten moet laten erkennen, oordeelt
dat "in bet kader van deze procedure (verweerster) een dubbele bewijslast draagt:
"-zij moet het bestaan van d~. econom~:
sche of technische redenen bewlJzen; - ZlJ
moet bovendien bewijzen dat noch het statuut van afgevaardigde, noch het feit dat de
kandidatuur van (eiser) werd ingediend
door een bepaalde representatieve werknemersorganisatie, invloed hebben gehad
op de beslissing van ontslag" (arrest p. 11),
en na onderzoek besluit dat "(verweerster)
de juiste procedure heeft gevolgd en voldaan heeft 'aan de dubbele bewijslast zo(1) Zie Cass., 4 mei 1992, A.R. nr. 7784 (A. C.,
1991-92, nr. 457).
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als boger vermeld (. .. )'"(arrest p. 14, onderaan), en een door eisers voorgedragen
middel inzake, enerzijds, de gelding en de
draagwijdte van de algemeen verbindend
verklaarde in de schoot van het N ationaal paritair comite voor de petroleumnijverheid en -handel (sic) gesloten collec:
tieve arbeidsovereenkomst van 27 februan
1975 betreffende bestaanszekerheid, en anderzijds de niet-naleving van de bepalingen va~ de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst
nummer 24 van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de werk;nemersvertege_nwoordigers met betrekking tot het collecbef
ontslag en van de bepaling~n van bet koninklijk besluit van 24 me1 1976 betreffende het collectief ontslag, verwerpt op volgende gronden : wat de colle~tieve
arbeidsovereenkomst van 27 februan 1975
betreft : "(. .. ) dat, in toepassing van de wet
van 19 maart 1991, het Hofvan mening is
dat het de legaliteitstoets van de C.A.O. op
de bestaanszekerheid op de wet van 19
maart 1991 niet kan en mag doen in de
huidige procesvoering, gezien zij anders een
vereiste aan de wet van 19 maart 1991 zou
toevoegen die in deze w~t 1!-iet is tE_)rug te
vinden; (. .. ) dat de legahtmtstoetsmg bovendien tocb een inmenging zou meebrengen in de beleidsbeslissing van gei:ntimeerde, wat neerkomt op een evaluatie van
de opportuniteit van de beslissing van de
werkgever waartoe de arbeidsgerecbten
niet bevo~gd zijn; (Cass. 19 april 1993,
J.T.T. '93, blz. 305; ArbeidshofBrussel8 n~
vember 1993, R. W. 93-94, 1031); (. .. ) dat hlJgevolg alle andere door partijen aangevoerde argumenten in verband met de
zakelijke en juridiscbe ethiek niet verder
dienen onderzocht te worden; (. .. ) dat de
verscbillende arbeidsgerechten die met dezelfde vordering werden geconfronteerd niet
dwalen zoals appellant voorboudt, maar de
wet van 19 maart 1991 juist hebben toegepast" (arrest p. 16), en wat_ de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 24 en
bet koninklijk besluit van 24 mei 1976 betreft : "... dat ook het tweede argument van
(eiser) en (eiseres) in verband met de
C.A.O. nr. 24, artikel 6, en het koninklijk
besluit van 24 mei 1976 niet kan onderzocht worden in het kader van de buidige
procesvoering op grond van de toepassing
van de wet van 19 maart 1991" (arrest, p.
17, eerste volle alinea),

terwijl overeenkomstig artikel 3, § 1 van
de wet van 19 maart 1991 boudende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaarigden in de ondememingsraden en
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in de comites voor veiligheid, gezondheid en
verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, bij ontstentenis van een beslissing, binnen de termijn, van het paritair orgaan dat door de werkgever werd
aangezocht met het oog op de erkenning
van economische of technische redenen tot
ontslag van beschermde werknemers, deze
werknemers slechts geldig kunnen ontslagen worden, voor zover het ontslag van een
welbepaalde personeelsgroep wordt doorgevoerd, mits voorafgaande erkenning van
de economische of technische redenen door
de arbeidsgerechten overeenkomstig de in
artikelen 8, 10 en 11 van dezelfde wet gestelde procedureregels; de regelmatigheid van een ontslag van een beschermd
werknemer wegens economische of technische redenen, in geval van ontslag van
een welbepaalde personeelsgroep, derhalve afhankelijk is van het voorafgaandelijk erkennen van deze economische oftechnische redenen door de arbeidsgerechten;
het onderzoek, door de feitenrechter, naar
het bestaan van economische of technische redenen tot ontslag - die niet automatisc.h voortvloeien uit het voorgenomen ontslag van een welbepaalde
personeelsgroep -, weliswaar niet insluit
dat een opportuniteitsonderzoek van deze
redenen zou dienen te worden gevoerd,
doch niet verhindert dat de rechter niet als
economische of technische redenen kan erkennen feiten of omstandigheden die onwettig zijn of, a fortiori, die een misdrijf
zouden opleveren; zoals door ~iser in beroep in zijn appelconclusie aangevoerd (zie
onder meer pp. 23 e.v.) en door eiseres in
haar appelconclusie beaamd (zie onder
meer pp. 4 e.v.), de bevoegdheid van de
arbeidsgerechten, in het licht van genoemd
artikel 3 van de wet van 19 maart 1991,
weliswaar een opportuniteitstoets van de
aangevoerde technische en economische redenen uitsluit, doch geen afbreuk doet aan
de plicht van de arbeidsgerechten om de
wettelijk vereiste legaliteitscontrole van de
voorgelegde maatregelen uit te voeren, en
met name de gevraagde toepassing van de
wet te weigeren indien deze toepassing tot
gevolg zou hebben dat zij de overtreding
meebrengt van rechtsregels van openbare
orde of van dwingend recht; deze zogenaamde legaliteitscontrole geenszins een
beoordeling inhoudt van de opportuniteit
van de door de werkgever beoogde maatregel; eisers te dezen preciseerden dat,het
voorgenomen ontslag wegens economische of technische redenen niet wettig kon
worden verklaard nu dit een strafrechte-

397

lijk sanctioneerbare inbreuk zou opleveren van een voorschrift van een algemeen
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst (de in de schoot van het Nationaal paritair comite voor de petroleumnijverheid en -handel gesloten collectieve
arbeidsovereenkomst van 27 februari 1975
betreffende bestaanszekerheid), en een miskenning zou inhouden van bepaalde inzake collectief ontslag geldende wetsbepalingen (de niet-naleving van de bepalingen
van de algemeen verbindend verklaarde
collectieve arbeidsovereenkomst nummer 24
van 2 oktober 1975 betreffende de procedure van inlichting en raadpleging van de
werknemersvertegenwoordigers met betrekking tot het collectief ontslag en van de
bepalingen van het koninklijk besluit van
24 mei 1976 betre:ffende het collectief antslag); de appelrechters niet wettig kon~
den oordelen deze inzake de legaliteitscontrole van de ingeroepen economische en
technische redenen tot ontslag van beschermde werknemers aangevoerde middelen, niet te kunnen betrekken in hun beslissing, zodat het arbeidshof niet wettig
het vonnis van de eerste rechter met betrekking tot verweersters hoofdvordering
kon bevestigen (schending van alle in de
aanhef van het middel aangehaalde wetsbepalingen) :
Overwegende dat, krachtens artikel 3 van de wet van 19 maart 1991
houdende bijzondere ontslagregeling
voor personeelsafgevaardigden in de
ondernemingsraden en in de comites
voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede
voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden, bij ontstentenis, binnen de twee maanden vanaf de datum van de aanvraag zich uit te
spreken over het al dan niet bestaan
van economische of technische redenen tot het ontslag van een beschermd
werknemer, van een beslissing van het
paritair orgaan, de werkgever, behalve in geval van sluiting van de onderneming of van een afdeling hiervan, niet tot ontslag mag overgaan
alvorens de arbeidsgerechten het bestaan van de economische of technische redenen erkend hebben;
Overwegende dat de in de artikelen 3, 8, 10 en 11 bedoelde procedure
uitsluitend tot voorwerp heeft het als
dusdanig bestaan van de ingeroepen
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economische en technische redenen en
de afwezigheid van enige discriminatie bij het voorgenomen ontslag, zijnde
de voorwaarden tot opheffing van de
bijzondere bescherming; dat het de
arbeidsgerechten in het kader van
deze bijzondere procedure niet toekomt na te gaan of het nog niet doorgevoerd, maar slechts voorgenomen
ontslag van de beschermde werknemer al dan niet in overeenstemming is ·
met de bepalingen van een algemeen
verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst;
Overwegende dat het arbeidshof
wettig oordeelt: "dat het de legaliteitstoets van de C .A. 0. op de bestaanszekerheid op de wet van 19 maart
1991 niet kan en mag doen in de huidige procesvoering";
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 12, 13, 14, 744,
(lees: 774) tweede lid, 807 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing eisers tegenvordering, die ertoe strekte, onder verbeurte van een
dwangsom, "in toepassing van de C.A.O.
dd. 3.9.1960/27.2.1975, algemeen verbindend verklaard bij K.B. dd. 28.3.1975, verbod op te leggen aan gedaagde in hager beroep om vervoersopdrachten, die te allen
tijde door het eigen vervoerspersoneel van
de ondememing werden uitgevoerd, en m.n.
om vervoersopdrachten bestemd voor het
zeer groat clienteel, dat tot op heden als direct Esso clienteel is beschouwd geworden, aan derden uit te besteden", als nietontvankelijk afwijst op volgende gronden :
(. .. ) dat de door (eiser) ingestelde tegenvordering zeker voldoet aan de formaliteiten voorzien in artikel 809 van het Gerechtelijk Wetboek en ontvankelijk is; (. .. ) dat
de tegenvordering evenwel client te berusten op een feit of een handeling in de dagvaarding aangevoerd, ofwel een verweer
client uit te maken tegen de hoofdvordering
(Cass. 18 januari 1991 inzake Koslowski
e. a.); (. .. ) dat het inroepen van het legaliteitsbeginsel duidelijk wel een verweer is
tegen de hoofdvordering; (. .. ) dat het opleggen van een verbod aan gemtimeerde om
de vervoersopdrachten niet uit te besteden aan derden, gekoppeld aan de dwangsom, dit niet is; (. .. ) dat bijgevolg de tegenvordering geen uitstaans heeft met de
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erkenning van het bestaan van de economische en technische reden voorzien in de
wet van 19 maart 1991, doch de afdwingbaarheid van de C.A.O. van 27 februari
1975 en de toepassing van de wet van 5 december 1968 betreft, zodat de oorzaak en
het voorwerp van de tegenvordering totaal verschillen van deze van de oorspronkelijke dagvaarding : ... dat de tegenvordering dan oak niet ontvankelijk is op
grand van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek" (arrest pp. 17-18),
terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 13 van het Gerechtelijk Wethoek een tussenvordering de vordering is
die in de loop van het rechtsgeding wordt
ingesteld en ertoe strekt, hetzij de oorspronkelijke vordering te wijzigen of nieuwe
vorderingen tussen de partijen in te stellen, hetzij personen die nag niet in het geding zijn geroepen, erin te betrekken; overeenkomstig artikel 14 van hetzelfde
wetboek de tegenvordering een tussenvordering is die de verweerder instelt om
tegen de eiser een veroordeling te doen uitspreken; eiser bij conclusie van 23 februari
1994 voor de eerste rechter een tegenvordering instelde ertoe strekkende in toepassing van de algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomst
van 27 februari 1975 betreffende de
bestaanszekerheid, verbod op te laten leggen aan verweerster om vervoeropdrachten die te allen tijde door het eigen
vervoerspersoneel van de ondememing werden uitgevoerd, en met name om vervoeropdrachten bestemd voor het zeer groat
clienteel, dat als direct Esso-clienteel is beschouwd geworden, aan derden uit te besteden; de voor de eerste rechter door de
verweerder ingestelde tegenvordering ertoe strekt een veroordeling lastens de eiser te horen uitspreken, en geen verband
dient te houden met de hoofdvordering, niet
noodzakelijk een verweer ten opzichte van
die hoofdvordering dient uit te maken, noch
dient te berusten op een feit of een handeling die in de dagvaarding werd aangevoerd; de omstandigheid dat te dezen de
door eiser reeds in eerste aanleg ingestelde
tegenvordering wat oorzaak en voorwerp
ervan betreft, totaal verschilde van deze
van de oorspronkelijke dagvaarding, niet
toeliet de tegenvordering op grand van artikel 807 van het Gerechtelijk Wetboek
niet-ontvankelijk te verklaren; uit de artikelen 807 tot 810 en 1042 van het Gerechtelijk Wetboek weliswaar volgt dat
tegenvorderingen voor het eerst in hager
beroep kunnen worden ingesteld wanneer
zij beantwoorden aan de voorwaarden die
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in die wetsbepalingen zijn gesteld voor de
ontvankelijkheid van nieuwe vorderingen, dit is berusten op een feit of een handeling in de dagvaarding aangevoerd ofwei wanneer zij een verweer tegen de
hoofdvordering uitmaken of strekken tot
compensatie, doch zulks geenszins geldt
voor tegenvorderingen die in eerste aanleg werden ingesteld en door het hoger beroep voor de appelrechter worden gebracht,
en terwijl, tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 77 4, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek, de rechter de heropening der debatten dient te bevelen alvorens
een vordering geheel of gedeeltelijk af te
wijzen op grand van een exceptie die de
partijen voor hem niet hadden ingeroepen; verweerster voor de appelrechter niet
had voorgehouden dat eisers tegenvordering niet ontvankelijk zou zijn wegens miskenning van artikel807 van het Gerechtelijk Wetboek, nu de tegenvordering niet
zou berusten op een feit of een handeling
in de dagvaarding aangehaald of geen verweer zou uitmaken tegen de hoofdvordering; de appelrechter derhalve gehouden was de debatten te heropenen alvorens
de tegenvordering op de gemelde granden af te wijzen, zodat het arbeidshof de tegenvordering niet wettig vermocht als nietontvankelijk af te wijzen (schending van
artikelen 12, 13, 14, 807 en 1042 van het
Gerechtelijk Wetboek), minstens niet wettig deze tegenvordering kon afwijzen op
grand van een exceptie die de partijen voor
hem niet hadden ingeroepen zonder de debatten dienaangaande te heropenen (schending van artikel 77 4 van het Gerechtelijk
Wetboek):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, omwille van de
strikt beperkte opdracht van de
arbeidsgerechten ter zake, de toepassing van de uitzonderlijke procedure
voor de arbeidsgerechten, bepaald in
de artikelen 3, 8, 10 en 11 van de wet
van 19 maart 1991, niet verenigbaar
is met de toepassing van de artikelen 807 tot 810 van het Gerechtelijk
Wetboek;
Overwegende dat, nude bekritiseerde reden de wettigheid van de beslissing niet aantast, het middel niet
tot cassatie kan leiden, mitsdien niet
ontvankelijk is;
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het verzuim van
heropening van het debat aangaande
het ambtshalve opwerpen van de in
het eerste onderdeel bekritiseerde exceptie, niet op zichzelf tot cassatie kan
leiden, nu het Hof, zoals uit het vorenstaande blijkt, die exceptie heeft
vervangen door een rechtsgrond die
het bestreden dictum naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
10 april 1995 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaat : mrs. H-utzler en De
Gryse.
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3e KAMER- 10 april 1995
WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING
- ONTZEGGING- ONRECHTMATIG ONTVANGEN WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN- BEPERKING VAN DE TERUGVORDERING- LAATSTE
150 DAGEN VAN ONVERSCHULDIGDE TOEKENNING - DRAAGWIJDTE.

De rechters die, na te hebben beslist dat de
werkloze alleen op bepaalde dagen heeft
gewerkt en te goeder trouw handelde, op
grand daarvan de terugvordering enkel
beperken tot de betreffende dagen vervat in de laatste 150 dagen voorafgaand
aan de litigieuze administratieve beslissing, schenden art. 210 Werkloosheidsbesluit van 20 dec. 1963.
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(R.V:A. T. VAN DEN WEYGAERT)
ARREST

(A.R. nr. S.94.0154.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 september 1992 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het tweede onderdeel van het middel gesteld als volgt : schending van artikel' (. .. ), 210, 211 (zoals later gewijzigd en
van toepassing op het tijdstip van de aangevochten beslissing) en, voor zoveel als nodig van de artikelen 126, eerste lid, 2b en
128, § 1.1 van het koninklijk beslui_t van,~O
december 1963 zoals van toepassmg voor
het koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheidsreglementering waardoor titel I, III en IV
en artikel 86 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid werd opgehe:ren~
(en) van artikel 94 van het M.B. van 4 Junl
1964 zoals van toepassing v66r het ministerieel besluit van 26 november 1991 ( ... ),
doordat het bestreden arrest het vonnis a quo dd. 26 februari 1991 (A.R.
201.419) van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen gedeeltelijk hervormt op grond van
de overweging dat "artikel128 par. 1-1 van
voornoemd K.B. bepaalt dat de werkloze die
de in artikel 126, eerste lid, 2, b bedoelde
arbeid verricht, gehouden is hiervan aangifte te doen. ( ... )de aangifte van (verweerder) niet beantwoordt aan de vereisten, vermits zij niet aan de R.VA. doch wel aan de
VD.A.B. gebeurde, die een afzonderlijke
rechtspersoon is en aldus geen aangestelde
van de RVA dat aldus aan de vereiste van
artikel 94 ~an het M.B. van 4 juni 1964
niet voldaan is. Dat aldus van de R.V.A.
niet moet verwacht worden op de hoogte te
zijn van een door een werkloze niet aangegeven activiteit. ( ... ) Uit het geheel van
de omstandigheden zoals hoger geschetst
blijkt dat (verweerder) wel te goeder trouw
handelde - hij bewijst immers dat hij WE!~
aangifte deed aan de V.D.A.B. en dat hlJ
kruisjes zette op zijn formulier C.30- zodat toepassing kan worden gemaakt van
artikel210-211 van het K.B. van 20.12.1963
en de terugvordering, bewezen voorkomend dat alleen de zaterdagen gewerkt
werd, dient beperkt tot de zaterdagen vervat in de laatste 150 dagen voorafgaand
aan 29.6.1990";
terwijl (. .. ), overeenkomstig artikel 210,
eerste lid, van het koninklijk besluit van 20
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december 1963 zoals van toepassing op het
ogenblik van de aangevoc:Q.ten bes~issing
d. d. 29 juni 1990 elke onrechtmabg ontvangen som dient te worden terugbetaald
tenzij vaststaat dat de werkloze te goeder trouw werkloosheidsuitkering ontvangen heeft waarop hij geen recht had in welk
geval de terugvordering beperkt wordt tot
de laatste 150 dagen van onverschuldigde
toekenning;

terwijl overeenkomstig artike~ 219,
tweede lid wanneer de werkloze d1e artlkel 128 ov~rtreden heeft, kan bewijzen, dat
hij in het verleden alleen arbeid heeft verricht op bepaalde dagen of gedurende bepaalde periodes, de terugvordering tot deze
dagen of periodes mag beperkt worden;
terwijl uit wat voorafgaat blijkt dat artikel 210 van het koninklijk besluit van 20
december 1963 zoals van toepassing op het
ogenblik van de litigieuze ~eslissing d.d. 29
juni 1990 een ondersche1d maakt tussen
twee hypothesen nl. enerzijds een beperking van de terugvordering tot de 150 laatste onrechtmatig genoten uitkeringen (artikel 210 eerste lid) nl. de laatste 150
zaterdagen indien de werkloze bewijst te
goeder trouw te zijn en, anderzijds, voor het
geval de goede trouw niet bewezen is, een
beperking van de terugvordering tot bepaalde dagen, nl. alle zaterdagen in de periode van 1 september 1988 tot 28 augustus 1989 (artikel 210 tweede lid); het arrest
in de mate waarin het vaststelt dat de terugvordering dient beperkt te worden tot de
zaterdagen vervat in de laatste 150 dagen voorafgaand ~an 29 juni 1990 ~er
halve het in het m1ddel genoemde arbkel
210 van het K.B. van 20 december 1963
schendt nu de terugvordering krachtens artikel210 slechts kan beperkt worden tot ofwel de 150 laatste onrechtmatig genoten
uitkeringen (de laatste 150 zaterdagen) ofwel tot bepaalde dagen of bepaalde periodes (alle zaterdagen in de periode van 1
september 1988 tot 28 augustus 1989 doch
geenszins zoals het arrest stelt, tot de zaterdagen 'vervat in de laatste 150 dagen
voorafgaand aan 29 juni 1990 (schending
van artikel 210 van het K.B. van 20 december 1963 en voor zoveel als nodig van
de artikelen 211, 126 eerste lid 2b en 128
§ 1.1 van dit koninklijk besluit en van artikel 94 van het M.B. van 4 juni 1964" :

Overwegende dat, volgens het te ~e
zen toepasselijk artikel210, eerste hd,
van het Werkloosheidsbesluit van 20
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december 1963, elke onrechtmatig ontvangen som dient te worden terugbetaald tenzij vaststaat dat de werkloze de werkloosheidsuitkering waarop
hij geen recht had, te goeder trouw
heeft ontvangen, in welk geval de terugvordering beperkt wordt tot de
laatste 150 dagen van onverschuldigde toekenning; dat, volgens het
tweede lid van hetzelfde artikel, indien de werkloze die artikel 128 heeft
overtreden, kan bewijzen dat hij in het
verleden aileen arbeid heeft verricht
op bepaalde dagen of gedurende bepaalde periodes, de terugvordering tot
deze dagen of periodes mag worden beperkt;
Overwegende dat de appelrechters
beslissen dat eiser aileen op de zaterdagen arbeid heeft verricht en dat hij
te goeder trouw heeft gehandeld; dat
zij op grond daarvan de terugvordering van de onterecht ontvangen werkloosheidsuitkeringen enkel beperken
tot de zaterdagen vervat in de laatste 150 dagen voorafgaand aan 29 juni
1990;
Dat zij aldus artikel 210 van het
Werkloosheidsbesluit van 20 december 1963 schenden;
Overwegende dat de overige onderdelen van het middel niet tot ruimere
cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 10 17, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshofte Gent.
10 april 1995 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Forrier - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.
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2e

KAMER -

11 april 1995

1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- RECHT OP TOEGANG TOT EEN RECHTERLIJKE INSTANTIE STRAFZAKEN CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEIDBEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDINGVEREISTE EFFECTIEVE HECHTENIS.

2o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.3- ART. 6.3.C -RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- CASSATIEBEROEP ONTVANKELIJKHEID- BEVEL TOT ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- VEREISTE EFFECTIEVE
HECHTENIS.

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENPERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDSTRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE- VEROORDELEND ARREST- BEVEL
TOT ONMIDDELLLJKE AANHOUDING- ONTVANKELIJKHEIDSVOORWAARDEN- VERPLICHTING EFFECTIEVE HECHTENIS.

1°, 2° en 3° De artt. 421 Sv. en 2 wet 10 feb.
1866, krachtens dewelke het cassatieberoep dat door een beklaagde ingesteld
wordt tegen het arrest waarbij hij tot een
vrijheidstraf is veroordeeld en waarbij
zijn onmiddellijke aanhouding is bevolen, slechts ontvankelijk is indien hi} die
zich voorziet, zich effectief in hechtenis bevindt, zijn niet strijdig met de artt. 6.1. en
6.3.c E.V.R.M., nu het recht op toegang tot
een rechterlijke instantie er niet door
wordt ontzegd en het recht om zichzelf te
verdedigen of de bijstand te hebben van
een raadsman van zijn keuze er niet door
wordt miskend, maar daardoor enkel een
bijkomende redelijke vereiste wordt gesteld om een cassatievoorziening regelmatig te kunnen instellen (1). (Artt. 421
Sv. en 2 wet 10 feb. 1866.)
(1) Cass., 8 dec. 1992,A.R. =· 6639 (A. C., 199192, nr. 776).
Zie : Hof Mensenrechten, arrest 23 nov. 1993,
zaak Poitrimol, =· 39/1992/384/462, Series A, vol.
277-A; Proces en Bewijs, 1994/1, biz. 1-9, met noot
B. Vanlerberghe; N.J., 1994, =· 393, met noot Kn;
Ed. Techniques, Droit Penal, avril 1994, nrs. 96
en 97, 17-18; Ed. techniques, Droit Penal, juin
1994, Chroniques, 37, Irrecevabilite du pourvoi
forme par le mandataire d'un prevenu se derobant a un mandat de justice. Conclusions sur

HOF VAN CASSATIE

402

(GWAJ E.A. T. DE POTTER E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.94.1074.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 juni 1994 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Op de beide voorzieningen :

A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
tegen de eisers ingestelde strafvordering:
Gelet op de namens Bogdan Gwaj
ingediende memorie, in zoverre daarin
de ontvankelijkheid van de voorziening wordt aangevoerd, en gesteld als
volgt : Op de datum van de uitspraak,
meer bepaald 24-6-1994 kon (eiser),
die voordien steeds ter zitting verscheen, niet aanwezig zijn wegens gezondheidsredenen. Ter staving van
deze afwezigheid voegt (eiser) in bijlage een Pools medisch certificaat, behoorlijk en wettelijk vertaald. Het
cassatieberoep kan derhalve niet als
onontvankelijk worden verklaard wegens afwezigheid van (eiser) op de uitspraak van het arrest. Bovendien wijst
de recente Europese rechtspraak dergelijke verklaring van onontvankelijkheid van de hand :
Overwegende dat de appelrechters
de eisers, na hen in hun middelen van
verdediging ontwikkeld door hun
raadslieden te hebben gehoord, op tegenspraak veroordelen tot onder meer
een hoofdgevangenisstraf van vijf j aar;
dat zij op 24 juni 1994, in hun afwezigheid, met toepassing van artikel33,
§ 2, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, hun
onmiddellijke aanhouding bevelen;
l'arret de la Chambre criminelle du 19 janvier
1994 par Jean Perfette, avocat-general; Ed. Techniques, Droit penal, aoilt-sept. 1994, Chroniques, 52, idem., Rapport par F. Verdun, Conseiller referendaire; Preadviezen, Vereniging voor de
vergelijkende studie van het recht van Belgie en
Nederland, De raadsman en de afwezige verdachte, Belgische sectie Ph. Traest; Nederlandse
sectie E. Myjer.
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Overwegende dat het bevel tot onmiddellijke aanhouding een titel van
voorlopige hechtenis is die de uitvoering van de veroordeling, vooraleer zij
definitief is, moet waarborgen;
Overwegende dat het Hofvan Cassatie niet treedt in de beoordeling van
de gegrondheid van een strafvervolging;
Overwegende dat krachtens de artikelen 421 van het Wetboek van
Strafvordering en 2 van de wet van 10
februari 1866, het cassatieberoep dat
ingesteld wordt door een beklaagde tegen het veroordelend arrest, waarbij
hij tot een vrijheidstraf is veroordeeld
en waarbij zijn onmiddellijke aanhouding is bevolen, slechts ontvankelijk is
indien hij die zich voorziet, zich effectief in hechtenis bevindt ; dat uit de
voorbereiding van de wet van 10 februari 1866 blijkt dat, ook al zijn de
veroordeelden waartegen geen maatregel van voorlopige hechtenis bevolen werd, voortaan ontslagen van de
verplichting zich gevangen te geven
om een ontvankelijke voorziening te
kunnen instellen, zulks niet het geval is voor hem die wel het voorwerp
is van dergelijke maatregel en aan wie
de voorlopige invrijheidstelling niet is
verleend;
Overwegende dat deze verplichting
geen miskenning inhoudt van de artikelen 6.1 en 6.3, c, van het E.V.R.M.,
nu aan eiser in cassatie de toegang tot
een rechterlijke instantie niet wordt
ontzegd en het recht om zich zelf te
verdedigen of de bijstand te hebben
van een raadsman naar zijn keuze niet
wordt miskend, maar enkel een bijkomende redelijke vereiste is om een
cassatievoorziening regelmatig te kunnen instellen;
Overwegende dat die vereiste grond
vindt in de eerbied voor de rechterlijke uitspraken en de bekommernis
om een effectieve bestra:ffing te verzekeren; dat de vrees dat de beklaagde
zich aan de uitvoering van de straf zou
pogen te onttrekken, zoals concreet
door de rechter wordt vastgesteld, het
afhankelijk stellen van het onderzoek van het cassatieberoep van de
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voorafgaande bereidheid van de be- Nr. 198
klaagde om het hem gegeven rechterlijk bevel op te volgen, zelfs al betwist
2e KAMER - 12 april 1995
hij de regelmatigheid ervan, verantwoordt;
1o ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDINGDat deze ontvankelijkheidsvereiste
CUMULATIE EN VERBOD- BURGERLIJKE AANniet onredelijk is in de context van het
SPRAKELIJKHEID- HULP VAN EEN ANDER
PERSOON - VERGOEDING NAAR GEMEEN
geheel aan rechtsbescherming die het
RECHT - KAPITAAL GEVESTIGD DOOR DE
Wetboek van Strafvordering biedt aan
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- CUde beklaagde;
MULATIE - BEWIJS - BEWIJSLAST.
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de eisers ingevolge het -2° ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING
- ALLERLEI- BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKbevel tot onmiddellijke aanhouding
HEID- HULP VAN EEN ANDER PERSOONwerkelijk werden aangehouden, noch
VERGOEDING NAAR GEMEEN RECHT- KAPIvoor het Hof van Cassatie aanvoeren
TAAL GEVESTIGD DOOR DE ARBEIDSdat zij zich in de onmogelijkheid beONGEVALLENVERZEKERAAR- CUMULATIEvonden om aan dit bevel gevolg te geBEWIJS - BEWIJSLAST.
ven vooraleer cassatieberoep in te stellen; dat de aanvoering van de eiser 3° BEWIJS - BURGERLIJKE ZAKEN- BEBogdan Gwaj dat hij op de datum van
WIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID - BEWIJSde uitspraak van het bestreden arLAST- ARBEIDSONGEVAL- BURGERLIJKE
rest wegens gezondheidsredenen niet
AANSPRAKELIJKHEID- HULP VAN EEN ANkon aanwezig zijn, aan deze vaststelDER PERSOON- VERGOEDING NAAR GEMEEN
ling niets wijzigt;
RECHT - KAPITAAL GEVESTIGD DOOR DE
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- CUDat de voorzieningen niet ontvanMULATIE.
kelijk zijn;

B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
tegen de eisers door de verweerders ingestelde civielrechtelijke vorderingen:
Overwegende dat de eisers geen
middel aanvoeren;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op de overige namens Bogdan
Gwaj aangevoerde middelen noch op
de namens Zdzislaw Jasinski aangevoerde middelen, nu die middelen enkel gericht zijn tegen de beslissing op
de strafvordering en niet de ontvankelijkheid van de voorzieningen betreffen, verwerpt de voorzieningen;
veroordeelt de eisers tot de kosten van
hun respectieve voorziening.
11 april 1995 - 2e kamer- Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
W. Lens en W. Mertens, Antwerpen.

4° ARBEIDSONGEVAL- AANSPRAKELIJKHEID- DERDE- VERGOEDING NAAR GEMEEN
RECHT- VEROORDELING JEGENS DE GETROFFENE - VEROORDELING TOT VERGOEDING
VAN DE VOLLEDIGE SCHADE- CASSATIEBEROEP- CASSATIEMIDDEL- GRIEF- SPLITSING TUSSEN GETROFFENE EN ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- GEMIS AAN
BELANG- GEVOLG- ONTVANKELIJKHEID.

5° ARBEIDSONGEVAL -

RECHTSPLEGING
- ALLERLEI - AANSPRAKELIJKE DERDE VEROORDELING JEGENS DE GETROFFENE VEROORDELING TOT VERGOEDING VAN DE
VOLLEDIGE SCHADE - CASSATIEBEROEPCASSATIEMIDDEL- GRIEF- SPLITSING TUBSEN GETROFFENE EN ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- GEMIS AAN BELANG- GEVOLG- ONTVANKELIJKHEID.

6° CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- BELANG -ARBEIDSONGEVAL- AANSPRAKELIJKE DERDE - VEROORDELING JEGENS DE GETROFFENE- VEROORDELING TOT
VERGOEDING VAN DE VOLLEDIGE SCHADEGRIEF - SPLITSING TUSSEN GETROFFENE EN
ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- ONTVANKELIJKHEID.
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7° TUSSENKOMST- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- CASSATIEGEDING VORDERING TOT BINDENDVERKLARING VAN RET ARREST- ONTVANKELIJKHEID.

1o, 2° en 3° Niet naar recht verantwoord is

de beslissing waarbij de rechter, na kennis te hebben genomen van de conclusie
van de voor een arbeidsongeval aansprakelijke derde ten betoge dat het door de
arbeidsongevallenverzekeraar voor een
blijvende arbeidsongeschiktheid van 115
pet. gevestigde kapitaal "meer bedroeg
dan het bedrag dat volgens het gemeen
recht werd verkregen voor de materiele
schade", de vordering van de getroffene
toewijst, op grand dat de aansprakelijke
derde "het bewijs niet levert van de
hoegrootheid van het door de arbeidsongevallenverzekeraar gevestigde kapitaal"; in een dergelijk geval diende de
rechter zelf na· te gaan of het gedeelte van
het kapitaal dat de arbeidsongevallenverzekeraar gevestigd had ter vergoeding van de hulp van een ander persoon
niet de volledige, door de getroffene uit
dien hoofde geleden schade dekte. (Artt.
1315, eerste lid, 1382 en 1383 B.W.; artt.
46, § 2, tweede lid, en 47 Arbeidsongevallenwet.)
4°, 5o en 6° Niet ontvankelijk, bij gemis aan

belang, is het middel waarin de voor een
arbeidsongeval aansprakelijke derde, die
jegens de getroffene was veroordeeld tot
vergoeding van het volledige bedrag dat
hij verschuldigd was aan de getroffene en
aan de tot bindendverklaring van het arrest opgeroepen arbeidsongevallenverzekeraar, de feitenrechter verwijt dat
hij de rechten van de getroffene zelf en die
van de arbeidsongevallenverzekeraar niet
heeft gesplitst. (Artt. 17 en 18 Ger.W.;
artt. 46, § 2, tweede lid, en 4 7 Arbeidsongevallenwet.)
7o Ontvankelijk is de vordering tot bindendverklaring van het arrest, ingesteld door
een eiser tot cassatie, wanneer die vordering voor die eiser niet van belang antbloat lijkt te zijn (1). (Artt. 15 en 16
Ger.W.)

(1) Zie Cass., 9 sept. 1993, A.R. nr. C.93.0055.F
(A.C., 1993, nr. 338bis).
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(LIMAN E.A. T. TORREKENS, VICTOIRE N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.94.1154.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden vonnissen, op 27 oktober 1992 en
21 juni 1994 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank
te Brussel;
I. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het vonnis van 27 oktober 1992:
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 46, § 2, tweede lid (gewijzigd bij
de wet van 7 juli 1978), 47 en 51 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, 20
en 21 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 1315, eerste lid,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, bij de uitspraak op de door verweerster tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van de schade ten
gevolge van een ongeval dat verweerster is
overkomen op de weg naar en van het werk
en waardoor zij een algehele en blijvende
arbeidsongeschiktheid heeft opgelopen en
de hulp van een ander persoon nodig heeft
"naar rato van 15 pet.", aan verweerster het
bedrag van 164.016 frank toekent voor de
hulp van een ander persoon, op grond dat
de eerste eiser "het bewijs niet levert van
de hoegrootheid van het door de arbeidsongevallenverzekeraar gevestigde kapitaal; dat de (door verweerster) gemaakte
berekening (conclusies polis, blz. 9 en 10)
correct is en overeenkomt met een redelijke raming van de door (verweerster) geleden schade",
terwijl, eerste onderdeel : "hij die de uitvoering van een verbintenis vordert, het bestaan daarvan moet bewijzen"; (artikel
1315, eerste lid, Burgerlijk Wetboek); artikel 46, § 2, tweede lid, van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971 bepaalt dat "de volgens het gemeen recht toegekende vergoeding, die geen betrekking
kan hebben op de vergoeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door deze
wet, mag samengevoegd worden met de
krachtens deze wet toegekende vergoedingen"; de getro:ffene dus voor de lichamelijke schade enkel een vergoeding volgens
het gemeen recht kan eisen in zoverre die
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schade niet door de arbeidsongevallenverzekeraar vergoed wordt op grond van de
Arbeidsongevallenwet; de arbeidsongevallenverzekeraar immers, wanneer hij
de getroffene heeft vergoed en een kapitaal voor hem heeft gevestigd, krachtens artikel 4 7 van voormelde wet in diens rechten gesubrogeerd wordt tegen de voor het
ongeval aansprakelijke; krachtens artikel1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek het bewijs dat de schade niet voiledig is vergoed door de krachtens de wet van
10 april1971 uitgekeerde bedragen, door de
getroffene moet worden geleverd; de eisers te dezen hadden betoogd dat het voor
de hulp van een ander persoon gevorderde
bedrag van 164.016 frank niet verschuldigd was, aangezien de arbeidsongevallenverzekeraar, blijkens de door hem verstrekte inlichtingen, een kapitaal van
5.029.014 frank had gevestigd wegens de
blijvende arbeidsongeschiktheid van 115
pet. en tot beloop van het gevorderde bedrag van 164.016 frank gesubrogeerd zal
worden in de rechten van verweerster; de
rechtbank, zonder na te gaan of de 15/
115e van het door de arbeidsongevallenverzekeraar voor de hulp van een ander
persoon gevestigde kapitaal wei degelijk de
volledige, volgens het gemeen recht berekende schade van verweerster vergoedde,
de vordering van verweerster toewijst op
grond "dat de beklaagde het bewijs niet !evert van de hoegrootheid van het door de
arbeidsongevallenverzekeraar gevestigde
kapitaal"; het bestreden vonnis bijgevolg de
bewijslast omkeert in strijd met de wet
(schending van artikel1315, eerste lid, van
het Burgerlijk Wetboek) en de artikelen 46,
§ 2, tweede lid, 47 van de wet van 10 april
1971, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wet. boek schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechtbank, na
kennis te hebben genomen van de conclusie van de eisers ten betoge dat het
door de arbeidsongevallenverzekeraar
voor een blijvende arbeidsongeschiktheid van 115 pet. gevestigde kapitaal
5.029.014 frank bedroeg, wat "meer is
dan het bedrag dat volgens het gemeen recht werd verkregen voor de
materiele schade", diende na te gaan
ofhet gedeelte van het kapitaal dat de
arbeidsongevallenverzekeraar had gevestigd ter vergoeding van de hulp van
een ander persoon niet de volledige
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schade dekte die de burgerlijke partij uit dien hoofde geleden had; dat de
appelrechters, door de vordering van
verweerster toe te wijzen op grand "dat
de beklaagde het bewijs niet levert van
de hoegrootheid van het door de
arbeidsongevallenverzekeraar gevestigde kapitaal", de in dat onderdeel
vermelde bepalingen hebben geschonden;
Dat het eerste onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 97 van de Grondwet (zoals ze
van kracht was voor de coordinatie op 17
februari 1994), 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 43, 46, § 2, tweede lid (gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978), 47 van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971,
31, 32 van het koninklijk besluit van 21 december 1971 houdende uitvoering van sommige bepalingen van de arbeidsongevallenwet van 10 april1971, 23, § 1, 5', 34, § 1
1' en 270, 1' van het Wetboek van de In:
komstenbelastingen 1992 en, voor zoveel
nodig, schending van de artikelen 20 5'
32bis, 180, 1' van het Wetboek van de' In:
komstenbelastingen 1964,
doordat het bestreden vonnis, bij de uitspraak op de door verweerster tegen de eisers ingestelde burgerlijke rechtsvordering tot vergoeding van de schade ten
gevolge van een ongeval dat verweerster op
28 december 1978 overkwam op de weg
naar en van het werk en waardoor zij een
algehele en blijvende arbeidsongeschiktheid heeft opgelopen en de hulp van een
ander persoon nodig heeft "naar rato van
15 pet.", aan verweerster het bedrag van
808.448 frank toekent ter vergoeding van
de schade ten gevolge van de derving van
haar loon van januari 1979 tot juli 1986, op
grond "dat het netto-inkomen 73 pet. van
het bruto-inkomen bedraagt; (... ) dat (verweerster) betoogt dat het volledige, door de
arbeidsongevallenverzekeraar uitgekeerde
bedrag niet van haar netto-inkomen mag
worden afgetrokken, enerzijds, omdat dat
bedrag werd berekend op haar brutoinkomen, anderzijds, omdat het berekend
werd op basis van 115 pet.; dat, met het oog
op het behoud van de gelijkwaardigheid, de
aftrek van de door de arbeidsongevallenverzekeraar, de verzekering arbeidsongevallen en de werkgever betaalde bedragen moet berekend worden op dezelfde
grondslag, namelijk 73 pet. van 100/115e
van het toegekende bedrag",
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terwijl, eerste onderdeel, krachtens voormeld artikel 43 van de wet van 10 april
1971 en de artikelen 31 en 32 van het voormelde koninklijk besluit van 21 december 1971 de door een arbeidsongeval getroffene die vergoedingen, toelagen of
renten ontvangt van de arbeidsongevallenverzekeraar of een kapitaal geniet dat door
de arbeidsongevallenverzekeraar is gevestigd ter vergoeding van een arbeidsongeschiktheid, gehouden is tot betaling van de
sociale-zekerheidsbijdragen die door de
arbeidsongevallenverzekeraar worden afgehouden en gestort aan de Rijksdienst
voor Sociale Zekerheid; de arbeidsongevallenverzekeraar krachtens de artikelen 23, § 1, 5°, 34, § 1, en 270, r van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992
(artikelen 20, 5°, 32bis en 180, r, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
1964) bedrijfsvoorheffing verschuldigd is op
de vergoedingen, toelagen en renten die
worden uitgekeerd ter vergoeding van de
schade ten gevolge van arbeidsongeschiktheid; de arbeidsongevallenverzekeraar
krachtens artikel 4 7 van de wet van 10
april1971 gesubrogeerd wordt in de rechten van de getroffene tot beloop van het totaalbedrag van de door hem gemaakte kosten en het gevestigde kapitaal, met inbegrip
van het bedrag van de socialezekerheidsbijdragen die voor rekening van
de getroffene zijn afgehouden en gestort
aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, en het bedrag van de door de
arbeidsongev allenverzekeraar verschuldigde bedrijfsvoorheffing; de getroffene
krachtens artikel 46, § 2, tweede lid, voor
zijn schade enkel vergoeding kan krijgen,
in zoverre die schade niet gedekt is door de
krachtens de Arbeidsongevallenwet toegekende vergoedingen; de getroffene in wiens
rechten de arbeidsongevallenverzekeraar
wordt gesubrogeerd, zelfs in het geval dat
de volgens het gemeen recht verschuldigde
vergoeding berekend wordt op basis van
zijn nettoloon, derhalve van de voor het ongeval aansprakelijke persoon enkel het verschil kan eisen tussen de gemeenrechtelijke
vergoeding en het totaalbedrag van de door
de arbeidsongevallenverzekeraar toegekende vergoedingen; de voor het ongeval
aansprakelijke persoon anders meer zou
moeten betalen dan wat hij verschuldigd is
volgens het gemeen recht; het bestreden
vonnis, nu het slechts een percentage van
de door de arbeidsongevallenverzekeraar
uitgekeerde bedragen aftrekt van de valgens het gemeen recht berekende vergoeding "omdat die bedragen berekend waren op (het) bruto-inkomen", derhalve niet
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naar recht verantwoord is (schending van
alle, in de aanhefvan het middel vermelde
wetsbepalingen, met uitzondering van artikel 97 van de Grondwet);

terwijl, tweede onderdeel, krachtens artikel 43 van voormelde wet van 10 april
1971 en de artikelen 31 en 32 van voormeld koninklijk besluit van 21 december
1971, de arbeidsongevallenverzekeraar de
door de getroffene verschuldigde socialezekerheidsbijdragen op de vergoedingen,
toelagen of renten die verschuldigd zijn wegens een arbeidsongeschiktheid, inhoudt en
stort aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; de arbeidsongevallenverzekeraar
tevens, krachtens de artikelen 23, § 1, 5°,
34, § 1, 1" en 270, 1", van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen 1992 (artikelen
20, 5°, 32bis en 180, 1° van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen 1964), de van
de belasting van de getroffene aftrekbare
bedrijfsvoorheffing inhoudt die verschuldigd is op die zelfde vergoedingen, toelagen en renten; de socialezekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing derhalve
niet begrepen zijn in de door de
arbeidsongevallenverzekeraar aan de getroffene uitgekeerde bedragen; het bestreden vonnis te dezen, om een bedrag van
808.448 frank aan verweerster toe te kennen, slechts een percentage van de door de
arbeidsongevallenverzekeraar aan de getroffene uitgekeerde vergoedingen, toelagen en renten aftrekt van de vergoeding die
volgens het gemeen recht berekend wordt
op basis van het nettoloon van de getroffene, op grond dat die bedragen werden berekend op het brutoloon van de getroffene en dat "de gelijkwaardigheid
behouden" dient te worden; het bestreden vonnis aldus de wetsbepalingen
schendt die de arbeidsongevallenverzekeraar de verplichting opleggen om de
sociale-zekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing in te houden op de aan de getroffene van een arbeidsongeval toegekende vergoedingen, toelagen en renten, en
de artikelen 43 van de wet van 10 april
1971, 31, 32 van het koninklijk besluit van
21 december 1971, 23, § 1, 5°, 34, § 1, 1°, en
270, 1°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (artikelen 20, 5°, 32bis
en 180, 1", van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964) schendt; het bestreden vonnis aan verweerster een vergoeding toekent die hoger is dan het bedrag
van de door haar geleden schade (scherrding van de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek); uit de motivering van
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het bestreden vonnis althans niet kan worden opgemaakt of de socialezekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing aldan
niet reeds in mindering waren gebracht op
de door de arbeidsongevallenverzekeraar
uitgekeerde bedragen, waarvan enkel een
percentage wordt afgetrokken van het totaalbedrag van het gederfde nettoloon; het
Hof hierdoor het vonnis niet op zijn wettigheid kan toetsen; het vonnis derhalve
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel 97 van de Grandwet):

Over het door de verweerders opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid volgens hetwelk het
middel geen belang heeft voor de eisers:
Overwegende dat het bestreden vonnis van 27 oktober 1992 de eisers, beklaagde en burgerrechtelijk aansprakelijke partijen, veroordeelt tot
betaling van vergoedingen voor de
loonderving van de getroffene Marie
Torrekens; dat die vergoedingen overeenkomen met het totaalbedrag van
wat zij verschuldigd waren aan de getroffene en de arbeidsongevallenverzekeraar te wiens aanzien de beslissing bindend zal verklaard worden,
zodat, ongeacht het feit dat de rechten van beide partijen hadden moeten worden gesplitst, de eisers uit dien
hoofde geen andere veroordelingen
meer kunnen oplopen;
Dat het middel van
ontvankelijkheid gegrond is;

niet-
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Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede onderdeel van het eerste middel, dat niet tot ruimere cassatie kan
leiden, vernietigt het bestreden vonnis van 27 oktober 1992, doch enkel in
zoverre het aan verweerster een bedrag van 164.016 frank toekent voor
de hulp van een ander persoon; verwerpt de voorzieningen voor het overige alsook de voorzieningen tegen het
vonnis van 21 juni 1994; beveelt dat
van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de
eisers, ieder van hen, in 2/9 van de
kosten van de voorziening en de verweerster Marie Torrekens in het overige van die kosten; verklaart het arrest bindend voor de naamloze
vennootschap Victoire (vroeger De Bij
-De Vrede); verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Nijvel, zitting houdende in hoger beroep.
12 april 1995 - 2e kamer - Voorzitteren verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en
Simont.

Nr. 199

2e KAMER -12 april1995

En overwegende dat de betekening
van de voorzieningen aan de naamloze vennootschap Victoire (vroeger De
Bij- De Vrede) geldt als bindendverklaring van het arrest;
Dat die vordering niet van belang
ontbloot schijnt te zijn voor de eisers;
II. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het vonnis van 21 juni
1994:
Overwegende dat de eisers geen
middel aanvoeren;

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- HERSTELPLICHTVERSCHEIDENE DADERS. HOOFDELIJKHEID VERSCHEIDENE DADERS - PLICHT JEGENS DE
GETROFFENE - VOLLEDIGE VERGOEDINGVOORWAARDEN.

2o CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- BELANG- AANSPRAKELIJKHEID BillTEN OVEREENKOMST- VERSCHEIDENE DADERS- CASSATIEBEROEP- CASSATIEBEROEP
VAN EEN VAN DE DADERS- CASSATIEBEROEP
TEGEN DE GETROFFENE- GRIEF- SAMENLOPENDE FOUT VAN EEN DERDE - ONTVANKELIJKHEID.
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1o en 2° Wie een {out heeft begaan in oor-

zakelijk verband met de schade van een
getroffene, die zelf geen {out heeft begaan en rechtstreekse eigen schade lijdt,
. is jegens die getroffene gehouden tot algehele vergoeding van de schade (1); niet
ontvankelijk is derhalve het middel
waarin de dader, die zodanige schade
heeft veroorzaakt of mede heeft veroorzaakt, tot staving van zijn cassatieberoep
tegen de getroffene aanvoert dat voormelde schade tevens door de {out van een
derde is veroorzaakt, oak al zou die derde
een naaste verwant van de getroffene zijn,
terwijl de getroffene een rechtstreekse eigen schade lijdt. (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
(LEMAIRE T. QUATAERT B., QUATAERT P.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.94.1430.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 24 oktober 1994 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;
Over het derde middel :
Overwegende dat eiser een fout
heeft begaan in oorzakelijk verband
met de schade van Pierre Quataert,
slachtoffer dat zelf geen fout heeft begaan en rechtstreekse eigen schade
lijdt; dat hij derhalve jegens het slachtoffer gehouden is tot algehele vergoeding van deze schade;
Dat de in het middel aangevoerde
grieven, ook al waren ze gegrond, geen
invloed kunnen hebben op de wettigheid van de beslissing waarbij eiser tot
algehele vergoeding veroordeeld wordt;
Dat het middel niet tot cassatie kan
leide;n, mitsdien niet ontvankelijk is;
(1) Zie Cass., 23 feb. 1994, A.R. nr. P.93.1248.F
(A. C., 1994, nr. 90); zie ook Cass., 15 okt. 1986,

A.R. nr. 5141 (ibid., 1986-87, nr. 88) en 1 feb.
1994, A.R. nr. P. 03.0037.N (ibid., 1994, nr. 59),
alsook de arresten in noot 2, CDass., 2 nov. 1994,
A.R. nr. P.94.0063.F (ibid., 1994, nr. 465.).

Nr. 200

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
12 april 1995 -2e kamer - Voorzitter :
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. J.P.
Revelart, Dinant.
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12 april 1995

1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDER- STRAFZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING- ONTTREKKINGARREST VAN HET HOF- VERZET- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE.

2° VERZET- STRAFZAKEN- VERWIJZING
VAN EEN RECHTBANK NAAR EEN ANDERE GEWETTIGDE VERDENKING- ONTTREKKING
-ARREST VAN HET HOF- VERZET- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDE.

1o en 2° Niet ontvankelijk is het verzet te-

gen een arrest van het Hof waarbij de
zaak aan een onderzoeksrechter onttrokken en naar de onderzoeksrechter van een
ander arrondissement verwezen wordt op
grand van gewettigde verdenking, wanneer de verzetdoende partij geen burgerlijke partij, verdachte, beklaagde of beschuldigde is (1). (Artt. 533, 548 en 549
Sv.)
(WOLF T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF
VAN CASSATIE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.029l.F)

RET HOF; - Gelet op het arrest
van 21 december 1994 van het Hof
waarbij de zaken 20.99.3957/93 ECO,
29.99.36.211/93 ECO, 20.99.743/93
(1) Zie Cass., 21 sept. 1994, A.R. nr. P.94.0876.F
(A C., 1994, nr. 394).
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ECO,
29.997.432/93
ECO,
20.997.459/93 ECO en 21.997.509/94
ECO aan de onderzoeksrechter Rusinowski onttrokken worden wegens gewettigde verdenking en verwezen worden naar de onderzoeksrechter van de
R:echtbank van Eerste Aanleg te Vervrers;

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST
SCHADE

Gelet op het verzet tegen dat arrest, dat op 6 maart 1995 is gedaan op
de griffie van het Hof en dat op 13
maart 1995 is aangezegd aan de
procureur-generaal in dat Hof;

degene door wiens {out aan een ander
schade is veroorzaakt, verplicht deze volledig te vergoeden, zodat de benadeelde
wordt teruggeplaatst in de toestand
waarin hij zich zou hebben bevonden als
de aangevoerde {out niet was begaan (1).

Gehoord de verzetdoende partij in
haar middelen, uiteengezet door mr.
Thomas Delahaye, advocaat pij het
Hof van Cassatie;

2° Het in de artt. 1382 en 1383 B. W. neergelegde beginsel van de volledige vergoeding in concreto van de schade ten gevolge van een {out, wordt miskend door
het arrest dat, om de toekomstige schade
ten gevolge van een definitieve invaliditeit te ramen, beslist zulks te doen op
grand van het inkomen waarover eenieder moet beschikken om op een behoorlijke wijze in zijn basisbehoeften te voorzien.

Gehoord mevrouw Liekendael,
a_dvocaat-generaal, in haar conclusre;
Gelet op de artikelen 548, 549 en
533 van het Wetboek van StrafVordering;
Overwegende dat de verzetdoende
partij geen burgerlijke partij, verdachte, beklaagde of beschuldigde is,
zodat het verzet niet ontvankelijk is;

BEOORDELINGSBEVOEGDHEID, RAMlNG, PEILDATUM- RAMING- DEFINITIEVE INVALIDITEIT- TOEKOMSTIGE SCHADE - INKOMEN
WAARMEE REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN.

1o Ingevolge de artt. 1382 en 1383 B. W. is

(MEURIS T. AXA BELGIUM N.V:)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0126.F)

Om die redenen, wijst het verzet af;
veroordeelt de verzetdoende partij in
de kosten.

RET HOF;- Gelet op de bestreden arresten, op 25 juni 1986 en 9
maart 1993 door het Hofvan Beroep
te Luik gewezen;

12 april 1995 - 2e kamer- Voorzit·
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter- Verslaggever : mevr. Jeanmart- Ge·
lijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,

Over het middel, gesteld als volgt :
doordat het bestreden arrest van 25 juni
1986, bij de uitspraak over de vordering tot

advocaat-generaal-Advocaat: mr. Delahaye.

Nr. 201
1e

KAMER-

13 april1995

1o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST
SCHADE
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID, RAMING, PEILDATUM- RAMING- VOLLEDIGE VERGOEDlNG.

vergoeding van de toekomstige materiele en
morele schade die eiser heeft geleden ten
gevolge van het ongeval dat hem is overkomen, oordeelt dat eisers handicap een invaliditeit en geen arbeidsongeschiktheid
uitmaakt en bijgevolg de raming van de
schade door kapitalisatie op grond van een
"theoretisch" beroepsinkomen afwijst en
een deskundige aanstelt met als opdracht
''het actueel behoorlijk minimum jaarinkomen te berekenen" en te zeggen welk gedeelte van een behoorlijk inkomen "personen gewoonlijk besteden aan hun vrije tijd",
(1) Cass., 23 dec. 1992, A.R. nr. 23 (A. C., 199192, nr. 812).

~
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op grond dat de invaliditeit het fysiologisch geheel aantast telkens dat wordt aangewend en dus, inzonderheid, wanneer het
wordt gebruikt voor de uitvoering van een
bezoldigd werk, zodat de vergoeding van
een dergelijke schade het fundamenteel verlies beoogt van het functioneringsvermogen van het fysiologisch geheel en niet het
verlies dat zou voortvloeien uit het onvermogen om nog hetzelfde loon te verdienen, zodat de verwijzing naar een theoretisch beroepsinkomen geen billijk resultaat
zou opleveren, aangezien twee personen
met dezelfde invaliditeit die een verschillend beroepsinkomen hebben, niet op dezelfde wijze worden vergoed en derhalve,
om die ongelijkheid te beperken, moet worden bepaald over wellc inkomen iemand
moet kunnen beschikken om op een behoorlijke wijze in zijn basisbehoeften te
voorzien,
terwijl, naar luid van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, ieder die door zijn fout aan een andere
schade veroorzaakt, die schade volledig
moet vergoeden, wat impliceert dat de benadeelde moet worden teruggeplaatst in de
toestand waarin hij zich zou hebben bevonden als de aangevoerde fout niet was
begaan; daaruit volgt dat het bestreden arrest van 25 juni 1986, dat beslist dat de raming door kapitalisatie van schade ten gevolge van blijvende invaliditeit, moet
gebeuren op grond van "een inkomen waarover een ieder moet kunnen beschikken om
op een behoorlijke wijze in zijn basisbehoeften te voorzien", om te beletten dat
twee personen met dezelfde arbeidsongeschiktheid die echter een verschillend
beroepsinkomen hebben, niet dezelfde vergoeding ontvangen, het beginsel miskent
van de volledige vergoeding in concreto van
de schade ten gevolge van een ongeoorloofde daad en bijgevolg de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek
schendt; de vemietiging van het arrest van
het arrest van 25 juni 1986 ook de vemietiging van het aangeklaagde arrest van 9
maart 1993 tot gevolg heeft :
Overwegende dat ingevolge de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, ieder die door zijn fout
aan een andere schade veroorzaakt,
die schade moet vergoeden; dat die
schade volledig moet worden vergoed
zodat de benadeelde wordt teruggeplaatst in de toestand waarin hij zich
zou hebben bevonden als de aangevoerde fout niet was begaan;
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Overwegende dat het bestreden arrest van 25 juni 1986, om de aanspraak van de eisers af te wijzen die
de toekomstige materiele en morele
schade, ten gevolge van zijn definitieve invaliditeit, wilde doen ramen op
grond van het stelsel van de kapitalisatie met verwijzing naar een geschat inkom en, oordeelt dat "de vergoeding wordt beoogd (. .. ) van het
fundamenteel verlies van het functioneringsvermogen van het fysiologisch
geheel, en niet van het verlies dat zou
voortvloeien uit het onvermogen om
nog hetzelfde loon te verdienen, zodat de voorgestelde verwijzing naar
een theoretisch beroepsinkomen (van
eiser) geen billijk resultaat zou opleveren, aangezien twee personen met
dezelfde invaliditeit die een verschillend beroepsinkomen hebben, niet op
dezelfde wijze worden vergoed"; dat
het bijgevolg beslist, "dat die ongelijkheid ongetwijfeld zou kunnen worden beperkt als wordt bepaald over
welk inkomen iemand moet kunnen
beschikken om op een behoorlijke
wijze in zijn basisbehoeften te voorzien, dat wil zeggen zonder zich iets te
moeten ontzeggen maar zonder overvloed, in de hedendaagse samenleving waarvoor de wetgever op 7 augustus 197 4 'het recht op een
bestaansminimum' heeft ingevoerd",
en "dat het aldus omschreven inkomen door een deskundigenonderzoek
moet worden achterhaald";
Dat het arrest aldus het beginsel
miskent van de volledige vergoeding in
concreto van de schade ten gevolge van
een fout en, bijgevolg, de artikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek schendt;
Dat het middel gegrond is;
En overwegende dat de vernietiging van het bestreden arrest van 25
juni 1986 leidt tot vernietiging van het
arrest van 9 maart 1993 dat daaruit
volgt;
Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten van 25 juni 1986 en
9 maart 1993 in zoverre zij uitspraak
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doen over de materiele en morele
schade die eiser na 24 juni 1986 heeft
geleden; 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 zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.

13 april 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.

Nr. 202
1e KAMER- 13 april 1995

STEDEBOUW- RUIMTELIJKE

ORDENING,
PLAN VAN AANLEG - WAALS WETBOEK PLANNEN VAN AANLEG- HIERARCIDE- BIJZONDER PLAN VAN AANLEG- LATER GEWESTPLAN- NIET OVEREENSTEMMENDE BEPALINGEN- GEVOLG.

Het recht dat de gemeenteraad aan de artt.
2, § 1, derde lid, en 40ter van het Waalse
Wetboek van Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw ontleent om geheel of ten dele
de bepalingen die niet meer overeenstemmen met die van een gewestplan op te hef
fen, sluit niet uit dat de bepalingen van
een bijzonder plan van aanleg die niet
meer overeenstemmen met die van een later gewestplan, als ze al niet uitdrukkelijk werd opgeheven, tach impliciet kunnen zijn opgeheven zodra dat later
gewestplan van kracht wordt (1).
(1) Zie de verwijzingen in concl. O.M. in Bull.
en Pas., 1995, I, 202.
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("OUTDOOR CENTRE" B.VB.A. T. WAALS GEWEST)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.93.0408.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 augustus 1992 door
het Hofvan Beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1 (gewijzigd bij de decreten van 27
april 1989 en van 18 juli 1991), 2 (waarvan paragraaf 1 is gewijzigd bij decreet van
4 juli 1985 en paragraaf 3 bij decreet van
6 maart 1985), 14 (gewijzigd bij decreet van
27 april1989), 40 (gewijzigd bij decreet van
6 maart 1985) en 40 ter (ingevoegd bij decreet van 4 juli 1985 ) van het Waalse Wethoek van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw (besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 14 mei 1984 tot codificatie
van de wetgevende en verordenende bepalingen betreffende de stedebouw en de
ruimtelijke ordening, gewijzigd bij decreet van 18 juli 1991) en van het besluit
van de Waalse Gewestexecutieve van 26
maart 1987 tot vaststelling van het gewestplan voor Marche-La Roche,
doordat het arrest, met bevestiging van
de beroepen beschikking, niet ingaat op eiseresses rechtsvordering tot lichting van de
verzegeling per 12 mei 1992 van het door
haar op het grondgebied van de gemeente
La Roche gehuurde gebouw, en haar beveelt onmiddellijk de uitbreidingswerken
van voormeld gebouw stop te zetten, het
door eiseres bij conclusie uiteengezette middel afwijst volgens hetwelk eiseres beschikte over een stilzwijgende vergunning, als bedoeld in artikel 52, paragraaf 2,
vijfde lid, van het Waalse Wetboek van
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw, aangezien de ondernomen werken zijn uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van
de plans en van de reglementen van verbindende aard en meer bepaald het door de
Waalse Gewestexecutieve op 26 maart 1987
voor Marche-La Roche vastgestelde gewestplan, waarbij het bijzonder plan van aanleg nummer 3A van de Stad La Roche-enArdenne werd opgeheven, vermits dit van
een latere datum was, op grond: "dat het
geschil betrekking heeft op de rangorde van
twee plannen van aanleg met tegenstrijdige voorschriften, het bij koninklijk besluit van 25 september 1957 goedgekeurde
bijzonder plan van aanleg 3A voor de Stad
La Roche volgens hetwelk de bewuste wer-

412

HOF VAN CASSATIE

ken worden uitgevoerd in een gebied van
weiden en boomgaarden, enerzijds, en het
per 26 maart 1987 door de Waalse Gewestexecutieve vastgestelde gewestplan voor
Marche-La Roche, dat de litigieuze werken in een woongebied situeert , anderzijds; dat volgens (eiseres) de goedkeuring van een plan van aanleg van een hoger
niveau impliciet de tegenstrijdige voorschriften van een lager en vroeger plan opheft; dat zij , immers, geen rekening ermee houdt dat artikel 2, paragraaf 1, 4de
lid, van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw bepaalt dat :
'een bijzonder plan van aanleg echter, geheel often dele, kan worden opgeheven, onder de voorwaarden en in de vormen van de
artikelen 40ter en volgende'; dat artikel
40ter nader bepaalt : 'De gemeenteraad
kan, zonder dat zulks tot schadeloosstelling aanleiding geeft, beslissen hetzij de bepalingen van een bijzonder plan van aanleg die niet meer overeenstemmen met die
van een een gewestplan, op te heffen .. .'; dat
eruit volgt dat in het Waalse Gewest, een
goedkeuring van een plan van een hoger niveau, zoals te dezen het gewestplan van
Marche-La Roche, de tegenstrijdige voorschriften van een lager plan, in casu het
bijzonder plan van aanleg voor de Stad La
Roche, niet impliciet opheft, aangezien het
Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw uitdrukkelijk, en met
name de voormelde artikelen, voorziet in de
procedure voor zodanige ophe:ffing. dat voormeld bijzonder plan van aanleg dus te dezen van toepassing is; dat overigens het college van burgemeester en schepenen van de
Stad La Roche, alsmede de bestendige deputatie, daartoe de aanvraag van (eiseres) om verbouwing van een pand heeft afgewezen",

terwijl , zoals eiseres betoogde,- wanneer een gewestplan wordt goedgekeurd na
een bijzonder plan van aanleg, dit plan, ook
al is het door de gemeente niet opgeheven, enkel van kracht blijft in zoverre het
niet strijdig is met dat gewestplan; en indien het daarmee wel strijdig is, het bijzonder plan van aanleg, althans impliciet
wordt opgeheven, in de mate van die strijdigheid met het gewestplan en zulks, ongeacht de beslissing die de gemeenteraad
van de betrokken gemeente ter uitvoering van artikel 40ter van het Waalse Wethoek van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw eventueel moet nemen; daaruit volgt
dat de voormelde redenen van het arrest
waarop zijn beschikkende gedeelte is gegrond, de in het middel aangewezen wetsbepalingen schenden :
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Overwegende dat het decreet van de
Waalse Gewestraad van 4 juli 1985 in
§ 1 van artikel2 van het Waalse Wethoek van Ruimtelijke Ordening en Stedebouw een bepaling heeft ingevoegd
volgens welke "(. .. ) een bijzonder plan
van aanleg, onder de voorwaarden en
in de vormen bepaald in de artikelen
40ter en volgende, geheel of ten dele
kan worden opgeheven";
Dat, luidens voormeld artikel40ter,
de gemeenteraad, zonder dat zulks tot
schadeloosstelling aanleiding geeft,
kan beslissen dat de bepalingen van
een bijzonder plan van aanleg, die niet
meer overeenstemmen met die van
een gewestplan, worden opgeheven;
Overwegende dat, ook al heeft de gemeenteraad, ingevolge de voormelde
artikelen dat recht, zulks niet uitsluit dat de bepalingen van een bijzonder plan van aanleg die niet overeenstemmen met die van een later
gewestplan, als ze al niet uitdrukkelijk werden opgeheven, tach impliciet kunnen zijn opgeheven, zodra dat
later gewestplan van kracht wordt;
Overwegende dat het arrest, door te
oordelen "dat in het Waalse Gewest, de
goedkeuring van een plan van een hager niveau, zoals te dezen het gewestplan voor Marche-La Roche, de daarmee tegenstrijdige bepalingen van een
lager plan, in casu het bijzonder plan
van aanleg voor de stad La Roche, niet
impliciet opheft", de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het bestreden arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Bergen.
13 april 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe en De Bruyn.
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1° OVEREENKOMST- EINDE - GERECH-
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21 april 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Wauters
Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Biitzler.

TELIJKE ONTBINDING- GEEN VORDERING
TOT TERUGGAVE - GEVOLG.

2° KOOP- ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST- GEEN VORDERING TOT TERUGGAVE
-GEVOLG.

1 o en 2° Bij ontstentenis van vordering vanwege de verkoper tot teruggave van het
verkochte goed, dient de rechterdie de
vordering tot ontbinding van de overeenkomst gegrond verklaart, de hoper niet tot
die teruggave te veroordelen (1). (Art.
1184 B.W.)
(AMMERAAL N.V. T. SUPERSPAN N.V:)
ARREST

(A.R. nr. C.92.8405.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 september 1992 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het middel :
Wat de beide onderdelen samen betreft : Overwegende dat het arrest
vaststelt dat eiseres "op geen enkel
ogenblik de teruggave van de litigieuze
band he eft gevraagd";
Dat bij ontstentenis van vordering
van eiseres tot teruggave van de transportband, de appelrechters die de vordering tot ontbinding van de overeenkomst gegrond verklaren, verweerster
niet tot die teruggave dienden te veroordelen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
(1) Zie: Cass., 24 maart 1972,A.C., 1972, 707.

Nr. 204
1e KAMER- 21 aprill995

ONTEIGENING

TEN

ALGEMENEN

NUTTE- SCHADEVERGOEDING- BESTEMMING VAN DE ONTEIGENDE PERCELEN- NIETONTEIGEND PERCEEL- WAARDEVERMINDERING- VERGOEDING.

De schade bestaande in de waardevermindering van een niet-onteigend perceel, die
niet te wijten is aan de ontzetting van de
eigendom van de in te nemen grand,
maar wel aan het gebruik waartoe de
onteigenaar de onteigende grand bestemt,
geeft geen recht op schadeloosstelling wegens onteigening ten algemene nutte (1).
(Art. 16 Gw.)
(STAD ROESELARE T. MOERMAN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.92.8408.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 28 maart 1991 gewezen door het Hofvan Beroep te Gent;
Over het tweede onderdeel van het middel, gesteld als volgt : schending van (. .. ) artikel (... ) 11 (. .. ) van de Grondwet, en van de
wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte, vervat in artikel 5 van de wet van 26 juli 1962
betreffende de onteigeningen ten algemenen nutte en de concessies voor de bouw
(1) Cass., 26 april1974, A. C., 1974, 929, met
voetnoot; 31 jan. 191, A.R. nr. 8846, A. C., 199091, nr. 290; J. CoPPEE, Chronique de jurisprudence, Expropriation, J. T., 1979, blz. 121.
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van autosnelwegen, in haar geheel en in
het bijzonder in haar artikelen 1, 3, 8, 14
en 15,
doordat het bestreden arrest een bijkomende onteigeningsvergoeding aan de verweerders toekent op grond van de waardevermindering ondergaan ten gevolge van
de onteigening door percelen, waarvan de
verweerders eigenaars zijn maar die niet
onteigend worden,
en deze vergoeding toekent op grond van
de volgende overwegingen : "Ter zake dient
geen onderscheid gemaakt te worden tussen de eigenlijke onteigening enerzijds en
anderzijds het gebruik dat de onteigenaar ervan maakt en de werken die hij daartoe laat uitvoeren. Het koninklijk besluit
van 30 december 1964 heeft blijkens zijn
art. 1 de onteigening specifiek gedecreteerd met het oog op de aanleg van een
nieuwe begraafplaats ... Met de eerste rechter en met de vrederechter is het Hof van
oordeel dat de stroken voorgrond een onafwendbare waardevermindering ondergaan die in rechtstreeks oorzakelijk verband staat met de doorgedreven onteigening en dat deze waardevermindering
gelegen is in de aanwezigheid van een begraafplaats aan de achterzijde van percelen, dienstig voor oprichting van woonhuizen met normaal ingerichte tuin. Die
waarneming werd in het bestreden vonnis passend gewaardeerd met inachtneming van de door de deskundige aangewezen diepte boven of onder 50 meter en ook
billijk voor het geheel begroot op 410.000
F",

terwijl, (. .. ) , de vaststelling dat tussen
een onteigening en een waardevermindering van naburige percelen een oorzakelijk verband bestaat, niet kan volstaan om
in het kader van een onteigeningsprocedure
een recht op een onteigeningsvergoeding
wegens die waardevermindering toe te kennen; dat immers ook moet vastgesteld worden dat in hoofde van deze die aanspraak
maakt op een vergoeding een daadwerkelijke schending van een recht bestaat;
dat terzake de verweerders geen enkel
recht kunnen laten gelden ten aanzien van
de gronden die ingevolge de onteigening
aan de onteigenaar overgedragen worden; dat ze zeker niet kunnen eisen dat op
die gronden geen begraafplaats zou worden aangelegd; dat immers ook nietonteigende eigenaars van percelen naast de
aan te leggen begraafplaats de beweerde
waardevermindering ondergaan, maar uit
dien hoofde geen vergoeding kunnen ei-

Nr. 204

sen; dat de eventuele aanspraak van verweerders op deze beweerde waardevermindering op dezelfde wijze moet behandeld
worden als de aanspraak van andere, niet
onteigende, naburige eigenaars, en niet kan
kaderen in een onteigeningsprocedure;
dat bovendien de onteigende eigenaars in
het kader van een onteigeningsprocedure
geen aanspraak op vergoeding kunnen laten gelden uit hoofde van de bestemming
die de onteigenaar aan de onteigende gronden zal geven; dat de waardevermindering die uit deze bestemming zou voortvloeien immers niet het gevolg zou zijn van
de onteigening zelf, maar wel van de beslissing van de onteigenaar met betrekking tot die bestemming;
dat aldus deze vergoeding door de verweerders niet gevorderd wordt in hun hoedanigheid van onteigende, maar wel in hun
hoedanigheid van eigenaars van naastgelegen percelen, hetgeen buiten het
toepassingsgebied ligt van artikelll van de
Grondwet en van de wet betre:ffende de procedure van onteigening ten algemenen
nutte,
zodat het arrest, door het toekennen van
een onteigeningsvergoeding uit hoofde van
de waardevermindering van de naburige
niet-onteigende percelen, de perken van het
grondwettelijk voorschrift te buiten treedt
(schending van artikel 11 van de Grandwet), en tevens in het raam van een procedure ingesteld volgens de wet betreffende de procedure van onteigening ten
algemenen nutte een vergoeding toekent
voor een schadepost die, in zover het bestaat, niet valt onder de toepassing van
deze wet in haar geheel en inzonderheid in
haar artikelen 1 (algemeen oogmerk van de
wet), 3 (aanwijzing van onteigende goederen) 8 en 14 (resp. provisionele en voorlopige vergoeding) en 15 (inbezitneming) :
Overwegende dat het arrest aan de
verweerders
een
onteigeningsvergoeding toekent van 410.000 frank
voor minderwaarde van de overblijvende stroken voorgrond, gelegen aan
weerszijden van de inneming I;
Dat het die beslissing hierop grondt
dat "ter zake (. .. ), geen onderscheid
(dient) gemaakt te worden tussen de
eigenlijke onteigening enerzijds en anderzijds het gebruik dat de onteigenaar ervan maakt en de werken die hij
daartoe laat uitvoeren" en "dat deze
waardevermindering gelegen is in de
aanwezigheid van een begraafplaats
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aan de achterzijde van percelen, dienstig voor oprichting van woonhuizen
met normaal ingerichte tuin";
Overwegende dat het arrest aldus
de waardevermindering vergoedt, die
de voormelde niet onteigende percelen van de verweerders ondergaan,
niet door de ontzetting van de eigendom van de in te nemen grond, maar
wel door het gebruik waartoe eiseres
de onteigende grond bestemde;
Overwegende dat de schade bestaande in de waardevermindering
van een niet onteigend perceel, die niet
te wijten is aan de ontzetting van de
eigendom van de in te nemen grond,
maar wel aan het gebruik waartoe de
onteigenaar de onteigende grond bestemt, geen recht geeft op schadeloosstelling wegens onteigening ten algemenen nutte;
Dat het arrest de toekenning van
een vergoeding wegens de voormelde
waardevermindering derhalve niet
naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat het eerste onderdee! niet tot ruimere cassatie kan leiden;

Nr. 205
1e KAMER -

21 april 1995

HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR
- EINDE (OPZEGGING, HUURHERNIEUWING,
ENZ)- OPZEGGING- OPZEGGING DOOR DE
VERHUURDER- HOOFDHUURDER- ONDERHUURDER- ONDERHUURDER EIGENAAR VAN
DE HANDELSZAAK- VERGOEDING WE GENS
UITZETTING - VORDERING IN RECHTE VOORWAARDE.

Wanneer een handelszaak, die uitsluitend
eigendom is van de onderhuurder, verloren gaat ingevolge de opzegging gegeven door de verhuurder aan de hoofdhuurder, heeft de onderhuurder, alleen
, door verplichte bemiddeling van de hoofdhuurder, recht op een vergoeding wegens uitzetting (1). (Artt. 3, vijfde lid, 25,
eerste en derde lid, en 26 Handelshuurwet.)
(VAN HORENBEEK E.A.
T. BROUWERIJ HAACHT N.V E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0170.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 september 1992 in
hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Leuven;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het uitspraak
doet over de vergoedingen voor waardevermindering van de overblijvende
stroken voorgrond, gelegen aan weerszijden van de inneming I en in zoverre
het uitspraak doet over de kosten; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Antwerpen.

Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van de artikelen 1 (zoals gewijzigd bij
artikel1, 1° van de Wet van 29 juni 1955),
3, vijfde lid (zoals gewijzigd bij artikel1, 2°
van de Wet van 29 juni 1955), 25, eerste lid,
2° en derde lid (zoals gewijzigd bij artikel
1, 6° van de Wet van 29 juni 1955), 26 van
de Wet van 30 april1951 op de Handelshuurovereenkomsten, die afdeling II bis
van hoofdstuk 2 van titel 8 van boek 3 van
het Burgerlijk Wetboek vormt, en 97 van de
Grondwet,
doordat de appelrechter in het bestreden vonnis de oorspronkelijke vordering

21 april 1995 - 1" kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal-Advocaten:
mrs. Claeys Bouuaert en Nelissen Grade.

(1) Cass., 25 maart 1966, Pas., 1966, 968; 7 okt.
197l,A.C., 1971-72,145, en de voetnoot 3; LA
HAYE en VANDEKERCKHOVE, Les Nouelles, T. VI-2,
Verbo Les baux commerciaux, nr. 1950, biz. 329;
J. HERBOTS en A.M. STUBBE-PAUWELS, Overzicht
van rechtspraak (1969-1974), Bijzondere contracten, in T.P.R., 1975, biz. 917.
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van eiseres tot betaling van 291.504 frank
als uitzettingsvergoeding krachtens de artikelen 25, eerste lid, 2° en 26 van de Wet
van 30 april 1951 op de Handelshuurovereenkomsten, zowel jegens eerste
verweerster, met hervorming van het beroepen vonnis, als jegens tweede verweerders, met bevestiging van het beroepen vonnis, afwijst; de appelrechter de vordering
van eiseres tegen tweede verweerders afwijst op grond van de volgende overwegingen: "dater dan ook geen enkele contractuele relatie bestaat tussen (tweede
verweerders) en (eiseres); dat zij van de
hoofdverhuurders (tweede verweerders)
geen uitzettingsvergoeding kunnen vorderen, noch op basis van de door hem afgesloten huurovereenkomsten, noch op basis van de wet; dat, in de veronderstelling
dat (eiseres) de handelszaak zou hebben tot
stand gebracht, zij weliswaar beroep zou
kunnen doen op artikel lloll van de
handelshuurwet, maar dit artikel enkel betrekking heeft op de huurhernieuwing,
maar niet op een vervroegde beeindiging
van de huur door de hoofdverhuurder of
onderverhuurder; dat in casu de vervroegde
beeindiging van de huurovereenkomst, die
normaal slechts op 31.1201991 ten einde
liep, te wijten is aan de hoofdverhuurder
(tweede verweerders) die opzeg gaf aan de
hoofdhuurder (eerste verweerder); 000 dat (eiseres) zich tegenover (tweede verweerders) niet kan beroepen op artikel 26 van
de handelshuurwet om een uitzettingsvergoeding te vorderen; dat (tweede verweerders) niet haar verhuurder is"; de
appelrechter de vordering van eiseres tegen eerste verweerster af\vijst, op grond
van de volgende overwegingen : "Overwegende dat de vordering tot uitzettingsvergoeding evenmin gegrond is tegen de
Brouwerij (eerste verweerster); dat deze (eiseres) opzegde, niet bij toepassing van artikel 3, vijfde lid, waarvan sprake in artikel 26, maar omdat zijzelf opzegging kreeg
van de hoofdverhuurder (tweede verweerders); dat het feit dat deze laatste wel een
opzegging betekende aan de hoofdhuurder
(eerste verweerster) op basis van artikel 3
vijfde lid (om de cafe door zijn dochter te laten uitbaten) aan (eiseres) geen rechten
verleent; dat de hoofdhuurder die uitgezet wordt door de hoofdverhuurder, geen
vergoeding verschuldigd kan zijn aan de onderhuurder, als de onderhuurder (lees :
hoofdhuurder) geen schuld treft ooo"; de
appelrechter dientengevolge de vordering
in vrijwaring van eerste verweerster, als
hoofdhuurder tegen tweede verweerders,
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als verhuurders, betreffende de uitzettingsvergoeding, op dezelfde gronden af\vijst,
terwijl, naar luid van artikel 26 van de
Wet op de Handelshuurovereenkomsten, de
verhuurder die overeenkomstig artikel 3,
vijfde lid van dezelfde wet, de huurovereenkomst voortijdig beeindigt, eventueel
een vergoeding wegens uitzetting verschuldigd is overeenkomstig artikel 25 van deze
wet; te dezen door partijen niet wordt betwist, en door de appelrechter wordt vastgesteld, dat tweede verweerders als verhuurders de hoofdhuurovereenkomst hebben beeindigd met toepassing van artikel
3, vijfde lid van de Wet op de handelshuurovereenkomsten, om het verhuurde
goed in gebruik te laten nemen door hun
dochter, die er een cafe wenste uit te baten; in zoverre deze opzegging het verlies
van de handelszaak tot gevolg heeft, door
tweede verweerders als verhuurders, overeenkomstig artikel 25, eerste lid, 2° een
uitzettingsvergoeding verschuldigd is van
twee jaar huur, welke vergoeding overeenkomstig het derde lid van dit artikel in
voorkomend geval kan worden verdeeld
tussen de hoofdhuurder en de onderhuurder; de Wet van 30 april 1951 op de
Handelshuurovereenkomsten en de Wet
van 29 juni 1955, die voornoemde wet wijzigt, de handelszaak beogen te beschermen; luidens artikel 1 van de Wet op de
Handelshuurovereenkomsten, deze wet immers van toepassing is op huur van onroerende goederen die door de huurder of door
een onderhuurder in hoofdzaak gebruikt
worden voor het uitoefenen van een kleinhandel of voor het bedrijf van een ambachtsman die rechtstreeks in contact staat
met het publiek; de vergoeding wegens uitzetting, bedoeld als vergoeding voor het verlies van de handelszaak, aldus aan de
huurder of onderhuurder die eigenaar is
van de handelszaak toekomt; uit een en ander volgt dat, te dezen, indien eiseres, in
haar hoedanigheid van onderhuurster, geheel of ten dele eigenares was van de handelszaak, zij recht had op een uitzettingsvergoeding, ongeacht of zij de vordering tot
betaling van deze vergoeding rechtstreeks
tegen de verhuurder, dan wel enkel tegen
de hoofdhuurder kon doen gelden,
en terwijl eiseres in regelmatig voor de
appelrechter ingediende conclusie had doen
gelden dat luidens artikel 25 van de
handelshuurwet de uitzettingsvergoeding
aan de huurder toekomt, en, luidens het
laatste lid van evengenoemd artikel, aan
deze regels slechts afbreuk wordt gedaan op
de dubbele voorwaarde dat de verhuurder eigenaar is van de handelszaak en de
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huur zowel het verhuurde goed als de handelszaak betreft; dat de uitzettingsvergoeding de regel is en de verhuurder
hieraan slechts kan ontsnappen door het
bewijs te leveren dat de uitzonderingsregel toepassing vindt; dat eiseres die als
huurster sedert 15 december 1974 in het
verhuurde goed handel drijft, bijgevolg
principieel recht heeft op de uitzettingsvergoeding tenzij de verhuurders of de
hoofdhuurster bewijzen- quod non - dat
de handelszaak hen toebehoort en zij deze
samen met het onroerend goed hebben verhuurd; dat verweerders ten onrechte voorhouden dat uit de oorspronkelijke overeenkomst tussen hen gesloten zou moeten
blijken dat het handelsfonds mede verhuurd werd en eiseres deze handelszaak
niet gecreeerd heeft; eiseres voorts op grond
van een onderzoek van deze overeenkomst
betoogde dat een en ander niet uit de overeenko~st blijkt; dat eiseres tenslotte deed
gelden dat, in tegenstelling tot hetgeen door
verweerders werd voorgehouden, zij geen
clienteelverlies behoorde te bewijzen om
aanspraak te kunnen maken op een
uitzettingsvergoeding ("besluiten", blz. 3 tot
6); eiseres aldus samenvattend deed gelden dat zij eigenares was van de handelszaak en op die grond op een uitzettingsvergoeding gerechtigd was, en dat, ten
minste, de bewijslast van het tegendeel op
verweerders rustte; de appelrechter die aldus door eiseres uitgenodigd was te onderzoeken of eiseres geheel of ten dele eigenares was van de handelszaak, derhalve
niet kon beslissen tot algehele afWijzing van
de vordering tot uitzettingsvergoeding op de
enkele grond dat de huurovereenkomst van
eiseres door eerste verweerster werd beeindigd ten gevolge van de opzegging door
tweede verweerders, en dat eiseres, enerzijds, bij gebrek aan een rechtstreekse contractuele relatie, geen uitzettingsvergoeding
rechtstreeks van tweede verweerders kon
vorderen, en anderzijds, deze vergoeding
evenmin kon bekomen van eerste verweerster, die geen schuld heeft aan de
beeindiging van de overeenkomst door
tweede verweerders; de appelrechter door
enkel op grond van de in het middel aangehaalde overwegingen, de vordering van
eiseres tot uitzettingsvergoeding af te wijzen, zonder te onderzoeken of eiseres rechten kon doen gelden op de handelszaak,
haar beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van alle in het middel
aangehaalde bepalingen met uitzondering van artikel 97 van de Grondwet), en
niet antwoordt op het door eiseres aangevoerd middel afgeleid uit haar eigendoms-
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recht op de handelszaak, en aldus de beslissing niet regelmatig met redenen
omkleedt (schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Overwegende dat het vonnis vaststelt : 1. dat de verweerders sub 2 een
pand te Nieuwrode, Dorp 39, verhuurden aan de verweerster sub 1 en dat
deze laatste het onderverhuurde aan
eiseres, zonder dat de verweerders
sub 2 daarbij werden betrokken; 2. dat
de verweerders sub 2 opzegging betekenden aan de verweerster sub 1 om
het huurgoed als herberg te laten uitbaten door hun dochter Griet en dat
die opzegging werd gegeven overeenkomstig artikel 3, vijfde lid, van de
Handelshuurwet; 3. dat de verweerster
sub 1 op haar beurt opzegging betekende aan eiseres "'ingevolge artikel 2
van uw huurcontract ... Gelieve kennis te nemen van bijgevoegde fotokopij' (;) dat niet duidelijk is om welke
fotokopij het gaat, maar wellicht de opzegging bedoeld wordt die (de verweerders sub 2) op 16.12.87 aan de Brouwerij gaven"; 4. dat op 16 februari
1989 een proces-verbaal van minnelijke schikking tussen de partijen werd
opgesteld voor de vrederechter van het
kanton Aarschot, waarbij de partijen
akkoord gingen om de opzegging van
de handelshuurovereenkomst door de
eigenaars (verweerders sub 2), gegeven tegen 31 december 1988, als
rechtsgeldig te aanvaarden;
Overwegende dat de artikelen 25,
eerste lid, 2°, en derde lid, en 26 van
de Handelshuurwet geen rechtstreeks
vorderingsrecht toekennen aan de onderhuurder tegen de hoofdverhuurder
tot het verkrijgen van een uitzettingsvergoeding, ook al is de handelszaak
die in het huurgoed wordt uitgebaat
en ingevolge de opzegging aan de
hoofdhuurder verloren gaat, eigendom van de onderhuurder;
Dat het middel, in zoverre hl2t opkomt tegen de afwijzing van de vordering van eiseres tegen de verweerders sub 2, faalt naar recht;
Overwegende dat de onderhuurder wiens handelszaak verloren gaat
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ingevolge opzegging door de hoofdverhuurder aan de hoofdhuurder overeenkomstig artikel3, vijfde lid, van de
Handelshuurwet, krachtens artikel 25,
derde lid, van dezelfde wet, aanspraak
kan maken op de in de artikelen 25,
eerste lid, 2°, en 26, van die wet bepaalde ui tzettingsvergoeding;
Dat, wanneer de handelszaak uitsluitend eigendom is van de onderhuurder en hem, ingevolge opzegging
gegeven door de hoofdverhuurder aan
de hoofdhuurder overeenkomstig artikel 3, vijfde lid, van de Handelshuurwet, het bezit van zijn handelszaak is ontnomen, alleen de onderhuurder, krachtens de artikelen 25,
derde lid, en 26 van die wet, door verplichte bemiddeling van de hoofdhuurder, recht heeft op een vergoeding wegens uitzetting;
Overwegende dat het vonnis, zonder te onderzoeken wie de eigenaar is
van de handelszaak, de vordering van
eiseres tot het verkrijgen van een
uitzettingsvergoeding door de bemiddeling van de hoofdhuurder verwerpt
op grand dat verweerster sub 1 eiseres opzegde, "niet bij toepassing van
artikel 3, vijfde lid, waarvan sprake in
artikel 26, maar omdat zijzelf opzegging kreeg van de hoofdverhuurder" en
dat ''het feit dat deze laatste wel een
opzegging betekende aan de hoofdhuurder op basis van artikel3 vijfde
lid (om de cafe door zijn dochter telaten uitbaten) aan (eiseres) geen rechten verleent (... ) als de hoofdhuurder
geen schuld treft"; dat het aldus deartikelen 25, derde lid, en 26 van de
Handelshuurwet schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Overwegende dat de vernietiging
van de uitspraak over de vordering
van eiseres tot veroordeling van de
verweerster sub 1 tot betaling van een
uitzettingsvergoeding zich uitstrekt tot
de vordering tot vrijwaring die de verweerster sub 1 tegen de verweerders
sub 2 heeft gericht en die het gevolg
ervan is;

Nr. 206

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering van eiseres tot veroordeling van de
verweerster sub 1 tot betaling van een
uitzettingsvergoeding, in zoverre het
de vordering tot vrijwaring die de verweerster sub 1 tegen de verweerders
sub 2 heeft gericht, daarop betrekking heeft en in zoverre het uitspraak
doet over de kosten; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiseres in een derde van de kosten;
houdt de overige kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Brussel, zitting houdende in hager beroep.
21 april 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Nelissen Grade.
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3 8 KAMER -

24 april 1995

1° WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING - TERUGVORDERING - OMVANG DRAAGWIJDTE - AARD VAN DE WET.

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN -ALGEMEEN -AARD
VAN DE WET- WERKLOOSHEID -RECHT OP
WERKLOOSHEIDSUITKERING- TERUGVORDERING- OMVANG.

3° CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - NIEUW MIDDEL - LOUTER JURIDISCH MIDDEL - ONTVANKELIJKHEID.

4 ° WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING- 'IERUGVORDERING- OMVANG- WERKING IN DE TIJD.

T-=

Nr. 207

419

HOF VAN CASSATIE

5o WETTEN, DECRETEN, ORONNANTIES, BESLUITEN- WERKING IN DE

tieve beslissing (3). (Art. 4 wet van 11
maart 1977; art. 2 B.W.)

TIJD EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD
- WERKLOOSHEID- 'IERUGVORDERING- OMYANG.

( BRACKE T. R.V.A.)

1 oen 2° Art. 4 wet van 11 maart 1977 tot

uituoering van een verjaringstermijn voor
schulden jegens de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen heeft betrekking op de omvang van de
terugvordering van ten onrechte genaten uitkeringen; het is van dwingende
aard ten voordele van de werkloze (1).
(Art. 4 wet van 11 maart 1977.)

3° Ontvankelijk is het tot staving van een
cassatieberoep in burgerlijke zaken aangevoerde middel dat gegrond is op wettelijke bepalingen of op een algemeen
rechtsbeginsel die de openbare orde raken of van dwingende aard zijn, zelfs als
het niet aan de appelrechter is uoorgelegd en deze evenmin daarover op eigen
initiatief heeft beslist (2).
4 o en 5° Art. 4 wet van 11 maart 1977 dat,

door de terugvordering te beperken, de
omvang bepaalt van de terugvordering
van onrechtmatig genoten werkloosheidsuitkeringen, is van toepassing op de daartoe genomen administratieve beslissing,
wanneer deze beslissing is genomen onder uigeur van voormelde wet, de terugvordering bij diezelfde beslissing wordt
bevolen en de R. V.A., in de door hem later ingestelde vordering tot terugbetaling, zich ertoe beperkt op te treden ter
uitvoering van voormelde administra(1) Zie Cass., 6 sept. 1993, A.R. nr. 8254 (A. C.,
1993, nr. 326), redenen, biz. 662; 3 okt. 1994, A.R.
nr. S.94.00ll.F (ibid., 1994, nr. 413); "L'indu dans
Ie droit de Ia securite sociaie", rede van proc.gen. J. Leclercq, uitgesproken op de algemene vergadering van 2 sept. 1975 van het Arbeidshof te
Bergen, nr. 74, en de voetnoot 138, en de rede uitgesproken op de algemene vergadering van 2 sept.
1977 van het Arbeidshof te Bergen, nr. 49, en de
voetnoot 104.
(2) Cass., 27 sept. 1990, A.R. nr. 8750 (A. C.,
1990-91, nr. 44). Over de verpiichting voor de
feitenrechter om de bepaiingen van dwingend
recht ambtshaive aan te voeren of toe te passen, zie Cass., 17 maart 1986, A.R. nr. 7173 (A. C.,
1985-86, nr. 452); R.C.J.B., 1988, biz. 495 en de
nota van A. Meeii.s, La notion de Ioi imperative et
son incidence sur Ia procedure en cassation et sur
I'office du juge; "Quo vadimus ?", piecht. openingsrede van proc.-gen. Duman, voor het Rofvan
1 sept. 1980, A. C., 1980-81, nr. 26, en de voetnoot 101.

(A.R. nr. S.94.0015.F)

24 april 1995 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier -Andersluidende conclusie (4) van de h. Leclerq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Draps en Simont.
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3e KAMER -

24 april 1995

1° GRONDWET- GRONDWET (1831)- ARTIKEL 6 - GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR
DE WET- BEGRIP.

2° GRONDWET -

GRONDWET (1994) - ARTIKEL 10- GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR
DE WET- BEGRIP.

3° GRONDWET- GRONDWET (1831)- ARTIKEL 6BIS- NIET-DISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE
RECHTEN EN VRIJHEDEN- BEGRIP.

4 ° GRONDWET- GRONDWET (1994)- ARTIKEL 11- NIET-DISCRIMINATIE IN RET GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE
RECHTEN EN VRIJHEDEN- BEGRIP.

(3) Zie Cass., 3 okt. 1994, A.R. nr. S.94.00ll.F
(A. C., 1994, nr. 413) en de noot over de andersIuidende conciusie van het O.M.
In het onderhavige gevai was de administratieve beslissing genomen op 31 jan. 1986, waren de bestreden beslissingen gewezen op 17
maart 1992 en 6 feb. 1993 en werd het cassatieberoep ingesteid op 4 feb. 1994.
(4) Ret O.M. concludeerde tot verwerping. Ret
was van mening dat het middei niet ontvankelijk was. Tevens was het van oordeei dat toetsing van het middei het Rof ertoe zou verplicht
hebben gegevens van feiteiijke aard te onderzoeken, waartoe het niet bevoegd is.

_.-~-:..
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GRONDWET- GRONDWET (1831)- ARTIKEL 6 - GELIJKHEID VAN DE BELGEN VOOR
DE WET- BEGRIP- SOCIALE ZEKERHEIDZELFSTANDIGEN- BIJDRAGEN- GEHUWDE
VROUWEN - WEDUWEN.

6° GRONDWET- GRONDWET 1831 (ART.

1
TOT 99) - ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6BIS - NIETDISCRIMINATIE IN HET GENOT VAN DE AAN DE
BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN- BEGRIP- SOCIALE ZEKERHEID- ZELFSTANDIGEN- BIJDRAGEN- GEHUWDE VROUWEN- WEDUWEN.

7° SOCIALE ZEKERHEID -

ZELFSTANDIGEN- BIJDRAGEN- GEHUWDE VROUWENWEDUWEN- GELIJKHEID VAN DE BELGEN
VOOR DE WET- NIET-DISCRIMINATIE IN HET
GENOT VAN DE AAN DE BELGEN TOEGEKENDE
RECHTEN EN VRIJHEDEN.

1 o, .~o, ~~ en 4 o De regel ~at de Belgen geluk ZLJn voor de wet, dLe vervat is in art.
6 Gw. 7 feb. 1831 en in art. 10 gee. Gw.
17 feb. 1994, en die van niet-discriminatie
in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden, die vervat is
in art. 6bis Gw. 7 feb. 1831 en art. 11 gee.
Gw. 17 feb. 1994, impliceren dat een ieder die zich in dezelfde toestand bevindt
op dezelfde wijze wordt behandeld, maar
sluiten niet uit dat een verschil in behandeling tussen bepaalde categorieen van
personen wordt ingesteld, voor zover het
criterium van dat onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; het bestaan van een dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met
betrekking tot het doel en de gevolgen van
de genomen maatregel; het gelijkheidsbeginsel is oak geschonden wanneer vaststaat dat tussen de aangewende middelen en het beoogde doel geen redelijke
verband van evenredigheid bestaat (1).
[Artt. 6 en 6bis Gw. (1831); artt. 10 en 11
Gw. (1994).

so, 6° en 7°

Art. 37, § 1, K.B. 19 dec. 1967
houdende algemeen reglement ter uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van
27 juli 1967, houdende inrichting van het
socia_al statuut der zelfstandigen, in zijn
versw na het K.B. van 20 juli 1981,
schendt de artt. 6 en 6bis Gw. niet, in zoverre het bepaalt dat gehuwde vrouwen
en weduwen, die onder toepassing vallen van het K.B. nr. 38 gelijkstelling kun-

(1) Zie Cass., 30 april1992, A.R. nr. F.1138.F
(A.C., 1991-92, nr. 455).
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nen vragen met de personen die buiten de
activiteit waardoor zij onder toepassing
~allen van het K.B. nr. 38, gewoonlijk en
m hoofdzaak een andere beroepsactiviteit
uitoefenen, terwijl het niet dezelfde mogelijkheid verleent aan gehuwde mannen en weduwnaars, die overigens voor de
jaren 1981 tot 1984 dezelfde voorwaarden vervullen (2). [Artt. 6 en 6bis Gw.
(1831); art. 37, § 1, (3), K.B. 19 dec. 1967;
art. 12, § 2, (4), K.B. nr. 38 van 27 juli
1967.]
(ROUVROY E.A. T. INTEGRITY V.Z.W.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.94.0101.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 10 september 1993 en
11 februari 1994 door het Arbeidshof
te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 6, 6bis, 107 van de Grondwet van 7
februari 1831 en, voor zoveel nodig 10 11
1S9 van de op 17 februari 1994 g~cobrdi~
neerde Grondwet, en 37, § 1 van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering
van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967, houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen, zoals dat artikel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van
18 augustus 1972 en bij het koninklijk besluit van 20 juli 1981 in 1981, 1982, 1983
en 1984 van kracht was,
doordat het arrest van 10 september
1993 het verweermiddel van de eisers afwijst waarin zij, op grond van de in deartikelen 6 ~n 6bis van de Grondwet vastgelegde begmselen van gelijkheid en nietdiscriminatie, betoogden dat hun overleden
echtgenoot en vader van 1981 tot 1984
recht had op vrijstelling van de bijdragen
(2) Zie het verslag aan de Koning voor het KB.
nr. 74 houdende aanvulling en wijziging van het
K.B. Nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen
B.S., 14 nov. 1967, blz. 11863; zie ook Cass., 5 dec:
1994, A.R. nr. S.94.003.N (A. C., 1994, nr. 533).
(3) Art. 37, § 1, in de versie na het KB. 20 juli
1981.
(4) Art. 12, § 2, in de versies die van 1981 tot
1984 van toepassing waren.
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in het sociaal statuut van de zelfstandigen, als bepaald bij artikel37, § 1, van het
koninklijk besluit van 19 december 1967
en, bijgevolg, beslist dat het beroepen vonnis moet worden bevestigd in zoverre het de
eisers hoofdelijk veroordeelt tot betaling
aan verweerster van de voor de jaren 1981
tot 1984 gevorderde bijdragen en aanvullende bedragen, en doordat het arrest van
11 februari 1994 de eisers hoofdelijk veroordeelt tot betaling van de kosten van
beide instanties, en doordat het arrest van
10 september 1993 die beslissingen verantwoordt door de overweging dat het bij
artikel 37, § 1, zoals het luidde en van
kracht was v66r 31 december 1985 (lees:
1984) gemaakte onderscheid tussen gehuwde mannen en weduwnaars, enerzijds,
en gehuwde vrouwen en weduwen, anderzijds, "niet willekeurig kan worden genoemd", dat "dit onderscheid kaderde in
een stelsel van sociale bescherming waarbij gehuwde vrouwen ofweduwen verschillende uitkeringen konden ontvangen, inzonderheid inzake overlevingspensioen,
omdat hun man aan dat stelsel was onderworpen", dat "die belangrijke afgeleide
rechten toendertijd uitsluitend ten voordele van gehuwde vrouwen en weduwen bestonden", dat "het verlenen van de vrijstelling van bijdragen aan gehuwde
mannen, omdat hun vrouw aan een stelsel van sociale zekerheid is onderworpen,
toen overigens tot gevolg zou hebben gehad dat voor de grote meerderheid van die
mannen de bescherming tegen het risico
'ouderdom' aanzienlijk zou verminderen of
nagenoeg teniet zou worden gedaan, aangezien de beroepsloopbaan van hun bezoldigde vrouwen meestal zeer slecht kon worden gevaloriseerd", "dat het onderscheid dat
artikel 37 v66r 1985 maakte tussen, enerzijds, gehuwde vrouwen en weduwen en,
anderzijds, de andere bijdrageplichtigen
(ongehuwde vrouwen, ongehuwde en gehuwde mannen of weduwnaars) dus niet
willekeurig was", dat "dit onderscheid de
'geoorloofde verwezenlijking van een sociale politiek nastreefde (... )"en dat "dit onderscheid bijgevolg het grondwettelijk beginsel van de gelijkheid van de Belgen voor
de wet niet in het gedrang brengt",

terwijl artikel37, § 1, van het koninklijk besluit van 19 december 1967 een verschillende behandeling bepaalt die gegrond is op het geslacht, aangezien aileen
gehuwde vrouwen en weduwen kunnen
worden gelijkgesteld met de personen die
zijn vrijgesteld van sociale bijdragen wanneer hun beroepsinkomsten als zelfstandigen lager zijn dan een bepaald jaarlijks
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bedrag, en aan gehuwde mannen en weduwnaars, die overigens dezelfde voorwaarden vervullen, niet dezelfde mogelijkheid
van vrijstelling van bijdragen wordt geboden; het niet volstaat, om te oordelen dat
een dergelijke verschillende behandeling
strookt met de grondwettelijke beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie, dat
zij niet willekeurig is maar dat zij op een
objectief criterium moet berusten en redelijkerwijze verantwoord moet zijn, wat een
zwaardere vereiste is; de overwegingen,
waaruit het bestreden arrest van 10 september 1993 afieidt dat het door voornoemd
artikel37, §1, gemaakte onderscheid "niet
( ... ) willekeurig was", ongetwijfeld het verlenen van de in die bepaling bepaalde mogelijkheid aan gehuwde vrouwen en weduwen verantwoorden, maar daarentegen
niet verantwoorden dat die mogelijkheid
aan gehuwde mannen en aan weduwnaars
werd geweigerd; daaruit volgt dat de
bodemrechters niet naar recht beslissen dat
artikel37, § 1, van het koninklijk besluit
van 19 december 1967 de grondwettelijke
beginselen van gelijkheid en nietdiscriminatie niet miskent en bijgevolg de
door hen ten Iaste van de eisers en ten
voordele van verweerster uitgesproken veroordelingen niet naar recht verantwoorden:

Overwegende dat het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende
algemeen reglement in uitvoering van
het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, als gewijzigd bij het koninklijk besluit van
20juli 1981, in zijn artikel37, § 1, een
volledige of gedeeltelijke vrijstelling bepaalde van de bijdragen ten voordele
van de gehuwde vrouwen en de weduwen wanneer hun beroepsinkomsten het bij die bepaling vastgestelde bedrag niet bereiken; dat de
gehuwde vrouwen en de weduwen die
onder toepassing vielen van het koninklijk besluit nr. 38, konden vragen om te worden gelijkgesteld met de
personen die, naast de bezigheid die
aanleiding geeft tot onderwerping aan
het koninklijk besluit nr. 38, gewoonlijk en hoofdzakelijk een andere beroepsbezigheid uitoefenden;
Overwegende dat de eisers het
arbeidshof verwijten dat het voor de
jaren 1981 tot 1984 het voordeel van

422

HOF VAN CASSATIE

die vrijstelling aan hun echtgenoot en
vader heeft geweigerd;
Overwegende dat de regel dat de
Belgen gelijk zijn voor de wet, die vervat is in artikel 6 van de Grondwet
van 7 februari 1831, en die van nietdiscriminatie in het genot van de aan
de Belgen toegekende rechten en vrijheden, die vervat is in artikel 6bis van
die Grondwet, impliceren dat een ieder die zich in dezelfde toestand bevindt op dezelfde wijze wordt behandeld, maar niet uitsluiten dat een
verschil in behandeling tussen bepaalde categorieen van personen wordt
ingesteld, voor zover voor het criterium van dat onderscheid een objectieve en redelijke verantwoording bestaat; dat het bestaan van een
dergelijke verantwoording moet worden beoordeeld met betrekking tot het
doel en de gevolgen van de genomen
maatregel; dat het gelijkheidsbeginsel
ook geschonden is wanneer vaststaat
dat tussen de aangewende midd~len
en het beoogde doel geen redelijk verband van evenredigheid bestaat;
Overwegende dat de toepassing van
die regels moet worden onderzocht rekening houdend met de op het ogenblik van de feiten van kracht zijnde
versies van de artikelen 37, § 1, van
voornoemd koninklijk besluit van 19
december 1967, 12, § 2, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967
houdende inrichting van het sociaal
statuut der zelfstandigen, 3, 7 en 13
van het koninklijk besluit van 30 juli
1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van de wet van 9
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tot de
zelfstandigen wordt verruimd, 3, r, b
en c, van het koninklijk besluit van 20
juli 1971 houdende instelling van een
verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, 1, §§ 1 en 2, 4 en 15, § 1, 3°, van
het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, 13
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van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, 2 en
8 van het koninklijk besluit van 8 april
1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen;
Overwegende dat, enerzijds, uit die
bepalingen volgt dat de vrijstelling van
bijdragen, als bepaald in artikel 37, §
1, van het koninklijk besluit van 19
december 1967, onder voorbehoud van
correctieven, de begunstigden wilde beletten aanspraak te maken op de uitkeringen van de verschillende sectoren van de sociale zekerheid van
zelfstandigen; dat die uitsluiting evenwei gedurende de hele of een gedeelte
van de litigieuze periode, verzacht
werd door de mogelijkheid, die aan de
weduwen van zelfstandigen werd geboden om aanspraak te maken op uitkeringen inzake gezinsbijslag, gezondheidszorg en overlevingspensioen,
terwijl dezelfde mogelijkheid niet werd
verleend aan de weduwnaars wier
vrouw zelfstandige was geweest;
Overwegende dat, anderzijds, uit de
samenlezing van de voormelde bepalingen volgt dat de bepaling van genoemd artikel 37, § 1, op de overweging van sociale en economische aard
berustte dat op het tijdstip van de feiten het gezin van de betrokkene, door
de beroepssituatie van de man, bijdroeg of had bijgedragen in een verplicht stelsel van sociale zekerheid,
hetgeen, gelet op de bovenvermelde gevolgen van de vrijstelling van bijdragen, werd beoordeeld als een voldoende bijdrage voor de toepassing van
het solidariteitsbeginsel, waarop de
verschillende verplichte stelsels van
sociale zekerheid en de berekeningen van de bijdragen voor hun financiering zijn gegrond;
Dat dat vermoeden van sociale en
economische aard de verschillende behandeling van gehuwde vrouwen en
weduwen van 1981 tot 1984 verklaart
en rechtvaardigt; dat bovendien niet is
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aangetoond dat er geen redelijk verband van evenredigheid hestand tussen de mogelijke, volledige of gedeeltelijke, vrijstelling van bijdragen en de
bezorgdheid om geen te zware bijdragen op te leggen aan de gehuwde vrouwen en de weduwen die onder toepassing van het koninklijk besluit nr. 38
vielen;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
24 april1995- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclerq, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Gerard en
Butzler.
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3e KAMER- 24 april1995
1° BEROEPSZIEKTE - TOEPASSINGSSFEER
-BE GRIP- SOCIALE ZEKERHEID- WERKNEMERS.

2° BEROEPSZIEKTE - TOEPASSINGSSFEER
- BE GRIP - SOCIALE ZEKERHEID - OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID .

1o en 2° De wetgeving betreffende de scha-

deloosstelling voor beroepsziekten is van
toepassing op de werknemers die onderworpen zijn aan de wetgeving betreffende de sociale zekerheid der werknemers; zij is, in de regel, niet toepasselijk
op de werknemers die zijn tewerkgesteld
in de landen door de Koning aangewezen, ter uitvoering van artikel 12 van de
wet betreffende de overzeese sociale zekerheid. [Artt. 2, § 1, eerste lid, 1°, (1) en
32 Beroepsziektenwet; art. 3 SocialeZekerheidswet Werknemers; artt. 12 en
13 wet 17 juli 1963.]
(1) Art. 2, § 1, eerste lid, 1o, zoals dit luidde na
inwerkingtreding K.B. van 30 maart 1978.
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(FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN T. FRANCART)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.94.0119.F)

RET HOF; - Gelet op het best~e
den arrest, op 9 mei 1994 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 2, § 1, 1', 32 van de wetten
betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 3 juni 1970, gewijzigd bij
koninklijk besluit van 30 maart 1978, en
v66r de wijzigingen bij koninklijk besluit
van 9 september 1993, 1, § 1, 3 van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, 12, 13 van de wet van 17 juli
1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, 50 van de wet van 9 augustus
1963 tot instelling en organisatie van een
regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, 55 en 228 van het
koninklijk besluit van 4 november 1963 tot
uitvoering van de wet van 9 augustus 1963
tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering,
doordat het arrest de beroepen administratieve beslissing teniet doet, voor recht
zegt dat de overledene van 15 december
1982 tot 3 januari 1983 volledig arbeidsongeschikt is geweest en op 3 januari 1983
te Sint-Lambrechts-Woluwe is overleden
ten gevolge van een van de beroepsziekten met codenummer 1.402 en arbeidsongeschiktheid, en de zaak aan zich trekt, eiser veroordeelt tot schadeloosstelling
volgens het maximumbasisloon van 1983
tot 1994, tenzij het bewijs wordt geleverd
van een werkelijk loon beneden die
maxima, in welk geval de schadeloosstelling geschiedt volgens dat werkelijk loon,
op grond dat, wat de "onderwerping" betreft, eiser in substantie betoogt dat de
werknemer bij zijn overlijden op 3 januari
1983, onderworpen was aan het stelsel van
de Dienst voor overzeese sociale zekerheid en dat verweerster, derhalve, geen
aanspraak kan maken op enig recht ten
aanzien van het Fonds voor beroepsziekten, gezien de te dezen toepasselijke bepalingen; dat uit het dossier blijkt dat de
werknemer, bij zijn overlijden op 3 januari
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1983, ook nog was gedekt door het algemeen sociaal zekerheidsstelsel, aangezien de stukken aangaande de ziekte- en
invaliditeitsverzekering onder meer tot in
februari 1983 werden verstrekt : dat het
niets ter zake doet dat op een bepaald ogenblik het stelsel betreffende de Dienst voor
overzeese sociale zekerheid eveneens toepasselijk was; dat zulks geenszins afdoet
aan de eerste vaststelling; dat de vereisten van artikel 2 van de op 3 juni 1970 gecoiirdineerde wetten zijn vervuld,
terwijl, ... ,
tweede onderdeel, noch het feit dat de
werknemer, wijlen Yves De Breuck, op het
ogenblik van zijn overlijden gedekt was
door het algemeen sociaal zekerheidsstelsel,
noch het feit dat hij ook door dat stelsel was
gedekt gedurende het tijdvak waarin hij
was blootgesteld aan de in aanmerking genomen beroepsziekte, bewijzen dat hij daardoor gedurende dat tijdvak aan voormeld
algemeen sociaal zekerheidsstelsel onderworpen was; in het arrest aldus een verwarring is ontstaan tussen iemands dekking door het algemeen sociaal
zekerheidsstelsel en zijn "onderwerping"
aan die verzekering; iemands dekking door
de verzekering immers nog een bepaalde
tijd kan voortduren nadat hij niet meer onderworpen is aan het algemeen sociaal
zekerheidsstelsel (schending van de artikelen 2, § 1, r ,32 van het koninklijk besluit van 30 juni 1970 en 3 van de wet van
27 juni 1969); luidens artikel 32 van de gecoiirdineerde wetten betre:ffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, de getro:ffene echter aan het risico van de
beroepsziekte moet zijn blootgesteld tijdens de periode gedurende welke hij aan
het algemeen sociaal zekerheidsstelsel was
onderworpen; uit het feit dat wijlen Yves De
Breuck, op het ogenblik van zijn overlijden of tijdens de peri ode ervoor, nog gedekt was door de ziekte- en invaliditeitsverzekering, niet blijkt dat aan die beide
voorwaarden is voldaan (schending van de
artikelen 2, § 1, 1', 32 van het koninklijk
besluit van 3 juni 1970, 1, § 1, 3 van de wet
van 27 juni 1969, 12, 13 van de wet van 17
juli 1963, 55 en 228 van het koninklijk besluit van 4 november 1963); het arrest aldus de in het middel aangewezen bepalingen schendt :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Over de tegen dit onderdeel van het
middel opgeworpen grand van nietontvankelijkheid : in het middel worden feiten en recht vermengd :
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Overwegende dat, anders dan de
memorie van antwoord zegt, het middel het Hof geenszins ertoe verplicht
na te gaan "of de dekking van De
Breuck door het algemeen sociaal
zekerheidsstelsel al dan niet heeft
voortgeduurd nadat hij aan datzelfde
stelsel was onderworpen", maar wel of
het arbeidshof uit zijn vaststellingen
naar recht heeft kunnen afleiden dat
de wettelijke voorwaarden waren vervuld om aan verweerster het recht toe
te kennen op schadeloosstelling voor
beroepsziekten;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat het arrest vaststelt "dat de echtgenoot van (verweerster), ingenieur-architect, die door
zijn werkgever in november 1982 naar
Saoedi-Arabie was gezonden, in december 1982 wegens ziekte is gerepatrieerd en op 3 januari 1983 vermoedelijk aan een besmettelijke ziekte is
overleden";
Overwegende dat artikel 2, § 1, eerste lid, 1 o, van de op 3 juni 1970 gecoordineerde wetten betreffende de
schadeloosstelling voor beroepsziekten, bepaalt dat het voordeel van de
schadeloosstelling voor beroepsziekten gewaarborgd is aan de werknemers die aan de wet van 27 juni 1969
tot herziening van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders zijn onderworpen en dat,
krachtens artikel 32 van die gecoordineerde wetten, schadeloosstelling
voor beroepsziekten verschuldigd is,
wanneer de door deze ziekte getroffen persoon aan het beroepsrisico dezer ziekte blootgesteld is, onder meer
gedurende de ganse periode of een deel
van de periode in de loop waarvan hij
behoorde tot een van de categorieen
van personen bedoeld in artikel 2;
Dat, luidens artikel 3 van voormelde
wet van 27 juni 1969, onverminderd
het bepaalde in internationale overeenkomsten en verordeningen inzake
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sociale zekerheid en artikel 13, tweede
lid, van de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid, de wet van toepassing is op de
werknemers die in Belgie in dienst zijn
van een in Belgie gevestigde werkgever of verbonden zijn aan een in Belgie gevestigde exploitatiezetel;
Dat, tenslotte, artikel13, eerste lid,
van die wet van 17 juli 1963 bepaalt
dat de wetgeving betreffende de sociale zekerheid der werknemers niet
toepasselijk is op de personen die zijn
tewerkgesteld in de landen door de Koning aangewezen, ter uitvoering van
artikel 12;
Overwegende dat uit die bepalingen volgt dat schadeloosstelling voor
beroepsziekten aileen kan worden toegekend aan de loontrekkenden die aan
de sociale zekerheid van de werknemers zijn onderworpen; dat, derhalve,
de wetgeving betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, in de
regel, niet toepasselijk is op de personen die zijn tewerkgesteld in de Ianden door de Koning ter uitvoering van
artikel 12 van de wet betreffende de
overzeese sociale zekerheid aangewezen;
Overwegende dat het arrest, dat
vaststelt "dat de werknemer op het
ogenblik van zijn overlijden op 3 januari 1983 ook nog was gedekt door
het algemeen sociaal zekerheidsstelsel,
aangezien de stukken inzake de
ziekte- en invaliditeitsverzekering onder meer tot in februari 1983 waren
verstrekt" en dat oordeelt dat ''het ter
zake niets doet dat op een bepaald
ogenblik het stelsel van de Dienst voor
overzeese sociale zekerheid eveneens
toepasselijk was", niet naar recht beslist dat de echtgenoot van verweerster
aan het algemeen sociaal zekerheidsstelsel was onderworpen en dat verweerster derhalve recht had op de toepassing van de wetten betreffende de
schadeloosstelling voor beroepsziekten;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel53 van de op 3 juni 1970
gecoi:irdineerde wetten betreffende de
schadeloosstelling voor beroepsziekten, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te
Luik.
24 april 1995 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en Biitzler.
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3e KAMER -

24 april1995

RECHTBANKEN- ALGEMEEN- ZAAK GEDURENDE MEER DAN ZES MAANDEN IN BERAAD GEHOUDEN- ONTTREKKING VAN DE
ZAAK AAN DE RECHTER- VERWIJZING.

Wanneer de rechter gedurende meer dan zes
maanden verzuimt een zaak te berechten die hij in beraad had genomen, kan
het Hof hem de zaak onttrekk'en zonder de
in art. 656 Ger. W. voorgeschreven mededeling te bevelen en kan het de zaak naar
hetzelfde rechtscollege, anders samengesteld, of naar een ander rechtscollege verwijzen (1). Artt. 648, 4o, 652, 655 en 658
Ger.W.)
(1) Cass.,22 dec. 1994, A.R. nr. C.94.0383.F
(A.C., 1994, nr. 574).

Luidens art. 133 Ger.W. neemt de eerste kamer van het Hofvan Cassatie kennis van de voorzieningen in burgerlijke zaken en handelszaken, de tweede van de voorzieningen in criminele,
correctionele en politiezaken, de derde van de
voorzieningen tegen beslissingen in laatste aanleg gewezen door de arbeidshoven en rechtbanken; de overige zaken die ingevolge de wet ter
kennisneming van het Hofvan Cassatie staan,
worden door de eerste voorzitter verdeeld over de
kamers, en wanneer de behoeften van de dienst
het rechtvaardigen, behandelt iedere kamer, na
verwijzing bevolen door de eerste voorzitter, de
voorzieningen waarvan de andere kamers dienen kennis te nemen. Het geannoteerde arrest is
belangrijk omdat de procureur-generaal bij het
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(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BERGEN IN ZAKE LIEDS T. VLASSENBROUCK)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.95.003l.F)
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een goede rechtsbedeling, niet langer mag uitblijven;
Om die redenen, onttrekt de zaak,
ingeschreven op de algemene rol van
het Arbeidshof te Bergen onder nummer 11.921, aan mevrouw S. Wuilbaut, raadsheer in dat arbeidshof, en
aan de hh. Vanbaelen en Serruys,
raadsheren in sociale zaken in dat
arbeidshof, verwijst de zaak naar het
anders samengesteld Arbeidshof te
Bergen; laat de kosten ten laste van de
Staat.

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift van de procureur-generaal bij
het Hof van Beroep te Bergen, dat op
14 februari 1995 ter griffie van het Hof
is ingediend en ertoe strekt de zaak,
die op de algemene rol van het
Arbeidshof te Bergen onder nummer
11.921 in zake Andre Lieds versus Ismai:H Vlassenbrouck is ingeschreven,
aan mevr. S. Wuilbaut, raadsheer, en
24 april 1995 - 3e kamer- Voorzitaan de hh. Vanbaelen en Serruys, ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter raadsheren in sociale zaken, te ont- Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
trekken;
Gelet op de beschikking van 20 advocaat-generaal.
maart 1995 van de eerste voorzitter
van het Hof waarbij de zaak naar de
derde kamer wordt verwezen;
Overwegende dat het verzoekschrift
hierop is gegrond dat voormelde raadsheren gedurende meer dan zes maan- Nr. 210
den hebben verzuimd de zaak te berechten die zij in beraad hadden
2e KAMER - 26 april 1995
genomen;
Gelet op de artikelen 648, 4", 652 tot CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- VOR655 en 658 van het Gerechtelijk WetMEN - VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING
hoek;
EN/OF NEERLEGGING- VORM VAN BETEKENING.
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat vorenvermelde raadsheren Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van
het O.M. tegen een vonnis in hager begedurende meer dan zes maanden
roep gewezen door de correctionele rechthebben verzuimd de voornoemde zaak
bank, wanneer niet blijkt dat een vallete berechten, hoewel zij deze in bedig afschrift van de akte van verklaring
raad hadden genomen; dat de beslisvan voorziening aan beklaagde werd besing over het geschil, in het belang van
tekend. (Art. 418 Sv.)
hof van beroep had gevorderd de zaak aan een
raadsheer in het arbeidshof en aan twee raadsheren in sociale zaken te onttrekken en het arrest tot onttrekking van de zaak door de derde
kamer van het Hof werd gewezen. Aangezien
daardoor het burgerlijke karakter van de vordering tot onttrekking van de zaak aan de rechter niet wordt gewijzigd, diende de voorzitter van
het Hof dan oak vooraf een beschikking te geven ten einde de zaak naar de derde kamer te
verwijzen (zie Cass., 22 nov. 1990, le kamer, A.R.
nr. 9113, proc.-gen. bij het Hofvan Beroep te Bergen in zake R.V.A t. Chirivi, welke zaak niet is
verschenen in A. C.)

(PROCUREUR DES KONINGS TE ANTWERPEN
T. COENE)

ARREST

(A.R. nr. P.93.1058.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 3 juni 1993 in hoger be-

=================-~
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roep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen;

Nr. 211
2e

Over het middel van niet-ontvankelijkheid opgeworpen door verweerster : de voorziening werd haar
niet betekend :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiser werd betekend aan verweerster;
Overwegende immers dat de akte
van de gerechtsdeurwaarder Daniel
Taekels vermeldt dat op 8juli 1993 "de
uitgifte in uitvoerbare vorm van een
vonnis bij verstek gewezen ten laste
van de betekende partij, door de rechtbank van eerste aanleg zetelende te
Antwerpen rechtdoende in boetstraffelijke zaken, in datum van : 03/06/
1993" aan verweerster werd betekend,
met afgifte van een afschrift van het
exploot en van het "betekend vonnis";
dat aldus door de gerechtsdeurwaarder de overhandiging van een kopie
van de akte van voorziening niet op
authentieke wijze wordt vastgesteld en
de overgelegde stukken niet toelaten
na te gaan of een volledig afschrift van
de akte van verklaring van voorziening aan verweerster werd betekend;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het verzoekschrift tot cassatie van eiser, dat niet de ontvankelijkheid van de voorziening betreft, verwerpt de voorziening; laat de kosten
ten laste van de Staat.

26 april 1995 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. P.
Ratty, Antwerpen.
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VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING- MOTIVERING- PROCEDURE TOT REGELING VAN RECHTSGEBIED- REDELIJKE
TERMIJN- GEVOLG -ARTT. 22 EN 30, WET
VOORLOPIGE HECHTENIS 1990 -ART. 5.3, VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS.

Naar recht verantwoord is de beslissing tot
handhaving van de voorlopige hechtenis, wanneer het arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling, in antwoord op
de conclusie van eiser ten betoge dat die
handhaving onverenigbaar was met de
vereisten van art. 5.3 E. V.R.M. aangezien het onderzoek of de behandeling van
de zaak vertraging had opgelopen ten gevolge van het feit dat het hof van beroep
zich onbevoegd had moeten verklaren op
grand dat de raadkamer nagelaten had
het bestaan van verzachtende omstandigheden aan de zijde van een medebeklaagde vast te stellen voor de als misdaad omschreven feiten, op basis van de
feitelijke gegevens die het omschrijft, vaststelt dat "in concreto" niet blijkt dat het
onderzoek of de behandeling van de zaak
vertraging heeft opgelopen, maar dat die
behandeling of dat onderzoek onverwijld
is voortgezet, en dat het arrest bovendien heeft beslist dat de onsplitsbaarheid van de feiten waarop het dossier betrekking heeft, alsook de noodzaak om
aan het vonnisgerecht een regelmatig dossier voor te leggen, wegens het vereiste van
de redelijke termijn niet kunnen wettigen dat de zaak van eiser en de zaak van
de overige medeverdachten afzonderlijk
worden behandeld. (Artt. 22 en 30 Wet
Voo:rlopige Hechtenis 1990; art. 5, § 3,
E.V.R.M.)
(GUERRAB)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.0515.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 april1995 gewezen
door het Hof van Beroep te Bergen,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het eerste middel: schending van artikel 5.3 van het Verdrag tot bescherming

-~~------
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van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden krachtens hetwelk een
ieder, die gearresteerd is of gevangen wordt
gehouden, overeenkomstig lid 1C van dit
artikel "het recht heeft binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende het proces in vrijheid te worden gesteld",
doordat vaststaat dat het Hof van Beroep te Bergen zich in het arrest van 25 januari 1995 onbevoegd heeft verklaard om
kennis te nemen van het geheel van de aan
12 beklaagden, onder wie verzoeker, ten
laste gelegde feiten, op grond dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, bij beschikking van 12 augustus 1994, de beklaagden verwezen heeft
zonder te vermelden dat er ten aanzien van
de beklaagde Tuci Altin verzachtende omstandigheden bestonden voor de als misdaad omschreven feiten en dat het Hofvan
Cassatie in zijn arrest van 29 maart 1995
heeft beslist dat de beschikking waarbij de
hechtenis van de verdachte wordt gehandhaafd geen bestaansreden meer heeft, en de
zaak naar de raadkamer te Bergen heeft
verwezen; dat het bestreden arrest, op het
hoger beroep van de verzoeker tegen de beschilling van 31 maart 1995 van de raadkamer te Bergen, beslist dat in concreto
niet blijkt van enige vertraging in de behandeling of het onderzoek van de zaak en
dat, ook al zou zulks het geval zijn, die vertraging verantwoord zou zijn "gelet op de
feitelijke omstandigheden van de zaak en
op die welke eigen zijn aan de hierboven
beschreven persoonlijkheid van de beklaagde",
terwiJl uit de vaststelling dat het Hofvan
Beroep te Bergen zich onbevoegd had moeten verklaren en aldus in het arrest van 11
januari 1995 geen uitspraak had mogen
doen in de zaak van verzoeker, op grond dat
de raadkamer verzuimd had vast te stellen dat er ten aanzien van de beklaagde
Tuci Altin verzachtende omstandigheden
bestonden voor de als misdaad omschreven feiten volgt dat het onderzoek of de behandeling van de zaak vertraging heeft opgelopen; het bestreden arrest bovendien
niet passend antwoordt op de door verzoeker in zijn conclusie aangevoerde feiten :

Wat de beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat de regel vervat in
artikel 5.3 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
krachtens welke de verdachte het
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recht heeft binnen een redelijke termijn berecht te worden of hangende
het proces in vrijheid te worden gesteld ertoe strekt de verdachte in vrijheid te stellen zodra de handhaving
van de hechtenis niet langer redelijk
is; dat die redelijkheid niet in abstracto
maar in het licht van de gegevens van
elke zaak afzonderlijk moet worden beoordeeld;
Overwegende dat het arrest, enerzijds, melding maakt van de feitelijke omstandigheden van de zaak en
die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de verdachte, die de handhaving van de voorlopige hechtenis
wettigen, gezien de criteria bepaald in
artikel16 van de wet van 20 juli 1990;
Overwegende dat het arrest, anderzijds, in zijn antwoord op de conclusie van eiser ten betoge dat de handhaving van de hechtenis onverenigbaar was met de vereisten van artikel
5.3 van het Verdrag, met aanneming
van de gronden van de schriftelijke
vordering van het openbaar ministerie, vaststelt dat "in concreto" niet
blijkt dat de behandeling of het onderzoek van de zaak enige vertraging
heeft opgelopen, maar dat die behandeling of dat onderzoek onverwijld is
voortgezet, aangezien eiser, die op 25
april 1994 onder aanhoudingsbevel
was geplaatst, op 12 augustus 1994
naar de correctionele rechtbank is verwezen en verschenen is op de terechtzittingen van 25 augustus en 14 september 1994 waarop de zaak is
behandeld; dat het hof van beroep na
de uitspraak van de veroordeling op 12
oktober zich, op het hoger beroep van
eiser en van het openbaar ministerie, in het arrest van 25 januari 1995
onbevoegd heeft verklaard en dat het
Hof van Cassatie het rechtsgebied
heeft geregeld op 29 maart 1995; dat
de appelrechters bovendien hebben beslist "dat de onsplitsbaarheid van de
feiten, waarop dit dossier betrekking
heeft, alsook de noodzaak om aan het
vonnisgerecht een regelmatig dossier voor te leggen, wegens het vereiste van de redelijke termijn, niet
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kunnen wettigen dat de zaak Guerrab en de zaak van de overige medeverdachten afzonderlijk worden behandeld";
Dat het arrest aldus regelmatig met
redenen is omkleed en dat de appelrechters op grand van de in aanmerking genomen gegevens de beslissing
dat de redelijke termijn in de zin van
artikel 5.3 van dat Verdrag niet verstreken is, naar recht hebben kunnen verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:ile 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 april1995 - 2e kamer- Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal -Advocaat : mr. C. Vanderlinden, Bergen.

Nr. 212
1e KAMER- 28 april1995

1° AFSTAMMING- ERKENNING- BETWISTING VAN DE ERKENNING- BELANG VAN HET
KIND.

2° KIND- AFSTAMMING- ERKENNING- BETWISTING VAN DE ERKENNING-BELANG VAN
HETKIND.
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kening moet worden gehouden met het belang van het kind (1).
(R.., V.. T. D ... E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0188.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 december 1992 door
het Hofvan Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt : schending van artikel 97 van de Grondwet en
van de artikelen 330 (zoals gewijzigd ingevoegd bij artikel 38 van de Wet van 31
maart 1987), 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest het vonnis van de eerste rechter integraal bevestigt en onder meer waar verklaard wordt
dat de erkenning gedaan door R. .. voor de
ambtenaar van de burgerlijke stand te
Kortrijk op 5 november 1988 van J ... , hier
vertegenwoordigd door de voogd ad hoc,
Meester Deblauwe, geboren op 26 maart
1985 nietig is, en daartoe steunt op volgende overwegingen (bestreden arrest, p.
2-3);
\
'1Iet biologisch vaderschap van D ... t.a.v.
J ... wordt niet betwist;
zelfs nog terloops de procedure hebben
(eisers) herhaalde malen, in niet mis te verstane bewoordingen, bevestigd dat D ... de
biologische vader is van J ... ;
het volstaat ter illustratie te verwijzen
naar de beroepsakte waar (eisers) stellen : "Meer nog, het erkennen van een biologisch niet-betwist doch evenmin effectief uitgeoefend vaderschap zou op zeer
ingrijpende wij ze een socio-affectief beleefd vaderschap dat juridisch gestalte
kreeg doorheen het bezit van staat in een
bewuste gedane erkenning op een zeer ingrijpende wijze gekrenkt worden'';
als biologisch vader is D ... duidelijk belanghebbende in de zin van art. 330 alinea 1 en art. 332bis B.W.;
meteen is ook bewezen dat de biologische band tussen de erkenner (eerste eiser) en het kind ontbreekt;

1o en 2° Onverminderd het bezit van staat

ten aanzien van de erkenner, bepaalt art.
330 B. W. niet dat bij het al of niet tenietdoen van een erkenning van een kind, re-

(1) Zie F. VAN NESTE, Mstamming anno 1987,
T.PR., 1987, (1029) 1033, nr. 7.
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(eisers) beroepen zich echter op het feit
dat het kind bezit van staat heeft t.a.v. de
erkenner (art. 330 § 2, 2' lid B.W.);
wanneer een afstammingsbewijs (hier erkenning) niet overeenstemmend met de biologische grondslag, gecombineerd gaat met
een bezit van staat, maakt dit bezit van
staat die afstamming (ook al mist ze biologische grondslag) onbetwistbaar;
in casu werd de afstammingsrelatie door
erkenning tussen J ... en eerste (eiser)
slechts gevestigd op een ogenblik dat eerste (verweerder) reeds zijn verzoek toterkenning had ingediend;
er kan bijgevolg bezwaarlijk worden gesteld dat de erkenning "bevestigd" wordt
door een bezit van staat, gezien het bezit
van staat reeds ter discussie lag voor de erkenning;
terecht stelt de eerste rechter dat niet
kan aangenomen worden dat het bezit van
staat kan worden verworven ingevolge de
duur van procedures, die dit precies betwisten;
evenmin kan worden gesteld dat J ...
reeds een bezit van staat had t.o.v. eerste
(eiser) op het ogenblik van diens erkenning (05.11.1988);
vooreerst bestond toen reeds het verzoek tot erkenning, uitgaande van eerste
(verweerder) (22.08.1988), en was verder
het samenwonen van J ... en haar moeder
met eerste (eiser) nog van korte duur om
reeds van het bestaan van een bezit van
staat te kunnen spreken;
uit het begrip zelfblijkt dat bezit van
staat een zekere duur(zaamheid) onderstelt;
enerzijds was de breuk tussen (eiseres)
en eerste (verweerder) amper twee jaar
oud, anderzijds woonden (eisers) en J ... nog
geen jaar samen;
bijgevolg kan niet gesteld worden dat de
erkenning van J ... door eerste (eiser) geschraagd wordt door een duurzaam bezit
van staat;
een dergelijke korte feitelijke situatie is
niet van aard om van een "volwaardig" bezit van staat te gewagen;
dit alles doet niets af aan de verdiensten van eerste (eiser);
het Hof twijfelt niet aan zijn echte genegenheid t.o.v. J ... , noch aan het feit dat
hij het beste met haar voor heeft;
het Hof weet deze oprechte genegenheid naar waarde te schatten, doch er dient
rekening gehouden te worden met de bepalingen vervat in art. 330 B.W.;
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alle overige beschouwingen van (eisers)
zoals o.m. m.b.t. de naamverandering van
J ... , zijn terzake niet dienend;
de eerste rechter heeft om gegronde redenen, die bet Hof bijtreedt, de erkenning, gedaan door eerste (eiser) t.o.v. J ...
nietig verklaard",

terwijl, eerste onderdeel, eisers in hun
Beroepsakte expliciet hadden laten gelden (p. 5, tweede alinea);
"(Eisers) hebben inderdaad nooit gesteld dat eerste (eiser) de biologische vader was, met andere woorden (eerste verweerder) heeft nooit moeten bewijzen dat
eerste (eiser) niet de vader was; het feit dat
(eisers) niet betwist hebben dat (eerste verweerder) de vader wel is, houdt uiteindelijk op zich in se geen bewijs in van bet vaderschap van (eerste verweerder); derhalve
is terzake bet positief bewijs van het vaderschap in hoofde van (eerste verweerder) nooit gelegd";
eisers aldus in hun beroepsakte duidelijk had den gesteld dat het positief bewijs van bet vaderschap in hoofde van eerste verweerder nooit werd geleverd, en zij
derhalve wel degelijk in hun Beroepsakte
dit biologisch vaderschap van eerste gei:ntimeerde in vraag hadden gesteld en dus
betwist,
zodat het bestreden arrest slechts met
miskenning van de aan deze Beroepsakte
toekomende bewijskracht kan overwegen, onder verwijzing dan nog (p. 2, derde
alinea van nr. 4) naar een beweerde passus uit de Beroepsakte van eiser welke
daarin helemaal niet voorkomt, dat "bet
biologisch vaderschap van eerste gei:ntimeerde t.a.v. J ... niet wordt betwist" (p. 4,
midden 1), derhalve schending inhoudt van
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van bet
Burgerlijk Wetboek;
en terwijl, tweede onderdeel, eisers in hun
beroepsconclusie van 1 september 1992 regelmatig bet middel hadden voorgedragen dat bet nietig verklaren van de litigieuze erkenning o.m. op het emotionele
vlak van bet betrokken kind rampzalige gevolgen zou hebben, derhalve strijdig zou
zijn met het belang van bet kind zelf; eisers inderdaad dit middel hadden verwoord
in genoemde Besluiten in volgende bewoordingen (p. 3 aldaar) :
"De consequenties van dit uitwissen (van
de erkenning door eerste eiser) situeren
zich (o.m.) op het emotionele vlak ( ... );
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immers het inwilligen van de vordering
van (eerste verweerder) zou met zich brengen dat de naam van J ... R. .. , opnieuw zou
veranderen in de naam van haar moeder,
zijnde V. .. ;
J ... , thans zeven jaar oud, heeft zopas
haar naam R. .. leren schrijven, memorizeren en zich ermee vereenzelvigen;
het is dan ook in het belang van het kind
dat de feitelijke situatie ook juridisch blijft
zoals ze is; (eisers) zijn er dan ook van overtuigd dat het Hof dit even vanzelfsprekend vindt en derhalve deze juridische basis zal laten bestaan;
enkele feiten zullen overigens illustreren hoe diepgaand en totaal de band tussen de heer R ... (eerste eiser) en J ... is en
welke de feitelijke gevolgen zijn van de,
thans bestaande, juridische erkenning van
het socio-affektieve vaderschap :
- J ... is gedoopt onder de naam R. .. , de
vader van de heer R. .. is haar dooppeter;
- J ... heeft haar eerste communie gedaan onder de naam R ... ;
- toen verleden jaar haar broertje werd
geboren, stond J ... op het geboortekaartje
vermeld als de dochter van de heer R. .. ;
- J ... heeft vanafhaar prilste jeugd aileen de heer R. .. gekend en erkend als haar
vader; de neergelegde foto's en een vergelijk tussen recente foto's en de oudste foto's
tonen dit gegeven duidelijk aan",
zodat het bestreden arrest nu het nergens antwoordt op dit regelmatig voorgedragen middel dat het in concreto in het belang van het kind was dat de litigieuze
erkenning niet zou worden nietig verklaard,
niet regelmatig met redenen is omkleed,
derhalve schending inhoudt van artikel 97
van de Grondwet;
en terwijl, derde onderdeel, het in elk geval in hoge mate dienstig is voor de beslechting van confiicten inzake erkenning
zoals bedoeld in artikel 330 B.W. (zoals
thans van kracht) rekening te houden met
het belang van het kind omtrent wie de betwisting inzake erkenning gaat,
zodat het bestreden arrest, in de mate
het op het in het tweede onderdeel geformuleerde middel zou hebben geantwoord
door te overwegen dat "aile overige overwegingen van eiseres zoals o.m. m.b.t. de
naamverandering van J ... , terzake niet dienend zijn" (bestreden arrest, p. 3), minstens impliciet doch zeker stelt dat het belang van het kind "niet dienstig" is als
criterium bij een geschil omtrent erkenning in de zin van huidig artikel330 B.W.,
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aldus schending inhoudt van artikel 330
van het Burgerlijk Wetboek (zoals thans
van kracht) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, anders dan het
onderdeel aanvoert, de door de appelrechters aangehaalde passus in het
verzoekschrift voorkomt;
Dat het arrest voor het overige geen
uitlegging geeft van de bewoordingen van het verzoekschrift tot beroep
van de eisers en derhalve de bewijskracht ervan niet miskent;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de eisers concludeerden zoals in het onderdeel is weergegeven;
Overwegende dat het arrest als
volgt oordeelt : "Het Hof weet deze oprechte genegenheid naar waarde te
schatten, doch er dient rekening gehouden te worden met de bepalingen
vervat in art. 330 B.W. Aile overige beschouwingen van (eisers) zoals o.m.
m.b.t, de naamverandering van J ... ,
zijn terzake niet dienend"; dat het zodoende de aanvoeringen van de eisers verwerpt en hun conclusie beantwoordt;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat, onverminderd het
bezit van staat ten aanzien van de erkenner, artikel 330 van het Burgerlijk Wetboek niet bepaalt dat bij het al
of niet tenietdoen van een erkenning
rekening moet worden gehouden met
het belang van het kind;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Overwegende dat, gelet op de verwerping van de voorziening, de vordering tot bindendverklaring geen
bestaansreden meer heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt de eisers in de
kosten.
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28 april 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal-Advocaten: mrs.
De Gryse en Geinger.
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1° CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- BELANG- MIDDEL AFGELEID UIT
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACIIT VAN EEN
CONCLUSIE- ONTVANKELIJKHEID- UITSPRAAK VAN DE RECHTER - UITSPRAAK
ALSOF DE MISKENNING NIET WAS BEGAAN .

2° DESKUNDIGENONDERZOEK- BURGERLIJKE ZAKEN- DESKUNDIGE REEDS IN
EEN ANDERE ZAAKAANGESTELD MET GEHEEL
OF GEDEELTELIJK DEZELFDE OPDRACHTPARTIJ DIE NIET BIJ DAT DESKUNDIGENONDERZOEK WAS BETROKKEN- GEVOLG.

3o RECHT VAN VERDEDIGING- BURGERLIJKE ZAKEN - DESKUNDIGENONDERZOEK- DESKUNDIGE REEDS IN EEN ANDERE
ZAAK AANGESTELD MET GEHEEL OF GEDEELTELIJK DEZELFDE OPDRACHT- PARTIJ DIE
NIET BIJ DAT DESKUNDIGENONDERZOEK WAS
BETROKKEN.

4° CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- BELANG- MIDDEL AFGELEID UIT
MISKENNING VAN DE BEWIJSKRACHT VAN EEN
CONCLUSIE- ONTVANKELIJKHEID- BEANTWOORDING VAN DE CONCLUSIE DOOR DE
RECHTER- BEANTWOORDING ALSOF DE MISKENNING NIET WAS BEGAAN.

1o Niet ontvankelijk, bij gebrek aan be-

lang, is het cassatiemiddel dat is afgeleid uit miskenning van de bewijskracht
van de conclusie van een partij, als de
rechter over het middel uitspraak heeft gedaan zoals hij zulks had moeten doen indien hij de aangevoerde miskenning niet
had begaan (1). (Art. 17 Ger.W.)
(1) Cass., 23 feb. 1987, A.R. nr. 7708 (A. C.,
1986-87, nr. 373).
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2° en 3° Het enkele feit dat de rechter in
burgerlijke zaken zijn beslissing steunt op
het advies van een deskundige, waarvan de opdracht geheel of ten dele samenvalt met de opdracht die hem reeds
in een andere zaak was gegeven, houdt
geen miskenning in van het recht van verdediging van de partij die bij het andere deskundigenonderzoek niet was betrokken, noch schending van de artikelen
812, 965, 972, 973, 978 en 979 Ger. W., ook
niet wanneer de deskundige ingevolge die
eerste opdracht reeds advies heeft uitgebracht (2). (Artt. 962 en 963 Ger.W.)

4 o Niet ontvankelijk, bij gebrek aan belang, is het cassatiemiddel dat is afgeleid uit miskenning van de bewijskracht
van de conclusie van een partij, als de
rechter die conclusie beantwoord heeft zoals hij had moeten doen indien hij de
aangevoerde miskenning niet had begaan (3). (Art. 17 Ger.W.)
(NACEBO C.V. T. WELLES E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0250.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 oktober 1992 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 812, inzonderheid eerste lid, 965, 972, 973, 978, 979
van het Gerechtelijk Wetboek, en 97 van de
Grondwet, en van het algemeen rechtsbeginsel van het recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest de vorderingen van verweerders tot beloop van het
bedrag van de door eiseres gestelde borgtocht inwilligt, daarbij wat betreft de omvang van de als schade in aanmerking genom en bedragen mede steunend op het
verslag van een door de eerste rechter in
zijn vonnis van 24 september 1985 aangestelde gerechtelijke deskundige, op grond
van de volgende overwegingen :
(. .. ) dat architect Sels inderdaad door de
rechter-commissaris van het faillissement
(2) Zie Cass., 22 dec. 1983,A.R. nr. 4013 (A.C.,
1983-84, nr. 220).
(3) Zie Cass., 23 feb. 1987, vermeld in noot 1.
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gelast werd om de kwestieuze appartementen in opbouw te onderzoeken en na plaatsbezoek, onderzoek der stukken en berekeningen bevestigd heeft dat de eigenaars (of
kopers) nog een (door hem begroot) bedrag moesten besteden om tot afwerking
van hun eigendom te komen en op het
einde van zijn attesten heeft toegevoegd dat
de wettelijke waarborg, berustend bij de
Deposito- en Consignatiekas, daarvoor
moest worden vrijgegeven;
( ... ) dat deze laatste toevoeging een mening is van de deskundige zonder juridische waarde;
(... ) dat (eiseres) niet betwist dat voornoemde omstandigheid in casu geen grond
van wraking uitmaakt, en (eiseres), overigens zonder enig voorbehoud, het deskundigenonderzoek heeft gevolgd en zelfs na
neerlegging van het verslag desbetreffende niet de minste opmerking heeft gemaakt, alhoewel zij van in den beginne
kennis had van voornoemd voorafgaand onderzoek;
(... ) dat uit genoemd voorafgaand onderzoek en verklaring van deze deskundige in
casu niet kan worden afgeleid dat hij bij het
hem in het vonnis van 24.9.85 opgedragen onderzoek niet onpartijdig zou zijn of
bij de rechtzoekende desbetreffende een gegronde vrees deed ontstaan (vrees, die
voortgaande op de langdurige afwezigheid van enige reactie in hoofde van (eiseres) blijkbaar slechts ontstond na het voor
haar ongunstig vonnis ten gronde van
1.12.1987);
dat door de opdracht van deze deskundige, verleend in het vonnis van 24 sept.
1985, de rechten van de verdediging niet
werden geschaad en overigens (eiseres) niet
aanduidt hoe dit zou zijn geschied;
dat de desbetreffende door (eiseres) aangeduide artikelen van het Ger.W. en van de
internationale verdragen daartoe niet relevant zijn",
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar
akte van hoger beroep en haar eerste appelconclusie deed gelden dat het deskundigenonderzoek van de heer Sels, waartoe bevolen werd door het vonnis van de eerste
rechter van 25 september 1985, haar recht
van verdediging in het gedrang bracht en
met schending van diverse andere wettelijke bepalingen plaats had gevonden, op
grond van de overwegingen dat de heer
Sels reeds een deskundigenonderzoek had
verricht op bevel van de rechtercommissaris van het faillissement van de
aannemer van 8 januari 1981, dat buiten
haar aanwezigheid werd verricht, en haar
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dus niet kon worden tegengeworpen, en het
huidig deskundigenonderzoek, door dezelfde deskundige verricht, die met gedeeltelijk dezelfde opdracht was belast, niet
meer met de voor een gerechtelijk deskundige vereiste onpartijdigheid had kunnen
plaatsvinden, en haar dientengevolge evenmin kon worden tegengeworpen,
het bestreden arrest derhalve, door te beslissen "dat door de opdracht aan deze deskundige, verleend in het vonnis van 24 september 1985, de rechten van de verdediging
niet werden geschaad en overigens (eiser) niet aanduidt hoe dit zou zijn geschied", hoewel uit de hiervoren weergegeven inhoud van de akte van beroep en de
eerste appelconclusie van eiseres blijkt dat
zij op grond van de aangehaalde redenering deed gelden dat haar recht van verdediging vereiste dat het door de eerste
rechter bevolen deskundigenonderzoek haar
niet kon worden tegengeworpen, van de
akte van hoger beroep en de eerste appelconclusie van eiseres een uitlegging geeft
die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is, en zodoende de bewijskracht van
deze akten miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), en, derhalve, nalaat te
antwoorden op het hiervoren aangehaalde
verweermiddel, door eiseres in haar akte
van hoger beroep en haar eerste appelconclusie aangevoerd, naar luid waarvan
haar recht van verdediging door het deskundigenonderzoek was miskend, en zodoende niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van artikel 97 van de
Grondwet);
tweede onderdeel, het recht van verdediging van een procespartij vergt dat haar
geen deskundigenonderzoek kan worden tegengeworpen, wanneer zij niet aanwezig
was in het geding waarin dit deskundigenonderzoek werd bevolen, en zij niet de gelegenheid heeft gehad aan dit deskundigenonderzoek deel te nemen en eventuele
opmerkingen aan de deskundige kenbaar
te maken vooraleer deze zijn verslag heeft
ingediend; deze regel onder meer vervat is
in artikel 812, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, dat bepaalt dat tussenkomst kan geschieden voor alle gerechten, zonder dat echter reeds bevolen
onderzoeksmaatregelen afbreuk mogen
doen aan het recht van verdediging;
de onmogelijkheid het verslag van het
deskundigenonderzoek aan bedoelde partij tegen te werpen insluit dat de rechter,
in het geding waarin laatstvermelde partij wei als procespartij betrokken is, geen
deskundigenonderzoek mag bevelen, ten
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minste zijn einduitspraak ten aanzien van
de bedoelde partij niet op het verslag van
zulk onderzoek mag doen steunen, in geval de aangestelde deskundige dezelfde is
als deze die het eerste onderzoek heeft verricht, en de opdracht van de deskundige,
ten minste ten dele, samenvalt met deze die
tot het verslag van het eerste onderzoek
heeft geleid; in laatstvermeld geval het eerste deskundigenonderzoek immers niet geheel buiten de zaak zou worden gehouden waarbij de partij, aan wie het eerste
deskundigenonderzoek niet kan worden tegengeworpen, is betrokken,
het bestreden arrest derhalve, door vast
te stellen "dat architect Sels inderdaad door
de rechter-commissaris van het faillissement gelast werd om de kwestieuze appartementen in opbouw te onderzoeken en
na plaatsbezoek, onderzoek der stukken en
berekeningen, bevestigd heeft dat de eigenaars (of kopers) nog een (door hem begroot) bedrag moesten besteden om tot afwerking van hun eigendom te komen",
terwijl de door de eerste rechter in het vonnis van 25 september 1985 aan dezelfde
deskundige Sels gegeven opdracht erin bestond een advies te geven over het nadeel
dat verweerders ingevolge de vroegtijdige
stopzetting hebben geleden, welke opdracht
aldus ten minste gedeeltelijk gelijkluidend is, doch niettemin zijn einduitspraak,
met bevestiging van het beroepen vonnis
van 1 december 1987, op het deskundigenonderzoek te gronden, artikelen 812, inzonderheid eerste lid, 965, 972, 973, 978,
979 van het Gerechtelijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel van het recht van
verdediging schendt :

Wat de beide onderdelen betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat architect Sels, die bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen van 24 september
1985 werd aangesteld en op wiens verslag het arrest steunt, "inderdaad door
de rechter-commissaris van het faillissement gelast werd om de kwestieuze appartementen in opbouw te onderzoeken (... )en bevestigd heeft dat
de eigenaars (of kopers) nog een door
hem begroot bedrag moesten besteden om tot afwerking van hun eigendom te komen en op het einde van zijn
attesten heeft toegevoegd dat de wettelijke waarborg (... ) daarvoor moest
worden vrijgegeven";
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Overwegende dat de rechter, door
het enkele feit dat hij zijn beslissing
steunt op het advies van een deskundige, waarvan de opdracht geheel of
ten dele samenvalt met een opdracht
die aan die deskundige reeds in een
andere zaak werd gegeven, het recht
van verdediging van de partij die bij
het andere deskundigenonderzoek niet
was betrokken, en de in het middel
aangewezen wetsbepalingen die het
deskundigenonderzoek regelen, niet
schendt, ook wanneer die deskundige
ingevolge die andere opdracht in een
andere zaak reeds advies heeft uitgebracht;
Overwegende dat hieruit volgt dat
de aangevoerde miskenning van de bewijskracht van het verzoekschrift tot
hoger beroep en van die appelconclusie
geen belang vertoont;
Overwegende dat het aangevoerde
motiveringsgebrek geen zelfstandige
grief uitmaakt maar is afgeleid uit de
tevergeefs aangevoerde miskenning
van de bewijskracht;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt:
schending van (... )
doordat het bestreden arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis van 1 december 1987, dat de vergoeding van de
schade, die voor begroting in aanmerking
wordt genomen, voor elke verweerder had
bepaald op, enerzijds, de terugbetaling van
de "te veel betaalde werken", en, anderzijds, een andere schadepost, zoals gederfde huishuur, betaalde huishuur,
interestverlies, de vorderingen van verweerders tot beloop van het bedrag van de
door eiseres gestelde borgtochten inwilligt, op grond van de volgende overwegingen:
( ... ) dat (eiseres) in haar conclusies beschouwingen heeft gewijd aan de volgens
haar slechte redactie van de wet Breyne en
de uitvoeringsbesluiten, aan het al of niet
bevoorrecht karakter van de schuldvordering van de bouwheren (waarvan zij toegeeft dat het terzake niet relevant is) en op
mogelijke misverstanden en vergissingen
betreffende het borgstellingssysteem heeft
gewezen zonder evenwel terzake in rechte
enig gevolg hieraan te verbinden;
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dat (eiseres), overigens terecht, zelf erkent dat "de institutionele borgtocht enkel (moet) waarborgen het nadeel spruitend uit : ofwel de vertraging in de werken
ofwel de gehele of gedeeltelijke nietuitvoering van het werk;
(... ) dat de inlichting die de deskundige
in zijn attesten van 18 mei 1981 (zij het dat
deze attesten aan (eiseres) niet tegenstelbaar zijn) heeft opgenomen nl. dat hij
van de curator heeft vernomen 'dat door
deze geen werken zullen worden verder gezet zodat de afrekening door derden zal
moeten geschieden', inlichting waarvan (eiseres) van in den beginne ook kennis heeft
gehad en die zij niet betwist, aantoont dat
de curator in het voorjaar 1981 reeds had
laten weten dat hij de werken niet zou
verderzetten; dat de omstandigheid dat de
curator in jan. 1981 aan de bouwheren een
rondschrijven richt waarin hij meedeelt dat
hij onderhandelingen met derden zou kunnen voeren voor verdere afwerking, eraan toevoegend dat in elk geval de
expertiserapporten moeten afgewacht worden, hieraan niet afdoet;
dat, wanneer een schuldenaar (zoals i.e.
de curator optredend voor de gefailleerde)
laat weten dat hij de overeenkomst niet
verder zal uitvoeren, een voorafgaande ingebrekestelling door de schuldeiser
(bouwheer-koper) niet meer is vereist;
dat tussen de schuldeiser en de schuldenaar terecht expertiserapporten werden afgewacht (om de afrekeningen te kunnen opstellen) en er in casu niet gebleken
is dat art. 8 van de overeenkomst zou zijn
geschonden (met enig nadelig gevolg voor
(eiseres));
dat immers een dagvaarding niet is vereist wanneer er geen betwisting bestaat
tussen partijen;
(... ) dat de omstandigheid dat (verweerders) als bouwheren-kopers aan de gefailleerde meer zouden hebben betaald dan
hetgeen deze laatste volgens de overeenkomst of volgens de wet mocht vragen niet
verhindert dat de schade die zij hebben geleden is ontstaan door de vertraging en de
gedeeltelijke niet-uitvoering van de werken;
dat geenszins gebleken is dat (verweerders) nalatig zouden zijn geweest in het beper ken van de schade en, rekening houdend met de omvang van de werken en het
aantal partijen, integendeel gebleken is dat
het mogelijke werd gedaan om de schade te
beperken;
dat verder uit geen enkel element gebleken is dat tussen de curator en (verweer-
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ders) een dading (of een andere overeenkomst) tot stand zou zijn gekomen
waardoor de toestand voor de debiteur of de
borg zou zijn verzwaard;
dat de omvang van de door (verweerders) geleden schade door de eerste rechter correct werd bepaald en, gelet op de beperking van de waarborg, (eiseres) heeft
veroordeeld tot de bedragen zoals bepaald,"
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar
akte van hoger beroep en haar appelconclusies deed gelden :
ten eerste, dat, overeenkomstig artikel12
van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van
de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen (de zogenaamde wet Breyne), een onderscheid
diende te worden gemaakt tussen, enerzijds, de verplichting van de aannemer, die
wat de aard en de omvang van de hem opgedragen werken betreft voldoet aan de eisen van het wetsbesluit van 3 februari 1947
houdende erkenning der aannemers, om zekerheid te stellen, en dat in artikel 3 van
het koninklijk besluit van 21 oktober 1971
houdende uitvoering van de artikelen 7, 8,
en 12 van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van
te bouwen of in aanbouw zijnde woningen het bedrag van de borgtocht op vijf procent van de prijs van het gebouw wordt bepaald, wordt voorgeschreven dat de
zekerheid onder meer kan worden gesteld
in de vorm van een solidaire borgtocht,
overeenkomstig het koninklijk besluit van
11 maart 1926 houdende toelating voor de
ondememers, de vergunningshouders en de
aannemers van werken van algemeen nut
om, door bemiddeling der daartoe aangenomen vennootschappen, gebruik te rnaken van een gezamenlijke en solidaire
waarborg, en ten slotte wordt bepaald dat,
bij vertraging in de uitvoering ofbij volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering van de
overeenkomst, te wijten aan de aannemer, de opdrachtgever op het bedrag van de
borgtocht de sommen mag vooraf nemen
die hem toekomen wegens het geleden nadeel, en, anderzijds, de verplichting van de
aannemer die niet voldoet aan de voormelde eisen van het wetsbesluit van 3 februari 1947 om hetzij de voltooiing van het
huis of van het appartement, hetzij, bij antbinding van het contract wegens nietvoltooiing, de terugbetaling van de gestorte bedragen te waarborgen, welke
waarborg geniet van een voorrecht, dat
rang neemt onmiddellijk na het voorrecht
voorzien in artikel 27, 5", van de
Hypotheekwet, en overeenkomstig artikel 4 van voormeld koninklijk besluit van
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21 oktober 1971 als waarborg'van voltooiing moet worden gesteld door een bankinstelling in Belgie gevestigd, een openbare
kredietinstelling of een organisme onderworpen aan het toezicht op de hypothecaire kredietinstellingen, overeenkomstig
het koninklijk besluit nr. 225 van 7 januari 1936 tot reglementering van de hypothecaire leningen en tot inrichting van de
controle op de ondernemingen van de hypothecaire leningen, die zich als hoofdelijke borg van de aannemer ten opzichte
van de opdrachtgever moet verbinden de
sommen te betalen nodig voor de voltooiing van het huis of van het gebouw waarvan het appartement deel uitmaakt,
ten tweede, dat de verbintenis van eiseres deze is van de borg voor de verbintenissen van de erkende aannemer, in de
zoeven bedoelde betekenis, en eiseres zich
meer bepaald had verbonden tot een soliclaire borgtocht, overeenkomstig het koninklijk besluit van 11 maart 1926 houdende toelating voor de ondernemers, de
vergunningshouders en de aannemers van
werken van algemeen nut om, door bemiddeling der daartoe aangenomen vennootschappen, gebruik te maken van een gezamenlijke en solidaire waarborg,
en, ten derde, dat eiseres dientengevolge aileen kon worden aangesproken, tot
beloop van vijfprocent van de prijs, wanneer door de opdrachtgever nadeel zou worden geleden, veroorzaakt door een contractuele wanprestatie van de aannemer,
bestaande in een vertraging in de uitvoering of in de volledige of gedeeltelijke nietuitvoering van de overeenkomst, doch niet
aansprakelijk kon worden gesteld voor de
schade die uit andere, al dan niet contractuele, fouten zou voortspruiten, zoals misdrijven van de aannemer, die betalingen
voor nog niet uitgevoerde werken of grotere dan door de wet toegelaten voorschotten heeft opgeeist, onzorgvuldige uitvoering van zijn verplichtingen door de
bouwheer zelf, die meer en eerdere betalingen verricht dan waartoe hij wettelijk en
contractueel verplicht is, andere contractuele wanprestaties dan vertraging en nietuitvoering, als onbehoorlijk werk ofknoeiwerk, die als minwaarde of gebrekkige
uitvoering moeten worden aangemerkt, en
schade die een andere oorzaak zou hebben, zoals gederfde of betaalde huurgelden
of interestverlies,
het bestreden arrest derhalve, door te beslissen "dat (eiseres) in haar conclusies beschouwingen heeft gewijd aan de volgens
haar slechte redactie van de wet Breyne en
de uitvoeringsbesluiten, aan het al of niet
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bevoorrecht karakter van de schuldvordering van de bouwheren (waarvan zij toegeeft dat het terzake niet relevant is) en op
mogelijke misverstanden en vergissingen
betreffende het borgstellingssysteem heeft
gewezen zonder evenwel terzake in rechte
enig gevolg hieraan te verbinden", hoewei uit de hiervoren weergegeven inhoud
van de akte van beroep en de
appelconclusies van eiseres blijkt dat zij uit
het onderscheid tussen de zekerheidsstelling voor, enerzijds, een erkende aannemer en, anderzijds, een niet-erkende aannemer, en uit de omstandigheid dat zij zich
als borg voor een erkende aannemer had
verbonden had afgeleid dat haar aansprakelijkheid beperkt was tot nadeel veroorzaakt door vertraging in of niet-uitvoering
der werken, en zich niet uitstrekte tot mogelijke andere, bovenvermelde aansprakelijkheidsgronden, van de akte van
hoger beroep en van de appelconclusie van
eiseres een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is, en zodoende de bewijskracht ervan miskent
(schending van de artikelen 1319, 1320,
1322 van het Burgerlijk Wetboek), en, derhalve, in geen zijner overwegingen antwoordt op de akte van hoger beroep en de
appelconclusies, waarin eiseres deed gelden dat uit het onderscheid tussen de
zekerheidsstelling voor, enerzijds, een erkende aannemer en, anderzijds, een nieterkende aannemer, en uit de omstandigheid dat zij zich als borg voor een erkende
aannemer had verbonden moest worden afgeleid dat haar aansprakelijkheid beperkt
was tot nadeel veroorzaakt door vertraging in of niet-uitvoering der werken, en
zich niet uitstrekte tot mogelijke andere,
bovenvermelde gronden, en zodoende niet
regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 97 van de Grondwet),

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiseres voor de
feitenrechter het in het onderdeel
weergegeven verweer voerde en daarbij uit het onderscheid tussen de regeling van de borgstelling voor enerzijds de erkende en anderzijds de nieterkende aannemers, de verplichtingen
van eiseres als borg voor een erkende
aannemer afieidde;
Overwegende dat het arrest die gevolgtrekkingen beantwoordt met de in
het middel weergegeven redenen;

--------~----
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Dat daaruit volgt dat de door eiseres aangevoerde miskenning van de
bewijskracht van haar verzoekschrift
tot hager beroep en haar appelconclusie, waaruit zij enkel afleidt dat
het arrest niet zou hebben geantwoord
op die gevolgtrekkingen, geen belang
vertoont;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
28 april 1995 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter- Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal- Advocaat: mr. Nelissen Grade.
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KAMER-

28 april1995

SCHENKINGEN EN TESTAMENTENTESTAMENT - VOORLOPIGE BEWINDVOERDER VAN EEN KRANKZINNIGE- BEKWAAMHEID OM TE VERKRIJGEN.

De uit art. 907, tweede lid, B. W. voortvloeiende onbekwaamheid om te verkrijgen, is niet toepasselijk op de bijzondere voorlopige bewindvoerder van de in
een krankzinnigengesticht opgesloten
krankzinnige (1). (Art. 902 B.W.)
(1) N. S!NTOBIN, De bekwaamheid van de voorlopige bewindvoerder om niet te ontvangen, R. W,

1987-88, 963.
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ARREST

(A.R. nr. C.93.027l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 februari 1993 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 902, 907, en 1123 van
het Burgerlijk Wetboek, 29 par. 3 en 34 van
de wet van 18 juni 1850 op de krankzinnigen, zoals gewijzigd door de wet van 7
april1964,
doordat de appelrechter, met hervorming van het beroepen vonnis, de oorspronkelijke vordering van verweersters gegrond verklaart en voor recht zegt dat het
eigenhandig testament van 10 december
1953 opgesteld door F.M. waarbij eiser als
algemeen legataris werd aangesteld, nietig is en geen uitwerking heeft; de appelrechter deze beslissing steunt op de volgende overwegingen :
"(. .. ) dat de artikelen 907 en 911 van het
Burgerlijk Wetboek een onbekwaamheid
hebben ingesteld voor elke minderjarige, die
meerderjarig is geworden, om bij schenking onder levenden of bij testament te beschikken ten voordele van zijn gewezen
voogd, zolang de slotrekening over de voogdij niet gedaan en aangezuiverd is, respectievelijk voor die voogd om dergelijke schenking of legaat te ontvangen; dat het opzet
van de wetgever bij het instellen van deze
relatieve onbekwaamheden was de oprechtheid van de voogdijrekeningen te waarborgen; dat bijaldien deze bepalingen van toepassing zijn op allen die zoals de voogd de
goederen van de minderjarige beheren, nl.
de medevoogd, de feitelijke voogd, de voogd
die uit zijn ambt werd ontzet, maar niet op
de toeziende voogd of de voogd ad hoc, omdat deze hetzij de goederen niet beheren,
hetzij slechts een beperkte opdracht hebben (. .. );
(. .. ) dat de Wet van 7 april 1964, die onder meer artikel 29 van de Wet van 18 juni
1850 heeft gewijzigd, inderdaad niets fundamenteels aan dit artikel heeft gewijzigd, evenmin trouwens als aan artikel 34,
dat een eigen regeling bepaalt voor het bestuur van de voorlopige bewindvoerder;
(. .. ) dat het laatste lid van artikel 29 van
de Wet van 18 juni 1850, alsook artikel 34,
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voor de geesteszieke en zijn voorlopige bewindvoerder een gelijkaardige voogdij hebben ingericht als voor de minderjarige,
deels door te verwijzen naar de ter zake
toepasselijke regels van het Burgerlijk Wethoek, deels door wat het bestuur betreft van
die voogdij, een eigen regeling te bepalen;
(... ) dat aldus de onbekwaamheid om te
beschikken, respectievelijk om te ontvangen van artikel 907 en 911 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is op de
geesteszieke, voor wie een voorlopige bewindvoerder is aangesteld, en op deze laatste; dat de omstandigheid dat artikel 29
van de Wet van 18 juni 1850 geen melding maakt van de termen ''het bestuur van
de voogd", hieraan geen afbreuk doet, omdat juist artikel 34 van de Wet van 18 juni
1850 dat bestuur zelf regelt;
(... ) dat niet wordt betwist dat A.M. en/of
zijn echtgenote A.V. de slotrekening over de
voogdij hebben gedaan en dat zij de ouders
zijn van (eiser); dat aldus (eiser) bij toepassing van artikel 907 en 911 van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam was het litigieuze legaat te ontvangen",
terwijl artikel 1123 B.W. in het algemeen en artikel 902 B.W. in het bijzonder de algemene regel formuleren naar luid
waarvan de bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij testament de regel is en enkel de wet terzake onbekwaamheden kan invoeren;
onbekwaamheden om te verkrijgen bij
testament derhalve enkel bij uitdrukkelijke wettekst kunnen worden ingevoerd en
restrictief moeten worden ge!nterpreteerd;
een dergelijke onbekwaamheid, onder
meer, in artikel 907 B.W. wordt bepaald
naar luid waarvan een minderjarige, wanneer hij meerderjarig is, noch bij scherrking onder de levenden, noch bij testament, kan beschikken ten voordele van zijn
gewezen voogd, zolang de slotrekening over
de voogdij niet gedaan en aangezuiverd is;
deze bepaling, zoals gezegd, restrictief moet
worden gei:nterpreteerd en derhalve niet
zonder meer kan worden toegepast op de
verhouding tussen een bijzonder voorlopig bewindvoerder enerzijds en een in een
gesticht geplaatste krankzinnige anderzijds;
een onbekwaamheid om te beschikken of
te verkrijgen bij testament aan de zijde van
de voorlopig bewindvoerder en de geesteszieke evenmin wordt ingevoerd door artikel 29, par. 3 van de krankzinnigenwet;
naar luid van deze wetsbepaling "de bepalingen van het B.W. betre:f:fende de rede-
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nen die vrijstellen van de voogdij, de onbekwaamheid, de uitsluiting en ontzetting
van de voogdij, en de voogdijrekeningen (...),
toepasselijk zijn) op de bijzondere voorlopige bewindvoerder benoemd door de vrederechter"; deze wetsbepaling aldus -door
gebruik te maken van de bewoordingen van
de afdelingen VI (redenen die vrijstellen
van de voogdij), VII (onbekwaamheid, uitsluiting en ontzetting van de voogdij) en IX
(voogdijrekeningen) van Hoofdstuk II, titel X van het eerste Boek van het Burgerlijk Wetboek enkel de in de aangeduide afdelingen opgenomen bepalingen van het
B.W. -en niet al de bepalingen betreffende de voogdij - op de verhouding voorlopig bewindvoerder - krankzinnige toepasbaar verklaart; waar artikel 29
voormeld verwijst naar de 'bepalingen van
het B.W. betreffende de onbekwaamheid'
derhalve enkel de onbekwaamheid om de
functie van voogd uit te oefenen wordt bedoeld, zoals die geregeld wordt in artikel
442 B.W. (afdeling VII);
een onbekwaamheid om te beschikken of
te verkrijgen bij testament aan de zijde van
de voorlopig bewindvoerder of de geesteszieke tenslotte ook niet wordt vermeld in
enige andere bepaling van de
Krankzinnigenwet van 18 juni 1850, inzonderheid niet in artikel 34 van deze wet
dat een regeling voor het bestuur van de
voorlopige bewindvoerder omvat;
er dus moet worden vastgesteld dat artikel 29, par. 3 Krankzinnigenwet op generlei wijze artikel 970 B.W. (lees : 907) op
de bijzondere voorlopige bewindvoerder van
toepassing verklaart, noch zelf een onbekwaamheid om te verkrijgen bij testament
aan de zijde van de voorlopige bewindvoerder invoert;
de appelrechter dan ook ten onrechte
heeft geoordeeld "dat het laatste lid van artikel 29 van de Wet van 18 juni 1850, alsook artikel 34, voor de geesteszieke en zijn
voorlopige bewindvoerder een gelijkaardige
voogdij hebben ingericht als voor de minderjarige, deels door te verwijzen naar de
ter zake toepasselijke regels van het Burgerlijk Wetboek, deels door wat het bestuur betreft van die voogdij, een eigen regeling te bepalen,
de appelrechter derhalve, bij ontstentenis van enige uitdrukkelijke wettekst
waarin artikel 907 B.W. op de bijzondere
voorlopige bewindvoerder toepasselijk wordt
verklaard, niet naar recht kon beslissen dat
eiser, als zoon van de voorlopig bewindvoerder, niet bekwaam was om het legaat
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van F.M. te ontvangen (schending van de in
het middel aangeduide wetsbepalingen) :

Overwegende dat het arrest vaststelt : 1. dat F.M. de broer en de halfbroer was van A.M., J.M. en M.M.; 2.
dat F.M. op 10 december 1953 bij eigenhandig testament J.M., zoon van
A.V., als zijn enige erfgenaam en algemeen legataris aanstelde; 3. dat F.M.
in 1959 opgenomen werd in een
krankzinnigengesticht; 4. dat A.V. bij
vonnis van de vrederechter van het
kanton Mechelen van 10 februari 1983
werd aangesteld als voorlopige bewindvoerder en dat dit mandaat na
drie jaar niet werd verlengd; 5. dat
F.M. overleden is op 12 februari 1986;
6. dat A.V. bij het overlijden nog geen
slotrekening had gedaan;
Overwegende dat, luidens artikel
902 van het Burgerlijk Wetboek, alle
personen kunnen beschikken en verkrijgen, hetzij bij schenking, hetzij bij
testament, uitgezonderd degenen die
de wet daartoe onbekwaam verklaart;
Overwegende dat artikel 907,
tweede lid, van het voornoemde wethoek bepaalt: "Een minde:rjarige kan,
wanneer hij meerde:rjarig geworden is,
noch bij schenking onder levenden,
noch bij testament, beschikken ten
voordele van zijn gewezen voogd, zolang de slotrekening over de voogdij
niet gedaan en aangezuiverd is";
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling de uit artikel 907, tweede lid,
voortvloeiende onbekwaamheid om te
ontvangen toepasselijk verklaart op de
bijzondere voorlopige bewindvoerder
van de in een krankzinnigengesticht
opgesloten krankzinnige;
Overwegende dat het arrest zijn beslissing dat het testament van 10 december 1953 van F.M. nietig is op
grond dat artikel 907, tweede lid, van
het Burgerlijk Wetboek van toepassing is op de bijzondere voorlopige bewindvoerder van de krankzinnige, niet
naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep
te Gent.
28 april 1995 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Verbist.
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KAMER-

28 april1995

1° VERVOER -

GOEDERENVERVOER
LANDVERVOER WEGVERVOER- WEGVERVOER
- VERVOERDER- BORGTOCHT- GEWAARBORGDE SCIDJLDVORDERING- LEVERING VAN
BRANDSTOF.

2° BORGTOCHT- GOEDERENVERVOERWEGVERVOER - VERVOERDER - GEWAARBORGDE SCIDJLDVORDERING- LEVERING VAN
BRANDSTOF.

1 o en 2° De borgtocht, krachtens art. 37
K.B. 5 sept. 1978 gesteld door een ondernemer van goederenvervoer over de weg,
dient niet tot waarborg van alle vorderingen van derden tegen die vervoerondernemer, maar enkel van de schuldvorderingen die in rechtstreeks verband
staan met een vervoer van zaken verricht hetzij voor een tegenprestatie, hetzij met een verhuurd voertuig; de rechter mag bijgevolg oordelen dat de levering
van brandstof aan de vervoerder geen
dergelijke schuldvordering doet ontstaan.
(Art. 38, § 1, K.B. 5 sept. 1978.) (1)
(1) Zie thans de artt. 21 en 22, § 1, K.B. 18
rnaart 1991 dat het voorrneld K.B. opheft en vervangt.

440

HOF VAN CASSATIE
(MOBIL OIL B.V T. AG 1824 N.V: E.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0388.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1994 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt : schending van artikel 38, § 1, eerste en tweede
lid van het koninklijk besluit van 5 september 1978 tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep
van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 11
september 1987 en, voor zoveel als nodig,
van de artikelen 2, T, 4, 18, 35 en 36 van
bet koninklijk besluit van 9 september 1967
houdende het algemeen reglement inzake
het vervoer van zaken tegen vergoeding
met voertuigen,
doordat bet Hof van Beroep te Gent bet
boger beroep van eiseres toelaatbaar doch
ongegrond verklaart en bet beroepen vonnis waarbij de oorspronkelijke vordering
van eiseres lastens eerste verweerster ontvankelijk doch ongegrond werd verklaard,
bevestigt op grond van de volgende redengeving:
"1. (a) Terzake staat centraal ter discussie de draagwijdte van sommige bepalingen van het KB van 11 september 1987 tot
wijziging van bet KB van 5 september 1978
tot vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal
goederenvervoer over de weg.
Bij voormeld KB van wijziging werden
voor het eerst aan de vervoerder concrete
voorwaarden opgelegd omtrent zijn financiiile draagkracht.
Hierbij kwam de Belgische wetgever tegemoet aan een richtlijn van de Europese
Commissie (nr. 74/561JEEGvan 12 november 1974), die toenmaals reeds, ter bescherming van de gebruikers en de vervoerondernemers, aangedrongen had op
voorschriften inzake betrouwbaarheid, financiele draagkracht en vakbekwaamheid van de vervoerder.
(b) Het betreft beginselen die de Wetgever in het KB van 5 september 1978 tot
dusver louter principieel overgenomen had
(cf. artikel 2 § 1).
Van belang evenwel is dat het KB van 5
september 1978, waarvan de meeste bepalingen zijn blijven bestaan, op zijn beurt
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verwijst naar het KB van 9 september 1967
(cf. artikel 3), houdende algemeen reglement betre:ffende het vervoer van zaken
met motorvoertuigen tegen vergoeding. 'IUssen al die verschillende KB (en), die het
vervoer en/of bet statuut van de vervoerder aanbelangen en in bepaald opzicht elkaar aanvullen, is er onmiskenbaar samenhang.
(c) Terzake echter werd inmiddels door de
Rechtbank van Koophandel te Brussel bij
vonnis van 11 januari 1993 een prejudiciiile vraag gesteld aan bet Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschap met betrekking tot deze problematiek.
Meer bepaald ging het om de vraag wat
de door de vervoerder per vergunning te
stellen of te bezorgen borgtocht betreft zoals die in de uitvoering van de
EEG-richtlijn n" 74/561 werd opgelegd, of
die borgtocht aileen ten goede komt aan de
schuldeisers die met de vervoerder een
vervoercontract hebben afgesloten ofwel of
die borgtocht tot dekking strekt van alle
schuldvorderingen die voortspruiten uit de
beroepswerkzaamheden van de vervoerder.
(d) Bij arrest van 16 november 1993, gewezen in de zaak DKV/Generale Bank en
DKV en BV Mobil Oil/AG van 1824 en Generale Bank, verklaart het Hofvan Justitie voor recht : 'Artikel 3, lid 3, van richtlijn 74/561/EEG van de Raad van 12
november 1974 inzake de toegang tot het
beroep van ondernemer van nationaal en
internationaal goederenvervoer over de
weg, in de versie die van toepassing was tot
31 december 1989, moet aldus worden uitgelegd, dat het niet bepaalt, welke schuldvorderingen door borgstelling moeten worden gedekt wanneer een Lid-Staat de
financiele draagkracht van de ondernemers van goederenvervoer over de weg door
middel van een dergelijk systeem wil waarborgen'.
Voorheen reeds had de beer Advocaatgeneraal W. Van Gerven bet Hof in overweging gegeven de gestelde vraag als volgt
te beantwoorden :
'Artikel 3, lid 3, van richtlijn 74/561/
EEG van de Raad van 12 november 1974
inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg, in de
versie die gold voor de wijziging ervan door
richtlijn 89/438/EEG, verzet er zich niet tegen dat een Lid-Staat die ten bewijze van
de financiele draagkracht van een vervoersondernemer een borgtocht vereist, het
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voordeel ervan voorbehoudt aan de schuldeisers die vorderen op grond van een vervoersovereenkomst met de vervoerder. Het
staat aan de nationale rechter en niet aan
het Hof om uit te maken of dergelijke beperking effectief in de nationale regeling
vervat ligt'.
2. Te dezen blijft het als zodanig onverkort gaan om de door de nationale rechter te geven interpretatie van onder ander artikel 38 § 1 eerste lid dat luidt als
volgt:
'De borgtocht tot waarborg van de
schuldvorderingen voortspruitend uit de
uitoefening van werkzaamheden gedekt
door een vervoerbewijs, een algemene vergunning voor nationaal vervoer of een algemene vergunning voor internationaal vervoer'.
(a) Meer specifiek betreft het de uitleg
van voormelde (tussen aanhalingstekens
geplaatste) bewoordingen van artikel38 §
1, eerste lid, krachtens hetwelk partij NV
AG 1824 zich verbonden heeft).
Men moet zich hierbij stellen op datum
van het KB (11 september 1978) zonder
acht te slaan of zich te laten be!nvloeden
door de latere bepalingen van het KB van
18 maart 1991 of nog, zoals vertolkt, in
sommige antwoorden op parlementaire vragen, het standpunt van de rechtskundige
dienst van het ministerieel betrokken departement dat toen reeds volop bezig was
het KB te herzien, alsook dit van de regering tijdens onderhavige procedure voor het
Hofvan Justitie (als zodanig vermeld door
partij BV Mobil Oil).
(b) In het licht en binnen de perken van
deze gegevens dient artikel 38 § 1, eerste
lid, in die zin begrepen te worden dat het
gaat om schuldvorderingen die betrekking hebben op echte vervoeractiviteiten,
gedekt door een rechtsgeldig vervoerbewijs
of algemene vergun:riing, die een bezoldigd vervoerder, weze het met eigen voertuigen of gehuurde voertuigen, doch waarvoor hij instaat, voor zijn opdrachtgever(s)
uitvoert of laat uitvoeren en waartoe hij
krachtens overeenkomst of de wet aansprakelijkheid kan oplopen.
(c) Als zodanig, in samenhang met artikel 2.7.2' van het KB van 9 september
1967, werd oordeelkundig beslist dat de gewaarborgde schuldvorderingen deze zijn die
voortvloeien hetzij uit het bezoldigd vervoer van zaken, hetzij de huur of de verhuur van voertuigen bestemd tot het vervoer van zaken".
( ... )
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A. BV. Mobil Oil Terzake is (eiseres) leverancier geweest van brandstoffen (diesel) voor een bedrag van 1.912.892 frank
waarvoor lastens C.V. Rapid Transport en
Mr. Chasseur Roger persoonlijk, insgelijks handel drijvende onder de benaming
'Rapid Transport', vonnis bekomen werd.
Bovenstaande redengeving (cf. supra I 2
litt. b en c) wijst echter uit dat leveringen van toeleveringsbedrijven, in casu
brandstoffen, geen schuldvorderingen doen
ontstaan die krachtens het KB van 11 september 1987 voortspruiten uit de uitoefening van werkzaamheden die een professioneel vervoerder, in het kader van zijn
vervoersactiviteiten, zoals hierboven omschreven en waarvoor hij verantwoordelijkheid draagt uitvoert of laat uitvoeren"
(bestreden arrest, blz. 5 tot 7 en 8),
terwijl, luidens artikel38, § 1, tweede lid
van het koninklijk besluit van 5 september 1978, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 11 september 1987, de borgtocht
kan worden aangesproken door de houders van de schuldvorderingen bedoeld in
het eerste lid;
dat artikel 38, § 1, eerste lid van datzelfde koninklijk besluit stelt dat de borgtocht dient tot waarborg van de schuldvorderingen voortspruitend uit de uitoefening
van werkzaamheden gedekt door een
vervoerbewijs, een algemene vergunning
voor nationaal vervoer of een algemene vergunning voor internationaal vervoer;
dat in artikel 2, 7' van het koninklijk besluit van 9 september 1967 het begrip vervoer van zaken tegen vergoeding wordt bepaald als het vervoer van zaken verricht
ofwel voor een tegenprestatie, ofwel met
een verhuurvoertuig;
dat luidens de artikelen 4, 18, 35 en 36
van datzelfde koninklijk besluit van 9 september 1967 vervoer van zaken tegen vergoeding slechts mag worden verricht met
voertuigen waarvoor een vervoerbewijs of
vervoervergunning voor nationaal vervoer is afgegeven of een algemene of bijzondere vergunning voor internationaal
vervoer;
dat uit de samenlezing van deze artikelen voortvloeit dat in de zin van artikel 38,
§ 1, eerste lid van het koninklijk besluit van
5 september 1978 gewaarborgd zijn door de
borgtocht de schuldvorderingen die voortspruiten uit de uitoefening van werkzaamheden van vervoer van zaken tegen vergoeding of van vervoer van zaken met een
verhuurd voertuig;
dat aldus worden gewaarborgd alle schulden van de vervoerder die voortspruiten uit

442

HOF VAN CASSATIE

de reglementaire uitoefening van het beroep van vervoerondernemer;
dat als schuldvordering in de zin van artikel 38, § 1, moet worden aangemerkt een
schuldvordering voortspruitende uit de levering van brandstoffen die de vervoerder in staat stellen het bedoelde bezoldigd vervoer van zaken uit te voeren,
de appelrechters derhalve door te oordelen dat artikel 38, § 1, eerste lid van het
koninklijk besluit van 5 september 1978,
zoals gewijzigd in die zin dient begrepen te
worden dat het gaat om schuldvorderingen die betrekking hebben op echte vervoersactiviteiten, gedekt door een rechtsgeldig vervoerbewijs of algemene vergunning, die een bezoldigd vervoerder, weze het
met eigen voertuigen of gehuurde voertuigen, doch waarvoor hij instaat, voor zijn opdrachtgever uitvoert of laat uitvoeren en
waartoe hij krachtens overeenkomst of de
wet aansprakelijkheid kan oplopen en door
op die grondslag te oordelen dat leveringen van toeleveringsbedrijven, te dezen
brandstoffen, geen schuldvorderingen doen
ontstaan die krachtens het koninklijk besluit van 11 september 1987 voortspruiten uit de uitoefening van werkzaamheden die een professioneel vervoerder, in het
kader van zijn vervoersactiviteiten, uitvoert of laat uitvoeren, alle in het middel
aangeduide wetsartikelen schenden :

Overwegende dat, krachtens artikel 38, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 5 september 1978 tot
vaststelling van de voorwaarden inzake de toegang tot het beroep van ondernemer van nationaal en internationaal goederenvervoer over de weg,
de borgtocht tot waarborg dient van de
schuldvorderingen voortspruitend uit
de uitoefening van werkzaamheden gedekt door een vervoerbewijs, een algemene vergunning voor nationaal
vervoer of een algemene vergunning
voor internationaal vervoer; dat,
krachtens artikel 38, § 1, tweede lid,
van dit besluit, de borgtocht aileen kan
worden aangesproken door de houders van schuldvorderingen bedoeld in
het eerste lid;
Dat met de in dit artikel vermelde
werkzaamheden gedekt door een
vervoerbewijs ofvergunning bedoeld
wordt het vervoer van zaken tegen
vergoeding, dit is, krachtens artikel2,
T, van het koninklijk besluit van 9
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september 1967, elk vervoer van zaken verricht ofwel voor een tegenprestatie in geld, in natura of in de vorm
van om het even welke rechtstreekse
of onrechtstreekse voordelen, ofwel
met een verhuurd voertuig;
Overwegende dat de borgtocht niet
onbeperkt tot waarborg strekt van aile
vorderingen van derden tegen een vervoersonderneming maar enkel tot zekerheid wordt gegeven voor de schuldvorderingen die in rechtstreeks
verband staan hetzij met de uitoefening van een vervoer van zaken voor
een tegenprestatie hetzij met een verhuurd voertuig;
Dat die uitlegging overeenstemt met
de bedoeling van de wetgever uitwerking te geven aan de richtlijn 74/561/
EEG van de Raad van de Europese
Gemeenschap, die hoofdzakelijk de onderaannemers en de gebruikers wil beschermen;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat de vordering van eiseres betrekking had op brandstoffen
aan de vervoerder geleverd; dat zij oordelen dat dergelijke vordering geen
schuldvordering doet ontstaan die
krachtens bet koninklijk besluit van 11
september 1987 voortspruit uit de uitoefening van werkzaamheden die een
professioneel vervoerder in bet kader van zijn beroepsactiviteit uitvoert
of laat uitvoeren;
Dat zij door aldus te beslissen de in
bet middel aangewezen wetsbepalingen niet scbenden;
Dat bet middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
28 april 1995 - 1" kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Verbist en Van
Ommeslaghe.
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2e KAMER- 2 mei 1995

1o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- STRAFGERECHT- BEVOEGDHEID- BENADEELDE - VEREISTEN.

2o RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BEVOEGDHEID - BENADEELDE- VEREISTEN.

1 o en 2° Het strafgerecht kan kennis nemen van een rechtsvordering tot schadevergoeding wanneer die vordering gegrond is op het vervolgde misdrijf dat de
oorzaak is van de schade (1) (artt. 3 en 4
V:T.Sv.); hiertoe is niet vereist dat de benadeelde als dusdanig in de telastlegging wordt aangewezen. (Art. 182 Sv.)
(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. KENENS)
ARREST

(A.R. nr. P.93.0116.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1992 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
I. Op de voorzieningen van de
Landsbond van de Neutrale
Mutualiteitsverbonden en van de
Landsbond van de Beroeps- en Onafhankelijke Ziekenfondsen :
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april
1978 houdende de voorbereidende titel van
het Wetboek van Strafvordering, artikel 63
van het Wetboek van Strafvordering en van
de bewijskracht van de verwijzingsbeslissing van de raadkamer waarbij de
zaak aanhangig werd gemaakt voor de correctionele rechtbank (art. 1319 tot 1323
B.W.),
doordat het bestreden arrest de
burgerlijke-partijstellingen uitgaande van
(1) Zie Cass., 26 sept. 1990,A.R. nr. 8304 (A.C.,
1990-91, nr. 40), en 19 mei 1993, A.R. nr.
P.93.007.N (ibid., 1993, nr. 245).
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de Landsbond van Neutrale Mutualiteiten en van de Landsbond van de Beroepsen Onafhankelijke Ziekenfondsen onontvankelijk verklaart op de overwegingen
dat : "Overwegende dat de vorderingen van
de burgerlijke partijen stoelen op de nietnaleving door de verwezene van de nomenclatuur, vervolgd onder de tenlastelegging C 7 en op de oplichting, vervolgd onder
de tenlastelegging D. Dat deze feiten, volgens hun omschrijving in de dagvaarding,
niet gepleegd werden ten nadele van de
Landsbond van de Neutrale Mutualiteiten of van de Landsbond van de Beroepsen Onafhankelijke Ziekenfondsen; dat derhalve de vorderingen van deze burgerlijke partijen in huidige strafzaak niet ontvankelijk zijn",

terwijl, eerste onderdeel, ingevolge artikel 4 van de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, de burgerlijke rechtsvordering terzelfder tijd en voor
de zelfde rechters vervolgd kan worden als
de strafvordering; ingevolge artikel 63 van
het Wetboek van Strafvordering hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf
te zijn benadeeld zich daarvoor burgerlijke partij kan stellen. Deze bepalingen
noch enige andere bepaling als voorwaarde
voor de ontvankelijkheid van de
burgerlijke-partijstelling stellen dat de
verwijzingsbeslissing of de strafrechtelijke dagvaarding de partij die zich burgerlijke partij wenst te stellen als benadeelde dient aan te duiden en integendeel
volstaat dat de burgerlijke partij aantoont
dat ze schade kan leiden ingevolge de feiten die aan de beoordeling van de strafrechter zijn voorgelegd. De aanwijzing van
de partijen ten wiens nadele de overtreding gebeurd is geen substantieel hestanddee} uitmaakt van de kwalificatie van het
misdrijf gesteld door art. 57 van de wet van
14.02.1961 noch van het misdrijfvan oplichting. Zodat het bestreden arrest niet op
de enkele overweging dat volgens de tenlastelegging de feiten niet gepleegd waren ten nadele van de Landsbond van de
Neutrale Mutualiteiten of van de Landsbond van de Beroeps- en Onafhankelijke
Ziekenfondsen als onontvankelijk kon afwijzen:

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat krachtens artikel 63 van het Wetboek van Strafvordering hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf benadeeld te
zijn, zich burgerlijke partij kan stellen; dat hiertoe niet vereist is dat hij
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als benadeelde in de telastlegging
wordt aangewezen; dat krachtens artikel 4 van de Voorafgaande Titel van
voormeld wetboek, de burgerlijke
rechtsvordering terzelfder tijd en voor
dezelfde rechters kan worden vervolgd
als de strafvordering;
Dat de appelrechters vaststellen dat
de eisers hun civielrechtelijke vordering laten steunen op de niet-naleving
door verweerder van nomenclatuur, de
telastlegging C.7, en op oplichting, de
telastlegging D;
Dat zij, door de vordering van de eisers niet ontvankelijk te verklaren op
de grond dat de "feiten, volgens hun
omschrijving in de dagvaarding, niet
gepleegd werden ten nadele van (de eisers)", hun beslissing niet naar recht
verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;

Nr. 217

2° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- STRAFZAKENVERSTEKVONNIS - BETEKENING- AFGIFTE
OP POLITIECOMMISSARIAAT- HOGER BEROEP
-TERMIJN -AANVANGSTIJDSTIP.

1 o en 2° Wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld, moet de verklaring
van hager beroep, ingeval de betekening
is gebeurd door afgifte van het afschrift
van het exploot op het politiecommissariaat ingevolge art. 37 Ger. W,
behoudens overmacht of onoverkomelijke dwaling, worden gedaan uiterlijk
vijftien dagen na die afgifte (1). (Art. 203,
§ 1, Sv.)
(DEVOS)
ARREST

(A.R. nr. P.93.0126.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 december 1992 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van het tweede
onderdeel van het eerste middel, vernietigt het bestreden arrest; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
2 mei 1995- 2e kamer- Voorzitter : de
h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. F. Kenis,
Brussel.

Nr. 217

2e

KAMER-

2 mei 1995

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - PRINCIPAALBEROEP, VORM, TERMIJN -TERMIJNAANVANGSTIJDSTIP.

Over het middel :
Overwegende dat, wanneer een beklaagde bij verstek is veroordeeld, de
verklaring van hoger beroep, ingeval
het exploot in strafzaken niet kan worden betekend zoals bepaald is in de artikelen 33 tot 35 van het Gerechtelijk Wetboek en de gerechtsdeurwaarder het afschrift van het exploot
daarom op het politiecommissariaat
heeft afgegeven overeenkomstig het artikel 37 van dit wetboek, behoudens
overmacht of onoverkomelijke dwaling, moet worden gedaan uiterlijk vijftien dagen na deze afgifte;
Dat het beroepen vonnis van 4 december 1989 door de gerechtsdeurwaarder met inachtneming van het artikel 37 van het vermelde wetboek op
11 januari 1990 werd betekend door
afgifte van het exploot op het politiecommissariaat te Brugge;

1 o HOGER

(1) Cass., 10 nov. 1993, A.R. nr. P.93.0867.F
(A.C., 1993, nr. 457).
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Dat uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, blijkt dat eiser
op 2 februari 1990 hoger beroep instelde, dit is buiten de termijn van vijftien dagen na de vermelde afgifte; dat
hieraan geen afbreuk doet de omstandigheid dat eiser slechts op 18 januari
1990 de voor hem bestemde stukken
van de gerechtsdeurwaarder in ontvangst heeft genomen;
Dat de appelrechters die het hoger
beroep niet ontvankelijk verklaren wegens laattijdigheid, hun beslissing
naar recht verantwoorden;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantii'He 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.
2 mei 1995 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. D'Hont - Geli}kluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal.
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1o en 2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep van een gei'nterneerde tegen de beslissing van de commissie tot bescherming van de maatschappij waarbij hem
verlofwordt geweigerd (1). (Art. 18 Wet
Bescherming Maatschappij.)
(M ... )

ARREST

(A.R. nr. P.95.0328.N)

HET HOF; - Gelet Gp de bestreden beslissing, op 6 februari 1995 gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld
bij de psychiatrische afdeling van de
gevangenis te Leuven;
Overwegende dat de voorziening gericht is tegen een beslissing waarbij
aan eiser een verlof wordt geweigerd;
Overwegende dat tegen deze beslissing, die slechts een modaliteit van
uitvoering betreft, geen cassatieberoep
openstaat;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
2 mei 1995 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Holsters, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal.

Nr. 218
2e

KAMER -

2 mei 1995

1o CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- BESLISSING VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- GEi'NTERNEERDE - WEIGERING
VAN VERLOF- ONTVANKELIJKHEID.

Nr. 219
2e

KAMER -

2 mei 1995

1o TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935)- IN EERSTE AANLEG- STRAF-

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- ALLERLEINoot arrest nr. 218:
GEi'NTERNEERDE- WEIGERING VAN VERLOF '
(1) Cass., 10 feb. 1987, A.R. nr. 1114 (A. C.,
1986-87, nr. 349).
- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.
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ZAKEN- CRIMINELE ZAKEN- NEDERLANDSTALIGE RECHTSPLEGING- KAMER VAN INBESCIDJLDIGINGSTELLING VAN HET HOF VAN BEROEP TE GENT- BESCHULDIGDE- VERZOEK
TOT VERWIJZING NAAR EEN FRANSTALIG HOF
VAN ASSISEN- TIJDSTIP VAN VERZOEK.

2° HOF VAN ASSISEN ~ RECHTSPLEGING
TOT DE VERWIJZING NAAR HET HOF- NEDERLANDSTALIGE RECHTSPLEGING- KAMER VAN
INBESCHULDIGINGSTELLING VAN HET HOF
VAN BEROEP TE GENT- BESCHULDIGDEVERZOEK TOT VERWIJZING NAAR EEN FRANSTALIG HOF VAN ASSISEN - TIJDSTIP VAN
VERZOEK.

1o en 2° De beschuldigde die, om taal-

redenen, voor de kamer van inbeschuldigingstelling van het hof van beroep te
Gent de verwijzing vraagt naar een Franstalig hof van assisen, moet dat verzoek
richten tot de kamer van inbeschuldigingstelling vooraleer de zaak verwezen
wordt naar het hofvan assisen (1). (Art.
20 Taalwet Gerechtszaken.)
(KHACHANI)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0334.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 10 maart 1995 gewezen door het Hofvan Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat eisers cassatieberoep beperkt is tot de beschikking
van het arrest waarbij zijn verzoek tot
verwijzing naar een Franstalig hofvan
assisen niet ontvankelijk wordt verklaard;
(1) Zie Cass., 17 april1950 (Bull. en Pas., 1950,
I, 555); L. LINDEMANS, Taalgebruik in gerechtszaken (1973), A.P.R., nr. 208.
Waar voor het Hofvan Assisen van de provincie Brabant (vanaf 1 jan. 1995 het Hofvan Assisen van het administratief arrondissement
Brussel-Hoofdstad) en het Hof van Assisen van
de provincie Luik de rechtspleging in het Frans,
resp. Nederlands en Frans, resp. Duits kan worden gevoerd naar gelang van de taal door de beschuldigde gebruikt voor zijn verklaringen in het
onderzoek, kan deze een aanvraag tot taalwijziging doen uiterlijk in de loop van de ondervraging door de voorzitter ingevolge art. 293 Sv.
(art. 19 Taalwet Gerechtszaken).

Nr. 219

Over al de middelen samen :
Overwegende dat de bepaling van
artikel 20 van de wet van 15 juni 1935
op het gebruik der talen in gerechtszaken de verwijzing door de kamer
van inbeschuldigingstelling betreft bij
de regeling van de rechtspleging; dat
de kamer van inbeschuldigingstelling te dezen de rechtspleging regelde
door de verwijzing, bij arrest van 4 november 1994, van eiser naar het Hof
van Assisen van de provincie OostVlaanderen, waardoor haar rechtsmacht tot regeling van de rechtspleging werd uitgeput;
Dat deal dan niet betekening van
het arrest van verwijzing aan de beschuldigde en de in artikel 20 van de
wet van 15 juni 1935 gebruikte terminologie daaraan geen afbreuk doen;
Overwegende dat eiser met de wettelijke mogelijkheid van verwijzing
naar het hof van as sis en diende rekening te houden en voor dit geval - in
ondergeschikte orde - een verzoek
met toepassing van artikel 20 kon
doen; dat een aldus geformuleerd verzoek geen tegenstrijdigheid oplevert en
zijn recht van verdediging niet aantast;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He 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.
2 mei 1995 - 2e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Swaef, advocaat-generaal-Advocaat : mr. G. Ooms, Brussel.
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Nr. 220
Nr. 220
2"

KAMER-

3 mei 1995

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE - STRAFZA·
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - ONDERZOEKS·
GERECHT- REGELING VAN DE PROCEDURECONCLUSIE - MOTIVERING.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE PROCEDURE- CONCLUSIEMOTIVERING.

1o en 2° Wanneer de raadkamer en de ha-

mer van inbeschuldigingstelling de procedure regelen, antwoorden zij op de conclusie, waarin het feitelijk bestaan van
bezwaren betwist of bevestigd wordt, door
de enkele vaststelling dat die bezwaren
voorhanden of niet voorhanden zijn; de
onaantastbare beoordelingsbevoegdheid
waarover het onderzoeksgerecht beschikt
ontslaat dat gerecht evenwel niet van de
verplichting te antwoorden op een conclusie ten betoge dat het ten laste gelegde feit al dan niet strafbaar is (1).
(Enig art.,§ XV, wet 25 okt. 1919, en enig
art., wet 19 aug. 1920.)
(HUREAUX T. STASSART)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.94.143l.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 oktober 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beschikking van buitenvervolgingstelling :
Over het middel : schending van artikel 149 van de Grondwet, van het algemeen rechtsbeginsel van het debat op tegenspraak, neergelegd in artikel XV van de
wet van 25 oktober 1919 en artikel6.1 van
het Europees Verdrag van de rechten van
(1) Cass., 2juli 1951 (A.C., 1951, 663) en de
noot R.H.; zie Cass., 20 mei 1992, A.R. nr. 9632
(ibid., 1991-92, nr. 495) en de noot E.L.
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de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950 en
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955,
doordat het arrest de door de raadkamer gewezen beschikking van buitenvervolgingstelling bevestigt op grand "dat
uit de gegevens van de zaak blijkt dat er tegen verdachte geen ernstige aanwijzingen van schuld bestaan aan de ten laste gelegde feiten; dat overigens, gelet op de
stand van het aan het hof (van beroep)
voorgelegde dossier, nieuwe of aanvullende onderzoeksopdrachten in geen enkel opzicht nodig of nuttig blijken te zijn;
dat immers de opsporingen, die te dezen
zijn bevolen door de met het onderzoek belaste magistraat voldoende en volledig
schijnen; dat zulks onder meer het geval is
met de afgelegde getuigenverklaringen en
het verhoor van de betrokken partijen; dat
bovendien de door de burgerlijke partij gevorderde onderzoeksopdrachten te dezen
niet nuttig zijn om de waarheid aan het
licht te brengen; dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat de onderzoeksgerechten, bij de uitspraak over de regeling van de procedure, de bezwaren nader
dienen te omschrijven of de gronden moeten aangeven waarom zij die bezwaren onvoldoende achten (Cassatie, 16 september 1987, AR nr. 6141); dat derhalve,
wanneer bij conclusie het feitelijk bestaan
van voldoende bezwaren wordt betwist of
aangevoerd, het onderzoeksgerecht daarop
antwoordt door de onaantastbare vaststelling dat zodanige bezwaren bestaan of niet
bestaan (Cassatie, 27 november 1985, A. C.,
1985-86, blz. 44 7 en Cass., 22 jan. 1991, AR
nr. 4104)",
terwijl, eerste onderdeel, krachtens artikel 149 van de Grondwet en het algemeen
rechtsbeginsel van het debat op tegenspraak, neergelegd in artikel XV van de
wet van 25 oktober 1919, de onderzoeksgerechten moeten antwoorden op de conclusie waarin de burgerlijke partij, aan de
hand van de tijdens het onderzoek verzamelde feitelijke gegevens, in rechte betoogt dat de bestanddelen van de misdrijven waarvoor vervolgingen zijn ingesteld
voorhanden zijn; eiseres in haar regelmatig neergelegde conclusie heeft betoogd dat
een rechtstreeks bewijs of een tegenbewijs mogelijk is van de beschuldigingen die
de verdachte aan haar adres heeft geuit,
dat de verklaring van verdachte tijdens de
uitzending "Au nom de la loi", die op 16 oktober 1991 is heruitgezonden, een aantal
welbepaalde feiten bevat die kunnen bewezen worden, dat de aan de conclusieneemster verweten feiten kennelijk haar
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eer krenken of haar aan de openbare verachting kunnen blootstellen, en dat die beschuldigingen geuit zijn met het oogmerk
om te schaden; eiseres, wat dat betreft,
meer bepaald heeft aangevoerd "dat het
duidelijk is dat verdachte te dezen heeft gehandeld met het oogmerk om te schaden en
dat er dus geen sprake kan zijn van een ondoordachte uitlating van haar kant; Zij was
zich heel goed bewust van de gevolgen van
haar uitlatingen, aangezien zij haar gezicht verborgen hield tijdens die uitzending. Verdachte was zich wel degelijk bewust van de schade die zij (aan eiseres)
toebracht, wat kenmerkend is voor opzet"; eiseres, onder verwijzing naar de voor
de raadkamer neergelegde conclusie tevens aanvoerde dat de tenlastelegging geschied is onder de bij artikel 444 van het
Strafuretboek bepaalde voorwaarden; het
bestreden arrest niet antwoordt op die conclusie, zodat het bestreden arrest, nu het
niet antwoordt op de door eiseres regelmatig neergelegde conclusie, artikel 149 van
de Grondwet schendt, alsook het recht op
een debat op tegenspraak, dat volgt uit artikel XV van de wet van 25 oktober 1919;

tweede onderdeel, krachtens artikel 6.1
van het Europees Verdrag van de rechten
van de mens een ieder recht heeft op een
eerlijke behandeling van zijn zaak door een
onafhankelijke en onpartijdige rechterlijke instantie; het recht op eerlijke behandeling de verplichting inhoudt om het vonnis of arrest met redenen te omkleden; de
motiveringsplicht van wezenlijk belang is
voor het recht van verdediging, vermits de
verdediging hierdoor, zowel in feite als in
rechte, de redenen kan kennen die de rechter ertoe hebben aangezet om de rechtsvordering van een der partijen af te wijzen; de motiveringsplicht overigens toezicht
op de wettigheid van de rechterlijke beslissing mogelijk maakt; wanneer de kamer van inbeschuldigingstelling, als
onderzoeksgerecht in hoger beroep, de
buitenvervolgingstelling gelast, haar arrest een beslissing in laatste aanleg is over
de burgerlijke rechtsvordering van eiseres; het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling in die gevallen de gronden dient aan te geven van de beslissing
waarbij zij de rechtsvordering van eiseres afwijst; het bestreden arrest bijgevolg, nu het beslist dat geen enkele wetsbepaling voorschrijft dat de onderzoeksgerechten, bij de uitspraak over de regeling
van de procedure, de bezwaren nader dienen te omschrijven of de gronden moeten
aangeven waarom zij die bezwaren onvoldoende achten, artikel6.1 van het Euro-

Nr. 220

pees Verdrag betreffende de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden
schendt:

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de wetten van
25 oktober 1919, enig artikel, § XV, en
19 augustus 1920 tot invoering van
een debat op tegenspraak voor de
raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling, die de procedure
moeten regelen op het einde van het
voorbereidend onderzoek volgt dat de
verdachte het recht heeft om een conclusie te nemen voor die gerechten en
dat zij derhalve verplicht zijn daarop
te antwoorden;
Overwegende dat uit de artikelen
128, 129, 130, 229,230 en 231 van het
Wetboek van StrafVordering ongetwijfeld volgt dat de wet het oordeel of het
onderzoek bezwaren heeft opgeleverd
tegen de verdachte en of die bezwaren voldoende zijn om een verwijzing
naar het vonnisgerecht te wettigen,
volledig overlaat aan de raadkamer en
de kamer van inbeschuldigingstelling;
Dat de raadkamer of de kamer van
inbeschuldigingstelling, nu zij niet verplicht is die bezwaren nauwkeurig te
omschrijven, op de conclusie waarin
het feitelijk bestaan van die bezwaren wordt betwist of bevestigd passend antwoordt door de enkele vaststelling dat die bezwaren voorhanden
of niet voorhanden zijn;
Overwegende evenwel dat de onaantastbare bevoegdheid van het
onderzoeksgerecht om de bezwaren te
beoordelen, dat gerecht niet ontslaat
van de verplichting te antwoorden op
de conclusie van de burgerlijke partij ten betoge dat het ten laste gelegde
feit strafbaar is;
Overwegende dat het arrest in geen
enkele considerans antwoordt op het
verweer van eiseres die in haar voor
het appelgerecht neergelegde conclusie betoogde dat de aan de verdachte
verweten feiten voldeden aan de voorwaarden van de artikelen 443, 444 en
448 van het Strafwetboek;

Nr. 221
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Dat het aldus het enig artikel, § XV,
van de wet van 25 oktober 1919 en het
· enig artikel van de wet van 19 augustus 1920 schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiseres
tot betaling van schadevergoeding
wordt veroordeeld :
Overwegende dat de vernietiging
van de buitenvervolgingstelling de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissing waarbij eiseres wordt veroordeeld tot betaling van schadevergoeding en die uit eerstgenoemde
beslissing voortvloeit;
Om die redenen, ongeacht het
tweede onderdeel van het middel, dat
niet kan leiden tot ruimere cassatie,
vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
3 mei 1995 - 2• kamer - Voorzitter : de
h. Ghislain, waamemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Simont.

Nr. 221
2•

KAMER -

3 mei 1995

1o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSINGDOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING- BESTREDEN BESLISSING- UITGIFTE- EENSLUIDEND
AFSCHRIFT- NIET BIJGEVOEGD- MIDDELONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIE -

ALGEMEEN, OPDRACHT EN
BESTAANSREDEN VAN RET HOF, AARD VAN DE
CASSATIEGEDING, BEVOEGDREID VAN RET HOF
- STRAFZAKEN- DOSSIER VAN DE RECHTSPLEGING- BESTREDEN BESLISSING- UIT-
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GIFTE- EENSLUIDEND AFSCHRIFT- NIET
BIJGEVOEGD - GEVOLG.

1o Zander verb and met de bestreden be-

slissing en derhalve niet ontvankelijk is
het middel ten betoge dat bij het aan het
Hof voorgelegde dossier van de rechtspleging geen uitgifte of eensluidend afschrift van de bestreden beslissing is gevoegd (1).
2° In strafzaken kan het feit dat bij het aan
het Hof voorgelegde dossier van de rechtspleging geen uitgifte of eensluidend afschrift van de bestreden beslissing is gevoegd niet tot cassatie leiden, wanneer de
bestreden beslissing enkel uitspraak doet
over de burgerlijke belangen en geen enkel middel tegen die beslissing opkomt.
(Artt. 423 en 424 Sv.)
(STRAMING N.V T. LONNEUX, GAN BELGIUM N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.94.1514.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 7 november 1994 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
Over het middel : schending van de artikelen 423, 424 van het Wetboek van
Strafvordering en 149 van de Grondwet,
doordat het bestreden vonnis, bij de uitspraak over de rechtsvordering van eiseres tegen de verweersters, het bestreden
vonnis van 3 december 1992 van de
Politierechtbank te Luik wijzigt en de onbevoegdheid van de rechtbank om over die
burgerlijke rechtsvordering uitspraak te
doen vaststelt; dat het tevens eiseres veroordeelt in de kosten van het geding in hager beroep waarin zij samen met de eerstgenoemde verweerster werd betrokken; dat
van dat vonnis een gewone fotocopie, onder het nr. 35 van de stukken van de
rechtspleging voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik, gevoegd is bij het aan
de griflie van het Hof gezonden dossier van
de rechtspleging; dat het de vermelding
droeg "Voor eensluidende uitgifte. De griffier", zonder evenwel gevolgd te zijn van
een handtekening, zodat het aan de griffie van het Hof gezonden dossier van de
(1) Zie Cass., 1 april1987, A.R. nr. 5415 (A. C.,
1986-87, nr. 456).
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rechtspleging geen enkele uitgifte of eensluidend afschrift van dat vonnis bevat,

terwijlluidens de artikelen 423 en 424
van het Wetboek van Strafvordering de
gri:ffier van de rechtbank die de bestreden beslissing gewezen heeft een uitgifte of
een eensluidend verklaard en door hem ondertekend afschrift van het bestreden vonnis moet toezenden aan de gri:ffie van het
Hof en het aan de griffie van het Hof toegezonden dossier dat stuk moet bevatten
(schending van voormelde bepalingen van
het Wetboek van Strafvordering); het Hof,
bij niet-inachtneming van die substantiiile rechtsvorm, in de onmogelijkheid verkeert de wettigheid van bet bestreden vonnis na te gaan (schending van artikel 149
van de Grondwet) :

I. In zoverre het middel de scherrding van de artikelen 423 en 424 van
het Wetboek van Strafvordering aanvoert:
Overwegende dat het middel enkel betrekking heeft op de omstandigheid dat het dossier van de rechtspleging geen uitgifte of eensluidend
afschrift van het bestreden vonnis bevat; dat het derhalve geen betrekking heeft op dat vonnis en derhalve,
in zoverre, niet ontvankelijk is;
II. In zoverre het middel aanvoert
dat het Hof in de onmogelijkheid verkeert de wettigheid van de bestreden beslissing na te gaan :
Overwegende dat de bestreden beslissing enkel uitspraak doet over de
burgerlijke belangen en dat geen enkel middel tegen die beslissing wordt
aangevoerd;
Dat, in zoverre, het middel niet kan
worden aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
3 mei 1995 - 2" kamer- Voorzitter : de
h. Ghislain, waarnemend voorzitter - ~r
slaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Kirkpatrick en Simont.
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HUUR VAN GOEDEREN- HANDELSHUUR
- VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- VERBOUWING DOOR HUURDER- KOSTEN NIET HOGER DAN DRIE JAAR HUUR- BEGRIP.

Inzake handelshuur mag de verbouwing die
de huurder mag uitvoeren niet meer dan
drie jaar huur kosten, inclusief het honorarium van de architect en de belasting over de toegevoegde waarde; de rechter kan daarentegen oordelen dat de
kosten van de afwerking daarin niet moeten worden begrepen (1). (Art. 7 Handelshuurwet.)

(BON REPOS B.VB.A. T. SMEYERS, DELAERE)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0293.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 februari 1994 door
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brussel in hager beroep gewezen;
Over het middel : schending van artikel 7, inzonderheid eerste lid, van de
Handelshuurwet van 30 april1951, dat is
afdeling 2bis van hoofdstuk II van bet Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, met bevestiging van de beroepen beslissing, de
verweerders toestemming verleent om de
geplande verbouwing in bet gehuurde pand
te doen uitvoeren, overeenkomstig de verbeterde en aangevulde plannen van de architect Urbina en de door hen overgelegde

(1) Noot E.L. onder Cass., 16 mei 1980 (A. C.,
1979-80, nr. 586); G. RoMMEL, Le bail de la residence principale, J.J.P, blz. 283; J. VANKERCKHOVE en G. RoMMEL, Lois des 20 fevrier 1991 et 1er
mars 1991 modifiant et completant les dispositions du Code civil relatives aux baux a loyer, J. T.,
1991, blz. 330; J. VANKERCKHOVE, La loi du 22 decembre 1989 relative a la protection du logement familial, J. T., 1990, blz. 128, nr. 32.

Nr. 222

HOF VAN CASSATIE

bestekken, die door de gerechtelijk deskundige zijn aangevuld volgens zijn verslag van 8 augustus 1991, inzonderheid op
grond dat: "de kosten van het werk door de
deskundige Bellens op 3.105.775 frank, exclusief BTW en honorarium van een eventuele architect, zijn geraamd; er hoort ten
deze bij dat bedrag geen belasting over de
toegevoegde waarde te worden gevoegd,
noch het eventuele honorarium van de architect noch de bijkomende kosten voor de
afwerking; (. .. ) het bedrag is lager dan
3.383.280 frank, zijnde het bedrag van drie
jaar huur in 1990",

terwijl artikel 7 van de Handelshuurwet
van 30 april1951 bepaalt dat de huurder
het recht heeft aan het gehuurde goed elke
verbouwing uit te voeren die dienstig is
voor zijn onderneming, inzonderheid op
voorwaarde dat de kosten van die verbouwing drie jaar huur niet te hoven gaan; die
wetsbepaling de uitvoering van de verbouwing niet afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de nettokosten van het arbeidsloon en van het materiaal dat nodig is
voor de verbouwing van de structuur van
het pand, minder bedragen dan drie jaar
huur; in de zin van voornoemd artikel 7,
onder kosten van het werk worden verstaan de door de huurder werkelijk betaalde totale prijs van de verbouwing; voor
de huurder de belasting over de toegevoegde waarde op materiaal en arbeidsloon
tot de werkelijke kosten van de verbouwing behoort; het honorarium van de architect, nu de wet oplegt dat bij verbouwing van een pand een beroep moet worden
gedaan op een architect, voor de huurder
eveneens tot de werkelijke kosten van de
verbouwing behoort; de afWerking het einde
van de verbouwing uitmaakt en deswege
tot die verbouwing behoort en daadwerkelijk door de huurder wordt betaald; de wetgever bovendien de verbouwing niet heeft
beperkt tot de wijziging aan de structuur
van het pand, met uitsluiting van de afwerking; de totale, door de huurder werkelijk betaalde, prijs voor de verbouwing
van het gehuurde pand bijgevolg niet alleen de kosten van het materiaal en het arbeidsloon omvat, maar ook de belasting
over de toegevoegde waarde op die prijs, het
honorarium van de architect en de kosten van de afwerking; de kosten van de verbouwing, in de zin van artikel 7 van de
Handelshuurwet, dus de belasting over de
toegevoegde waarde op de prijs van het arbeidsloon en het materiaal omvatten, evenals het honorarium van de architect en de
kosten voor de afwerking; te dezen niet
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wordt betwist dat de prijs van het werk, inclusief de belasting over de toegevoegde
waarde ofhet honorarium van de architect of de kosten voor de afwerking, meer
dan drie jaar huur bedroeg; daaruit volgt
dat het bestreden vonnis, door te beslissen dat de kosten van de door de verweerders geplande verbouwing noch de belasting over de toegevoegde waarde, noch het
honorarium van de architect, noch de kosten van de afwerking omvatten en dat de
kosten van de verbouwing bijgevolg minder dan drie jaar huur bedroegen, artikel
7 van de wet van 30 april1951 schendt dat
de uitvoering van een verbouwing afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de totale kostprijs ervan niet meer dan drie jaar
huur mag bedragen :

Overwegende dat artikel 7, eerste
lid, van de Handelshuurwet van 30
april1951 bepaalt dat "de huurder het
recht heeft aan het gehuurde goed elke
verbouwing uit te voeren die dienstig is voor zijn onderneming en waarvan de kosten drie jaar huur niet te
hoven gaan, mits daardoor noch de veiligheid, noch de salubriteit, noch de esthetische waarde van het gebouw in
het gedrang komen, en mits hij vooraf
de verhuurder bij ter post aangetekende brief(. .. ) in kennis stelt van al
de voorgenomen veranderingen, met
overlegging van de plans en bestekken, zodat de verhuurder in voorkomend geval zich om wettige redenen
ertegen kan verzetten";
Overwegende dat het bestreden vonnis de verweerders de toestemming
verleent om de geplande verbouwing
in het hen door eiseres verhuurde
pand uit te voeren, nu het oordeelt dat
de op 3.015.775 frank geraamde kosten van het werk minder bedragen
dan 3.383.280 frank, zijnde het bedrag van drie jaar huur op dat tijdstip; dat de appelrechter heeft geoordeeld dat geen rekening diende te
worden gehouden met de belasting
over de toegevoegde waarde, noch met
het eventuele honorarium van een architect noch met de kosten van de afwerking;
Overwegende dat de kosten van het
werk, in de zin van artikel 7 van de
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wet van 30 april 1951, de belasting
over de toegevoegde waarde en het honorarium van de architect omvatten,
die ten laste van de opdrachtgever
zijn; dat daarentegen geen rekening
dient te worden gehouden met de kosten van de afWerking, die niet als een
in voornoemd artikel 7 beoogde verbouwing worden beschouwd, maar als
een werk waarvoor geen toestemming
van de verhuurder is vereist;
Dat het bestreden vonnis, in zoverre
het bij de raming van de kosten van de
verbouwing geen rekening houdt met
het bedrag van de belasting over de
toegevoegde waarde en van het honorarium van de architect, de in het middel aangewezen wetsbepaling schendt;
Dat het middel in dat opzicht gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het beslist
dat, bij de raming van de kosten van
het werk, geen rekening moet worden gehouden met de belasting over de
toegevoegde waarde en met het eventuele honorarium van de architect, en
de verweerders toestemming verleent
om het geplande werk uit te voeren in
het hen door eiseres verhuurde pand;
verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdend in hoger beroep.

4 mei 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de
h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten : mr. Nelissen Grade en Biitzler.
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ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - GRONDEN - SCHEI·
DING VAN TAFEL EN BED DOOR ONDERLINGE
TOESTEMMING- VORDERING TOT ECHTSCHEIDING NA VIJF JAAR

De scheiding van tafel en bed, zelfs door onderlinge toestemming, moet worden gelijkgesteld met de feitelijke scheiding die,
onder de bij art. 232 B. W. bepaalde voorwaarden, een van de echtgenoten de mogelijkheid biedt de echtscheiding te verkrijgen na vijf jaar (1).
(E ... T.Q ... )

ARREST

(A.R. nr. C.94.0343.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 mei 1994 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 232, 233 van het Burgerlijk Wethoek, 1305, 1309 en 1310 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest erop wijst dat de ontvankelijkheid van een vordering tot echtscheiding, die door een van tafel en bed gescheiden echtgenoot wordt ingesteld op
grond van feitelijke scheiding van meer dan
vijfjaar een controversieel vraagstuk is en
dat de omzetting van de scheiding van tafel en bed in echtscheiding voor de echtgenoten slechts een mogelijkheid is; dat het
daarna beslist dat verweerders vordering
tot echtscheiding op grond van feitelijke
scheiding van meer dan vijf jaar ontvankelijk en gegrond is en de beslissing over de
ontvankelijkheid grondt op de overweging dat "appellant (verweerder) terecht
aanvoert dat de bij artikel 1309 van het Gerechtelijk Wetboek ingevoerde procedure tot
omzetting van de scheiding van tafel en bed
(1) C. DE BusscHERE, noot onder Brussel, 17
mei 1994, J.T., 1994, blz. 758 en de daar aangehaalde verwijzingen.
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in echtscheiding een mogelijkheid is die geboden wordt aan de van tafel en bed gescheiden echtgenoten, maar dat geen enkele wetsbepaling de keuze van een andere
weg om de huwelijksband te beeindigen
verbiedt; (. .. ) dat echtgenoten hun huwelijksband niet kunnen vastleggen in een
overeenkomst over de ontbinding waarvan zij alleen samen zouden kunnen beslissen, aangezien het huwelijk de openbare orde raakt en de wetgever, zonder ook
maar de geringste beperking te overwegen, de uitspraak van de echtscheiding op
grond van feitelijke scheiding enkel heeft
toegestaan onder de bij artikel 232, eerste lid, van het Burgerlijk W~tboek bepaalde voorwaarden; dat de wetgever aldus enkel een wettelijke bekrachtiging
heeft willen geven aan een evolutie van de
zeden, waardoor het denkbeeld onhoudbaar is geworden dat een persoon gedwongen zou worden tot de voortzetting van een
huwelijk - dat toch gebaseerd moet zijn op
liefde, affectie, onderling respect en de wil
tot samenleven - wanneer de grondslag
van het huwelijk niet meer bestaat en aileen nog als een hinderlijke dwang ervaren wordt; ( ... ) dat gei:ntimideerde (eiseres), door de toestand ten gevolge van een
scheiding van tafel en bed door onderlinge
toestemming uit te sluiten van het
toepassingsgebied van artikel 232, eerste
lid, van het Burgerlijk Wetboek, op grond
dat de scheiding in laatstgenoemd geval
door de rechter wordt uitgesproken en geen
"feitelijke" scheiding is, aan de termen "feitelijke scheiding" een beperkende betekenis geeft die door geen enkele wettekst is
verantwoord ( ... )", terwijl uit artikel 232
van het Burgerlijk Wetboek blijkt dat de
echtscheiding op grond van feitelijke scheiding vereist dat de feitelijke scheiding meer
dan vijfjaar heeft geduurd; de woorden "feitelijke scheiding", in zoverre zij een grond
tot echtscheiding opleveren, op een beperkende wijze moeten worden uitgelegd; de
feitelijke scheiding een feitelijke situatie is
waarvoor in beginsel geen rechterlijke beslissing vereist is en, hoe dan ook, niet bij
wet is geregeld; zij dus niet de scheiding
van tafel en bed kan omvatten, aangezien die scheiding per definitie pas ontstaat na de beslissing van de rechter en bij
de wet is toegestaan; de partijen bovendien, wanneer zij samen kiezen voor de procedure tot scheiding van tafel en bed door
onderlinge toestemming, noodzakelijkerwijze de regeling van hun scheiding en dus
een eventuele latere vordering tot echtscheiding willen onderwerpen aan hun onderlinge toestemming; het arrest bijge-
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volg niet wettig beslist dat de scheiding van
tafel en bed een feitelijke scheiding is in de
zin van artikel 232 van het Burgerlijk Wethoek en dat de door verweerder ingestelde
vordering tot echtscheiding op grond van
feitelijke scheiding van meer dan vijf j aar
ontvankelijk is :

Overwegende dat de scheiding van
tafel en bed de plicht tot samenwonen van de echtgenoten opheft; dat zij
een bewuste keuze is van de echtgenoten of van een van hen en dus moet
worden gelijkgesteld met de scheiding bedoeld in artikel 232 van het
Burgerlijk Wetboek;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de echtgenoten van tafel en
bed gescheiden zijn sedert 1986, dat zij
sedert 6 februari 1984 gescheiden leven, dat hun scheiding onherroepelijk is en dat niet blijkt dat de echtscheiding de materiele toestand van
het uit het huwelijk geboren minderjarig kind zou verslechteren; dat het
arrest wettig beslist dat de op grond
van artikel 232 van het Burgerlijk
Wetboek ingestelde vordering tot echtscheiding ontvankelijk en gegrond is;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
4 mei 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de
h. Sace, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaat : mr. Gerard.
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BEWIJS- BURGERLIJKE ZAKEN- GESCHRIFTEN - BEWIJSWAARDE - BEGIN VAil[ BEWIJS
DOOR GESCHRIFT.
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Op de regel van art. 1341 B. W. volgens
welke het bewijs door getuigen niet wordt
toegelaten tegen en boven de inhoud van
de akten, wordt met name bij art. 1347
van hetzelfde wetboek uitzondering gemaakt, wanneer er een begin van bewijs
door geschrift aanwezig is (1).
(DAILLY, GARZONIO T. DERBY N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0376.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 oktober 1993 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel;
Over het middel : schending van de artikelen 1315, 1341, 1347, 1349, 1353, 1354,
1355 van het Burgerlijk Wetboek en 97 van
de Grondwet in zijn oorspronkelijke redactie (dat thans artikel149 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde Grondwet is geworden),
doordat het bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld dat ''het bestaan van delitigieuze huur (onderverhuring) niet wordt
betwist, dat de partijen ook erkennen dat
het gaat om een mondelinge huur (. .. ), dat
de prijs van de litigieuze huur (huurgeld en
lasten) wordt betwist, zodat toepassing
moet worden gemaakt van de burgerrechtelijke bewijsregels", dat "de wet in de
eerste plaats voorschrijft rekening te houden met de kwijting die een geschreven bewijs van de prijs vormt" en dat verweerster,
door de overlegging van twee kwijtingen
waarvan de ene door mevrouw Josee Laveney, oorspronkelijke verhuurster, en de
andere door eiseres en de heer Auguste Van
Hove is ondertekend, welke beide kwijtingen een maandelijkse huur van 1.500 frank
vermelden, aldus het schriftelijk bewijs van
de litigieuze huur levert, en na artikel1716
van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing te hebben gelaten, de vordering van de
eisers tot betaling van bijkomende huur afwijst en de vordering van verweerster tot
terugbetaling van de teveel betaalde huur
in beginsel gegrond verklaart, op grond :
"dat de rekeningafschriften waaruit blijkt
dat de b.v.b.a. Le Jockey veel grotere be(1) H. DE PAGE, Droit civil belge, III, 1967, blz.
896, nr. 879; R. MouGENOT, La preuve, Rep. prat.
not., IV, dl. II, blz. 109, nr. 53.
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dragen heeft gestort met de vermelding
'huur 1e, 2e of 3e trimester 82', (welke betalingen door (verweerster) worden betwist en reeds in haar aangetekende brief
van 27 oktober 82 als onverschuldigd betaald worden gevorderd), geen huurkwijtingen en evenmin het schriftelijk bewijs van een tussen partijen overeengekomen wijziging vormen; dat niemand wordt
toegelaten om het bewijs te leveren tegen
of boven een geschrift, tenzij door een ander geschrift met dezelfde wettelijke vereisten; dat de (eisers) geen enkel geschrift
overleggen dat kan bewijzen dat vanafhet
begin van de huur of zelfs tijdens de huur
hogere bedragen als huurgeld oflasten werden overeengekomen",

terwijl de eisers, om te bewijzen dat de
huur en de huurlasten 11.500 frank (namelijk 10.000 frank huur en 1.500 frank
huurlasten) en niet 1.500 frank per maand
bedroegen, zich bij conclusie niet aileen
hadden beroepen op uittreksels uit de boekhouding van verweerster en met name op
"betalingsdocumenten" en "betalingsopdrachten" van verweerster, waaruit bleek
dat verweerster tijdens de eerste zeven
maanden van 1982 aan de verhuurders
maandelijks 11.500 frank aan huur en
huurlasten had betaald, maar ook op de
volgende feiten: a) de "bespottelijk lage"
maandelijkse huur van 1.500 frank, "die in
geen verhouding stond tot de normale huur
voor handelspanden", b) de "volkomen normale huur van 10.000 frank, gelet op het
voordeel dat de huurder uit het gehuurde
goed haalt", c) "de onmiddellijke reactie van
de (verhuurders) op de poging van (verweerster) om "de door hen gevraagde huur"
te betwisten, d) "de volharding van de (verhuurders) om hun goed recht te doen erkennen", en hadden besloten "datal de feitelijke gegevens van de zaak aldus
genoegzaam naar recht de werkelijk overeengekomen huur bewijzen", en dat hoewei, naar luid van artikel 1341 van het
Burgerlijk Wetboek, "het bewijs door getuigen niet wordt toegelaten tegen en boven de inhoud van de akten, en evenmin
omtrent hetgeen men zou beweren v66r, tijdens of sinds het opmaken te zijn gezegd"
en hoewel, volgens artikel 1353 van het
Burgerlijk Wetboek, het bewijs door feitelijke vermoedens aileen wordt toegelaten in
de gevallen "waarin de wet het bewijs door
getuigen toelaat", deze teksten geen betrekking hebben op het bewijs door buitengerechtelijke bekentenis dat zelfs "tegen en boven de inhoud van de akten"
wordt toegelaten, en artikel 1347 van het
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Burgerlijk Wetboek, in afW:ijking van die regels, het bewijs door alle middelen toelaat "tegen en hoven de inhoud van de akten" wanneer er een "begin van bewijs door
geschrift aanwezig is", dat wil zeggen een
"geschreven akte die uitgegaan is van degene tegen wie de vordering wordt ingesteld, of van de persoon door hem vertegenwoordigd, en waardoor het beweerde feit
waarschijnlijk wordt gemaakt",
tweede onderdeel, het bestreden vonnis, door te beslissen dat de rekeningafschriften "waaruit blijkt dat er veel grotere bedragen werden gestort" niet het
bewijs kunnen opleveren dat de overeengekomen huur en lasten hoger waren dan
het maandelijks bedrag van 1.500 frank op
de door verweerster overgelegde kwijtingen, op de enkele grond dat, nu niemand
wordt "toegelaten om het bewijs te leveren tegen ofboven een geschrift, tenzij door
een ander geschrift met dezelfde wettelijke vereisten", het geen rekening kan houden met die rekeningafschriften die niet
"dezelfde wettelijke vereisten" hebben als
de kwijtingen en derhalve geen bewijs kunnen zijn tegen en hoven de inhoud ervan,
zonder na te gaan of die rekeningafschriften niet te beschouwen waren als
een buitengerechtelijke bekentenis door
verweerster van de hogere huur en lasten of als een begin van bewijs door geschrift, dat aan de bij artikel 134 7 van het
Burgerlijk Wetboek voldoet en aldus, samen met de door de eisers bij conclusie aangevoerde feiten, de hogere huur en lasten
kan bewijzen, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt (schending van alle in het
middel aangewezen wettelijke bepalingen, met uitzondering van artikel 97 van de
Grondwet, in zijn oorspronkelijke redactie, dat thans artikel149 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde Grondwet is geworden):
Wat het tweede· onderdeel betreft :
Overwegende dat op de regel van artikel 1341 van het Burgerlijk Wethoek, volgens welke ''het bewijs door
getuigen niet wordt toegelaten tegen
en hoven de inhoud van de akten", met
name bij artikel 134 7 van hetzelfde
wetboek uitzondering wordt gemaakt
"wanneer er een begin van bewijs door
geschrift aanwezig is";
Dat het bestreden vonnis, door, om
de geschriften die uitgaan van verweerster en door de eisers werden
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overgelegd buiten beschouwing te laten, aileen maar te zeggen dat "niemand wordt toegelaten om het bewijs te leveren tegen of hoven een
geschrift, tenzij door een ander geschrift met dezelfde wettelijke vereisten", zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel,
zitting houdend in hoger beroep.
4 mei 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de
h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaat : mr. T'Kint.
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KAMER-

4 mei 1995

INKOMSTENBELASTINGEN- VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET - BEDRIJFSVOORHEFFING- TERUGGAVE - MORATOIRE
INTEREST.

Wanneer de belasting is ingekohierd en de
bedrijfsvoorheffing met die belasting is
verrekend, heeft de voorheffing het karakter van een belasting en vormt zij; als
zij geheven is van en verrekend met een
volkomen onverschuldigde belasting, geen
overschot van voorheffing in de zin van
art. 309, 2°, W.I.B. (1964); daaruit volgt
dat de belastingplichtige naast de teruggave van de voorheffing ook recht heeft op
moratoire interest (1). [Artt. 308 en 309,
2°, W.I.B. (1964.)]
(1) Zie Cass., 23 maart 1995, A.R. nr.
F.94.0030.F (A.C., 1995, nr. 165).
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(BELGISCHE STAAT · MIN. V. VAN FINANCIEN
T. ANDRE, FORTEMPS)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.94.0019.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1993 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 180 tot 185, 203, 204, 211, § 2, 308
309, eerste lid, 2°, van het Wetboek van d~
Inkomstenbelastingen, volgend uit artikel89, § 3, van de wet van 20 november
1962, houdende hervorming van de inkomstenbelastingen en uit artikel 1 van het koninklijk besluit van 26 februari 1964 houdende coi:irdinatie van de wetsbepalingen
betreffende de inkomstenbelastingen en,
voor zoveel nodig, van de artikelen 418 en
419 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen 1992,
doordat het hofvan beroep erop wijst dat
het bestuur terecht erkent dat de bedrijfsvoorheffing aan de belastingplichtingen
moet worden terugbetaald, nu de litigieuze
aanslag integraal werd vernietigd wegens
schending van de artikelen 265 van bet
Wetboek van de Inkomstenbelastingen en
166 van het koninklijk besluit tot uitvoering van bet Wetboek van de Inkomstenbelastingen en dat bet bedrag van 264.685
frank dus moet worden terugbetaald onder aftrek van het reeds terugbetaalde bedrag van 85.655 frank, en vervolgens eraan herinnert dat de voorheffing op zicbzelf
geen belasting is maar slechts een wijze
van beffing van de totale belasting die verschuldigd is op het totaal bedrag van de belastbare inkomsten en dat de belasting niet
wordt vastgesteld door de heffing van de
voorbeffingen maar door de bij artikel 266
van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen voorgescbreven inkohiering, en de
daaropvolgende vereffening met verrekening van de geheven voorheffing, en in zijn
arrest beslist dat het door het bestuur aangevoerde arrest van bet Hofvan Cassatie
van 14 april1989 in dit geval niet van toepassing is, aangezien de inkohiering niet
laattijdig is; dat in dit geval de voorheffing werd verrekend v66r de vernietiging
van de aanslag, dat het dus een belasting
betreft en dat bijgevolg ten deze
moratoriuminterest moet worden toegekend op de bedrijfsvoorheffing die aan de
belastingplichtigen is terugbetaald,
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terwijl, wanneer, zoals te dezen, het in
beroep gewezen arrest inzake directe belastingen beslist dat de belasting nul frank
bedraagt op grond dat, enerzijds, het recht
van inkohiering in de personenbelasting
van het bestuur vervallen was en, anderzijds, het gezag van gewijsde eraan in de
weg stond dat een aanslag in de belasting van niet-verblijfhouders werd vastgesteld op grond van artikel260 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen, en
besluit tot volledige teruggave van de
bedrijfsvoorheffing, die teruggave geen
belastingteruggave wordt in de zin van artikel 308, aileen omdat zij na de vaststelling en zelfs na de inkohiering van een aanslag en ten gevolge van een bezwaar wordt
gedaan; immers, hoewel de vaststelling van
de belasting binnen de wettelijke termijnen, door de bij artikel 266 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen voorgescbreven inkobiering en de desbetreffende vereffening door verrekening met de
voorheffingen, die overeenkomstig de artikelen 186, 188, 191 en 203 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen zijn geheven, een conditio sine qua non uitmaakt
voor het bestaan van de belastingschuld
van de belastingplichtige, uit die wettelijke bepalingen geenszins volgt dat de voorheffingen, ten gevolge van die gelijklopende verrichtingen van inkohiering en
vereffening-betaling van de belasting, het
karakter van voorheffing zouden verliezen; de bedrijfsvoorheffing, als bepaald bij
de artikelen 180 tot 184, 203, 204 en 211,
§ 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, die geen belasting is maar een
wijze van betaling van een belasting die later moet worden vastgesteld, haar bijzonder karakter behoudt en nooit de belasting kan uitmaken die kan leiden tot
betaling van moratoriuminterest, als bepaald bij artikel 308 van het Wetboek van
de lnkomstenbelastingen; artikel309, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen daarentegen van toepassing is zowel bij gedeeltelijke teruggave van
de voorheffingen als bij volledige teruggave wanneer de belastingplicbtige, zoals
ten deze, belemaal geen belasting verschuldigd is; het overschot van de in het artikel211, § 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bedoelde voorheffingen
dat wil zeggen het bedrag van de voorhef~
fingen dat meer bedraagt dan de verschuldigde belasting, immers alle in aanmerking genomen voorheffingen dekt, aangezien de belastingplichtige uiteindelijk geen
enkele belasting is verscbuldigd; het arrest, door te beslissen dat de ten deze in
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aanmerking genomen bedrijfsvoorheffing
een belasting uitmaakt en door bijgevolg op
die voorheffing moratoriuminterest toe te
kennen, het geheel van de in het middel
aangewezen bepalingen schendt :

Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest blijkt dat het
belastingbestuur voor de belastingjaren 1986 en 1987 aanslagen in de
personenbelasting heeft ingekohierd,
dat de aan de bron afgehouden
bedrijfsvoorhe:ffing met die belasting is
verrekend en dat het bestuur achteraf die aanslagen volledig heeft vernietigd;
Overwegende dat ingevolge artikel
308 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), bij terugbetaling van belastingen moratoriuminterest wordt toegekend;
Dat de bedrijfsvoorhe:ffing in de regel geen belasting is, maar een wijze
van heffing van de belasting, die de belastingplichtige verschuldigd is op het
totaalbedrag van zijn inkomsten en
waarmee zij moet worden verrekend;
Dat de toestand evenwel anders is
wanneer de belasting is ingekohierd en
de bedrijfsvoorhe:ffing met die belasting is verrekend; dat de bedrijfsvoorhe:ffing in dat geval het karakter
van een belasting heeft;
Overwegende dat een geheven
bedrijfsvoorhe:ffing die verrekend is
met een volkomen onverschuldigde belasting geen overschot van bedrijfsvoorheffing is, in de zin van artikel
309, 2°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964);
Dat het arrest, bijgevolg, naar recht
beslist dat moratoriuminterest verschuldigd is op de bedrijfsvoorheffing
waarvan het de teruggave beveelt, en
zulks overeenkomstig genoemd artikel308;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 mei 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de
h. Sace- Verslaggever: de h. Parmen-
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tier- Gelijkluidende conclusie van de h.
Piret, advocaat-generaal.
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1" KAMER- 5 mei 1995
1o INKOMSTENBELASTINGEN- ALGEMEEN- BOEKHOUDRECHT- FISCAAL RECHT
- ONDERLING VERBAND.

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
-

so

BEGRIP.

INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING- BEDRIJFSINKOMSTEN- BEDRIJFSVERLIEZEN- BEGRIP.

1o en 2° Geen algemeen rechtsbeginsel is
"het beginsel dat het boekhoudrecht het
fiscaal recht beheerst".

so

Een zeker en vaststaand verlies dat van
het nettobedrag van de bedrijfsinkomsten mag worden afgetrokken, is alleen
het tijdens het belastbaar tijdperk geleden verlies dat niet wordt gecompenseerd door een overeenstemmende invorderbare schuldvordering. (Art. 44, twede
lid, W.I.B., thans art. 49, tweede lid,
W.I.B. 1992.) (1)

(NOTELE T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F.9S.0071.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 april 1993 door het
Hofvan Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel gesteld als volgt : schending van de artikelen 4S en 44 van het
Wetboek van de lnkomstenbelastingen, in
de versie v66r de coiirdinatie bij Koninklijk Besluit dd. 10 april 1992, bekrachtigd bij Wet van 12 juni 1992, van artikel
(1) Cass., 5 juni 1975 (A. C., 1975, 1059).
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18 van de Wet van 17 juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondernemingen, van artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976 met
betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen, van het beginsel dat het
boekhoudrecht het fiscaal recht beheerst en
van artikel 97 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest beslist dat
de bedrijfsschade geleden in het jaar 1983
die is gedekt door een verzekering, geen
overdraagbaar bedrijfsverlies in de zin van
artikel43 W.I.B. (oud) kan vormen voor het
aanslagjaar 1985, waar zij geen bedrijfslast in de zin van artikel 44 W.I.B. (oud)
vormde voor het aanslagjaar 1984, daar de
bedrijfsschade wordt gecompenseerd door
een vordering op de verzekeraar, zodat een
eventuele bedrijfslast pas vaststaand kan
zijn na de definitieve regeling van de
schade met de verzekeraar, op grond van de
motieven:
"(. .. ) dat inderdaad het eventueel bedrijfsverlies nl. een deel van de schade die niet
door de verzekeraar werd vergoed, pas kan
bepaald worden op het ogenblik van de definitieve vaststelling van de schadevergoeding; dat in casu deze vergoeding nog niet
werd uitgekeerd blijkens de conclusies;
(. .. ) dat eisers weliswaar terecht opmerken dat geen rekening mag gehouden worden met een vergoeding die nog niet door
de verzekeraar is betaald, aangezien ze niet
zeker en vaststaand is, maar dat zulks
naast de kwestie is; dat tegenover de
schade niet de vergoeding staat, maar voorafgaand de schuldvordering op de verzekeraar;
(... ) dat het argument van eisers dat overeenkomstig artikel 18 van de wet van 17
juli 1975 op de boekhouding en de jaarrekening van de ondememingen elk bestanddeel van het vermogen afzonderlijk gewaardeerd wordt, het standpunt van de
administratie, dat bijgetreden wordt, niet
tegenspreekt; dat immers het vernietigde
deel van het patrimonium op nul gebracht
wordt en dat daar tegenover de schuldvordering op de verzekeraar staat; dat alzo
beide elementen van het vermogen afzonderlijk en correct gewaardeerd worden ; ... ",
terwijl, wanneer het Hofvaststelt dat het
volledig door brand vernietigde aktiefbestanddeel overeenkomstig de regels van
voorzichtigheid volledig werd afgeboekt, dat
de bedrijfslast derhalve boekhoudkundig
vaststaat en dat het bedrag ervan blijkens de boekhoudkundige stukken op het
einde van het boekjaar bekend is, het Hof
slechts kan besluiten dat de bedrijfsschade
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voor dat boekjaar een zekere en vaststaande bedrijfslast uitmaakt in de zin van
artikel 44 W.I.B. (oud), dat het principe
noch het bedrag van de bedrijfslast kan afhangen van een nog niet vervulde voorwaarde of enig ander gegeven en dat de in
casu geleden bedrijfsschade aldus aanleiding geeft tot een overdraagbaar bedrijfsverlies in de zin van artikel43 W.I.B. (oud)
voor het volgende boekjaar;
zodat de beslissing van het Hof dat een
als zodanig geboekte bedrijfslast niet zeker en vaststaand is, wegens de compensatie van de bedrijfsschade met de opzichtens de verzekeraar ingestelde vordering,
een voorwaarde aan de Wet toevoegt en aldus niet naar recht is verantwoord, de bedrijfsschade ten onrechte als niet aftrekbaar is beschouwd voor het aanslagjaar
1984 en ten onrechte niet als een overdraagbaar bedrijfsverlies werd aangemerkt
voor het aanslagjaar 1985 (schending van
de artikelen 43 en 44 W.I.B. (oud), van artikel 18 van de Wet van 17 juli 1975, van
artikel 6 van het K.B. van 8 oktober 1976,
van het beginsel dat het boekhoudrecht het
fiscaal recht beheerst en van artikel 97
Grondwet):

Overwegende dat het middel niet
aangeeft hoe en waardoor het arrest
artikel 97 (oud) van de Grondwet
schendt;
Overwegende dat geen algemeen
rechtsbeginsel is het 'beginsel dat het
boekhoudrecht het fiscaal recht beheerst";
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat de eisers een bedrijfsschade
hebben geleden door de vernietiging
van een deel van hun patrimonium en
dat de vergoeding die de verzekeraar
hiervoor aan de eisers moet betalen,
nog niet definitief is vastgesteld of uitgekeerd; dat de appelrechters oordelen dat het eventuele bedrijfsverlies
bestaat in het deel van de schade, dat
niet door de verzekeraar is vergoed, en
dat dit verlies slechts kan vaststaan op
het ogenblik van de definitieve vaststelling van de schadevergoeding;
Overwegende dat, krachtens artikel 44 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), als gedaan of gedragen tijdens het
belastbaar tijdperk worden beschouwd
de uitgaven of las ten die tijdens dat
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tijdperk werkelijk werden betaald of
gedragen, of het karakter van zekere
en vaststaande schulden ofverliezen
hebben verworven en als zodanig werden geboekt;
Dat een verlies slechts een zeker en
vaststaand bedrijfsverlies kan zijn in
zoverre het niet wordt gecompenseerd
door een overeenstemmende invorderbare schuldvordering, zodat als het bedrag van de overeenstemmende
schuldvordering nog niet vaststaat, de
rechter hieruit kan afieiden dat het
bedrijfsverlies nog niet vaststaat;
Dat de wijze waarop respectievelijk de schade en de vordering tot vergoeding van de geleden schade moeten worden geboekt, geen verband
houdt met de vraag of de belastingplichtige zekere en vaststaande verliezen heeft gedragen;
Dat de appelrechters, zonder schending van de artikelen 43 en 44 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), van artikel 18 van de wet
van 17 juli 1975 en van artikel 6 van
het koninklijk besluit van 8 oktober
1976, vermochten te beslissen dat, gelet op een aanspraak op de verzekeraar, het verlies nog niet zeker en
vaststaande was;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
5 mei 1995 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Claeys Bouuaert; mr. V. Dauginet, Antwerpen.
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KAMER-

9 mei 1995

VERZET -

STRAFZAKEN- BUITENGEWONE
TERMIJN VAN VERZET- VERJARING VAN DE
STRAF- BELANG VAN DE VERZETDOENDE
VEROORDEELDE.

Ook wanneer de bij verstek veroordeelde,
van wie blijkt dat hij geen kennis heeft gekregen van de betekening van het verstekvonnis, beweert belang te hebben bij het
aantekenen van verzet, is dat verzet niet
meer ontvankelijk nadat de termijnen van
verjaring van de straf zijn verstreken (1).
(Art. 187, tweede lid, Sv.)
(DAYEKH)
ARREST

(A.R. nr. P.94.1404.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 oktober 1994 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Over het middel, luidende als volgt :
schending van artikel 149 van de Grandwet,
doordat het Hofvan Beroep te Antwerpen in zijn arrest van 21 oktober 1994 het
hager beroep van (eiser) ongegrond heeft
verklaard door te stellen dat (eiser) slechts
verzet heeft aangetekend op 4 maart 1992,
dat inmiddels de ve:rjaring van de strafwas
bereikt, en dat derhalve het beweerde belang bij het aantekenen van het verzet geen
afbreuk doet aan de dwingende toepassingen van de rechtsregel vervat in art. 187
van het Wetboek van Strafvordering,
terwijl (eiser) in uitvoerige conclusies
juist heeft aangetoond dat als ratio legis
van art. 187, lid 2, van het Wetboek van
Strafvordering het ontbrekende belang
moet beschouwd worden; dat (eiser) nujuist
in zijn conclusies heeft aangetoond dat hij
(1) Zie Cass., 22 feb. 1994, A.R. =· P.93.0349.N

(A. C., 1994, nr. 88).
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wel degelijk over het vereist belang beschikt; dat het vonnis van de eerste rechter dan ook in strijd is met de wet, indien
zomaar het verzet van (eiser) onontvankelijk werd verklaard door het enkel verwijzen naar het feit dat de termijnen van verjaring van de strafwaren verstreken; dat
het hof (van beroep) in zijn arrest van 21
oktober 1994 op geen enkel ogenblik heeft
geantwoord op de argumenten dienaangaande door (eiser) ontwikkeld; zodat het
op die wijze de bijzondere motiveringsplicht zoals o.m. vervat in artikel149 van
de Grondwet heeft geschonden :

Overwegende dat het arrest het beroepen vonnis bevestigt waarbij eisers verzet niet ontvankelijk wordt
verklaard om de reden dat het werd
ingesteld nadat de termijnen van verjaring van de strafverstreken zijn, dit
is na het verstrijken van de tijdspanne
binnen dewelke, krachtens artikel187,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, een bij verstek veroordeelde
beklaagde, van wie blijkt dat hij geen
kennis heeft gekregen van de betekening van het verstekvonnis, verzet kan
do en;
Overwegende dat eiser concludeerde
zoals in het middel is vermeld ten betoge dat hij belang kon laten gelden
voor het instellen van verzet en dat
daarom dit rechtsmiddel ontvankelijk is niettegenstaande de bepaling
van artikel 187, tweede lid, van het
Wetboek van Strafvordering;
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desbetreffend, anderzijds, met de redengeving die het bevat de beslissing
dat het verzet niet ontvankelijk is niet
naar recht verantwoordt;
Overwegende dat de appelrechters
releveren dat ''het eventueel door (eiser) beweerde 'belang' bij het aantekenen van het verzet geen afbreuk
doet aan de dwingende toepassing van
de rechtsregel vervat in artikel 187
van het Wetboek van Strafvordering'';
Dat zij met deze redengeving eisers verweer verwerpen, zijn conclusie beantwoorden, en de beslissing
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiser:
Overwegende dat het arrest de zaak
terugwijst naar de eerste rechter "voor
verdere afhandeling van de burgerlijke belangen";

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat artikel 187, tweede lid,
van het Wetboek van Strafvordering
- in zoverre het bepaalt dat de bij
verstek veroordeelde beklaagde, van
wie blijkt dat hij geen kennis heeft gekregen van de betekening van het
verstekvonnis, geen ontvankelijk verzet meer kan instellen nadat de termijnen van ve:rjaring van de strafverstreken zijn - niet van toepassing is
indien de eiser op verzet aantoont dat
hij belang heeft bij het aanwenden van
het rechtsmiddel van verzet;

Dat die beslissing geen eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering en
geen uitspraak doet over een geschil
inzake bevoegdheid;

Overwegende dat hiervan uitgaande
eiser aan het arrest verwijt, enerzijds,
niet te antwoorden op zijn conclusie

9 mei 1995 - 2e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter
- Gelijkluidende conclusie van de h. Bres-

Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
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seleers, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
W. Mertens, Antwerpen.
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(BECKX)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0266.N)

Nr. 228
2e

KAMER -

9

mei

1995

1o STRAF- SAMENLOOP- MEERDAADSE SAMENLOOP VAN EEN MISDAAD MET EEN OF
MEER WANBEDRIJVEN- VEROORDELING TOT
DE OP DE MISDAAD GESTELDE STRAF - GEVOLG T.A.v: DE NOG NIET GEVONNISTE WANBEDRIJVEN.

2° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- BELANG- ONTVANKELIJKHEID.

1 o Wanneer een beklaagde op verschil-

lende tijdstippen misdrijven heeft gepleegd zonder dat hi} onherroepelijk was
veroordeeld voor een van die misdrijven op het ogenblik dat hi} de andere
pleegde; is er samenloop; als hi} wegens
een van die misdrijven, een misdaad, tot
een criminele straf is veroordeeld, kan
voor de wanbedrijven geen straf meer
worden uitgesproken (1). (Art. 61 Sw.)

. 2° Het middel, afgeleid uit schending van
art. 65 (oud) Sw. doordat bij de strafvervolging die heeft geleid tot het bestreden arrest de bij een ander rechtscollege aanhangige strafvervolging had
dienen gevoegd te worden op grand dat
alle vervolgde feiten uiting zijn van een,
zelfde misdadig opzet, is bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk wanneer blijkt
dat voor de nag niet gevonniste feiten met
toepassing van art. 61 Sw. geen straf kan
worden uitgesproken.
(1) Zie Cass., 22 nov. 1948 (A. C., 1948, 569); 22
juli 1968 (ibid., 1968, 1334); 20 okt. 1991, A.R. nr:
9063 (ibid., 1991-92, nr 63); L. DUPONT en R. VERSTRAETEN, Handboek Belgisch Strafrecht, Acco,
1990, nrs. 815, 914; J. VANHOUDT en W. CALEWAERT, Belgisch Strafrecht, Story Scientia, 1976,
deel II, nrs. 1142, 1143, 1167; P.E. TRoussE, Les
principes generaux de Droit Penal positifbelge,
in Les Novelles, Droit penal, I, 2, Larcier, 1962,
nrs. 3215 e.v., 3365; NYPELS en SERVAIS, Le Code
penal belge interprete, deel I, Bruylant, 1896,
nrs. 2 en 3.

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten (nr. 165/bis) op 23 januari 1995, (nr. 169) op 24 januari
1995, (nr. 172) op 27 januari 1995 en
(nr. 173) op 27 januari 1995 door het
HofvanAssisen van de provincie Limburg gewezen;
Gelet op eisers memorie waarvan
een door de gri:ffier van het Hof voor
eensluidend verklaarde kopie aan dit
arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;.
I. Op de voorziening van 2 februari
1995 tegen de beslissingen op de tegen eiser ingestelde strafvordering :

A. bij arrest nr. 165/bis van 23 januari 1995:
Over het tweede middel :
Overwegende dat eiser naar het Hof
van Assisen van de provincie Limburg werd verwezen wegens moordpoging en, bij samenhang, doodsbedreiging, feiten gepleegd op 18 februari
1993; dat het arrest van 27 januari
1995 hem wegens de vermengde feiten veroordeelt tot 20 jaar dwangarbeid;
Overwegende dat eiser de samenvoeging vroeg met de zaak waarin de
Correctionele Rechtbank te Hasselt op
25 augustus 1992 een tussenvonnis
heeft gewezen, en waarin hij werd vervolgd wegens het opzettelijk en met
voorbedachte rade toebrengen van slagen of verwondingen met blijvende arbeidsongeschiktheid, en het dragen
van een verweerwapen zonder wettige reden en zonder vergunning, feiten gepleegd op 20 april 1992;
Overwegende dat het middel aan
het arrest 165bis/95 verwijt dat het geweigerd heeft de samenhang tussen de
beide zaken vast te stellen, of de zaak
te verdagen met het oog op regeling
van rechtsgebied;
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Overwegende dat eiser op 18 februari 1993 niet onherroepelijk was
veroordeeld wegens de gecorrectionaliseerde misdaad en het wanbedrijf gepleegd op 20 april 1992;
Dat er aldus samenloop is van de
misdaad waarvoor eiser tot 20 jaar
dwangarbeid werd veroordeeld, met de
wanbedrijven gepleegd op 20 april
1992;
Dat met toepassing van artikel 61
van het Strafuretboek voor deze wanbedrijven geen straf kan worden uitgesproken;
Overwegende dat het middel bij gebrek aan belang niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten.
9 mei 1995 - 2e kamer- Voorzitter : de
h. D'Haenens, voorzitter- Verslaggever :
de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. M. Spaas en T. Raskin, Hasselt.

Nr. 229

Nr. 229

caat bij het Hof van Cas sa tie (1). (Art.
527bis Sv.)
(GHYSELINCK)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0335.N)

HET HOF; - Gelet op de memorie, verzoekschrift genoemd, strekkende tot regeling van rechtsgebied, op
15 maart 1995 ter gri:ffie van het Hof
ingediend namens Christiane Ghyselinck, burgerlijke partij, door Mr. F.
Moeykens, advocaat bij de balie te
Brugge;
Overwegende dat de memorie is ingediend zonder de ambtelijke medewerking van een advocaat bij het Hof
van Cassatie, mitsdien niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt het verzoek; veroordeelt eiseres in de kosten.
9 mei 1995 - 2e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter
- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
F. Moeykens, Brugge.

Nr. 230
2e
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REGELING VAN RECHTSGEBIED STRAFZAKEN -ALGEMEEN- VORDERING VAN
EEN BURGERLIJKE PARTIJ- MEMORIE ZONDER TUSSENKOMST VAN EEN ADVOCAAT BIJ
HET HOF VAN CASSATIE- ONTVANKELIJKHEID.

In een strafproces is de vordering tot regeling van rechtsgebied van een burgerlijke partij niet ontvankelijk, indien
ze is ingesteld bij een memorie ingediend zonder tussenkomst van een advo-

2e

KAMER -

10 mei 1995

1° ARBITRAGER OF

PREJUDICIELE
VRAAG STRAFZAKEN BEKLAAGDE,
RECHTER-PLAATSVERVANGER- VERLIES VAN
HET VOORDEEL VAN RECHTSPRAAK IN TWEE
INSTANTIES - CASSATIEMIDDEL - VERENIGBAARHEID MET ART. 10 GW.

Noot arrest nr. 229:
(1) Zie Cass., 21 mei 1986, A.R. nr. 5070 (A. C.,
1985-86, nr. 582); R. DECLERCQ, Beginselen
van strafrechtspleging, Kluwer, 1994, 833, nr.
2291.

Nr. 230
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2o SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS - ONVOLLEDIGE AANGIFTEN BIJ DE
R.S.Z. - VEROORDELING TOT BIJDRAGEN,
BIJDRAGEOPSLAGEN EN VERWIJLINTERESTEN
- BURGERRECHTELIJKE MAATREGEL- VERJARING- TERMIJN.

3° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- 'IERMIJNEN- SOCIALE ZEKERHEID- WERKNEMERS- ONVOLLEDIGE AANGIFTEN BIJ DE R.S.Z. - VEROORDELING TOT
BIJDRAGEN, BIJDRAGEOPSLAGEN EN VERWIJLINTERESTEN- BURGERRECHTELIJKE MAATREGEL.

1o Wanneer in een cassatiemiddel wordt

aangevoerd dat art. 479 Sv. de rechtersplaatsvervangers uitsluit van het voordeel van de rechtspraak in twee instanties en aldus een schending inhoudt van
art. 10 Gw. volgens hetwelk de Belgen gelijk zijn voor de wet, is het Hofvan Cassatie ertoe gehouden een prejudiciele
vraag te stellen aan het Arbitragehof (1).
(Art. 26, § 1, Bijzondere Wet Arbitragehof.)

2° en 3° De beslissing waarbij een werkgever wegens onvolledige aangiften bij de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid wordt
veroordeeld om aan die dienst de bij art.
35 Sociale-Zekerheidswet 1969 bepaalde
bijdragen, bijdrageopslagen en verwijlinteresten te betalen, is een burgerrechtelijke maatregel die de met de kennisneming van de strafuordering belaste
strafrechter moet uitspreken, zelfs als de
strafuordering verjaard is, op voorwaarde
- dat die rechtsvordering v66r de verjaring is ingesteld (2).
(URBAIN E.A.)
ARREST

(vertaling)
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A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het arrest van 29 november 1989 :
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen het arrest van 13 juni
1994:
Over het vierde middel :
Overwegende dat het hof van beroep, bij arrest van 29 november 1989,
de eisers had veroordeeld tot een geldboete; dat die veroordeling een eindbeslissing is;
Overwegende dat het hof van beroep bovendien, bij hetzelfde arrest
van 29 november 1989, tegen de eisers een provisionele veroordeling had
uitgesproken ten voordele van de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en
dat het bestreden arrest de door de eisers aan die instelling verschuldigde
bedragen bepaalt;
Overwegende dat de veroordelingen, bedoeld in artikel 35 van de wet
van 27 juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders,
geen straffen maar burgerrechtelijke
maatregelen zijn, die de met de ken-~
nisneming van de strafvordering belaste strafrechter moet bevelen, zelfs
als de strafvotdering verjaard is, op
voorwaarde dat, zoals te dezen, de
strafvordering v66r de ve:tjaring is ingesteld;
Dat het middel faalt naar recht;
C. Op het overige van de voorzieningen:

CAR. nr. P.94.1021.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 29 november 1989 en
13 juni 1994 door het Hof van Beroep
te Bergen gewezen;

(1) Cass., 14 feb. 1995, A.R. nr. P.93.780.N
(A.C., 1995, supra nr. 88).

(2) Zie Cass., 21 jan. 1987, A.R. nr. 5533 (A. C.,
1986-87, nr. 295).

Over het eerste middel :
dverwegende dat krachtens artikel 479 van het Wetboek van Strafvordering, aileen de procureurgen:eraal bevoegd is om de strafvordering in te stellen tegen Min van ae
in die bepaling genoemde personen 'en
hem te laten dagvaarden voor het hof
van beroep; dat hij, op grond van samenhang, ook eventuele daders of medeplichtigen voor het hof van beroep
kan vervolgen;
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Overwegende dat het middel aanvoert dat voomoemde bepaling van het
Wetboek van Strafvordering, die voormelde personen uitsluit van het voordeel van de rechtspraak in twee instanties, een schending inhoudt van
artikel 10 van de Grondwet volgens
hetwelk de Belgen gelijk zijn voor de
wet;
Overwegende dat, wanneer een middel een vraag opwerpt als bepaald bij
artikel26, § 1, van de bijzondere wet
van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, dat Hof, bij wijze van prejudiciele beslissing, uitspraak doet bij wege
van arrest op vragen omtrent, onder
meer, de schending door een wet van
artikel 10 van de Grondwet; dat het
Hof van Cassatie ertoe gehouden is
aan het Arbitragehof de prejudiciele
vraag te stellen, zoals zij nader geformuleerd wordt in het dictum;
Om die redenen, schorst de uitspraak over het eerste middel van de
voorzieningen op tot het Arbitragehof bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak zal hebben gedaan over
de volgende vraag : schendt artikel 4 79
van het Wetboek van Strafvordering
artikel 10 van de Grondwet, doordat
het een beperkte categorie van personen het voordeel van de rechtspraak in
twee instanties ontzegt; verwerpt de
voorzieningen voor het overige; houdt
de kosten aan.
10 mei 1995 - 2" kamer- Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat: mr. E. Roland, Bergen.

Nr. 231
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Nr. 231

De rechter die de wegneming van een wagen door een zoon ten nadele van diens
moeder niet als bedrieglijk beschouwt, of
schoon hij vaststelt dat de zoon gehandeld heeft in afwezigheid en zonder voorkennis van de moeder, wetende dat hij
hierdoor tegen haar wil inging, maakt een
verkeerde toepassing van art. 461, tweede
lid, Sw. (1)
(ROYALE BELGE N.V. T. MEYMAN E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.94.1528.F)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 15 november 1994 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
I. Op de voorziening van eiseres,
vrijwillig tussengekomen partij :

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiseres
wordt veroordeeld in de kosten van het
hoger beroep van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds :
Overwegende dat tussen eiseres en
verweerder geen geding is aangegaan,
maar dat het arrest niettemin eiseres veroordeelt in de kosten van voornoemd Fonds;
Dat de voorziening ontvankelijk is;
Over het middel :
Overwegende dat artikel 461,
tweede lid, van het Strafwetboek het
bedrieglijk wegnemen van andermans
goed voor een kortstondig gebruik gelijkstelt met diefstal;
Overwegende dat die bepaling doelt
op de persoon die een zaak bedrieglijk wegneemt tegen de wil van de eigenaar ervan, dat is met de bewuste
wil die zaak te onttrekken aan het genot van de bezitter met het oog op een
kortstondig gebruik, doch met het oogmerk om de zaak na gebruik terug te
geven;

DIEFSTAL EN AFPERSING -

BEDRIEGLIJKE WEGNEMING VAN ANDERMANS GOED
VOOR EEN KORTSTONDIG GEBRUIK- BEGRIP.

(1) Cass., 31 maart 1992, A.R. nr. 5005 (A. C.,
1991-92, nr. 409).

Nr. 232

HOF VAN CASSATIE

465

Overwegende dat het arrest, op de
in het middel weergegeven gronden,
vaststelt dat eiser "toegegeven heeft
het voertuig van zijn moeder te hebben gebruikt in haar afwezigheid en
zonder haar voorkennis; dat zij niet
zou hebben nagelaten hem 'de huid vol
te schelden', indien zij daarvan op de
hoogte was geweest", en dat hij die
wagen "ontleend" heeft "wel wetende
dat hij hierdoor tegen de wil (van zijn
moeder) inging'';

Nr. 232

Overwegende dat het arrest beslist
dat niet bewezen is dat eiser met bedrieglijk opzet heeft gehandeld, op
grond dat "wegens het vanuit menselijk oogpunt begrijpelijk gevoel van onder hetzelfde dak wonende ouders en
kinderen dat de goederen van ieder
van hen het bezit van allen zijn, het
zedelijk bestanddeel van het misdrijf
diefstal (bedrieglijk opzet) ontbreekt";

1o en 2° Nietig is het vonnis waarin wordt
vermeld dat een persoon is toegevoegd als
griffier, wanneer het proces-verbaal tot
vaststelling dat die persoon, eerstaanwezend opsteller, de bij art. 329 Ger. W. voorgeschreven eed heeft afgelegd,, niet gedagtekend is en niet vermeldt voor welke
terechtzittingen die persoon als griffier is
toegevoegd (1).

Overwegende dat het arrest, door de
beslissing aldus te motiveren, enerzijds, lijdt aan de door eiseres aangevoerde tegenstrijdigheid, anderzijds,
het bij artikel 461, tweede lid, van het
Strafwetboek vereiste begrip bedrieglijk opzet miskent;
Dat, in zoverre, het middel gegrond
is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over de door de verweerders sub 1 tot 3 tegen eiseres
ingestelde civielrechtelijke vorderingen en laatstgenoemde in solidum met
beklaagde veroordeelt in de appelkosten; verwerpt de voorzieningen voor
het overige; veroordeelt de eisers, burgerlijke partijen, in een derde van de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
10 mei 1995- 2e kamer- Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.

2e
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1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN- PERSOON TOEGEVOEGD ALS
GRIFFIER- ONVOLDOENDE VERMELDINGEN.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- STRAFZAKEN - ALGEMEEN - PERSOON TOEGEVOEGD ALS GRIFFIER- ONVOLDOENDE VERMELDINGEN.

(DECALUWE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.0005.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 25 november 1994 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Doornik;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering en op de
door hem tegen verweerster ingestelde
civielrechtelijke vordering :
Over het eerste middel : schending van artikel 329 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis is gewezen in tegenwoordigheid van mevrouw Loiselet, "toegevoegd griffier", en door haar is
ondertekend en dat de terechtzitting van 7
oktober 1994, waarop de debatten plaatsvonden werd bijgewoond door voornoemde
mevrouw Loiselet, die in haar hoedanigheid van "toegevoegd griffier" het procesverbaal van die terechtzitting heeft ondertekend,
terwijl het bij het dossier gevoegde
proces-verbaal dat de vaststelling bevat dat
(1) Cass., lljuni 1980 CA.C., 1979-80, nr. 635).
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mevrouw Paulette Loiselet werd toegevoegd als griffier, niet is gedagtekend en
niet vermeldt voor welke terechtzittingen
zij als griffier is toegevoegd; het Hof dus onmogelijk kan nagaan of mevrouw Loiselet wettig als griffier was toegevoegd voor
de terechtzitting van 7 oktober 1994 en die
van 25 november 1994, waarop het vonnis werd uitgesproken, en of zij, overeenkomstig artikel 329 van het Gerechtelijk
Wetboek, de vereiste eed heeft afgelegd v66r
de terechtzittingen; het vonnis dus nietig
is wegens schending van artikel 329 van
het Gerechtelijk Wetboek :

Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt dat mevrouw Loiselet als griffier is toegevoegd op de terechtzitting van 7 oktober 1994 van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Doornik waarop de
zaak is behandeld in hoger beroep en
op die van 25 november 1994 waarop
het bestreden vonnis is uitgesproken;
Dat een bij het dossier gevoegd
proces-verbaal vermeldt dat mevrouw
Loiselet, eerstaanwezend opsteller, de
bij artikel 329 van het Gerechtelijk
Wetboek voorgeschreven eed heeft afgelegd maar dat voornoemd procesverbaal niet gedagtekend is en niet
vermeldt voor welke terechtzittingen
die persoon toegevoegd werd als griffier; dat het Hof dus onmogelijk kan
nagaan of mevrouw Loiselet wettig de
vereiste eed heeft afgelegd v66r de terechtzittingen waarvoor zij is toegevoegd;
Dat het vonnis dus nietig is wegens
schending van artikel 329 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissing op de tegen hem ingestelde
civielrechtelijke vordering die uit eerstgenoemde beslissing voortvloeit;

Nr. 233

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede middel, dat niet tot ruimere
cassatie kan leiden, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
laat de kosten van de voorziening ten
laste van de Staat; verwijst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Bergen, zitting houdende in hoger beroep.
10 mei 1995- 2e kamer- Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Bruyn.

Nr. 233
1e KAMER -

11 mei 1995

1o BESLAG- BEWAREND BESLAG- BEWAREND BESLAG ONDER DERDEN- REKENING
GEOPEND OP NAAM VAN EEN DERDE- SIMULATIE - BESLAGREC.HTER- BEVOEGDHEID.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE, PERSOONLIJKE)- BESLAGRECHTER- BEWAREND
BESLAG ONDER DERDEN- REKENING GEOPEND OP NAAM VAN EEN DERDE- SIMULATIE.

1o en 2° Hoewel uitvoerend be slag onder
derden, in de regel, alleen ten laste van de
schuldenaar en niet van een derde kan
worden gelegd, is zulks bij simulatie niet
het geval; daaruit volgt dat de schuldeiser, wanneer hij aantoont dat de werkelijke houder van een ten name van een
andere rechtspersoon geopende rekening
zijn schuldenaar is, bewarend beslag op
die rekening kan leggen ten laste van zijn
schuldenaar; in dat geval staat het aan
de beslagrechter om, binnen de bij art.
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1489, tweede lid, Ger. W. opgelegde grenzen na te gaan of de voorwaarden betreffende de toestemming tot of de handhaving van een bewarend beslag onder
derden vervuld zijn (1). (Artt. 1395 en
1489 Ger.W.)
(FAILLISSEMENT BAITELMAL N.V. T. ELABBAR EA.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.93.0315.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 mei 1993 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 569, 5·, 602, 1 ·, 1068, 1395, 1413,
1415, 1445, 1447 en 1489 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest de beschikking van 11
oktober 1988 intrekt in zoverre de toestemming om ten laste van de eerste verweerder bewarend beslag onder derden te leggen betrekking heeft op de rekeningen nr.
177-7506052-62 en nr. 177-7606001-06 die
bij de Banco central zijn geopend, eiser opdraagt het beslag op te heffen in zoverre
het betrekking heeft op een goed dat eigendom is van de tweede verweerster of
van de derde verweerder, en bij gebreke
daarvan, van rechtswege de ophe:ffing van
het beslag in die mate beveelt, op grond :
"dat zelfs als die schuld van de eerste (verweerder) een schuld van de twee laatste
(verweerders) was, die partijen onafhankelijke rechtspersonen naar buitenlands
recht zijn; ( ... ) dat de beslagrechter binnen het bestek van dit geschil niet bevoegd
was om uitspraak te doen over simulatie of
bedrog waardoor laatstgenoemde partijen
niet zouden bestaan of nietig zouden zijn,
en bijgevolg evenmin bevoegd was om te
oordelen dat zij niet de werkelijke eigenaars waren van de in beslag genomen rekeningen die, en dat wordt niet betwist, in
hun naam waren geopend; dat het beslag,
nu het aileen gelegd kan worden op de goederen van de eerste (verweerder), de enige
partij ten laste waarvan toestemming voor
het beslag was gegeven, nietig is in zoverre op goederen die eigendom zijn van de
twee laatste (verweerders) beslag is gelegd",
(1) Zie G. DE LEVAL, Traite des saisies, nr. 137,
C., biz. 271; A.P.R., E. DIRIX en K. BROECKX, Beslag, nr. 28, biz. 20.
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terwijl aile vorderingen betreffende bewarende beslagen voor de beslagrechter
worden gebracht; die rechter bijg'evolg bevoegd is om daarvan kennis te nemen en
het inzonderheid aileen aan hem staat de
geschillen te beslechten betreffende de procedure van het bewarend beslag; het staat
aan de beslagrechter, binnen de grenzen
van zijn bevoegdheid, alle tussengeschillen
te beslechten die in de loop van het geding ontstaan en waarvan de oplossing vereist is om uitspraak te kunnen doen over de
hem voorgelegde vordering; de beslagrechter aldus, om zijn beslissing te verantwoorden, zonder de grond van de zaak te
treffen noch de bodemrechter te binden, de
rechten van de partijen en de belangen die
in het geding zijn, moet onderzoeken; de
beslagrechter aldus binnen zijn
bevoegdheidssfeer optreedt wanneer hij een
bewarend beslag toestaat, handhaaft of opheft en zulks binnen het beperkte kader
van de bij hem aanhangig gemaakte spoedeisende procedure, zonder dat hij daarbij
een beslissing tot aanwijzing of vestiging
van rechten uitspreekt; de beslagrechter
bijgevolg, wanneer hem dat uitdrukkelijk
wordt gevraagd, kan en mag onderzoeken of, inzonderheid wegens bedrog of ongeoorloofde simulatie, de goederen die in
handen zijn van ogenschijnlijk onderscheiden rechtspersonen door die personen niet
in bezit worden gehouden aileen tot voordeel van de werkelijke eigenaar, die overigens schuldenaar van de beslagleggende
schuldeiser is; zodat het Hofvan Beroep te
Brussel, door te beslissen dat de beslagrechter niet bevoegd was om, althans ogenschijnlijk, kennis te nemen van de eigendom van de bedragen waarop bewarend
beslag is gelegd op de rekeningen bij de
Banco central, op naam van de tweede en
derde verweerder, zonder enige verantwoording de omvang beperkt van de opdracht van de beslagrechter en van zijn opdracht als appelrechter van de beslagrechter, en deswege aile in het middel
aangewezen wetsbepalingen schendt :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat aileen ten laste van de eerste verweerder toestemming tot het
leggen van beslag is gegeven, dat de
rekeningen nr. 177-7 506052-62 en
177-7606001-06 werden geopend op
naam van de tweede verweerster en de
derde verweerder, rechtspersonen naar
vreemd recht, en onafhankelijk van de
eerste verweerder, en dat eiser, die
daartoe de mogelijkheid had, niet de
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toestemming heeft gevraagd om beslag te leggen ten laste van die tweede
en derde verweerder; dat het oordeelt
dat het beslag alleen maar kan worden gelegd op de goederen van de partij waartegen het is gevraagd en toegestaan;
Overwegende dat naar luid van artikel 1395 van het Gerechtelijk Wethoek alle vorderingen betreffende bewarende beslagen en middelen tot
tenuitvoerlegging voor de beslagrechter worden gebracht; dat, ingevolge artikel 1489 van hetzelfde wethoek, alleen de beslagrechter bevoegd
is om de geschillen over de regelmatigheid van de rechtspleging in bewarend beslag te beslechten;
Dat uit die bepalingen volgt dat de
bevoegdheid van de beslagrechter om
de geschillen betreffende bewarende
beslagen te beslechten dermate omvangrijk is dat elke uitzondering
daarop uitdrukkelijk bepaald en strikt
begrepen moet worden; dat artikel
1489, tweede lid, aldus de bevoegdheid van de rechter beperkt door hem
te verbieden om bij beschikking over
het hem voorgelegde geschil ten
gronde te beslissen; dat die rechter
evenwel, nu hij kennis dient te nemen van de incidentele geschillen van
beslagprocedure, die moeten worden
beslecht om uitspraak te kunnen doen
over de bij hem aanhangig gemaakte
vordering, de door de partijen aangevoerde rechten noodzakelijk aan een
voorlopig en beperkt onderzoek moet
onderwerpen, en bijgevolg, op summiere wijze kennis dient te nemen van
het bodemgeschil, zonder evenwel de
bodemrechter te binden;
Dat, bijgevolg, hoewel het beslag, in
de regel, alleen ten laste van de schuldenaar en niet van derden kan worden gelegd, zulks bij simulatie niet het
geval is; dat daaruit volgt dat de
schuldeiser, wanneer hij aantoont, zoals ten deze, dat de werkelijke houder van de ten name van een andere
rechtspersoon geopende rekening, zijn
schuldenaar is, bewarend beslag kan
leggen op die rekening ten laste van
zijn schuldenaar; dat het in dat ge-
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val aan de beslagrechter staat om, binnen de door het gemeen recht vastgelegde grenzen, na te gaan of de
voorwaarden betreffende de toestemming tot of de handhaving van een bewarend beslag onder derden vervuld
zijn;
Overwegende dat het hof van beroep, bijgevolg, door te oordelen dat de
beslagrechter niet bevoegd was om
kennis te nemen van een tussengeschil
in de procedure, dat hem regelmatig
was overgelegd, en door te weigeren
om, binnen de perken van zijn bevoegdheid en zonder de bodemrechter
te binden, dat litigieuze geschil te beslechten, zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; verklaart het arrest
bindend voor de naamloze vennootschap Banco Central Hispano Americano en voor Delahaye Philippe; beveelt dat van dit arrl;lst melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; houdt de kosten
aan en laat de beslissing daaromtrent
aan de feitenrechter over; verwijst de
zaak naar het Hofvan Beroep te Luik.
11 mei 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de
h. Sace, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Geinger en Kirkpatrick.
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De artt. 11, r, en 12, § 1, 2·, en § 2, W.I.B.
(1964) worden door de rechter geschonden wanneer hij beslist dat het maatschappelijk kapitaal van een vennootschap op aandelen, dat ingevolge een
regelmatige beslissing tot vermindering
van dat kapitaal werd terugbetaald, niet
kan worden beschouwd als werkelijk gestort kapitaal, in de zin van voormeld art.
12, § 2, en dat de terugbetaling van dat
kapitaal bijgevolg als een dividend wordt
aangemerkt, voor zover het aldus terugbetaalde kapitaal wordt samengesteld
door de inbreng, in natura, bij wege van
fusie, van heel het maatschappelijk vermogen van een vooraf opgeslorpte vennootschap, en voor zover dat maatschappelijk vermogen bestond uit van belasting
vrijgestelde meerwaarden waarvan nooit
belasting is geheven (1).
(FINNCONTAGT N.V:
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V: FINANCIEN)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.94.0012.F))

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 november 1993 op
verwijzing gewezen door het Hofvan
Beroep te Luik;
Gelet op de arresten van het Hof
van 10 december 1992 (2);
(1) Het geannoteerde arrest zegt dat art. 124,
§ 3, W.I.B. (1964) volgens hetwelk, in de daarin
bedoelde gevallen, het maatschappelijk kapitaal bij de opslorpende vennootschap bij latere
verdeling van het maatschappelijk vermogen
moet worden bepaald alsof de fusie niet heeft
plaatsgevonden, te dezen niet toepasselijk is, aangezien het gaat om een kapitaalsvermindering
door gedeeltelijke terugbetaling van aandelen. Zodoende herinnert het Hof aan,de rechtsleer die
het heeft gehanteerd in zijn vroeger, tussen dezelfde partijen gewezen arrest d.d. 10 dec. 1992.
Er dient op gewezen dat de wet van 6 aug. 1993
houdende fiscale bepalingen inzake fusie en splitsing van vennootschappen de gegevens van het
vraagstuk heeft gewijzigd. Die wet heeft art. 212
W.I.B. 1992 gewijzigd, welk artikel124, § 3, van
het wetboek 1964 verving. Art. 212 bepaalt thans,
algemener, dat in geval van fusie met vrijstelling van vennootschapsbelasting, overeenkomstig art. 211, het gestorte kapitaal van de opslorpende vennootschap wordt bepaald alsof de
fusie niet heeft plaatsgevonden.
(2) A.R. nr. F.1210.F (A.C., 1991-92, nr. 784).
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Over het middel : schending van de artikelen 11, 1·, 12, § 1, inzonderheid 2·, en
§ 2, 126, inzonderheid lid 2 en 3, c, en 164,
1·, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen (koninklijk besluit tot coordinatie van 26 februari 1964, gewijzigd, wat artikel 126 betreft, bij de wet van 28
december 1983),
doordat, op de conclusie waarin eiseres
uiteenzette en aanvoerde : a. " Het kapitaal van de vennootschap (eiseres) is bij ...
akte van 29 september 1978, door inbreng
van heel het maatschappelijk vermogen van
de n.v. Blanca, van 1.250.000 frank op
11.250.000 frank gebracht, in het kader van
een opslorping van die vennootschap met
vrijstelling van belasting overeenkomstig
artikel124 van voormeld wetboek" (concl.,
nr. 7). b. "Door een buitengewone algemene vergadering van 23 maart 1983, in
aanwezigheid van een notaris, is het kapitaal van (eiseres), dat toen 11.250.000
frank bedroeg, met 6.800.200 frank tot
4.449.800 frank verminderd, door terugbetaling, voor elk der 550 aandelen, van
12.364 frank ... "(concl., nr. 9). c. "Zij (die
kapitaalsvermindering) viel, wat de belasting betreft, onder toepassing van artikel12
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen.
Dat artikel geeft de omschrijving van 'de
inkomsten van aandelen of delen, hoe dan
ook genaamd... ten laste van burgerlijke of
handelsvennootschappen op aandelen,
waarvan de maatschappelijke zetel of de
voornaamste bestuursinrichting in Belgie
gevestigd is', van welke inkomsten sprake
is in artikelll, r. Luidens artikel12, § 1,
omvatten die inkomsten : ... '2• de gehele of
gedeeltelijke terugbetalingen van maatschappelijk kapitaal, anders uitgekeerd dan
ter uitvoering van een regelmatige beslissing tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, getroffen overeenkomstig de
voorschriften van artikel 72 van de bij koninklijk besluit van 30 november 1935 gecoordineerde wetten op de Handelsvennootschappen'. Volgens § 2 van voormeld
artikel wordt 'voor de toepassing van§ 1,
2·, de opneming in het maatschappelijk kapitaal van (andere) winsten (dan uitgekeerde winsten die hun eigen fiscaal regime hebben ondergaan) niet als een
werkelijke starting van dat kapitaal beschouwd'. Afgezien van het zinsdeel dat
door (eiseres) tussen haakjes is geplaatst
(dat betrekking heeft op een ander geval
dan het onderhavige : wat dat ander geval betreft, zie Com. LB. art. 12/10), blijkt
uit die § 2 dat, al is de vermindering .van
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het maatschappelijk kapitaal, overeenkomstig artikel 72 van de Handelsvennootschappenwet, regelmatig beslist, de
gedeeltelijke terugbetaling van het maatschappelijk kapitaal van een naamloze vennootschap, wat de belasting betreft, moet
worden beschouwd, als zijnde 'anders uitgekeerd dan ter uitvoering van een beslissing tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal', in zoverre die vermindering
wordt toegerekend op het kapitaal na opneming van de winsten, nu zodanige opneming , volgens artikel 12, § 2, 'niet als
een werkelijke starting van dat kapitaal
wordt beschouwd'. Wanneer, zoals te dezen, het maatschappelijk kapitaal ten dele
is samengesteld door opneming van gereserveerde winsten, wordt aangenomen dat
de algemene vergadering, als zij beslist het
kapitaal te verminderen, in een bijzondere beslissing, kan zeggen dat de vermindering bij voorrang op het werkelijk gestorte kapitaal zal geschieden" (concl., nr.
9). "Doch, door een nalatigheid van de notaris staat die clausule niet in de akte, hoe~
wel zulks gewoonlijk wordt gedaan, zodat het bestuur de kapitaalsvermindering
naar evenredigheid mag toerekenen op het
werkelijk gestorte kapitaal en op het door
opneming van winsten samengestelde kapitaal (Com. LB., art. 12/14, in fine) : dat
punt wordt niet betwist" (concl., nr. 10). d.
"In zijn bericht van wijziging van 13 november 1985 (stuk B1 23), meent de controleur- die daarin wordt bijgetreden in
de beslissing van 1987 - dat op de
kapitaalsvermindering toepassing kan worden gemaakt van artikel 124, § 3, van het
Wetboek van de lnkomstenbelastingen, luidens hetwelk, ingeval de opslorping van een
vennootschap geschiedt met het oog op vrijstelling van belasting, 'het maatschappelijk kapitaal dat in aanmerking komt bij latere verdeling van het maatschappelijk
vermogen' van de opslorpende vennootschap 'wordt bepaald alsof de fusie oo· niet
had plaatsgevonden'. Daardoor besloot de
controleur, bij toepassing van artikel12 van
het voormeld wetboek, dat het door (eiseres) gestorte kapitaal hierop neerkwam:
Frank
- in geld gestort oorspronkelijk kapitaal................................................... 1.000.000
- werkelijk gestort kapitaal van
Blanca, v66r de opslorping in 1978 .. 2.250.000
TOTAAL :
3.250.000

Hij heeft dus toepassing gemaakt van de
evenredigheidsregel, zodat, naar zijn mening, de kapitaalsvermindering diende te
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worden toegerekend op het werkelijk gestorte kapitaal van de verzoekende partij, namelijk: 3.250.000 X 6.800.200/
11.250.000 = 1.964.502 frank. Als gevolg
hiervan meent de controleur in zijn bericht van wijziging van 13 november 1985
(stuk B1 23), dat het bedrag van de terugbetaling van 6.800.200 frank boven dat van
1.964.502 frank, te weten 4.835.698 frank,'
moet worden beschouwd als een netto uitgekeerd dividend"' (concl., nr. 11). e. De oplossing van de beide geschillen waarvan het
eerste betrekking heeft op de roerende voorheffing op het gedeelte van de kapitaalsvermindering van 23 maart 1983 dat als dividend moet worden beschouwd, het tweede
op tarief van de vennootschapsbelasting
over het aanslagjaar 1985, "hangt afvan
het antwoord op een enkele vraag : hoe
groot is het bedrag van het werkelijk gestort kapitaal van (eiseres) waarmee rekening wordt gehouden voor de toepassing van artikel12 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen op de kapitaalsvermindering in 1983 ?... Voor de toepassing van artikel12, moest het werkelijk gestort kapitaal worden vastgesteld als volgt :
Frank
- inbrengen in specie bij de oprichting van (eiseres)...................
- inbreng in natura van heel het
maatschappelijk vermogen van
Blanca op 29 september 1978.....
TOTAAL :

1.000.000

10.000.000
11.000.000"

(concl., nr. 17). f. "Maar, krachtens artikel 124, § 3, van het Wetboek, wanneer een
vennootschap een andere opslorpt met vrijstelling van belasting, 'worden de bij de opslorpende 00. in aanmerking te nemen afschrijvingen, minderwaarden of meerwaarden op de bij (haar) ingebrachte
bestanddelen, zomede het maatschappelijk kapitaal dat in aanmerking komt bij latere verdeling van het maatschappelijk vermogen van (die) vennootschap, bepaald
alsof de fusieoo. niet had plaatsgevonden'. oo•
Die bepaling wijkt af van het gemeen recht.
Volgens het gemeen recht bepaalt een vennootschap haar afschrijvingen, meerwaarden en minderwaarden met inachtneming van de aanscha:ffingswaarde van de
goederen (zie, inzake afschrijvingen, artikel 48, eerste lid, van het Wetboek van de
lnkomstenbelastingen) en, wanneer de goederen zijn verkregen door inbreng in natura (zoals de inbreng van heel het maatschappelijk vermogen van een andere
vennootschap), is de aanschaffingswaarde
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van de ingebrachte goederen de 'inbrengwaarde', die overeenstemt met 'de bedongen waarde van de inbrengen' (zie koninklijk besluit van 8 oktober 1976 met
betrekking tot de jaarrekeningen, gewijzigd bij koninklijk besluit van 18 september 1983, art. 23). Evenzo, is, volgens het
gemeen recht, ingeval de opslorpende vennootschap later wordt vereffend, in haar
werkelijk gestort kapitaal, in de zin van artikel118 van het Wetboek, begrepen het als
tegenprestatie voor de inbrengen in natura samengestelde kapitaal, zoals de inbreng van het volledig maatschappelijk vermogen van de opgeslorpte vennootschap.
Die gemeenrechtelijke regels zijn van toepassing wanneer de opslorping wordt belast overeenkomstig artikel 123, § 1, 1°.
Wanneer daarentegen, overeenkomstig artikel 124, § 1, de opslorping van belasting wordt vrijgesteld, wijkt artikel 124, §
3, van het gemeen recht af, in de erin bedoelde aangelegenheden, teneinde te vermijden dat bij opslorping een fiscaal voordeel wordt verkregen. Die bepaling wijkt af
van het gemeen recht en moet dus eng worden uitgelegd ... Artikel124, § 3, dat doelt
op de verdeling van het maatschappelijk
vermogen van de opslorpende vennootschap, mag dus niet worden uitgebreid tot
een vermindering van het kapitaal van
deze vennootschap door gedeeltelijke terugbetaling van aandelen" (concl., nrs. 18
en 19), het hofvan beroep, na voeging van
de beide zaken wegens samenhang, de beroepen van eiseres afWijst, op grond: 1. "dat
de beide beslissingen van de directeur betrekking hebben op hetzelfde punt, te weten het fiscaal stelsel van een kapitaalsvermindering door gedeeltelijke terugbetaling aan de aandeelhouders van een
naamloze vennootschap; ... dat niet wordt
betwist dat die aangelegenheid destijds onder de toepassing viel van artikel 12, § 1,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; (. .. ) dat het bestuur ten onrechte bovendien te dezen toepassing heeft willen
maken van artikel124, § 3, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen; ... dat
het hof (van beroep) evenwel dient na te
gaan of de manier waarop is pepaald welk
kapitaal werkelijk is gestort en waarmee
het bestuur rekening heeft gehouden, niet
regelmatig zou zijn gebeurd op de enkele
basis van voormeld artikel12 ... ; 2. dat de
beperking in de vorenbedoelde tussenzin (in
de in dit middel, supra c. weergegeven passage van eiseresses conclusie) niet te vinden is in de wettekst waarin dat onderscheid niet wordt gemaakt; dat Professor
Kirkpatrick in zijn hoek 'L'imposition des
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revenus des societes belges par actions', dat
onderscheid evenmin maakt, vermits hij
schrijft (nr. 144): (. .. ) 'L'incorporation au capital social de benefices, autres que ceux
distribues ayant subi leur regime fiscal
propre, n'est pas consideree comme une
liberation effective de ce capital (Code, art.
12, § 2). Il y a incorporation au capital de
benefices distribues ayant subi leur regime fiscal propre lorsque la societe distribue un dividende tout en permettant ou
en imposant aux actionnaires d'affecter
celui-ci ala liberation de leurs actions': (. .. )
3. dat, nu er in geen clausule van de akte
sprake is van toerekening (van de
kapitaalsvermindering), dient men zich af
te vragen of, zoals (eiseres) beweert, de inbreng in natura van heel het maatschappelijk vermogen van de vennootschap
Blanca die in 1978 aanleiding heeft gegeven tot de opslorping van laatstgenoemde
vennootschap (met terzelfdertijd een
kapitaalsvermeerdering), kan worden beschouwd als een werkelijk gestort kapitaal; (. .. ) dat, zo al het bestuur heeft aangenomen dat die vennootschap (Blanca)
beschikte over een door de aandeelhouders werkelijk gestort kapitaal van
2.250.000 frank, het echter opmerkt dat het
grootste gedeelte van haar netto-actief bestand uit een uitgedrukte, maar niet te
gelde gemaakte onroerende meerwaarde en
uit een meerwaarde wegens onteigening,
namelijk vrijgestelde meerwaarden waarvan nooit belasting werd geheven, vermits voormelde fusie Finncontact-Blanco
met vrijstelling van belasting heeft plaatsgevonden; (. .. ) 4. datE. De Baenst inverband met de berekeningswijze waarvan in
zodanig gevJtl toepassing wordt gemaakt,
het volgende schrijft (op.cit., p. 28) : 'Il convient par consequent, lorsque le capital est
forme, d'une part, de capital effectivement
libere par les actionnaires, et d'autre part,
d'une incorporation de benefices ou reserves n'ayant pas subi le regime des benefices distribues, de determiner, lorsque le
remboursement n'a pas ete impute specialement sur l'une des composantes de ce capital, la partie imposable du remboursement. Lorsque !'imputation est faite dans
l'acte de reduction, c'est en effet de cette imputation qu'il importe de tenir compte.
Lorsque tel n'est pas le cas, la partie imposable du remboursement se determinera en ayant egard a la proportion existant entre ces diverses composantes et le
capital total, c'est-a-dire que la somme attribuee a l'actionnaire constituera dans son
chefun revenu d'actions imposable dans la
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mesure oil., proportionnellement, elle comporte cette partie du capital forme par ces
benefices, reserves ou plus-values n'ayant
pas encore subi l'impot de distribution'; (... )
5. dat het hof (van beroep) te dezen vaststelt, enerzijds, dat de litigieuze terugbetaling inderdaad te dezen betrekking heeft
op zodanige wins ten, reserves of meerwaarden die niet kunnen worden
beschouwd als werkelijk gestort kapitaal
en, anderzijds, dat het bestuur van de toepasselijke evenredigheidsregel gebruik heeft
gemaakt; (... ) dat (eiseres) zich tevergeefs
wil beroepen op de fusie om te betogen dat
het gestorte kapitaal, in de zin van artikel12, louter het kapitaal was dat de.aandeelhouders in specie of door inbreng in natura hebben gestort, buiten het door
opneming van winsten gevormde kapitaal, daar moet worden geoordeeld dat valgens voormeld artikel er van werkelijk gestort kapitaal enkel sprake kan zijn, als de
bewuste bedragen hun eigen fiscaal regime hebben ondergaan, dat wil zeggen
door inning van de roerende voorheffing (J.
Kirkpatrick, ibid., noot 14), quod non in
casu; 6. dat eruit volgt dat het beroep, op
de voet zelf van voormeld artikel 12, niet
gegrond is ten opzichte noch van de vennnootschapsbelasting, noch van de roerende voorheffing (behoudens wat betreft
artikel 172 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen waarbij de bevoegdheid van het hof van beroep niet te pas
komt), ongeacht de motivering van de beroepen beslissingen",
terwijl, A. Krachtens artikel12 van voormeld wetboek, wanneer een naamloze vennootschap haar kapitaal terugbet'aalt ingevolge een regelmatige beslissing tot
vermindering van het maatschappelijk kapitaal, wordt die terugbetaling niet als een
dividend beschouwd voor zover het dividend wordt toegerekend op het gestort kapitaal, in de zin van § 2; krachtens voormelde § 2, wordt de opneming in het
kapitaal van gereserveerde winsten - in
tegenstelling met "uitgekeerde winsten die
hun eigen fiscaal regime hebben ondergaan"' - "niet als een werkelijke starting van dat kapitaal beschouwd"; waar in
artikel 12, § 2, sprake is van de opneming
in het maatschappelijk kapitaal van winsten, wordt daaronder vanzelfsprekend verstaan : "winsten van de vennootschap wier
kapitaal het voorwerp is van terugbetaling, als bedoeld in artikel12, § 1, 2"'; wanneer een naamloze vennootschap een deel
van haar kapitaal ter uitvoering van een
regelmatige beslissing tot vermindering van
het maatschappelijk kapitaal terugbe-

Nr. 234

taalt, die terugbetaling bijgevolg geen verdeling van dividenden is waarvan overeenkomstig de artikelen 11,1", 12, § 1, 2°, en§
2, en 164, 1", van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen roerende voorheffing
wordt geheven, voor zover zij wordt toegerekend op het kapitaal dat is gevormd door
- in specie of in natura - werkelijk gestorte inbrengen, en niet door de opneming in het kapitaal van gereserveerde
winsten van de vennootschap die haar kapitaal terugbetaalt; wanneer, zoals te dezen, het kapitaal van een vennootschap
door inbreng van heel het maatschappelijk vermogen van een andere vennootschap werd vermeerderd, het bedrag van
die kapitaalsvermeerdering integraal het
door inbreng in natura gevormde kapitaal en derhalve, - als men zich aan artikel 12 van het wetboek houdt, zoals het
arrest doet -, gestort kapitaal van de opslorpende vennootschap is; het niet anders aan te merken valt dan krachtens een
wettelijke bepaling volgens welke het kapitaal van de opslorpende vennootschap
moet worden vastgesteld alsof de opslorping niet had plaatsgevonden; artikel124,
§ 3, van het wetboek zodanige regeling
voorschrijft in geval van een van belasting vrijgestelde opslorping, maar het arrest uitdrukkelijk erkent dat die bepaling geen toepassing vindt in geval van
vermindering van het kapitaal van de opslorpende vennootschap door gedeeltelijke terugbetaling van aandelen (supra 1,
weergegeven reden); B. te dezen, het arrest, zonder dat wordt ontkend dat het
maatschappelijk kapitaal van eiseres, bij
akte van 29 september 1978, van 1.250.000
frank tot 11.250.000 frank is verhoogd door
inbreng van heel bet maatscbappelijk vermogen van de vennootschap Blanca, in het
kader van een opslorping van laatstgenoemde vennootschap, zijn beslissing hierop
steunt dat die kapitaalsvermeerdering door
inbreng in natura (supra 3 aangehaalde reden) niet kan worden "beschouwd als een
werkelijke starting" van het kapitaal van
eiseres, in de zin van artikel 12, § 2, van
het wetboek, dan ten belope van het door
de opgeslorpte vennootschap Blanca gestorte kapitaal, namelijk 2.250.000 frank;
overigens, volgens de redenen van bet arrest (supra 3 en 5 aangebaald), de
kapitaalsvermeerdering van eiseres door inbreng van heel het maatschappelijk vermogen van de vennootschap Blanca, in de
zin van voormeld artikel 12, § 2, bestaat in
de opneming in het kapitaal van eiseres
van winsten van de vennootschap Blanca,
welke winsten, volgens het arrest, bestaan
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uit meerwaarden die voor de vennootschap
Blanca van vennootschapsbelasting waren vrijgesteld en waarvan bij de opslorping geen belasting was geheven, omdat die
opslorping heeft plaatsgevonden met vrijstelling van belasting; C. het arrest, doordat het aldus rekening houdt met de fiscale toestand van de opgeslorpte vennootschap om te beslissen dat de
kapitaalsvermeerdering van eiseres door inbreng van heel het maatschappelijk vermogen van laatstgenoemde vennootschap,
geen werkelijke starting van het kapitaal
van eiseres is, in de zin van artikel12, § 2,
tenzij ten belope van het gestorte kapitaal van de opgeslorpte vennootschap, de
artikelen 11, 1°, en 12, § 1, 2°, en§ 2, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt; het arrest, doordat het op die
grondslag het gedeelte vaststelt van het
door eiseres in 1983 terugbetaalde kapitaal, namelijk een verdeling van dividenden waarvan roerende voorheffing wordt
geheven, bovendien oak artikel164, r, van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen schendt; het arrest, doordat het op diezelfde grondslag het tarief van de
vennootschapsbelasting over het belastingjaar 1985, met toepassing van artikel 126,
derde lid, c, van voormeld wetboek , vaststelt, dan derhalve oak artikel 126, lid 2 en
3, c, van dat wetboek schendt :
Overwegende dat artikel 12 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals het destijds van kracht was,
bepaalt dat de in artikelll,r bedoelde
inkomsten van aandelen of daarmee
gelijkgestelde delen omvatten : § 1 (. .. )
2° : de gehele of gedeeltelijke terugbetalingen van maatschappelijk kapitaal, anders uitgekeerd dan ter uitvoering van een regelmatige beslissing
tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal, getroffen overeenkomstig de voorschriften van artikel 72
van de bij koninklijk besluit van 30 november 1935 gecoordineerde wetten op
de Handelsvennootschappen, onder het
in paragraaf 2 ervan bedoelde voorbehoud dat, voor de toepassing van §
1, 2°, de opneming in het maatschappelijk kapitaal van andere winsten dan uitgekeerde winsten die
hun eigen fiscaal regime hebben
ondergaan, niet wordt beschouwd
als een werkelijke starting van dat
kapitaal;
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Dat uit die wetsbepalingen volgt dat
wanneer een vennootschap op aandelen haar maatschappelijk kapitaal terugbetaalt ingevolge een regelmatige beslissing tot vermindering van
dat kapitaal, de terugbetaling niet als
een dividend wordt aangemerkt, voor
zover het wordt toegerekend op het gestort kapitaal, in de zin van § 2;
Overwegende dat het geschil betrekking heeft op de vraag of de inbreng in natura van heel het maatschappelijk vermogen van de door
eiseres opgeslorpte vennootschap
Blanca, kan worden beschouwd als
werkelijk gestort kapitaal;
Dat het arrest vaststelt dat het
grootste gedeelte van dat maatschappelijk vermogen hestand uit een uitgedrukt, maar niet te gelde gemaakte
onroerende meerwaarde en uit een
meerwaarde wegens onteigening, dit
zijn van belasting vrijgestelde meerwaarden waarvan nooit belasting is
geheven;
Overwegende dat de opslorping door
eiseres van heel het maatschappelijk
vermogen van een andere vennootschap niet neerkomt op een opneming
van haar eigen winsten in haar maatschappelijk kapitaal;
Overwegende dat artikel 124, § 3,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, volgens hetwelk, in de
daarin bedoelde gevallen, het maatschappelijk kapitaal bij de opslorpende
vennootschap bij latere verdeling van
het maatschappelijk vermogen nioet
worden bepaald alsof de fusie niet
heeft plaatsgevonden te dezen niet van
toepassing is, aangezien het gaat om
een kapitaalsvermindering door gedeeltelijke terugbetaling van aandelen;
Dat zo al de opslorpende vennootschap de algemene rechtverkrijgende
is van de opgeslorpte vennootschap, zij
niettemin een andere belastingschuldige is die, in de regel, aan een
eigen belastingstelsel onderworpen is;
Dat dus niet behoeft te worden onderzocht of, bij de opgeslorpte vennootschap, van het betwiste gedeelte
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van het maatschappelijk kapitaal 'belasting is geheven";
Dat het arrest, doordat het beslist
dat de betwiste terugbetaling ten dele
betrekking heeft op winsten, reserves of meerwaarden die niet als werkelijk gestort kapitaal kunnen worden beschouwd, de door eiseres
aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep
te Bergen.
11 mei 1995 - 1• kamer - Voorzitter : de
h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Kirkpatrick en De Bruyn.

Nr. 235

GIE - BEWIJS - BETEKENING AAN DE IN BELGTE GEKOZEN WOONPLAATS -AMBTSHALVE
OPGEWORPEN MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.

3o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- EXPLOOT- CASSATIEBEROEPBURGERLIJKE ZAKEN - VORMEN- TE VOEGEN STUKKEN (BIJ CASSATIEBEROEP OF MEMORIE) - CASSATIEVERZOEKSCHRIFT- VERWEERDER- WOONPLAATS- WOONPLAATS IN
HET BUITENLAND- KEUZE VAN WOONPLAATS
- KEUZE VAN WOONPLAATS IN BELGIE- BEWIJS - BETEKENING AAN DE IN BELGIE GEKOZEN WOONPLAATS -AMBTSHALVE OPGEWORPEN MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.

4o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- IN HET BUITENLAND- EXPLOOT- CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE
ZAKEN- VORMEN- TE VOEGEN STUKKEN (BIJ
CASSATIEBEROEP OF MEMORIE) - CASSATIEVERZOEKSCHRIFT- VERWEERDER- WOONPLAATS- WOONPLAATS IN HET BUITENLAND
- KEUZE VAN WOONPLAATS- KEUZE VAN
WOONPLAATS IN BELGIE - BEWIJS - BETEKENING AAN DE IN BELGIE GEKOZEN WOONPLAATS- AMBTSHALVE OPGEWORPEN MIDDEL VAN NIET-ONTVANKELIJKHEID.

5° BEWJJS Nr. 235
3" KAMER- 15 mei 1995

BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID- BEWIJSLAST- VORDERING GEGROND OP EEN OVERTREDING- RECHTVAARDIGINGSGRONDBESTREDEN BESLISSING- FOUT- ONVOORZICHTIGHEID- OVERTREDING- BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN CASSATIE.

1o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZA-

6° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF

KEN- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING- CASSATIEBETEKENINGEN EN
VERZOEKSCHlUFT KENNISGEVINGEN- BETEKENING- EXPLOOT
- VERWEERDER - WOONPLAATS - WOONPLAATS IN HET BUITENLAND- KEUZE VAN
WOONPLAATS- KEUZE VAN WOONPLAATS IN
BELGIE- BEWIJS - BETEKENING AAN DE IN
BELGIE GEKOZEN WOONPLAATS - AMBTSHALVE OPGEWORPEN MIDDEL VAN NIETONTVANKELIJKHEID.

- ALGEMEEN- BESTREDEN BESLISSINGFOUT - ONVOORZICHTIGHEID - OVERTREDING.

2o CASSATIEBEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- VORMEN- TE VOEGEN STUKKEN (BIJ
CASSATIEBEROEP OF MEMORIE)- CASSATIEVERZOEKSCHRIFT- BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- BETEKENING- EXPLOOTVERWEERDER- WOONPLAATS- WOONPLAATS
IN HET BUITENLAND - KEUZE VAN WOONPLAATS - KEUZE VAN WOONPLAATS IN BEL-

1o, 2°, 3° en 4 o Er zijn geen termen aan-

wezig om tegen een cassatieberoep ambtshalve een middel van niet-ontvankelijkheid op te werpen dat overeenkomstig art. 1097 Ger. W. ter kennis werd
gebracht en hieruit is afgeleid dat uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, niet blijkt dat de verweerder, wiens
woonplaats in het buitenland is gevestigd, woonplaats heeft gekozen in Belgie waar het cassatieverzoekschrift is betekend (1). (Art. 1097 Ger.W) (Impliciet.)
(1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 1995, I, nr.
235.

"~========
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Nr. 235

5° en 6° Wanneer de bestreden beslissing
zich ertoe beperkt te zeggen dat een fout
een onvoorzichtigheid oplevert, kan het
Hof niet beslissen dat die onvoorzichtigheid een overtreding van de strafwet uitmaakt, zonder in de plaats van de bodemrechter te treden (2). [(Art. 14 7, tweede
lid, Gw. (1994).]
(MAYER TRANSPORTS N.V T. "R + V ALLGEMEINE
VERSICHERUNGA.G." N.V NAAR DUITS RECHT
E.A.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0398.F)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 maart 1994 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Gelet op de beschikking van 31
maart 1995 van de eerste voorzitter
van het Hof, waarbij de zaak naar de
derde kamer wordt verwezen;
Over het middel : schending van de artikelen 10.2, van het koninklijk besluit van
1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer,
4 van de wet van 17 april1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, 870, 876 van het Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het Burgerlijk Wetboek, miskenning van de algemene
rechtsbeginselen inzake de bewijslast in
strafzaken en inzonderheid van het algemeen rechtsbeginsel dat twijfel ten goed
komt aan de beklaagde,
doordat het arrest, met verwijzing naar
de motieven van de eerste rechter en op
grond van zijn eigen motieven, heeft vastgesteld dat op 9 mei 1985 net voor middemacht een ongeval is gebeurd op de autosnelweg E411, ter hoogte van de afslag
naar Luik, tussen een door een aangestelde van eiseres bestuurd voertuig, en een
vrachtwagen bestuurd door de heer Buck,
wiens burgerlijke aansprakelijkheid bij de
eerste verweerster was verzekerd, en dat
volgens de vaststellingen van de door de
eerste rechter aangestelde deskundige, die
door de partijen niet worden betwist, (de
aangestelde van eiseres) zijn snelheid tot 51
km/uur had venninderd om de afslag voor(2) Zie Cass., 18 juni 1973 (A. C., 1973, 1015).
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zichtig op te rijden en "plots, alsof er een
hindernis opdoemt, bruusk moet remmen,
waarbij ten minste een van zijn twee aangedreven wielen blokkeert ... tengevolge van
die blokkering ... de tachograaf wordt dan
volstrekt onleesbaar, zodat de gemeten
snelheid helemaal niet meer kan worden
aangetoond, terwijl het voertuig nog steeds
in beweging is", en vervolgens beslist dat
het ongeval is veroorzaakt door de samenvallende onvoorzichtigheid van beide bestuurders en de eiseres en de eerste verweerster ieder voor de helft aansprakelijk
verklaart, eiseres veroordeelt tot betaling
van de helft van de door de eerste en de
derde verweerster geleden schade, en
slechts de helft van de door eiseres en de
derde verweerster geleden schade ten laste
van de tweede verweerster legt, op grond
dat het remmen van de aangestelde van eiseres "een van de rechtstreekse oorzaken
van het ongeval vormt", en dat eiseres, om
aan haar aansprakelijkheid te ontkomen,
moet aantonen "dat haar aangestelde plots
en bruusk heeft geremd om een gevaar te
ontwijken, hetzij voor hemzelf, hetzij voor
derden", "wat zij niet doet" (p. 3),
terwijl de fout die het arrest aldus in
aanmerking neemt jegens eiseres een overtreding uitmaakt van artikel10.2, van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, luidens hetwelk
"geen enkele bestuurder de norm ale gang
van andere bestuurders mag hinderen ...
door plots te remmen wanneer dit niet om
veiligheidsredenen vereist is"; eiseres in
conclusie betoogde dat haar aangestelde
zich niets herinnerde van de botsing, niet
meer wist waarom hij zijn snelheid aanzienlijk had verminderd, en "dat nooit zal
kunnen worden achterhaald waarom (haar
aangestelde) zijn vaart aanzienlijk heeft
verminderd; het niet onmogelijk is dat hij
diende te vertragen en te remmen om een
ongeval te vennijden met een onbekend gebleven weggebruiker die voor hem een plots
of gevaarlijk gedrag zou hebben vertoond;
althans zeker niet is aangetoond dat (haar
aangestelde) om een andere reden dan een
veiligheidsreden zou hebben geremd; dus
aan haar aangestelde onmogelijk met zekerheid enige fout ten laste kan worden gelegd" (p. 3 en 4); wanneer een burgerlijke
rechtsvordering tot vergoeding van de
schade ten gevolge van een overtreding van
de strafwet bij de burgerlijke rechter aanhangig is gemaakt, de regels van het bewijs van de overtredingen in strafzaken van
toepassing zijn (artikel 876 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 4 van de wet
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van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering); wanneer de dader van het zogezegde misdrijf een omstandigheid aanvoert
die het bestaan van een misdrijf uitsluit,
degene die schadevergoeding eist dient aan
te tonen dat die omstandigheid niet bestaat, zelfs als zij in voorwaardelijke zin
wordt aangevoerd, op voorwaarde dat de
aangevoerde omstandigheid enigszins geloofwaardig is; twijfel over het bestaan van
die omstandigheid ten goede komt aan de
partij waaraan de overtreding van de strafwet ten laste wordt gelegd; het arrest bijgevolg, door de door eiseres aangevoerde
omstandigheid af te wijzen die het bestaan
van het misdrijf uitsluit, aileen op grond
dat laatstgenoemde die omstandigheid niet
aantoont, zonder vast te stellen dat die omstandigheid alle geloofwaardigheid ontbeert of met zekerheid dient te worden uitgesloten, miskent dat de fout die het tegen
de aangestelde van eiseres in aanmerking neemt een overtreding van de strafwet uitmaakt (schending van artikel 10.2,
van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op
de politie van het wegverkeer) en dat de regels van het bewijs in strafzaken de bewijslast en het bewijsrisico van een misdrijf regelen, zelfs wanneer de burgerlijke
rechtsvordering bij de burgerlijke rechter
aanhangig is gemaakt (schending van de
artikelen 4 van de wet van 17 april 1878
houdende de voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering en 876 van het
Gerechtelijk Wetboek), de regels inzake de
bewijslast in burgerlijke zaken verkeerd
toepast (schending van de artikelen 1315
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek) en de bewijslast op
onwettige wijze omkeert (miskenning van
de algemene rechtsbeginselen inzake de bewijslast in strafzaken en inzonderheid van
het algemeen rechtsbeginsel dat twijfel ten
goede komt aan de beklaagde) :

Overwegende dat het middel gegrond is op de bewering dat de fout,
die het arrest tegen de aangestelde
van eiseres in aanmerking neemt, een
overtreding van de strafwet uitmaakt;
Overwegende dat het arrest alleen
beslist dat die fout een onvoorzichtigheid is;
Dat het Hof niet kan beslissen dat
die onvoorzichtigheid een overtreding van de strafwet uitmaakt zon-

Nr. 236

der in de plaats van de bodemrechter
te treden;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
15 mei 1995 - 3e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gedeeltelijke
andersluidende conclusie (3) van de h. Leclercq, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Kirkpatrick.

Nr. 236
3e KAMER- 15 mei 1995

WERKLOOSHEID -RECHT OP UITKERING
- ONBESCHIKBAARHEID VAN DE WERKLOZE
VOOR DE ALGEMENE ARBEIDSMARKT- BEGRIP.

(3) Het geannoteerde arrest sluit zich impliciet aan bij de conclusie van het O.M., in zoverre daarin de mening wordt geuit dat er geen
termen aanwezig waren om tegen het cassatieberoep ambtshalve een middel van nietontvankelijkheid op te werpen, dat overeenkomstig art. 1097 Ger.W. was betekend en hieruit was
afgeleid dat uit de stukken waarop het Hofvermocht acht te slaan, niet bleek dat verweerster
de vennootschap naar Duits recht "R + V Allgemeine Versicherung A. G." keuze van woonplaats
had gedaan in Belgie, waar .het cassatieverzoekschrift was betekend (zie concl. O.M. bij
het onderhavige arrest, in Bull. en Pas., 1995, nr.
235). Het geannoteerde arrest verwerpt evenwel het cassatieberoep, terwijl het O.M. tot gedeeltelijke vernietiging concludeerde. Het O.M.
was immers de mening toegedaan dat volgens de
motivering van het bestreden arrest de fout, die
door dat arrest ten laste was gelegd van eiseresses aangestelde, een overtreding was van art.
10.2 van het Wegverkeersreglement 1 dec. 1975,
krachtens hetwelk geen enkele bestuurder de normale gang van andere bestuurders mag hinderen door plots te remmen wanneer dit niet om
veiligheidsredenen vereist is. Volgens het O.M.
moet echter, in burgerlijke zaken, de partij die een
op een overtreding gegronde vordering instelt, bewijzen dat de door de verweerder aangevoerde
rechtvaardigingsgrond niet bestaat, voor zover
aan die bewering enig geloof kan worden gehecht (zie concl. O.M. bij het arrest, in Bull. en
Pas., 1995, nr. 235).
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Onbeschikbaar voor de algemene arbeidsmarkt is de werkloze die voor de hervatting van de arbeid zodanig voorbehoud
maakt dat hij maar voor een deel van
passende dienstbetrekkingen beschikbaar is (1). [Art. 133, vierde lid,
Werkloosheidsbesluit (2).]
(R.V.A. T. WAGENER)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.94.0097.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 april 1994 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 133, inzonderheid eerste en
vierde lid, 134, 150, inzonderheid tweede
lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijzigd, wat artikel 133 betreft, bij de koninklijk besluiten
van 26 januari 1967, 24 oktober 1967, 15
mei 1970, 7 december 1973, 31 juli 1976, 6
oktober 1978, wat artikel150 betreft, bij de
koninklijke besluiten van 28 juni 1968 en
5 oktober 1979 en, voor zoveel nodig, van
artikel 66 van de Arbeidswet van 16 maart
1971:
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat verweerster werd verweten dat
zij de haar in een bakkerswinkel aangeboden dienstbetrekking van verkoopster
had geweigerd aileen omdat zij 's zondags
niet voor de oppas van haar kind kon zorgen, zegt dat verweerster niet dient te worden uitgesloten op basis van artikel 150
van het koninklijk besluit van 20 december 1963, op grond "dat een werkloze niet
onbeschikbaar is voor de algemene arbeidsmarkt wanneer hij aileen maar voorbehoud maakt in verband met de concrete
voorwaarden van de arbeid, - te dezen, 's
zondags werken -, die hem wordt aangeboden ... ",
terwijl artikel 133 van het koninklijk besluit van 20 december 1963, in het eerste
lid, bepaalt dat de werkloze, die als werkzoekende moet ingeschreven zijn, elke pas(1) Cass., 21 feb. 1983, A.R. nr. 3778 (A. C.,
1982-83, nr. 350).
(2) Zie K.B. 25 nov. 1991, art. 56, § 1.
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sende dienstbetrekking die hem wordt aangeboden moet aanvaarden, en, in het vierde
lid, dat geacht wordt niet bereid te zijn elke
passende dienstbetrekking te aanvaarden, de werkloze die voor de hervatting van
de arbeid zulkdanig voorbehoud maakt dat
hij onbeschikbaar wordt voor de algemene
arbeidsmarkt; in dat opzicht onbeschikbaar is de werkloze die zich aileen maar bereid verklaart een dienstbetrekking te aanvaarden op voorwaarden die hij zelf
vaststelt of die voor de hervatting van de
arbeid zodanig voorbehoud maakt dat hij
maar voor een deel van passende dienstbetrekkingen beschikbaar is; verweerster,
in tegensteiling met wat het arrest beslist, door zich te beroepen op het feit dat
zij 'szondags niet voor de oppas van haar
kind kon zorgen om een dienstbetrekking
van··verkoopster te weigeren, niet aileen
voorbehoud heeft gemaakt in verband met
de concrete voorwaarden van de arbeid die
haar was aangeboden; zij aldus niet aileen de voorwaarden heeft bepaald waarop
zij een dienstbetrekking zou aanvaarden,
maar ook elke mogelijke hervatting van de
arbeid heeft uitgesloten in zaken waarin 's
zondags wordt gewerkt; het arrest derhalve zijn beslissing dat verweerster niet
onbeschikbaar is geworden voor de algemene arbeidsmarkt niet naar recht verantwoordt:

Overwegende dat, naar luid van artikel133, vierde lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963, geacht wordt niet bereid te zijn elke
passende dienstbetrekking te aanvaarden, de werkloze die voor de hervatting van de arbeid zulkdanig voorbehoud maakt dat hij onbeschikbaar
wordt voor de algemene arbeidsmarkt;
dat voor de algemene arbeidsmarkt
onbeschikbaar is de werkloze die voor
de hervatting van de arbeid zodanig
voorbehoud maakt dat hij maar voor
een deel van passende dienstbetrekkingen beschikbaar is;
Overwegende dat het arrest, datalleen maar zegt dat het voorbehoud van
verweerster betrekking had op
zondagsarbeid, niet naar recht beslist dat zij niet onbeschikbaar is geworden voor de algemene arbeidsmarkt;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten. verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
15 mei 1995 - 3e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden -Andersluidende conclusie (3) van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.

schap verrichte handeling, zoals artikel
69, § 4 van de verordening (E.E. G.) nr.
1408/71 van 14juni 1971, noodzakelijk is om een uitspraak van het Hof van
Cassatie mogelijk te maken, in casu in
een zaak waar de vraag rijst of die bepaling de voorwaarde oplegt dat gedurende ten minste drie maanden werkzaamheden in Belgie moeten zijn
uitgeoefend voor de handhaving en voor
het verkrijgen van de hoedanigheid van
gerechtigde op werkloosheidsuitkering
dan wel alleen voor de handhaving van
die hoedanigheid en niet voor het verkrijgen ervan, wendt het Hof zich, in de
regel, tot het Hof van Justitie opdat dit bij
wijze van prejudiciele beslissing uitspraak doet (1). [Art. 177 (2), E.E.G.Verdrag.]

(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. SPATARO)

Nr. 237

3e

Nr. 237

KAMER-

15 mei 1995
ARREST

(vertaling)

1° EUROPESE UNIE -

PRE.ruDICIELE GESCHILLEN- ART. 177 E.E.G.-VERDRAG- VERDRAG- HANDELINGEN VERRICHT DOOR DE
INSTELLINGEN- BEPALING- IDTLEGGINGVRAAG- IDTLEGGING NOODZAKELIJK OM EEN
UITSPRAAK VAN HET HOF MOGELIJK TE MAKEN -H.V.J.

(A.R. nr. S.94.0138.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 oktober 1991 door
het Arbeidshof te Luik gewezen (3);

2° WERKLOOSHEID -

GERECHTIGDE HANDHAVING-E.G. -ART. 69, § 4, VERORDENING (E.E.G.) NR. 1408/71- DR.AAGWIJDTE IDTLEGGING - PRE.ruDICIELE VR.AAG- H.V.J.

3° WERKLOOSHEID

-RECHT OP IDTKERING- TOELATING- VERKRIJGING- E.G. ART. 69, § 4, VERORDENING (E.E.G.) NR. 1408/71
- DRAAGWIJDTE- UITLEGGING- PRE.ruDICIELE VR.AAG- H.V.J.

1o, 2° en 3° Wanneer de uitlegging van een
bepaling van het E.E. G.-Verdrag of van
een door de instellingen van de Gemeen(3) Het O.M. had tot verwerping geconcludeerd. Het was meer bepaald van oordeel dat het
tweede middel op een verkeerde interpretatie van
het bestreden arrest berustte en dat het derhalve feitelijke grondslag miste. Het O.M. wees
erop dat in het bestreden arrest werd beslist dat
het door de verweerster gemaakte voorbehoud
"betrekking had (. .. ) op zondagwerk" en niet, zoals in het middel werd betoogd, op "het feit dat
(verweerster) 's zondags voor de oppas van haar
kind niet kon zor~en".

Over het middel : schending van artikel 69, inzonderheid 1, 2 en 4, van de
E.E.G.-verordening nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelingen op werkmimers en
zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, als gewijzigd en bijgewerkt door
de verordening (E.E.G.) nr. 2001/83 van de
Raad van 2 juni 1983 tot wijziging en bijwerking van de verordening (E.E.G.) nr.
1408171 betre:ffende de toepassing van de
(1) Zie Cass., 10 feb. 1992, A.R. nr. 9229 (A. C.,
1991-92, nr. 298); 10 feb. 1995, A.R. nr.
C.93.0072.N, supra, nr. 83; over de prejudiciele
vraag, H.V.J., 19 juni 1980 (Testa e.a.), 41, 121 en
796179, Jur. H.V.J. 1980, blz.1979; H.V.J., 10 mei
1990 (R.V.A. T. Di Conti), C-163/89, Jur. H.VJ.,
1990, blz. I - 1829.
(2) Art. 177 zoals het luidt na het Verdrag van
Maastricht van 7 februari 1992.
(3) De voorziening werd ingediend op 13 oktober 1994.
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sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van de verordening
(E.E.G.) nr. 574/72 tot vaststelling van de
wij ze van toepassing van de verordening
(E.E.G.) nr. 1408171 (artikelen 1 en 3) en,
voor zoveel nodig, schending van artikel 67
van genoemde E.E.G.-verordening nr.
1408/71 als gewijzigd en bijgewerkt door de
verordening (E.E.G.) nr. 2001/83 van de
Raad van 2 juni 1983 (artikelen 1 en 3),
van de artikelen 1 en 3 van dezelfde verordening (E.E.G.) nr. 2001183 en van de artikelen 118, 120, 121, 122 en 123 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betre:ffende arbeidsvoorziening en werkloosheid zoals zij werden gewijzigd en aangevuld, wat betreft artikel 118 bij het koninklijk besluit van 13 juli 1984 (artikel 1),
bij het koninklijk besluit van 27 december 1984 (artikel1), bij het koninklijk besluit van 25 januari 1985 (artikel21), wat
betreft artikel 120 bij het koninklijk besluit van 26 april 1985 (artikel 1), wat betreft artikel121 bij het koninklijk besluit
van 4 april1966 (artikel1), bij het koninklijk besluit van 27 december 1984 (artikel 2), wat betreft artikel 122 bij het koninklijk besluit van 5 november 1965
(artikel 1), bij het koninklijk besluit van 5
februari 1969 (artikel 1), bij het koninklijk besluit van 12 november 1970 (artikel 7), bij het koninklijk besluit van 26 april
1976 (artikel11, 1' ,), bij het koninklijk besluit van 12 juli 1976 (artikel 3), wat betreft artikel 123 bij het koninklijk besluit
van 5 november 1965 (artikel2), bij het koninklijk besluit van 26 april1976 (artikel
1), bij het koninklijk besluit van 22 november 1976 (artikel 2), bij het koninklijk besluit van 22 maart 1982 (artikel 1),
bij het koninklijk besluit van 12 april1983
(artikel2), bij het koninklijk besluit van 13
juli 1984 (artikel 2), bij het koninklijk besluit van 7 augustus 1984 (artikel 11) en
schending van de genoemde wijzigende bepalingen,

doordat het arrest, nu vaststaat dat verweerder, die als werkloze in Belgie een uitkering ontving, met toepassing van artikel 69.1, van de verordening (E.E.G.) nr.
1408/71, dat land op 14 juli 1985 heeft verlaten om in Italie werk te zoeken, en bij het
verstrijken van de in artikel69.1, c, van die
verordening bepaalde termijn van drie
maanden naar Belgie is teruggekeerd, op 3
januari 1986 werk heeft gevonden en op 20
januari 1986 een aanvraag tot werkloosheidsuitkering heeft ingediend die bij beslissing van de gewestelijk inspecteur van
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16 maart 1986 werd afgewezen, inzonderheid op grand dat hij niet voldeed aan de
voorwaarden van artikel 69.4, te weten, na
zijn terugkeer in Belgie gedurende ten minste drie maanden werkzaamheden te hebben uitgevoerd, eisers beroep afwijst op
grand dat artikel 69.4, van de verordening nr. 1408/71, hoewel het vereist dat de
werkloze die na afioop van de in artikel
69.1,c, bedoelde termijn naar Belgie terugkeert, "eerst dan opnieuw recht krijgt op
uitkering van dat land, nadat hij aldaar gedurende ten minste drie maanden werkzaamheden heeft uitgeoefend", het nieuwe
verkrijgen van het recht op uitkering niet
afhankelijk stelt van die voorwaarde, zodat verweerder, die zijn recht op uitkering ingevolge de Belgische wetgeving had
verloren, mocht "aantonen dat hij tot het
recht op werkloosheidsuitkering kon worden toegelaten, dus niet dat hij zijn hoedanigheid van gerechtigde had behouden
met toepassing van de Belgische wetgeving (artikel 123 van het koninklijk besluit van 20 december 1963), maar wel dat
hij, gelet op de Belgische wet, die hoedanigheid heeft verkregen op de datum van
zijn aanvraag, met verwijzing naar de verzekerde tijdvakken tijdens de referentieperiode en, in voorkomend geval, naar de
bij de verordening 1408/71 bepaalde totalisatieregels"- welk bewijs door verweerder zou zijn geleverd, nu de eerste rechter heeft vastgesteld dat de belanghebbende
meer dan 450 werkdagen, of daarmee
krachtens artikel118, eerste lid, 4', van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
gelijkgestelde dagen, had bewezen,

terwijl de werkloze, die in Belgie regelmatig een uitkering ontvangt en die, met
toepassing van artikel 69.1, van de verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 gewijzigd en bijgewerkt door de verordening (E.E.G.) nr.
2001/83 van de Raad, naar het buitenland is gegaan·om er werk te zoeken, en bij
het verstrijken van de in artikel69.1, c bepaalde termijn naar Belgie terugkeert, zijn
recht op werkloosheidsuitkering verliest
(artikel69. 2, van de verordening (E.E.G.)
nr. 1408/71) en zijn recht op uitkeringen ingevolge de Belgische bepalingen inzake het
handhaven ofverkrijgen van de hoedanigheid van gerechtigde pas herkrijgt als hij,
na zijn terugkeer, gedurende ten minste
drie maanden werkzaamheden heeft uitgeoefend (artikel 69.4, van de verordening (E.E.G.) nr. 1408/71); daaruit volgt dat
het arrest, door te oordelen dat artikel69.4
van de verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 die
voorwaarde aileen stelde voor het handhaven of behouden van de hoedanigheid
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van gerechtigde, maar niet voor het verkrijgen ervan, zodat verweerder mocht bewijzen dat hij krachtens de Belgische wet
tot werkloosheidsuitkering kon worden toegelaten, met inachtneming, in voorkomend
geval, van de totalisatieregels die zijn bepaald in artikel 67 van de verordening
(E.E.G.) nr. 1408/71, artikel 69, inzonderheid .2 en .4, van de verordening (E.E.G.)
nr. 1408/71, als gewijzigd en bijgewerkt bij
de verordening (E.E.G.) nr. 2001/83 van de
Raad, schendt (schending van genoemd artikel 69, inzonderheid .2 en .4, en van de
artikelen 1 en 3 van de verordening
(E.E.G.) nr. 2001/83 van de Raad) en bijgevolg de andere in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt door aan
te nemen dat verweerder toegelaten mag
worden tot het recht op werkloosheidsuitkering hoewel hij daarop geen recht had
(schending van alle in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van de
artikelen 118, eerste lid, 4°, 121, 122 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 en 67 van de verordening (E.E.G.) nr.
1408/71 als gewijzigd en bijgewerkt bij de
verordening (E.E.G.) nr. 2001/83 van de
Raad):

Overwegende dat het arrest de beslissing van 7 ma~rt 1986 vernietigt
waarin eisers gewestelijk inspecteur
heeft gezegd dat verweerder geen
recht had op werkloosheidsuitkering,
op grond dat hij in Italie, ingevolge artikel 69 van de verordening (E.E.G.)
nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelingen op werknemers
en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, van 14 juli 1985 tot
13 oktober 1985 werkloosheidsuitkeringen heeft ontvangen, dat hij na afloop van de in voornoemd artikel69.1,
c, bedoelde termijn naar Belgie was teruggekeerd, dat hij bij zijn terugkeer
uit Italie in Belgie een werkzaamheid had uitgeoefend maar gedurende
minder dan drie maanden en dat hij
niet voldeed aan de vereiste wachttijden, die zijn vastgelegd in de artikelen 118 en volgende van het koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid, dat wil zeggen 450
arbeidsdagen of gelijkgestelde dagen
bewijzen tijdens de 27 maanden die
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zijn op 20 januari 1986 ingestelde aanvraag tot uitkering voorafgaan;
Overwegende dat het arrest erop
wijst dat verweerder, nu hij sedert zijn
terugkeer in Belgie niet gedurende ten
minste drie maanden werkzaamheden heeft uitgeoefend, geen aanspraak
kan maken op toepassing van § 4 van
voomoemd artikel 69 en niet kan doen
gelden dat hij zijn hoedanigheid van
gerechtigde heeft behouden, met toepassing van artikel 123 van het koninklijk besluit van 20 december 1963,
krachtens hetwelk de werknemer die
werkloos is geworden de hoedanigheid van gerechtigde kan behouden
wanneer zijn uitkering is geschorst gedurende een tijdvak dat niet meer dan
drie jaar mag bedragen; dat het
arbeidshof heeft geoordeeld dat het
aan verweerder stond aan te tonen dat
hij op de datum van zijn aanvraag toegelaten kon worden tot het recht op
werkloosheidsuitkering; dat het met de
eerste rechter vaststelt dat verweerder tijdens de referentieperiode, te weten van 20 oktober 1983 tot 19 januari
1986, meer dan 450 arbeidsdagen of
gelijkgestelde dagen heeft bewezen en
dat hij bijgevolg de voorwaarden vervulde om op de datum van zijn aanvraag toegelaten te worden tot het
recht op werkloosheidsuitkering;
Overwegende dat de vraag rijst of in
het geval bedoeld in artikel 69.4, van
de verordening (E.E.G.) nr. 1408/71,
het vereiste dat de werkloze, sedert
zijn terugkeer in Belgie, gedurende ten
minste drie maanden werkzaamheden moet hebben uitgeoefend, van toepassing is wanneer de werkloze artikel 123 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 niet doet gelden om
aanspraak te maken op het behoud
van zijn recht op uitkering, maar aantoont dat hij, op de datum van zijn
aanvraag, voldoet aan de vereisten inzake wachttijden om het recht op die
uitkering te verkrijgen;
Dat het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen in de huidige stand van de rechtspleging krachtens artikel 177 van het Verdrag,
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aileen bevoegd is om bij wijze van prejudiciele beslissing over die vraag uitspraak te doen;

3° MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VER-

Om die redenen, houdt de uitspraak
aan totdat het Hofvan Justitie van de
Europese Gemeenschappen bij wijze
van prejudiciele beslissing uitspraak
heeft gedaan op de volgende vraag :
moet § 4 van artikel 69 van de verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 van 14juni
1971, betre:ffende de toepassing van de
sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op
hun gezinsleden, die zich binnen de
Gemeenschap verplaatsen, zoals het is
gesteld in de verordening (E.E.G.) nr.
2001/83, aldus worden uitgelegd dat
het vereiste dat de werkloze, sedert
zijn terugkeer in Belgie, gedurende ten
minste drie maanden werkzaamheden moet hebben uitgeoefend, van toepassing is wanneer de werkloze artikel123 van het koninklijk besluit van
20 december 1963 niet doet gelden om
aanspraak te maken op het behoud
van zijn recht op werkloosheidsuitkering, maar aantoont dat hij, op de datum van zijn aanvraag, voldoet aan de
vereisten inzake wachttijden om het
recht op die uitkering te verkrijgen?;
houdt de kosten aan.

4° STEDEBOUW- ALGEMEEN- OVERTRE-

15 mei 1995 - 3e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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KAMER-

16 mei 1995

1o MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING- RECHTVAARDIGING- OVERTREDING WET RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW- GOEDE TROUW- GEVOLG.

2° STEDEBOUW- ALGEMEEN- OVERTREDING WET RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW- GOEDE TROUW- GEVOLG.

SCHONING- RECHTVAARDIGING- OVERTREDING WET RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW- DWALING- VOORWAARDE.

DING WET RUIMTELIJKE ORDENING EN STEDEBOUW- DWALING- GEVOLG.

5° MACHTEN- RECHTERLIJKE

MACHTSTEDEBOUW- HERS TEL VAN DE PLAATSVORDERING VAN DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR- 'IDETSING VAN DE WETTIGHEID -BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERLIJKE MACHT.

6° STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN
DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEERWAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VO~
RIGE STAAT- VORDERING VAN DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR - 'IDETSING VAN DE
WETTIGHEID- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTERLIJKE MACHT.

1o en 2° Bij overtreding van de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw doordat
met name een wederrechtelijke toestand
tot stand gebracht en in stand gehouden werd, is goede trouw, gegrond op het
feit dat andere gebouwen aantoonbaar
onder gelijkaardige omstandigheden opgetrokken zijn, op zich niet schuldopheffend (1). (Art. 70 Sw.; art. 64 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)

3° en 4° Bij overtreding van de Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw doordat
met name een wederrechtelijke toestand
tot stand gebracht en in stand gehouden werd, is er geen sprake van onoverwinnelijke dwaling, wanneer de bouwwerken werden uitgevoerd onder toezicht
van een architect, bij wie de beklaagde terecht kon om zo nodig inlichtingen in te
winnen (2). (Art. 70. Sw.; art. 64 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
5° en 6° Inzake stedebouw behoort het tot
de bevoegdheid van de Rechterlijke Macht
de vordering van de gemachtigde ambtenaar tot herstel van de plaats in de vorige staat op haar externe en interne wettigheid te toetsen en te onderzoeken of ze
strookt met de wet dan wel op machtsoverschrijding of machtsafwending berust, terwijl het niet aan de rechter staat
(1) Cass., 8 sep. 1982,A.R. nr. 2221,A.C., 198283, nr. 20.
(2) Zie noot 1.

\

\
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de opportuniteit van die vordering te beoordelen (3). (Art. 159 Gw.; art. 65, § 1,
a, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
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eisers bij hem terecht konden om zo
nodig inlichtingen in te winnen;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering, eensdeels, het
verweer van de eisers omtrent de hen
(LANSSENS , MATTON T. VLAAMS GEWEST)
ten laste gelegde bouwovertredingen
verwerpen, waardoor zij de desbetreffende conclusie van de eisers beantARREST
woorden, anderdeels, hun beslissing
(A.R. nr. P.94.0802.N)
regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
HET HOF; - Gelet op het bestreDat het middel niet kan worden
den arrest, op 6 mei 1994 door het Hof aangenomen;
van Beroep te Gent gewezen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het middel gericht is tegen het bevel tot herstel van
A. In zoverre de voorzieningen ge- de plaats in de vorige staat;
richt zijn tegen de beslissingen op de
Overwegeride dat het tot de berechtsvordering van het openbaar mivoegdheid van de Rechterlijke Macht
nisterie:
behoort de vordering van de gemachOver het eerste middel :
tigde ambtenaar op haar externe en
Overwegende dat het middel ge- interne wettigheid te toetsen en te onricht is tegen de beslissing dat de ei- derzoeken of ze strookt met de wet dan
sers wetens en willens een manifest wel op machtsoverschrijding of
wederrechtelijke toestand hebben tot machtsafwending berust, terwijl het
stand gebracht en in stand gehou- niet aan de rechter staat de opportuniteit van de vordering te beoordeden;
Overwegende dat de appelrechters len;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering vaststellen : dat
de eisers niet betwisten een vaste in- vaststellen dat geen enkel door de eirichting, meer bepaald een veranda, te sers aangevoerd gegeven toelaat aan
hebben opgericht waarvoor een voor- te nemen dat de herstelvordering,
afgaandelijke schriftelijke vergun- waarvan de regelmatigheid niet door
ning nodig was zonder in het bezit te de handelwijze van de gemeentelijke
zijn geweest van een dergelijke ver- overheid wordt be'invloed, zou zijn gegunning, waarbij de verlenings- nomen met machtsafwending of
voorwaarden voor de noodzakelijke, machtsoverschrijding, noch dat zij tot
maar niet bestaande vergunning, zon- stand kwam met miskenning van enig
der belang zijn; dat goede trouw, ge- voorschrift van behoorlijk bestuur;
grond op onder meer het feit dat anOverwegende dat de externe wetdere gebouwen aantoonbaar van een tigheid van de vordering van de gein gelijkaardige omstandigheden ge- machtigde ambtenaar niet in betwisrealiseerde veranda voorzien zijn op ting is;
zichzelfniet schuldopheffend is, en dat
Overwegende dat, wat de interne
van onoverwinnelijke dwaling ter- wettigheid van de vordering betreft,
zake geen sprake kan zijn, nu de evenmin wordt betwist dat de als herbouwwerken werden uitgevoerd on- stel gevorderde maatregel tot de wetder toezicht van een architect, zodat de telijk voorziene herstelmaatregelen behoort; dat voor het overige de
appelrechters, met verwijzing naar de
(3) Cass., 4 dec. 1990, A.R. nr. 3363 (A C., 1990- motieven van de vordering, namelijk
91, nr. 176); 15 juni 1994, A.R. nr. P.94.0234.F
dat de veranda werd bijgebouwd " in
(A. C., 1994, nr. 310). Zie ook de noot J. SAcE, in
strijd) met de voorschriften van BPA
J.T., 1982, 482.
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'Zeedijk' M.B. 17.9.85, in casu
achteruitbouw t.o.v. de voorbouwlijn :
minder dan 4 m", regelmatig besluiten dat de vordering gesteund is op redenen ingegeven door de noodzaak van
een behoorlijke ruimtelijke ordening
en stedebouw; dat zij op grond daarvan en van hun aanvullende vaststelling dat uit de neergelegde foto's blijkt
dat de inbreuk vanuit esthetisch oogpunt een ernstige verstoring uitmaakt
van de goede aanleg van de plaats, regelmatig besluiten dat uit stedebouwkundig oogpunt de maatregel, die
steeds noodzakelijk is om aan de gevolgen van het misdrijf een einde te
stellen, zich opdringt en dat niets uitwijst dat de uitvoering van het herstel aan de eisers onredelijke - onevenredige grote -lasten zou opleggen
en het herstel zonder noemenswaardige moeilijkheden te realiseren is;
Dat zij door hun motivering, waarbij zij er niet toe gehouden zijn de redenen van hun motieven te vermelden, enerzijds, het verweer van de
eisers in verband met de door de gemachtigde ambtenaar gevorderde
herstelmaatregel verwerpen, zodoende
de desbetreffende conclusie van de eisers beantwoorden, anderzijds, het bevel tot herstel van de plaats regelmatig met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanWHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet gewezen;

B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen de eisers :
Overwegende dat het arrest die vordering niet ontvankelijk verklaart;
Dat de voorzieningen bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk zijn;
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Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
16 mei 1995- ze kamer- Voorzitter en
verslaggever : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. du Jardin, advocaat-generaal-Advocaten : mrs. Ph. Baetens en M. Landuyt,
Brugge.
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ze KAMER -

16 mei 1995

STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE
VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEERWAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT- VORDERING VAN DE BESTUURLIJKE OVERHEID- IN EERSTE AANLEG- NA
VERZET OF HOGER BEROEP.

De bestuurlijke overheid is er niet toe gehouden, in geval van verzet of van hager beroep, haar vordering tot herstel van
de plaats te herhalen (1). (Art. 65 Wet
Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
(VAN NIEUWENHUYSE)
ARREST

(A.R. nr. P.94.0822.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 mei 1994 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser op
vordering van het openbaar ministerie tot straf wordt veroordeeld :
Overwegende dat de substantiele of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn geno(1) Zie Cass., 14 nov. 1989, A.R. nr. 2227 (A. C.,
1989-90, nr. 157); 21 okt. 1992, A.R. nr. 9783
(A.C., 1991-92, nr. 677).
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men en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij het herstel van de plaats in haar vorige staat
wordt bevolen :
Over het middel :
Overwegende dat de vordering tot
herstel van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen, wanneer ze regelmatig aan de rechterlijke overheid is
bekendgemaakt, blijft gelden gedurende gans het verloop van de rechtspleging, tenzij die bestuursorganen eraan expliciet verzaken of de door hen
gekozen vorm van herstel wijzigen,
wat naar luid van de motivering van
de appelrechters niet het geval is en
ook niet door eiser wordt beweerd; dat
de vorderende bestuurlijke overheid er
niet toe gehouden is in geval van verzet of van hager beroep, haar vordering tot herstel te herhalen;
Dat de appelrechters het herstel van
de plaats bevelen op grand van de door
hen vermelde vordering van de gemachtigde ambtenaar; dat zij door de
in het middel vermelde motivering het
door eiser desomtrent aangevoerde
verweer verwerpen;
Overwegende dat er te dezen geen
burgerlijke partij is gesteld;
Dat, nu de herstelmaatregel op vordering van de gemachtigde ambtenaar ofschoon van civielrechtelijke
aard tot de strafvordering behoort,
niets de appelrechters belet op het hager beroep van het openbaar ministerie en met eenparige stemmen, op de
vordering van de gemachtigde ambtenaar het herstel van de plaats in de
vorige staat te bevelen binnen de termijn en met de dwangsom als door
hen vastgesteld;
Dat zij de wettigheid van de herstelvordering onderzoeken met vaststelling, eensdeels, dat het herstel in de
vorige staat nog steeds nodig is om
aan de gevolgen van het misdrijf een
einde te stellen en zij zich over de opportuniteit van de herstelvordering
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niet hebben uit te spreken, anderdeels, dat de maatregel zoals bevolen, aan eiser geen onredelijk hoge lasten oplegt;
Dat zij door hun motivering hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overw~gende dat de substanWile 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.
16 mei 1995 - 2e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. du Jardin, advocaat-generaal-Advocaat: mr. P. D'Absalmon, Brugge.
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1° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING - KWALIFICATIEVERPLICHTING- VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN- GEVOLGEN.

2° DIEFSTAL EN AFPERSING- KWALIFICATIE- VERZWARENDE OMSTANDIGHEDEN
-GEVOLGEN.

3° VOORLOPIGE HECHTENIS- ONMIDDELLIJKE AANHOUDING- CASSATIE- VERNIETIGING.

4° CASSATIE -

VERNIETIGING, OMVANGSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE- ONMIDDELLIJKE
AANHOUDING.

1o en 2° Tegenstrijdig is de beslissing die op
strafrechtelijk gebied een veroordeling uitspreekt wegens diefstal door geweld of bedreiging, gepleegd onder twee van de in
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art. 471 Sw. vermelde omstandigheden,
en op civielrechtelijk gebied een deskundigenonderzoek beveelt met als opdracht
de graad van eventuele blijvende arbeidsongeschiktheid en de aard van de blijvende letsels en hun weerslag op het algemeen welzijn en de beroepsactiviteiten
van het slachtoffer te onderzoeken, wat de
mogelijkheid openlaat van het bestaan
van een door art. 473 Sw. bepaalde verzwarende omstandigheid die niet in het
bewezen verklaarde misdrijf is begrepen (1).
3° en 4° De vernietiging van de beslissing

waarbij de beklaagde tot straf wordt veroordeeld, heeft het verval van de bevolen onmiddellijke aanhouding tot gevolg (2).
(1) Cass., 20 sept. 1976 {A.C., 1977, 77).
(2) Het O.M. concludeerde eveneens tot de gegrondheid van het namens eiser aangevoerde
tweede middel en mitsdien tot de vernietiging van
het bestreden arrest met verwijzing van de zaak
naar een ander hofvan beroep. Maar, anders dan
het geannoteerde arrest, was het de mening toegedaan dat die beslissing zonder invloed was op
de door de appelrechters in navolging van de correctionele rechtbank bevolen onmiddellijke aanhouding.
Deze maatregel die van preventieve aard is,
wordt algemeen gelijkgesteld met een titel van
voorlopige hechtenis (Cass., 12 juni 1984, A.R. nr.
8834, A. C., 1983-84, nr. 586, en de noot 1, get.
R.D.; Cass., 5 mei 1992, A.R. nr. 6494, ibid., 199192, nr. 463). Het is geen daad van strafuitvoering.
De onmiddellijke aanhouding is te onderscheiden van de beslissing over de grand van de zaak
(Cass., 11 maart 1935, Bull. en Pas., 1935, I, 183).
Art. 33, § 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990 bepaalt zelfs uitdrukkelijk dat de beslisisng over de
onmiddellijke aanhouding voorafgegaan moet
worden door een afzonderlijk debat, gehouden onmiddellijk na de uitspraak van de straf, en dat die
beslissing een bijzondere motivering vereist (zie
R. VAN CAMP, Onmiddellijke aanhouding, in
Comm. Straf.).
De wet bepaalt niet welk gevolg de vernietiging door het Hofvan Cassatie van de beslissing ten grande meebrengt voor de onmiddellijke aanhouding.
In geval van cassatie met verwijzing gaat de
rechtspleging gewoon verder. Een nieuwe veroordeling kan uitgesproken worden, al. dan niet
met hernieuwde onmiddellijke aanhouding. In de
regel wordt door een vernietiging van de beslissing ten grande, gepaard gaande met een verwijzing, geen einde gemaakt aan de vrijheidsberoving. Dat zou ook gelden bij onmiddellijke
aanhouding (R. DECLERCQ, Voorlopige hechtenis
en rechtsmiddelen, R. W., 1991-92, 105, nr. 64; B.
JEMEPPE, La detention preventive, Les voies de recours, 323, nr. 46; R. VERSTRAETEN, Handboek
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(MOREEUW)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0327.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 januari 1995 door het
Hofvan Beroep te Gent gewezen;
strafuordering, 2e druk, nr. 1509). E. BoUTMANS
(Voorlopige hechtenis, nr. 634) meent dat wanneer de beslissing van het hofvan beroep of van
het hofvan assisen wordt vernietigd en zo de
enige hechtenistitel het bevel tot onmiddellijke
aanhouding van zulk hofis, de beklaagde vrijkomt. Deze auteur voegt daaraan toe dat dit niet
het geval is wanneer de beklaagde van zijn vrijheid beroofd was op grand van een, zoals te dezen, in eerste aanleg reeds verleend bevel tot onmiddellijke aanhouding.
De aldus van zijn vrijheid beroofde beklaagde
kan trouwens, overeenkomstig art. 27 Wet Voorlopige Hechtenis 1990, aan de verwijzingsrechters
steeds zijn voorlopige invrijheidstelling vragen.
Verschillend is ongetwijfeld de toestand waarbij de vernietiging van de veroordeling door het
Hofwordt uitgesproken zonder de verwijzing, bv.
wegens vmjaring van de strafvordering, ofwanneer de beslissing die de onmiddellijke aanhouding beveelt, om eigen redenen wordt gecasseerd, bv. omdat de uitgesproken straf zulke
maatregel niet toelaat en er verder dan niets
meer te beoordelen blijft. (Zie Cass., 1 maart
1994,A.R. nr. P. 94.0070.N,A.C., 1994, nr.105 en
de noot 2.)
Weinig arresten van het Hofwijden afzonderlijke en bijzondere motieven aan de hier geschetste problematiek. De te dezen vermelde enkele overweging dat, ingevolge de vernietiging
van de beslissing waarbij eiser in cassatie wordt
veroordeeld tot straf, de door de appelrechters te
zijnen laste bevolen onmiddellijke aanhouding
vervalt, wordt ook teruggevonden in een arrest
van 25 april1990 (A.R. nr. 8242, A. C., 1989-90,
nr. 500).
Een niet gepubliceerd arrest van 20 november 1990 (A.R. nr. 4961) breidt eveneens de cassatie van de veroordeling uit tot de onmiddellijke aanhouding, maar dit na vastgesteld te
hebben dat de voorziening was ingesteld geworden tegen twee arresten, met name van veroordeling en van onmiddellijke aanhouding. Bij arrest van 8 december 1992 (A.R. nr. 6639, A. C.,
1991-92, nr. 776) werd geoordeeld dat het bevel
tot onmiddellijke aanhouding dat samengaat met
een strafrech telijke veroordeling geen beslissing is die los kan staan van de veroordelende beslissing zelf en dat het met deze laatste beslissing een geheel vormt, mitsdien een arrest
uitmaakt (zie ook Antwerpen, 30 oktober 1992 en
14 mei 1993, R. W., 1992-93, 755, en ibid., 199394, 133, "waarbij geoordeeld werd dat de beslissing over de onmiddellijke aanhouding onderscheiden is van de uitspraak over de straf).
M.D.S.

486

HOF VAN CASSATIE

I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
Eveneens afgeleid uit de schending van artikel149 van de Grondwet (oud artikel97)
met betrekking tot de motiveringsverplichting van de rechterlijke uitspraak
en de tekortkoming aan de kwalificatieverplichting,
doordat het thans bestreden arrest aangetast is door een tegenstrijdige motivering tussen de beschikkende gedeelten onderling; dat huidig eiser zowel door de
eerste rechter als door het hof (van beroep) op strafgebied werd veroordeeld uit
hoofde van diefstal met geweld en er op
burgerlijk gebied door de eerste rechter tevens een deskundige werd aangesteld om
de aard, de gevolgen en de duur van de slagen en de eventuele arbeidsongeschiktheid van de slachtoffers Lapage en Vervaet te onderzoeken; dat ook de
appelrechters, niettegenstaande zij in hun
arrest hebben gestatueerd dat de door de
eerste rechter opgelegde opdracht aan de
deskundige in hoofde van Maurits Vervaet wegvalt, gezien de schade in zijnen
hoofde alsdan definitief kon worden begroat, deze tegenstrijdige motivering hebben gehandhaafd voor wat betreft het
slachtoffer Andre Lapage door de bepaling tot aanstelling der deskundige niet te
wijzigen en de zaak terug te wijzen naar de
eerste rechter voor verdere afhandeling van
de burgerlijke belangen in hoofde van onder andere voormeld persoon; dat dienaangaande kan worden verwezen naar
cassatierechtspraak waar reeds werd geoordeeld dat er een tekortkoming aan de
kwalificatieverplichting bestaat wanneer de
rechter op strafgebied veroordeelt uit hoofde
van zware diefstal en een deskundige opdracht krijgt om eventuele bestendige arbeidsongeschiktheid op te sporen (Cass., 20
september 1976, Arr. Cass., 1977, 77); dat
in casu immers geen deskundige op burgerlijk gebied kan worden aangesteld, gezien huidig eiser werd veroordeeld voor
diefstal met geweld en verzwarende omstandigheden en niet voor slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid en
er aldus geenszins vaststaat dat er van letsels, laat staan arbeidsongeschiktheid,
sprake kan zijn; dat het thans bestreden arrest, door bovenvermelde tegenstrijdige motivering van de eerste rechter niet te wijzigen in hoofde van slachtoffer Andre
Lapage en haar eenvoudig over te nemen,
de wet heeft geschonden, meer bepaald het
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artikel 97 van de Grondwet; dat, indien het
Hof van oordeel zou zijn dat in casu geen
sprake kan zijn van de schending van artikel 97 van de Grondwet, gelet op de tegenstrijdige motivering, er in ieder geval
een tekortkoming is aan de kwalificatieverplichting, zoals in hager vermeld
Cassatiearrest werd beslist :
Overwegende dat de appelrechters
eiser op strafrechtelijk gebied veroordelen wegens onder meer (telastlegging A) diefstal door geweld ofbedreiging, gepleegd onder minstens twee
van de in artikel 4 71 van het StrafWetboek vermelde omstandigheden, ten
nadele van Andre Lapage; dat zij op civielrechtelijk gebied een deskundigenonderzoek bevelen met als opdracht
onder meer "de graad van eventuele
blijvende arbeidsongeschiktheid en de
aard van de blijvende letsels en hun
weerslag op het algemeen welzijn en
de beroepsaktiviteiten van het slachtoffer" te onderzoeken, wat de mogelijkheid openlaat van het bestaan van
een door het artikel 4 73 van het
StrafWetboek bepaalde verzwarende
omstandigheid die niet in het bewezen verklaarde misdrijf is begrepen;
Dat het arrest in zoverre tegenstrijdig is;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het bewezen zijn
van de door artikel 4 73 van het
Strafwetboek bepaalde verzwarende
omstandigheid voor de telastlegging A
zou leiden tot een zwaardere kwalificatie afgeleid uit feitelijke omstandigheden die door de raadkamer bij correctionalisatie niet gekend waren;
Dat de daaruit voortvloeiende onbevoegdheid van de correctionele
rechtbank betrekking zou hebben op
de door de appelrechters wegens samenhang als collectief misdrijf beoordeelde telastleggingen A en B;
Overwegende dat ingevolge de vernietiging van de beslissing waarbij eiser wordt veroordeeld tot straf de door
de appelrechters te zijnen laste bevolen onmiddellijke aanhouding vervalt;
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II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders tegen eiser :
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissing op de strafvordering de vernietiging tot gevolg heeft van de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen
van de verweerders tegen eiser die er
het gevolg van zijn;
Om die redenen, ongeacht het eerste middel dat niet tot cassatie zonder verwijzing kan leiden, vernietigt
het bestreden arrest in zoverre het eiser betreft; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten ten laste
van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Brussel.
16 mei 1995 - 2e kamer- Voorzitter :
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie (3) van de h. De
Swaef, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
P. Van Eeckhaut, Gent.
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conclusie regelmatig door een straf op te
leggen met opgave van gronden (1). (Art.
149 Gw.)
(WATHELET)
ARREST

(uertaling)

(A.R. nr. P.94.1562.F)

HET HOF; -- Gelet op het bestreden vonnis, op 23 november 1994 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Eupen;
Overwegende dat de appelrechters
door te considereren dat "de door de
eerste rechter uitgesproken straffen
een wettige en passende sanctie zijn
voor het gedrag van beklaagde", eisers conclusie beantwoorden waarin
hij tot staving van zijn vraag om uitstel aanvoerde dat hij voordien nog
geen veroordelingen had opgelopen, ofschoon hij dagelijks voor zijn vennootschap op de baan was;
Dat de appelrechters, door tegen eiser een veroordeling uit te spreken
zonder uitstel van de tenuitvoerlegging ervan te gelasten, uitspraak hebben gedaan over het in het middel vermelde subsidiaire verzoek;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiiile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

1o STRAF- ALLERLEI -AANVRAAG TOT UITSTEL- VERWERPING- MOTIVERING.

2° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) -AANVRAAG TOT
UITSTEL - VERWERPING- MOTIVERING.

1o en 2° Wanneer de beklaagde een conclu-

sie heeft ingediend met een aanvraag tot
uitstel, beantwoordt de appelrechter die
(3) Zie noot 2.

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 mei 1995 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggeuer : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Simont.
(1) Zie Cass., 14 feb. 1990, A.R. nr. 7908 (A. C.,
1989-90, nr. 363).
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1 o BEVOEGDHEID EN AANLEG
STRAFZAKEN- GESCRIL INZAKE BEVOEGDREID - BEGRIP.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

KAMER VAN INBESCRULDIGINGSTELLING- BEVOEGDREID- GESCRIL- BEGRIP.

3o CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENPERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDSTRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACRTE - TERMIJN.

4 ° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENPERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDSTRAFVORDERING - OPENBAAR MINISTERIE
EN VERVOLGENDE PARTIJ- TERMIJN.

5° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENPERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDSTRAFVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJTERMIJN.

6° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENTERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN
EN EINDE - BEGIN - BEKLAAGDE - VERDACRTE- OPENBAAR MINISTERIE- BURGERLIJKE PARTIJ.

7o ARBITRAGEHOF

PREJUDICIELE
VRAAG- VERPLICRTING VAN RET ROF VAN
CASSATIE - BEGRIP.

so PREJUDICIEEL

GESCHIL

ARBITRAGEROF- VERPLICRTING VAN RET
ROF VAN CASSATIE- BEGRIP.

go CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- ALGEMEEN- MIDDEL- BEGRIP.
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2° Geen geschil inzake de bevoegdheid van
de kamer van inbeschuldigingstelling ontstaat doordat wordt aangevoerd dat voornoemd onderzoeksgerecht onwettig uitspraak gedaan heeft over de ontvankelijkheid van een hager beroep (2). (Art.
416 Sv.)
3°, 4°, 5° en 6° De termijn om zich, in strafzaken, in cassatie te voorzien gaat voor
alle partijen op hetzelfde tijdstip in, ongeacht of het gaat om een verdachte of beklaagde, het openbaar ministerie of een
burgerlijke partij; dat rechtsmiddel staat
open voor alle belanghebbende partijen
en, behoudens bevoegdheidsgeschil, begint de termijn, om het aan te wenden,
voor alle partijen te lopen vanaf de datum van de eindbeslissing. (Art. 416 Sv.)
7° en so Wanneer een cassatiemiddel een
vraag opwerpt die tot de uitleggingsbevoegdheid van het Arbitragehof behoort, en dat middel wordt verworpen om
procedureredenen op grand van regels die
zelf niet het voorwerp zijn van de vraag
die eiser voorstelt aan het Arbitragehof
voor te leggen, is het Hof van Cassatie
niet verplicht die prejudiciele vraag aan
dat Hof te stellen (3). (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)

go De verwijzing naar voor de kamer van
inbeschuldigingstelling aangevoerde midde len levert geen cassatiemiddel op (4).
(ROUSSEAU)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.g5.0536.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 maart 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Luik,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te

1o Een geschil inzake bevoegdheid bestaat

wanneer wordt aangevoerd dat een rechter zich de bevoegdheid van een ander
rechtscollege heeft toegeeigend (1). (Art.
416 Sv.)

(2) Zie het arrest in de vorige noot; over het begrip bevoegdheidsgeschil, zie de noot E.K., Cass.,
30 nov. 1976 (A.C., 1977, 371).

(1) Cass., 11 juli 1994, A.R. nr. P.94.0794.N
(A.C., 1994, nr. 344).

(4) Cass., 25 feb. 1992, A.R. nr. 6251 (A. C.,
1992, nr. 335).

(3) Cass., 11 dec. 1990, A.R. nr. 4823 (A. C.,
1990-91, nr. 190).
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N amen, bij beschikking van 20 oktober 1993, eiseres naar de correctionele rechtbank heeft verwezen;
Dat zij tegen deze beschikking hoger beroep heeft ingesteld en dat het
bestreden arrest van 16 maart 1995
dit hoger beroep niet ontvankelijk verklaart;
Over de middelen, luidende als volgt :
I. "Ontvankelijkheid van het cassatieheroep in het licht van artikel 416 van het
Wethoek van Strafvordering : 1. artikel416
van het Wethoek van Strafvordering luidt
als volgt : "Beroep in cassatie tegen voorhereidende arresten en arresten van onderzoek of tegen in laatste aanleg gewezen vonnissen van dezelfde soort staat eerst
open na het eindarrest of het eindvonnis;
de vrijwillige tenuitvoerlegging van die
voorhereidende arresten of vonnissen kan
in geen geval als middel van niet-ontvankelijkheid worden ingeroepen. Deze hepaling is niet toepasselijk op arresten ofvonnissen inzake bevoegdbeid". 2. Verzoekster
is de mening toegedaan dat het arrest van
16 maart 1995 een eindarrest is, vermits de
onderzoeksgerechten door dat arrest hun
rechtsmacht volledig hebben uitgeoefend.
Het kan bijgevolg niet worden gelijkgesteld met een voorbereidend arrest, een arrest van onderzoek of een in laatste aanleg gewezen arrest van dezelfde soort. 3. De
term "bevoegdheid" aan het slot van het
tweede lid van artikel 416 van het Wethoek van Strafvordering moet ruim worden opgevat. Aan de kamer van inheschuldigingstelling werd meer bepaald de vraag
gesteld of zij hevoegd was om kennis te nemen van het door verzoekster tegen de beslissing van de raadkamer ingestelde hager beroep. 4. In de veronderstelling dat de
niet-ontvankelijkheid van het cassatieheroep volgt uit de bepalingen van het Wethoek van Strafvordering, zou er een discriminatie hestaan tussen de rechten van
de verdachte en die van de burgerlijke partij, aangezien laatstgenoemde zich in cassa tie kan voorzien tegen een door de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen
arrest van buitenvervolgingstelling. Tevens zou een discriminatie bestaan tussen de verdachte die naar de correctionele rechtbank wordt verwezen en de
verdachte die naar het hof van ass is en
wordt verwezen, aangezien laatstgenoemde
nog een voorziening kan instellen binnen de
perken van artikel 299 van het Wethoek
van Strafvordering. Voorts zou er een discriminatie bestaan tussen de verdachte en
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het openhaar ministerie, aangezien laatstgenoemde cassatieheroep kan instellen wegens elke onregelmatigheid of onwettigheid van de op de strafvordering gewezen
heslissing. Bijgevolg zou in deze subsidiaire veronderstelling aan het Arhitragehof de volgende prejudiciele vraag moeten worden gesteld: "Schendt artikel416
van het Wetboek van Strafvordering de regels die zijn vastgesteld bij de artikelen 6
en 6bis van de Belgische Grondwet en hij
artikel 6 van het Europees Verdrag tot hescherming van de rechten van de mens en
de fundamentele vrijheden, in zoverre het,
huiten het geval bedoeld in het tweede lid
van voormeld artikel, de verdachte niet toestaat zich in cassatie te voorzien tegen een
beslissing van de kamer van inheschuldigingstelling waarbij hij naar de correctionele rechtbank wordt verwezen, terwijl zodanig heroep wel openstaat voor de
burgerlijke partij en de openhare partij alsook voor de verdachte in geval van verwijzing naar het hof van assisen hinnen de
perken van artikel 299 van het Wetboek
van Strafvordering?" Onder voorhehoud van
een hetere formulering van deze prejudiciele vraag door het Hof van Cas satie.
II. Vormgebreken : Het arrest van 16
maart 1995 antwoordt niet op de verschillende middelen, die verzoekster heeft uiteengezet in haar "appelconclusie na het arrest van 1 december 1994 van het
Arhitragehof', waarin bovendien, inverband met de ontvankelijkheid van het hager heroep, werd verwezen naar de bladzijden 2 en 3 van de vorige appelconclusie.
Aldus heeft de kamer van inheschuldigingstelling te Luik niet geantwoord op onder
meer de volgende middelen : - De contraverse rond de rechtspraak over artikel135
van het Wethoek van Strafvordering, dat de
verdachte toestaat noch verhiedt om verzet of hager beroep in te stellen (zie bladzijde 2 van de eerste bij de kamer van inbeschuldigingstelling te Luik ingediende
appelconclusie).- Het verschil in behandeling tussen de onderscheiden procespartijen druist in tegen het advies van het
Arbitragehof dat een verschil in hehandeling ohjectiefverantwoord acht in geval van
onvoldoende bezwaren enerzijds en in geval van onregelmatigheid van daden van
onderzoek anderzijds. Verzoekster had dienaangaande in bladzijde 1 van haar conclusie de volgende tekst ingevoegd : "Er bestaat nochtans geen reden waarom het door
het Arbitragehof gehanteerde ohjectiviteitscriterium (verschil in behandeling) gemakkelijker aanvaardbaar zou zijn hij onvoldoende bezwaren dan bij onregelmatighe-

,-
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den van de daden van onderzoek, aangezien de verdachte beide grieven op dezelfde
wijze kan opwerpen voor het vonnisgerecht;
in beide gevallen evenwel heeft hij er uiteraard belang bij dat hij niet hoeft te verschijnen voor de correctionele rechtbank en
niet het voorwerp hoeft te zijn van een
openbaar debat; "de verschillen in behandeling zijn in beide gevallen onaanvaardbaar ... ". Tenslotte antwoordt de kamer van
inbeschuldigingstelling te Luik niet op de
middelen ten betoge dat zich na de uitspraak van de beschikking van de raadkamer een nieuw feit heeft voorgedaan, dat
op zich al een voldoende reden is om hoger beroep in te stellen. Dat nieuwe feit levert op zich voldoende grond op tot herziening van de verwijzingsbeslissing.
Voornoemd nieuw feit was door verzoekster reeds opgeworpen in de slotalinea van
bladzijde 2 en in de eerste drie alinea's van
bladzijde 3 van haar eerste appelconclusie.
III. Inhoudelijke gebreken : verzoekster verwijst hier naar de middelen, die
reeds zijn uiteeligezet voor de kamer van
inbeschuldiginstelling te Luik :

Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, volgens eiseres,
het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, uitspraak zou gedaan hebben over een bevoegdheidsgeschil, namelijk "haar bevoegdheid
om kennis te nemen van het hoger beroep van (eiseres) tegen de beslissing
van de raadkamer";
Overwegende dat er sprake is van
een geschil inzake bevoegdheid in de
zin van artikel416 van het Wetboek
van Strafvordering, wanneer wordt
aangevoerd dat een rechter zich de bevoegdheid van een ander rechtscollege heeft toegeeigend;
Dat eiseres niet aanvoert dat de kamer van inbeschuldigingstelling zich
de bevoegdheid van een ander rechtscollege zou hebben toegeeigend; dat zij
het arrest bekritiseert in zoverre het
haar hoger beroep niet ontvankelijk
verklaart;
Overwegende dat het onderdeel de
bevoegdheid van het met de kennisneming van de zaak belaste rechtscollege verwart met de ontvankelijk-

Nr. 242

heid van het bij dat rechtscollege ingestelde hoger beroep, mitsdien faalt
naar recht;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel drie
afzonderlijke grieven opwerpt;
Wat de eerste grief betreft:
Overwegende dat eiseres betoogt
"dat de niet-ontvankelijkheid van het
cassatieberoep volgt uit de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering"; dater volgens haar in dat geval sprake is van een "discriminatie
tussen de rechten van de verdachte en
die van de burgerlijke partij, aangezien laatstgenoemde zich terstond in
cassatie kan voorzien tegen een door
de kamer van inbeschuldigingstelling gewezen arrest van buitenvervolgingstelling";
Overwegende dat dit rechtsmiddel
openstaat voor alle belanghebbende
partijen; dat evenwel, behoudens
bevoegdheidsgeschil, welk geval zich te
dezen niet voordoet, de termijn om
zich in cassatie te voorzien voor alle
partijen maar begint te lopen vanaf de
datum van de eindbeslissing;
Dat een arrest van buitenvervolgingstelling een eindbeslissing is
in de zin van artikel 416 van voormeld wetboek, zodat daartegen terstond cassatieberoep kan worden ingesteld door alle belanghebbende
partijen; dat de reden waarom het
cassatieberoep van de verdachte tegen een arrest van buitenvervolgingstelling in de regel niet ontvankelijk is,
terwijl een regelmatig cassatieberoep
van de burgerlijke partij tegen hetzelfde arrest wel ontvankelijk is, niet
ligt in het feit dat de termijn voor de
voorziening verschillend zou zijn naargelang van de hoedanigheid van de eiser, maar in het feit dat een arrest van
buitenvervolgingstelling in de regel
geen nadeel berokkent aan de verdachte, zodat hij er geen belang bij
heeft om zich in cassatie te voorzien,
ongeacht de dagtekening van die voorziening;
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Wat de derde grief betreft :
Overwegende dat eiseres betoogt dat
er een discriminatie zou bestaan tussen de verdachte en het openbaar ministerie, aangezien laatstgenoemde
cassatieberoep kan instellen wegens
elke onregelmatigheid of onwettigheid van de op de strafvordering gewezen beslissing11 ;
Overwegende dat de verdachte, net
zoals het openbaar ministerie, 11heschikt11 over een cassatieberoep tegen elke beslissing op de strafvordering, mits hij er belang bij heeft om
tegen die beslissing op te komen; dat
de wettelijke termijn om dat beroep in
te stellen <;tezelfde is voor het openbaar ministerieen de verdachte; dat
voor heiden, behoudens bevoegdheidsgeschil, die termijn begint te lopen
vanaf de datum van de eindbeslissing in de zin van artikel416 van het
Wetboek van Strafvordering;
' Dat, wat beide grieven betreft, het
onderdeel berust op v. anujt_juric:b.·s.ch ..
ooypunt oJ!iyiste p.r.emisaen._g_:Q_c:ler\ lia ve faalt naar recht;
Wat de tweede grief betreft :
Overwegende dat eiseres betoogt
11dat er eveneens een discriminatie zou
bestaan tussen de verdachte die naar
de correctionele rechtbank wordt verwezen en de verdachte die naar het
hof van as sis en wordt verwezen, aangezien laatstgenoemde nog een voorziening kan instellen binnen de perken van artikel 299 van het Wetboek
van Strafvordering11 ;
Overwegende dat luidens artikel 299
een eis tot nietigheid tegen het arrest van verwijzing naar het hof van
assisen enkel in de dde, in het artikel opgesomae-gev.alleii kan worden
ingesteld;
Dat eiseres geen van die drie gevallen van nietigheid aanvoert, zodat ze
er geen belang bij heeft een mogelijke discriminatie tussen de beschuldigde en de beklaagde af te leiden uit
[ dat artikel;
Dat het onderdeel, in zoverre, niet
ontvankelijk is;
11

l
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Overwegende voor het overige dat,
nu het eerste middel wordt verworpen om procedureredenen, op grond
van regels die niet het voorwerp zijn
van het verzoek tot het stellen van een
prejudiciele vraag, deze vraag niet
hoeft te worden gesteld aan het
Arbitragehof;
Over het tweede middel :
Overwegende, enerzijds, dat het arrest op de conclusie van eiseres betreffende het voor de verdachte nadelige 11Verschil in behandeling11 , dat
volgens eiseres even onaanvaardbaar
is in het geval van onvoldoende bezwaren als in het geval van onregelmatigheid van daden van onderzoek11,
antwoordt 11dat het hoger beroep van
de verdachte ontvankelijk is niet aileen wanneer het gegrond is op de onregelmatigheid van onderzoeksmaatregelen, maar ook wanneer het
gegrond is op onregelmatigheden van
de beschikking zelf; dat (... eiseres ... )
evenwel geen enkele onregelmatigheid van de bestreden beschikking kan
aanvoeren voor het hof(van beroep)";
Overwegende, anderzijds, dat het arrest op de conclusie waarin eiseres
aanvoerde dat zich na de uitspraak
van de beschikking van de raadkamer een nieuw feit had voorgedaan dat
op zich al een voldoende reden was om
hoger beroep in te stellen11, antwoordt
dat een nieuw feit dat zich voordoet na
de sluiting van het onderzoek niet met
een van de bovengenoemde onregelmatigheden kan worden gelijkgesteld";
Overwegende dat aldus het hofvan
beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, de conclusie van eiseres die de
ontvankelijkheid van haar hoger beroep baseerde zowel op het bestaan
van onvoldoende bezwaren als op de
omstandigheid dat zich na de beschikking van de raadkamer een nieuw feit
had voorgedaan, beantwoordt door ze
te verwerpen;
Dat het middel feitelijke grondslag
mist;
Overwegende voor het overige dat
eiseres tot staving van haar grieven
11
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betreffende de "inhoudelijke gebreken" van het arrest, verwijst naar "de
middelen die reeds voor de kamer van
inbeschuldigingstelling zijn uiteengezet";
Dat een dergelijke verwijzing geen
cassatiemiddel oplevert;
En overwegende dat de substanWile 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.
17 mei 1995 - ze kamer - Voorzitter :
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. M. 01denhove, N amen.

Nr. 243

ze KAMER -

4° HOF VAN ASSISEN-

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN. VERKLA·
RING VAN DE JURY- OVERHANDIGING VAN
STUKKEN AAN DE JURY- FOTO'S VAN DE AUTOPSIE.

5° HOF VAN ASSISEN-

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLARING VAN DE JURY- OVERHANDIGING VAN
STUKKEN AAN DE JURY- STUK UIT DE DEBATTEN GEWEERD.

6° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLARING VAN DE JURY -AAN DE JURY GESTELDE
VRAGEN - TE EERBIEDIGEN VOLGORDE.

7° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- NIEUW MIDDEL- HOF VAN ASSISEN- AAN
DE JURY GESTELDE VRAGEN- GRIEVEN NIET
OPGEWORPEN VOOR HET HOF VAN ASSISEN.

1o Wanneer de kamer van inbeschuldiging-

stelling een beschikking tot gevangenneming opnieuw uitvoerbaar verklaard
heeft, ofschoon de verdachte voordien in
vrijheid was gesteld, is niet ontvankelijk het middel dat de wettigheid van die
beslissing betwist, terwijl het cassatieberoep is ingesteld tegen de achteraf door
het hof van assisen uitgesproken veroordeling.

zo en 3°
17 mei 1995

1° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- VERBAND MET BESTREDEN BESLISSINGBESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING- INVRLJHEIDSTELLING- BESCHIKKING OPNIEUW
illTVOERBAAR VERKLAARD- MIDDEL DAT TEGEN DIE BESLISSING OPKOMT- VOORZIENING
TEGEN DE DOOR HET HOF VAN ASSISEN UITGESPROKEN VEROORDELING.

zo

Nr. 243

RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6 - ARTIKEL 6.1- EERLIJKE BEHANDELING VAN DE
ZAAK- BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING
- INVRIJHEIDSTELLING- BESCHIKKING OPNIEUW UITVOERBAAR VERKLAARD- GEVOLG
T.A.V: DE RECHTSPLEGING VOOR HET HOF VAN
ASSISEN.

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- BESCHIKKING TOT GEVANGENNEMING - INVRIJHEIDSTELLING- BESCHIKKING OPNIEUW illTVOERBAAR VERKLAARD GEVOLG T.A.V: DE RECHTSPLEGING VOOR HET
HOF VAN ASSISEN.

Het hofvan assisen schendt het
recht van verdediging en het bij art. 6.1
E. V.R.M. gewaarborgde recht op eerlijke
behandeling van de zaak niet, wanneer
een beschikking tot gevangenneming opnieuw uitvoerbaar verklaard is door de
kamer van inbeschuldigingstelling nadat de verdachte in vrijheid gesteld was,
nu hij die grief voor het hof van assisen
heeft kunnen opwerpen.

4 o Geen schending van het recht op eer-

lijke behandeling van de zaak valt af te
leiden uit het feit dat foto's van de autopsie van het slachtoffer van een misdaad overhandigd werden aan de gezworenen (1). (Art. 341 Sv.)

5° Geen schending van het recht op eerlijke behandeling van de zaak valt af te
leiden uit het feit dat een wetenschappelijke studie die uit de debatten voor het
hof van assisen werd geweerd, niet aan de
gezworenen werd overhandigd. (Art. 341
Sv.)

(1) Zie Cass., 3 maart 1958 (A.C., 1958, 472).
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6° Geen enkele wetsbepaling verbiedt dat
aan de jury van het hof van assisen eerst
de vraag wordt gesteld over het bestaan
van het hoofdfeit, daarna de bijkomende
vraag of vragen over de objectieve verzwarende omstandigheden en ten slotte de
vraag over de schuld van de beschuldigde (2). (Artt. 337 en 338 Sv.)

beslist dat er geen grond bestaat tot
schorsing tot het Hof van Cassatie zich
zal hebben uitgesproken over de wettigheid van de hechtenis en beslist de
behandeling van de op de zitting ingeschreven zaak onverwijld voort te
zetten;

7o Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is
het cassatiemiddel dat de aan de jury gestelde vragen bekritiseert, wanneer geen
van de partijen tegen die vragen bezwaar
gemaakt heeft voor het hof van assisen

Dat het middel geen verband houdt
met de beslissing waartegen de voorziening is gericht, zodat het in zoverre
niet ontvankelijk is;

(3).
(JACQUEMYN E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.0422.F)

RET HOF;- Gelet op het arrest nr.
348, op 17 februari 1995 gewezen door
het Hof van Assisen van de provincie Henegouwen;
I. Op de voorziening van Thierry
Jacquemyn:
Over het eerste middel :
· Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het middel de wettigheid betwist van de beslissing dd.
31 januari 1995 waarbij het Hofvan
Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, "de oorspronkelijke beschikking tot gevangenneming
van 9 februari 1994 opnieuw uitvoerbaar verklaard heeft";
Overwegende, enerzijds, dat het
cassatieberoep tegen de beslissing van
31 januari 1995 is verworpen bij arrest van het Hof van 8 maart 1995;
dat, anderzijds, geen cassatieberoep is
ingesteld tegen het door het Hof van
Assisen Vf!.n de provincie Henegouwen op tussengeschil gewezen arrest
van 13 februari 1995 waarin het hof
(2) Zie Cass., 11 mei 1994, A.R. nr. P.94.0457.F
(A.C., 1994, nr. 233).
(3) Zie Cass., 12 aug. 1985, A.R. nr. 4445 (A. C.,
1984-85, nr. 664).

Overwegende voor het overige dat
het Hof, om te oordelen of een zaak
eerlijk is behandeld in de zin van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden, moet nagaan of de zaak in haar geheel eerlijk is behandeld; dat uit de enkele omstandigheid dat de oorspronkelijke
beschikking tot gevangenneming van
9 februari 1994 door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling, opnieuw uitvoerbaar
verklaard is bij arrest van 31 januari
1995 niet valt afte leiden dat eiser, die
voormelde grief heeft kunnen opwerpen voor de feitenrechter, geen recht
op een eerlijk proces zou gekregen hebben in de zin van artikel 6.1 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en evenmin dat zijn
recht van verdediging is miskend;
Dat, in zoverre, het onderdeel niet
kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende, enerzijds, dat er geen
cassatieberoep is ingesteld tegen het
op tussengeschil gewezen arrest van
14 februari 1995 waarbij wordt beslist dat de foto's van de autopsie niet
uit het dossier hoeven te worden verwijderd; dat, in zoverre, het onderdee! geen verband houdt met de bestreden beslissing, zodat het niet
ontvankelijk is;
Overwegende, anderzijds, dat die
stukken aan de gezworenen zijn overhandigd met toepassing van artikel
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341 van het Wetboek van StrafVordering, zodanig dat uit de overhandiging ervan niet kan worden afgeleid
dat eiser geen eerlijk proces gekregen heeft;
Dat, in zoverre, het middel faalt
naar recht;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende, enerzijds, dat er geen
cassatieberoep is ingesteld tegen het
op tussengeschil gewezen arrest van
16 februari 1995 waarbij wordt beslist dat er geen gronden aanwezig zijn
om het door de getuige Marc J amoulle
geschreven artikel "Hero'inomanie en
medecine generale : une approche complexe", bij het dossier te voegen;
Dat, in zoverre, het onderdeel geen
verband houdt met de bestreden beslissing, zodat het niet ontvankelijk is;
Overwegende, anderzijds, dat krachtens artikel341 van het Wetboek van
StrafVordering de voorzitter van het
hof van assisen de akte van beschuldiging, de processen-verbaal die het
misdrijfvaststellen, en de processtukken, met uitzondering van de schriftelijke verklaringen van de getuigen,
overhandigt aan de hoofdman van de
jury; dat uit de omstandigheid dat het
door dokter Marc J amoulle geschreven artikel, dat uit de debatten werd
geweerd, niet is overhandigd aan de
gezworenen niet kan worden afgeleid dat eiser geen eerlijk proces gekregen heeft;
Dat, in zoverre, het onderdeel faalt
naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat geen enkele wetsbepaling verbiedt dat eerst de vraag
wordt gesteld over het bestaan van het
hoofdfeit, daarna de bijkomende vraag
ofvragen over de objectieve verzwarende omstandigheden en, ten slotte,
de vraag over de schuld van de beschuldigde;
Dat, in zoverre, het middel faalt
naar recht;
Overwegende voor het overige dat
uit het proces-verbaal van de terechtzitting van 16 februari 1995 blijkt dat

Nr. 244

geen van de partijen enig bezwaar gemaakt heeft tegen de aan de jury gestelde vragen;
Dat het middel nieuw en derhalve
niet ontvankelijk is;
Over het derde middel :
Overwegende dat het middel om de
in het antwoord op de eerste twee middelen aangegeven redenen niet kan
worden aangenomen;
En overwegende dat de substantii=ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Over het middel ...
Overwegende dat het middel het
Hof ertoe zou verplichten feitelijke gegevens na te gaan, waartoe het niet
bevoegd is;
Dat het niet ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in
de kosten van zijn voorziening.
17 mei 1995 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. R.
Hagardy, J.P. Deprez, J. Hordies, Charleroi.

Nr. 244
1e KAMER- 18 mei 1995

ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING VAN
TAFEL EN BED - GEVOLGEN T.A.V. DE
PERSONEN- T.A.V DE ECHTGENOTEN- UITKERING NA ECHTSCHEIDING -AARD VAN DIE
UITKERING.
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Nr. 245

De uitkering na echtscheiding, bedoeld in
art. 301 B. W., strekt niet enkel tot levensonderhoud van de echtgenoot die de echtscheiding heeft verkregen, maar ook tot
vergoeding (l).

lijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. Dassesse en Biitzler.

(D ... T. S.. .)

(A.R. nr. C.93.0215.N)
18 mei 1995 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Houtekier.

Nr. 246
1e

KAMER-

19 mei 1995

1 o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE- BEZWAAR- OP NAAM
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE GEVESTIGDE
AANSLAG- RECHT VAN BEZWAAR- DERDEN.

2° INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE- BEZWAAR- OP NAAM
VAN DE BELASTINGPLICHTIGE GEVESTIGDE
AANSLAG- RECHT VAN BEZWAAR- FEITELIJK GESCHEIDEN ECHTGENOOT.

Nr. 245

1o Krachtens art. 267 W.I.B. kan alleen de
1e KAMER- 18 mei 1995

DADING- BE GRIP- WEDERZIJDSE TOEGEVINGEN.

Een !lading is een wederkerige overeenkomst tussen partijen die wederzijds toegevingen doen om een geschil te beeindigen of te voorkomen; de betaling van een
geldsom aan een medecontractant en de
hiervan afhankelijke instemming met het
uitgekeerde bedrag en het afzien van verdere aanspraken, zijn niet noodzakelijk
wederzijdse toegevingen (1). (Artt. 2044,
2048 en 2049 B.W.)
(DE KERF T. ASSUBEL N.V.)

(A.R. nr. C.93.0270.N)
18 mei 1995 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verougstraete - GeN oot arrest nr. 244 :
(1) Cass., 24 feb. 1984, A.R. nr. 4009 (A. C.,
1983-84, nr. 356).
Noot arrest nr. 245 :
(1) Cass., 26 sep. 1974 (A. C., 1975, 122); zie:
Cass., 31 maart 1993, A.R. nr. 300 (ibid., 1993, nr.
170).

belastingplichtige de aanslag die te zijnen name is gevestigd op grand van zijn
inkomsten, bestrijden door het indienen
van een bezwaarschrift; dat recht is persoonlijk en komt niet toe aan derden op
wier naam de aanslag niet is gevestigd,
ook al kunnen die derden tot de belastingschuld van degene op wiens naam de
aanslag is gevestigd, gehouden zijn. (Art.
267 W.I.B., thans art. 366 W.I.B. 1992.)
(1)

2° Krachtens art. 267 W.I.B. kan alleen de
belastingplichtige de aanslag die te zijnen name is gevestigd op grand van zijn
inkomsten, bestrijden door het indienen
van een bezwaarschrift; dit recht is persoonlijk en komt niet toe aan derden op
wier naam de aanslag niet is gevestigd,
ook al is die derde de feitelijk gescheiden echtgenoot van de belastingplichtige en kan de invordering van de belastingen in verband met de inkomsten van
haar echtgenoot op haar goederen worden vervolgd. (Art. 267 W.I.B., thans art.
366 W.I.B. 1992.) (2)
(1) Zie CH. Bows, "La femme mariee : un contribuable il. part entiere", in Reflexions offertes a
Paul Sibille, blz. 186, nr. 39, en voetnoot 74. Zie
ook antwoord van de minister van Financien op
de parlementaire vraag van senator Erdman d.d.
27 feb. 1991, Senaat, Vragen en Antwoorden, nr.
26, 9.4.1991.
(2) Zie noot 1.
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(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. LEERMAKERS)
ARREST

(A.R. nr. F.93.0019.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1992 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

Over het middel, gesteld als volgt: schending van artikel 267 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen,
doordat het bestreden arrest het bezwaarschrift van appellante (toekomstige
verweerster) ontvankelijk verklaart aangezien artikel 267 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen weliswaar het recht
op bezwaar toekent aan de "belastingplichtige" en wel "tegen het bedrag v~ de te. zijnen name gevestigde aanslag en hierdoor het bezwaar van een belastingschuldige, tegen een belasting, waarvan hij
de schuldenaar niet is, uitgesloten werd,
maar dat hierdoor echter niet bepaald is
dat de belastingschuldige, die zich bevindt
in de omstandigheden zoals appellante (toekomstige verweerster), die m.a.w. ge~ijk
tijdig en uit dezelfde oorzaak belastmgschuldige is geworden zoal.s de pers~JOn,
eveneens belastingschuldige, op Wiens
naam de belasting werd gevestigd, zou uitgesloten zijn van het rech~ zic~ m.b.t. de
belastingschuld te verded1gen m het kader van een procedure op bezwaarschrif~,
dat het onderscheid dat gei:ntimeerde (hmdige eiser) ma~kt tussen. "b~la.stin~plich
tige" en 'belastmgschuld1ge met d1enend
is dat artikel 267 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen weliswaar het woord
"belastingplichtige" vermeldt, dat ech~~r het
vereiste reeds verkregen en dadehJk belang (artikel 18 Gerechtelijk Wetb~ek)
slechts bestaat in hoofde van de belastmgschuldige en dat artikel 267 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen dan ook
in die zin moet worden opgevat, dat appellante (toekomstige .verweers~er) te beschouwen is als belastmgschuld1ge van de
betwiste aanslagen en dan ook de hoedanigheid heeft om met toepassing van artikel 267 van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen bezwaar in te dienen,
terwijl artikel 267 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen beschikt dat de
belastingplichtige tegen het bedrag van de
te zijnen name &"evestigde aansla~, opcentiemen, verhogmgen en boet~n ~nbegr~:
p~n, schriftelijk bezwaar kan md1enen biJ
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de directeur der belastingen van de provincie of het gewest in wiens ambtsgebied de aanslag, de verhogin&" en de boete
werden gevestigd en de bepalmg van voornoemd artikel 267 van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen moet worden ge~n
terpreteerd in het raam van de regels mzake de vestiging van de belasting, in h~t
bijzonder in casu in samenhang met arhkel 75 § 1 · 2• van het Wetboek van de Inkomstenb~lastingen waaruit blijkt dat, in
afwijking van artikel 73 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen de door iedere echtgenoot verschuldigde belast~g afzonderlijk wordt vastgesteld en op 1eders
naam gevestigd vanafhetjaar dat volgt op
dq_tgene waarin de feitelijke scheiding
plaatsgreep voor zover de scheiding in de
loop van het belastbaar tijdperk niet ongedaan is gemaakt en terwijl voormeld artikel267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen uitdrukkelijk bepaalt dat
aileen de belastingplichtige op wiens naam
de aanslag werd gevestigd. bez'Y'~ar kan ~n
dienen en derhalve met mtslmtmg van Ieder ander ongeacht de hoedanigheid, op
wiens na~m de aanslag niet werd gevestigd zodat het arrest, door te beslissen dat
app~llante (toekomstige verweerste~) de
hoedanigheid heeft om een bezwaar m te
dienen tegen de aanslag uitsluitend geve~
tigd op naam van de ex-echtgenoot arhkel 267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen heeft geschonden :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat: 1. de aanslagen voor de
aanslagjaren 1979 en 1980 waartegen verweerster bezwaar heeft ingediend, gevestigd werden op naam van
haar toenmalige echtgenoot Hubert
Wens en betrekking hadden op zijn
persoonlijke inkomsten; 2. verweerster
en Hubert Wens sinds juli 1977 afzonderlijk woonden en hun echtscheiding op 29 november 1979 overgeschreven werd;
Overwegende dat, krachtens artikel 267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), de belastingplichtige tegen h~t bedrag van de
te zijnen name gev~stlgde aanslag, ?Pcentiemen, verhogmgen en boeten mbegrepen, schriftelijk bezwaar k~ indienen bij de directeur der belastmgen
van de provincie of het gewest in
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wiens ambtsgebied de aanslag, de verhoging en de boete zijn gevestigd;
Dat, krachtens dit artikel, aileen de
belastingplichtige de aanslag die te zijnen name is gevestigd op grand van
zijn inkomsten, door het indienen van
een bezwaarschrift kan bestrijden; dat
dit recht persoonlijk is en niet toekomt aan derden op wier naam de
aanslag niet is gevestigd, ook al kunnen die derden tot de belastingschuld
van degene op wiens naam de aanslag is gevestigd, gehouden zijn;
Dat, voor de betrokken aanslagjaren, ter zake niet doet dat die derde
de feitelijk gescheiden echtgenoot is
van de belastingplichtige en dat de invordering van de belastingen in verband met de inkomsten van haar echtgenoot op haar goederen kan worden
vervolgd;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat, niettegenstaande de aanslag niet op naam van verweerster is
gevestigd en de aanslag geen verband
houdt met haar inkomsten, zij tach bezwaar kan indienen;
Dat het aldus de in het middel aangewezen wetsbepaling schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
de voorziening ontvankelijk verklaart;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Gent.
19 mei 1995 - 1e kamer- Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Forrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. F.
Marek, Antwerpen.
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1e KAMER- 19 mei 1995

1° OVEREENKOMST- BESTANDDELENALLERLEI- SIMULATIE -ART. 1321 B.WDRAAGWIJDTE.

2° INKOMSTENBELASTINGEN- ALGEMEEN- SIMULATIE -ART. 1321 B.W. - DRAAGWIJDTE.

3° INKOMSTENBELASTINGEN
PERSONENBELASTING - BEDRIJFSINKOMSTEN -ALGEMEEN- SIMULATIE- BEGRIP.

1 o en 2° Art. 1321 B. W., krachtens het-

welk derden in hun betrekkingen met de
partijen van een gesimuleerde overeenkomst zich op die overeenkomst kunnen
beroepen veeleer dan op de werkelijke
overeenkomst, vindt geen toepassing in
belastingzaken (1).
3° Inkomstenbelastingen moeten worden geheven op de bij de wet bepaalde inkomsten, op grand van de door de belastingplichtige werkelijk gehanteerde juridische
constructie (2).
(DAENEN
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F.93.0057.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 maart 1993 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel gesteld als volgt : scherrding van de artikelen 1134, 1165, 1321 van
het Burgerlijk Wetboek, artikel 27 § 2 Wethoek van lnkomstenbelastingen (coordinatie K.B. 26 februari 1964), zoals gewijzigd door artikel 17 wet van 5 januari 1976
(B.S., 6januari 1976), artikel31, r, W.I.B.
(coordinatie K.B. 26 februari 1964), gewijzigd door artikel 84, 3" Wet van 25 juni
(1) Cass., 4 jan. 1991, A.R. nrs. F 1808 N t.m.
F 1812 N (A. C., 1990-91, nr. 226).
(2) Cass., 29 jan. 1988,A.R. nr. F 1393 N (A. C.,
1987-88, nr. 329); zie ook het sub 1 vennelde arrest.
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1973 (B.S., 6 juni 1973); artikel 1831 Burgerlijk Wetboek en de artikelen 70, 135, 136
van titel IX van Boek I van het Wetboek
van Koophandel, alsmede schending van
het wettelijke begrip "veinzing",
doordat het Hof van Beroep eerst vaststelt dat de betwisting betrekking heeft op
de fiscale gevolgen van een overeenkomst
van verkoop van het studiebureau dat J.
Daenen als eenmanszaak uitbaatte aan de
Ruelensvest 99 te Leuven; dat dit studiebureau verkocht werd door J. Daenen aan
de B.V:B.A. Studiebureau J. Daenen,
waarin J. Daenen 240 van de 250 deelbewijzen bezit en waarvan hij zaakvoerder is; dat blijkens de bepalingen van deze
overeenkomst enerzijds kantooruitrusting
en anderzijds clienteel overgedragen werd
per 1 januari 1982; dat de prijs van het
overgenomen clienteel werd vastgesteld in
functie van het toekomstige zakencijfer ("de
honoraria") door de ovemame gerealiseerd
(het gehele zakencijfer en niet alleen het
zakencijfer in verband met het overgenomen clienteel) en dit gedurende de vijftien jaar volgend op de overname; dat aldus een percentage van 25 % van de
jaarlijks verwezenlijkte omzet bedongen
werd betaalbaar bij wijze van maandelijks voorschot berekend op de omzet van
het voorgaande jaar en een eindafrekening
op het einde van het jaar;
dat dit voor het aanslagjaar 1984 een bedrag vertegenwoordigt van 790.160 F, voor
het aanslagjaar 1985, een bedrag van
425.403 F voor het aanslagjaar 1986, een
bedrag van 1.243.355 F voor het aanslagjaar 1987, een bedrag van 965.475 F voor
het aanslagjaar 1988 en voor het aanslagjaar 1989 een bedrag van 937.423 F valgens de aangiften, bedragen die verzoeker telkens aangegeven heeft als
stopzettingsmeerwaarden afzonderlijk belastbaar op grond van artikel 93 § 1, 2• tegen een aanslagvoet van 16,5%;
dat blijkens de berichten van wijziging
van 5 september 1986 (voor de aanslagjaren 1984, 1985 en 1986), van 8 januari
1988 (voor het aanslagjaar 1987) en van 27
november 1989 (voor het aanslagjaar 1989)
de administratie, voortgaande op de inlichtingen van het bestuur "vennootschappen" de aangifte als stopzettingsmeerwaarde verwierp en de als stopzettingsmeerwaarde aangegeven bedragen
beschouwde als bezoldiging van werkende
vennoot en de hierboven opgesomde bedragen dan ook toevoegde aan de luttele
sommen van 240.000 F voor 1984, 250.000
F voor aanslagjaar 1989 en 120.000 F voor
ieder van de overige aanslagjaren, bedra-
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gen die verzoeker aangegeven had als
zijnde bezoldigingen als werkende vennoot;
dat de administratie voorhoudt dat de
overname-overeenkomst gesimuleerd is en
daartoe een aantal argumenten aanvoert :
a) de overname-overeenkomst is zowel
voor de overnemer als voor de overlater getekend door verzoeker, met miskenning van
de vennootschapsrechtelijke regels die in
zo'n geval de aanstelling van een vertegenwoordiger ad hoc van de vennootschap
voorschrijft;
b) op de actiefzijde van de balans van de
overnemende vennootschap werd geen
actiefpost "clienteel" en materiaal geboekt,
daarentegen zouden de litigieuze bedragen vanafhet aanslagjaar 1983 als commissielonen geboekt zijn, waarvoor, in toepassing van art. 4 7 § 1 W.I.B. een opgave
325.50 zou zijn opgesteld (en die volledig en
onmiddellijk als onkosten werden afgetrokken, in plaats van als overnameprijs afgeschreven te worden);
c) de overname is onrealistisch hoog en
in feite maakt de zogenaamde overnameprijs in werkelijkheid een toekenning uit
van inkomsten van werkende vennoot;
en: het arrest vervolgens het beroep van
verzoekers afwijst op grond:
dat het geveinsde karakter van de
overname-overeenkomst op dit stuk inderdaad blijkt uit de opvallende discrepantie
tussen de bedragen die jaarlijks ten titel
van overnameprijs uitbetaald werden en
deze die als bezoldiging van werkende vennoot uitbetaald werden;
dat verzoeker immers niet betwist dat
hij, zoals vroeger in de eenmanszaak die hij
overliet, thans de drijvende kracht gebleven is achter de activiteiten van raadgevend ingenieursbureau door de vennootschap uitgeoefend, noch dat deze activiteit
zijn dagtaak uitmaakt;
dat daarbij mede doorslaggevend is dat
de overnameprijs niet alleen berekend werd
op de waarde of de toekomstige opbrengst
van het overgedragen clienteel, maar ook
op het geheel van de toekomstige activiteit van de vennootschap en aan een percentage (25 % op de honoraria, d.w.z. op de
bruto-omzet) dat in geen enkele verhouding staat tot de inbrengwaarde enerzijds
en tot de netto-winstmogelijkheden voor de
vennootschap uit haar toekomstige activiteiten anderzijds;
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dat een van de gevolgen van een overeenkomst van overname van een commerciele activiteit is dat de overnameprijs verworven is zonder dat de overlater zich nog
met de desbetreffende commerciele activiteit hoeft in te laten;
dat zulks geenszins inhoudt dat de overlater zich er niet meer zou mogen inlaten, maar dat zulks dan gebeurt in een andere hoedanigheid, b.v. als loontrekkende
of als werkende vennoot;
dat voorzeker de belastingplichtige vermag, zoals verzoeker voorhoudt, overeenkomsten af te sluiten, zoals in casu de overname van zijn eenmanszaak door een door
verzoeker zelf opgerichte vennootschap, met
de enkele bedoeling een lagere fiscale druk
te doen ontstaan door de opgezette constructie waarvan de partijen bij de overeenkomst alle gevolgen aanvaarden;
dat dit evenwel niet het geval is wanneer in een geheel van daartoe aangegane
overeenkomsten een deel van de normale
economische baat van een van de overeenkomsten op artificiele wijze en met de loutere fiscale bedoeling van het verminderen van de belastingdruk, wordt gekwalificeerd als economische baat van een
andere overeenkomst;
dat een van de juridische gevolgen van de
afgesloten overeenkomsten is dat de waarde
van de overgedragen actiefbestanddelen als
overnameprijs betaald wordt, terwijl de bezoldiging van de prestaties van de werkende vennoot in het kader van de
vennootschapsrechtelijke inhouding tussen de vennootschap en haar zaakvoerder geschiedt;
dat het kwalificeren als overnameprijs
van activa van de oude eenmanszaak van
wat duidelijk de bezoldiging van de toekomstige activiteit in het kader van de
nieuwe vennootschap uitmaakt, geen normaal gevolg van de afgesloten overeenkomsten uitmaakt en aantoont dat partijen bij die overeenkomsten de juridische
gevolgen daarvan niet hebben aanvaard
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ingebrachte actief te bepalen, vermag het
volledige bedrag als geveinsd te beschouwen;
terwijl, de veinzing onderstelt dat de partijen in een overeenkomst een schijnhandeling verrichten waarvan zij de gevolgen willen wijzigen of tenietdoen door een
andere overeenkomst of beslissing die geheim moet blijven en er derhalve ten aanzien van de fiscus van verboden simulatie geen sprake is als de partijen, om een
voordelige belastingregeling te genieten,
handelingen verrichten waarvan zij aile gevolgen aanvaarden, ook al is de vorm die zij
eraan geven niet de meest normale, en als
de partijen derwijze enkel gebruik rnaken van de vrijheid van de overeenkomst
en geen enkele wettelijke verplichting
schenden; en ten dezen uit geen van voormelde redenen van het arrest blijkt dat de
overnameovereenkomst van 10 april 1981
geveinsd zou zijn, in die zin dat de partijen niet alle gevolgen van de overname
zouden hebben aanvaard en de aldus omschreven simulatie niet kan afgeleid worden uit:
·
1) het feit dat een opvallende discrepantie zou bestaan tussen de bedragen die jaarlijks ten titel van overnameprijs uitbetaald werden en deze die als bezoldiging
van werkende vennoot uitbetaald werden, omdat dit verschil het juridische gevolg is van de overeenkomsten die partijen hebben afgesloten en van de
beslissingen der algemene vergadering der
vennoten, waarvan de gevolgen door partijen duidelijk werden aanvaard en waarvan het arrest geenszins aantoont waar de
partijen de juridische gevolgen van deze akten niet zouden hebben aanvaard;

(. .. );

2) het feit dat volgens het arrest de economische baat van een overeenkomst (de
vennootschapsovereenkomst) op artificiele wijze en met louter fiscale bedoelingen van het verminderen van de belastingdruk wordt gekwalificeerd als economische
baat van een andere overeenkomst (de
overnameovereenkomst);

dat nu het geveinsde karakter van de
overnameprijs aangetoond is, en meer bepaald dat de overnameprijs niet beantwoordt aan enige realiteit met betrekking
tot de ingebrachte actiefelementen, maar
daarentegen een verdoken bezoldiging van
de prestaties als werkende vennoot beheist, de administratie bij gebrek aan andere en meer precieze gegevens die toelaten de effectieve en reele waarde van het

omdat enerzijds de economische baat van
de overnameovereenkomst de overnameprijs is die in de overeenkomst van 10 april
1981 tussen partijen werd bedongen en
waarvan de partijen alle gevolgen hebben aanvaard en anderzijds de economische baat van de vennootschapsovereenkomst de winst is die de vennootschap
realiseert waaromtrent de algemene vergadering der vennoten de beslissing neemt
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om deze geheel of gedeeltelijk, in de verhouding vastgesteld door de algemene vergadering, uit te keren onder de vorm van
bezoldiging of van dividend, of om deze te
reserveren, en waarvan de partijen eveneens steeds alle gevolgen hebben aanvaard;
3) het feit dat volgens het arrest het kwalificeren als overnameprijs van activa van
de oude eenmanszaak van wat duidelijk de
bezoldiging van de toekomstige activiteit in
het kader van de nieuwe vennootschap uitmaakt, geen normaal gevolg zou zijn van de
afgesloten overeenkomsten en zou aantonen dat partijen bij die overeenkomsten de
juridische gevolgen daarvan niet hebben
aanvaard,
omdat de beweerde wijziging van de
kwalificatie van de bezoldiging der werkende vennoot, eventueel het resultaat zou
kunnen zijn van "een veinzing", die echter moet aangetoond worden aan de hand
van de vaststelling dat partijen niet alle gevolgen van de aangegane overeenkomsten en beslissingen der algemene vergaderingen tot vaststelling van de bezoldiging
der werkende vennoot, hebben aanvaard en
een dergelijke wijziging van de kwalificatie niet kan beschouwd worden als zijnde
"het niet-normale gevolg" van de afgesloten overeenkomsten en zeker niet als bewijs dat partijen de juridische gevolgen van
hun overeenkomsten niet aanvaard zouden hebben en bovendien omdat, ten overvloede, partijen in valle vrijheid handelingen kunnen verrichten waarvan zij alle
gevolgen aanvaarden ook al is de vorm die
zij eraan geven niet de meest normale;
daaruit volgt dat het arrest zijn beslissing dat het geveinsde karakter van de
overnameprijs aangetoond is, niet naar
recht verantwoordt en het arrest het wettelijke begrip "veinzing" miskent (scherrding van artikel1321 van het Burgerlijk
Wetboek), alsmede het beginsel van de verbindende kracht van de overeenkomst (art.
1134 van het Burgerlijk Wetboek) en van de
regelmatig door de algemene vergadering
van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid genomen besluiten tot
vaststelling der bezoldiging der werkende
vennoot (artikel1831 Burgerlijk Wetboek
en de artikelen 70, 135 en 136 van titel IX
van Boek I van het Wetboek van Koophandel) van het beginsel der tegenstelbaarheid der rechtshandelingen (artikel 1165
Burgerlijk Wetboek) en dat het arrest zijn
beslissing dat de overnameprijs niet beantwoordt aan enige realiteit met betrekking tot de ingebrachte actiefbestanddelen,
maar daarentegen een verdoken bezoldiging van de prestaties als werkende ven-
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noot behelst, niet naar recht verantwoordt
(schending van art. 31, 1" Wetboek van Inkomstenbelasting- coi:irdinatie K.B. 26 februari 1964 - zoals gewijzigd door art. 84,
3• wet van 25 juni 1973 -B.S., 6 juni 1973
en van art. 27, § 2 Wetboek van Inkomstenbelastingen- coi:irdinatie K.B. 26 februari 1964- zoals gewijzigd door art. 17
wet van 5 januari 1976, B.S. 6 januari
1976) :
Overwegende dat het arrest vaststelt : 1. dat eiser zijn persoonlijke
handelszaak heeft overgedragen aan
de B.V.B.A. Studiebureau Daenen
waarvan hij 240 van de 250 aandelen bezit en zaakvoerder is; 2. dat de
prijs van de overgenomen clientele
werd vastgesteld op grond van de toekomstige bruto-omzet gedurende de
vijftien jaar volgend op de overname,
meer bepaald 25 pet. van de jaarlijkse
te verwezenlijken omzet; 3. dat eiser, die de drijvende kracht van de
voormelde B.V.B.A. is gebleven, geringe bedragen als bezoldiging van
werkend vennoot aangegeven heeft
voor de betrokken aanslagj aren, meer
bepaald 240.000 frank voor 1984,
250.000 frank voor 1989 en 120.000
frank voor de overige aanslagjaren;
Overwegende dat artikel 1321 van
het Burgerlijk Wetboek ter zake geen
toepassing vindt, in zoverre die wetsbepaling derden de mogelijkheid laat,
ten opzichte van de bij een schijnovereenkomst betrokken partijen, om
zich op de gesimuleerde overeenkomst
in plaats van op de achterliggende
overeenkomst te beroepen; dat overigens de in artikel1321 van het Burgerlijk Wetboek neergelegde regel geen
algemeen rechtsbeginsel uitmaakt;
Dat het middel in zoverre niet ontvankelijk is;
Overwegende dat inkomstenbelastingen moeten worden geheven op de
bij de wet bepaalde inkomsten, op
grond van de door de belastingplichtige werkelijk gehanteerde juridische
constructie;
Overwegende dat de appelrechters,
op grond van de discrepantie tussen de
overnameprijs en de werkelijke
waarde van de activa, van de
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berekeningsbasis van de jaarlijkse vergoeding op grond van het toekomstig
zakencijfer en van de aard van de activiteit die eiser verder vervult in het
kader van de vennootschap, in feite
oordelen dat eiser niet de werkelijke
wil had de handelszaak over te dragen of in te brengen voor de bedongen prijs maar dat eiser en de B.V.B.A.
in werkelijkheid overeenkwamen dat
de toekomstige bezoldiging als werkend vennoot zou worden gekwalificeerd voor fiscale doeleinden als een
betaling voor overgedragen activa; dat
zij hierbij vermelden dat eiser en de
B.V.B.A. niet hebben kunnen aanvaarden dat de bezoldiging van de werkende vennoot volledig zou worden beheerst door de overeenkomst van
overdracht van handelszaak, zodat de
betrokkenen niet alle gevolgen van
hun overeenkomst hebben aanvaard;
Dat het arrest aldus wettig beslist
dat het bestuur bewijst dat de door de
eiser ontvangen bedragen in werkelijkheid vermomde bezoldigingen waren;
Overwegende dat, voor het overige,
de appelrechters die niet ontkennen
dat de B.V.B.A. zich ertoe had verbonden aan eiser bepaalde bedragen te betalen maar enkel oordelen dat de kwalificatie door de partijen gegeven aan
hun overeenkomst, gelet op de bewezen verklaarde verboden simulatie,
aan het bestuur niet kan worden tegengeworpen, de verbindende kracht
van de overeenkomsten, de regel van
de tegenwerpelijkheid van overeenkomsten en de in het middel aangewezen wetsbepalingen betre:ffende de
vennootschappen niet schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
19 mei 1995 - 1e kamer- Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,

advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Claeys Bmiuaert, 'Iburnicourt, Brussel.
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19 mei 1995

INKOMSTENBELASTINGEN -

PERSONENBELASTING- BEDR1JFSINKOMSTEN- ANDERE AFTREKBARE POSTEN- BIJKOMEND TEWERKGESTELD PERSONEELSLID- BEGRIP.

Art. 44, § 1, van de wet van 27 december
1984 houdende fiscale bepalingen, dat
van de personenbelasting, van de
vennootschapsbelasting of van de belasting der niet-verblijfhouders tot een bedrag gelijk aan 150.000 fr per in Belgiii
bijkomend tewerkgestelde personeelseenheid vrijstelling bepaalt op de winst
van nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven die op 31 december 1984 of op
het einde van het jaar waarin het bedrijf is aangevangen als die aanvang op
een latere datum valt, minder dan vijftig werknemers tewerkstellen, maakt, voor
de vaststelling van het aantal in dienst
zijnde personeelsleden, geen onderscheid
tussen voltijdse en deeltijdse werknemers.
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. VAN HOOLAND E.A.)
ARREST

(A.R. nr. F.93.0067.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 maart 1993 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van artikel44, § 1, van de wet van 27
december 1984, houdende fiscale bepalingen,
doordat het arrest, nate hebben vastgesteld "dat appellanten (thans verweerders in cassatie) aanspraak maken op een
aftrek van 150.000 frank per bijkomend
personeelslid overeenkomstig artikel 44,
§ 1, van de wet van 27 december 1984, dat
het bestuur deze vraag afwijst op grand van
de overweging dat deze aftrek slechts van
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toepassing is voor bedrijven die minder dan
vijftig werknemers tewerkstellen op het
e;inde van het jaar waarin het bedrijf is
aangevangen, dat het bedrijf op het einde
van dat jaar- volgens de fiscus- zestig
werknemers had zodat het aantal werknemers bepaald in artikel 44, § 1, van vermelde wet was overschreden, dat appellanten aanvoeren dat deze werknemers,
waarvan zij het aantal blijkbaar niet betwisten, slechts deeltijds in dienst waren en
zij de prestaties van deze werknemers hebben omgerekend in voltijdse arbeid zodat zij
aan 16 voltijdse betrekkingen kwamen"
naar analogie met het koninklijk besluit
van 18 oktober 1978 betreffende de ondernemingsraden, de stellingname van appellanten (toekomstige verweerders) aankleeft en beslist dat de administratie ten
onrechte heeft aangenomen dat niet voldaan was aan de voorwaarden van artikel 44 van de wet van 27 december 1984 nu
bij de berekening van het aantal personeelsleden in dienst geen rekening werd gehouden met de deeltijdse arbeid verricht
door deze personeelsleden en dienvolgens
de beide betwiste aanslagen vernietigt,
terwijl artikel 44, § 1, van de wet van 27
december 1984, houdende fiscale bepalingen, dat bepaalt dat van de personenbelasting, van de vennootschapsbelasting
of van de belasting der niet verblijfhouders
wordt vrijgesteld tot een be drag gelijk aan
150.000 frank per in Belgie bijkomend tewerkgestelde personeelseenheid, winst van
nijverheids-, handels- of landbouwbedrijven die op 31 december 1984 of op het
einde van het jaar waarin het bedrijf is
aangevangen, als die aanvang op een latere datum valt, minder dan vijftig werknemers in de zin van artikel20, 2°, a, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen tewerkstellen, voor de berekening van
de grens "van minder dan vijftig werknemers", geen onderscheid maakt tussen
werknemers die deeltijdse arbeid presteren en werknemers die voltijds presteren en
niet toelaat de prestaties van deeltijdse arbeid om te rekenen naar voltijdse arbeid,
zodat het arrest door te beslissen dat toekomstige verweerders recht hadden op de
aftrek omdat bij de berekening van het
aantal personeelsleden in dienst geen rekening werd gehouden met de deeltijdse arbeid die door deze personeelsleden werd
verricht, artikel 44, § 1, van de wet van 27
december 1984 schendt :
Overwegende dat artikel 44, § 1, van
de wet van 27 december 1984 houdende fiscale bepalingen, bepaalt dat
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winst van nijverheids-, handels- of
landbouwbedrijven die op 31 december 1984 of op het einde van het jaar
waarin het bedrijf is aangevangen, als
die aanvang op een latere datum valt,
minder dan vijftig werknemers, in de
zin van artikel 20, 2°, a, van het Wethoek van de lnkomstenbelastingen
(1964), tewerkstellen, en baten, onder welke naam ook, van vrije beroepen, ambten of posten, en van elke
winstgevende bezigheid die niet bedoeld is in artikel20, r en 2°, van datzelfde Wetboek, van de personenbelasting, van de vennootschapsbelasting of van de belasting der nietverblijfhouders worden vrijgesteld tot
een bedrag gelijk aan 150.000 frank
per in Belgie tewerkgestelde personeelseenheid;
Dat dit artikel, voor de vaststelling van het aantal in dienst zijnde
personeelsleden, geen onderscheid
maakt tussen voltijdse en deeltijdse
werknemers;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de verweerders op het einde
van het jaar waarin hun bedrijf is aangevangen, weliswaar 60 werknemers
in dienst hadden maar dat deze
slechts deeltijds in dienst waren; dat
het oordeelt: 1. dat het aantal werknemers in dienst moet berekend worden naar analogie van artikel 18 van
het koninklijk besluit van 18 oktober 1978; 2. dat eiser bij die berekening geen rekening heeft gehouden
met de deeltijdse arbeid verricht door
deze personeelsleden; 3. dat eiser onterecht heeft aangenomen dat niet was
voldaan aan het voormelde artikel 44;
Overwegende dat het arrest aldus
artikel 44, § 1, van de wet van 27 december 1984 schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
de voorziening van de verweerders
ontvankelijk verklaart; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan
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en laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Gent.
19 mei 1995 - 1 e kamer - Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal.
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22 mei 1995

ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE

ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- BEOORDELING DOOR DE RECHTER

Wanneer verscheidene feiten als dringende
reden voor ontslag worden aangevoerd, is
de rechter die oordeelt dat sommige feiten niet in aanmerking komen, verplicht
na te gaan of de overblijvende feiten voldoende zijn om een dringende reden te
vormen (1). (Art. 35, lid 1, 2, 3, 4 en 8,
Arbeidsovereenkomstenwet.)
(STANDAARD BOEKHANDEL N.V. T. SMITS)
ARREST

(A.R. nr. S.95.0006.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 september 1994 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het tweede onderdeel van het eerste middel, gesteld als volgt : schending van
de artikelen 149 van de gecoordineerde
Grondwet, (... ) 35, inzonderheid lid 1, 2, 3,
4 en 9, 39, § 1 van de wet van 3 juli 1978
betreffende de Arbeidsovereenkomsten, (.. .),
doordat, het bestreden arrest het hager beroep van eiseres ongegrond verklaart,
onder bevestiging van het vonnis van de
eerste rechter, de in het verbrekingsschrijven dd. 28 februari 1991 te laste gelegde feiten niet aanneemt als een drin(1) Zie : Cass., 16 maart 1987, A.R. nr. 5557
(A.C., 1986-87, nr. 422).
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gende reden tot ontslag, en eiser
veroordeelt tot betaling van een opzeggingsvergoeding, op grond van volgende overwegingen : "Uit het aangetekend schrijven van (eiseres) moet worden afgeleid dat
in essentie het ontslag om dringende reden gesteund is op volgende feiten : - uitdrukkelijke weigering zich bij een genamen beleidsbeslissing neer te leggen; zwaar beledigende taal ter attentie van dhr.
D. Dullers en andere leden van het
managementteam. Voor de beoordeling van
deze feiten kan niet voorbijgegaan worden aan volgende vaststellingen:- (verweerder) was in dienst van (eiseres) sedert 19 augustus 1969; - uit een bijlage
aan de arbeidsovereenkomst van (verweerder) dd. 1 mei 1984 blijkt dat zijn wedde
bestaat uit een basissalaris en een omzettoeslag; - uit een nota dd. 1 januari 1973,
die tot bedoeling had een algemene omschrijving te geven van de taak, de positie van de verantwoordelijke leiders van de
verschillende filialen en hun plaats in de algemene politiek van (eiseres) blijkt dat :
"Aile aangelegenheden die een filiaal betreffen zullen steeds en uitsluitend door de
filiaaldirekteur of via zijn tussenkomst worden behandeld. (... )"; -in een nota dd. 10
mei 1978 wordt voormeld punt als volgt nader omschreven en bijgewerkt: "1.1 In de
functie-omschrijving van de filiaalhouder
ligt de nadruk op de - door de delegatie
verkregen- zelfstandigheid van de filiaalhouder. Dit laat onverlet het recht van
de directeur boekhandel om in alle aspecten van het filiaalbeleid niet aileen adviserend maar ook directief op te treden, indien dit naar haar oordeel in het belang
van het filiaal of van het gehele bedrijfis.
De filiaalhouders zijn gehouden de opdrachten van de directeur boekhandel op te valgen. Deze opdrachten zullen aileen gegeven worden door de centrale directie na
vooroverleg en waar nodig met redenen omkleed. Bij alle aangelegenheden, de leiding van het filiaal betreffende, zal de filiaalhouder betrokken worden. 1.2 De
filiaalhouder is belast met de dagelijkse leiding van het hem toevertrouwde filiaal. Hij
staat rechtstreeks onder de directeur hoekhandel en boven de medewerkers van zijn
filiaal. In geval van ernstig meningsverschil tussen directeur boekhandel en filiaalhouder, beslist de algemeen directeur,
partijen gehoord. Bij verschillen van inzicht tussen filiaalhouder en filiaalmedewerkers beslist de directeur boekhandel, partijen gehoord. (... ); - in de interne
berichtgeving dd. 28 februari 1985 wordt
vermeld : "de door het filiaal beleverde en
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verzorgde klanten (scholen - bibliotheken - firma's) blijven aan het filiaal toegewezen. Ret is dan oak de contractant niet
toegelaten op deze klanten druk uit te oefenen ten voordele van zijn kontraktzaak".
"(. .. )" ; Rekening gehouden met deze vasts telling komt het protest van (verweerder) begrijpelijk voor. Immers door het afnemen van een client te Zele zal de wedde
van (verweerder) verminderen aileen reeds
door het feit dat zijn omzet zal verminderen. Daarenboven blijkt er, niettegenstaande het engagement van (eiseres) te
weinig of geen inspraak te zijn geweest ~et
(verweerder) in verband met deze beleidsbeslissing en, wat meer is de mogelijkheid dat de klant te Zele ve~loren was gegaan voor (verweerder) onder druk van dhr.
P. Van Vaerenbergh, die een winkel van (eiseres), zij het onder zelfstandig statuut, uitbaatte te Zele, en dit niettegenstaande de
vermelde verbodsbepaling opgenomen in de
vermelde interne berichtgeving dd. 28 februari 1985, was reeel. Zelfs rekening gehouden met de vaststelling dat enerzijds
(v~rweerder) d~or de beleidsbeslissing van
(eiseres) geldehJke schade opliep en oak dat
(eiseres) haar engagementen ten overstaan van haar personeel minstens niet volledig of niet naar de geest had uitgevoerd
en het verbod om klanten van een filiaal te
trachten voor zijn eigen zaak te verwerven niet had toegepast, stelt zich de vraag
ofhet aan (verweerder) toegelaten was een
beleidsbeslissing niet op te volgen? Principieel dient natuurlijk negatief op deze
vraag te worden geantwoord. In casu stelt
zich echter de vraag of (verweerder) categorisch de beleidsbeslissing naast zich wilde
neerleggen. Welnu, wanneer objectief de
grand van het protestschrijven van (verweerder) wordt on tleed, moet worden vastgesteld dat hij in zijn punt negen enkel
stelt een afwachtende houding te zullen
aannemen zolang hij geen afdoend antwoord krijgt op zijn protesten en dit in het
licht gezien van hetgeen dhr. Dullers hem
op 13 februari 1991 telefonisch heeft gezegd, nl. ''Dit antwoord is duidelijk onvoldoende voor fil. Gent". De "ernst" van deze
weigering moet dan oak gerelativeerd worden tot ''het niet uitvoeren van een beleidsbeslissing in afwachting van een voldoend
antwoord". Deze houding van verweerder
is in overeenstemming te brengen met vermelde nota dd. 1 januari 1973 en 10 mei
1978. De uitdrukking van verweerder nl. :
"Welnu in afwachting van een antwoord dat
wel voldoening geeft, blijven wij het O.L.Vr.
Inst. te Zele als onze klant behandelen"
kan dan oak niet uitgelegd worden als ee~
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categorische weigering een beleidsbeslissing
te volgen. De "ernst" van deze verklaring is
dan oak niet van aard dat ze de zwaars.te
sanctie in de arbeidsverhouding rechtvaardigt. De tweede aangehaalde reden tot antslag zonder opzegging of betaling van een
compensatoire vergoeding behelst de toon
van het schrijven. Ret is juist dat het gebruik van een beledigende terminologie ten
overstaan van de werkgever een dringende
reden tot ontslag kan uitmaken, doch oak
dan zal met veel omzichtigheid moeten onderzocht worden in welke omstandigheden het feit of de feiten hebben plaatsgevonden. In casu mag niet uit het oog
verloren worden dat door de beleidsbeslissing van (eiseres) op korte of lange
termijn de inspanningen welke (verweerder) en het personeel van de filiaal Gent
hebben gedaan om de klant te Zele te verwerven en te behouden, door omstandigheden die door de beleidsbeslissing wordt
bevestigd, verloren gaan; als verantwoordelijke niet aileen tegenover de werkgeefster maar oak tegenover het personeel
wordt (verweerder) dan oak in een zee;
pijnlijke positie gebracht. Aannemende dat
een filiaal, zich steunend op de interne berichtgeving dd. 28 februari 1985, er mocht
op rekenen dat eens een client behouden
komt het logisch voor dat (verweerder) zich
in zekere zin in de steek gelaten voelt door
(eiseres). De toon en de bewoordingen van
het schrijven van (verweerder) zijn dan oak
een uitdrukking van frustratie en kunnen niet aangezien worden als zijnde geschreven met het inzicht te beledigen. Ret
schrijven van verweerder is onbehouwen,
maar daarom nag niet beledigend. Zelfs rekenin.g gehouden met in 1988 gemaakte op~erkmgen aangaande een dergelijke houdmg van (verweerder), is oak dit feit niet
ernstig genoeg om de zwaarste sanctie in de
arbeidsverhouding toe te passen. Terecht
heeft de eerste rechter dan oak beslist dat
de ingeroepen redenen niet van aard zijn
om elke verdere professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk te maken.", (. .. )
terwijl, tweede onderdeel, eiseres in haar
voor de eerste rechter genomen conclusies, die zij uitdrukkelijk verklaarde te hernemen in hager beroep (zie akte van beroep p. 2), aanduidde dat de dringende
reden tot ontslag niet aileen bestond in de
weigering van verweerder zich neer te leggen bij de beleidsbeslissing aangaande het
O.L.Vr.-Instituut te Zele, alsook in de beledigende taal ter attentie van de leden van
het managementteam, doch oak in de ten
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tweede geuite weigering van verweerder de
beslissing van de directie m.b.t. prijsbepaling van de schoolboeken na te leven; eiseres aldus in haar conclusie, neergelegd
ter griffie van de arbeidsrechtbank op 18
november 1991 (p. 2), alsook in haar tweede
conclusie neergelegd ter griffie op 22 juni
1993 (p. 13), voor de ten laste gelegde feiten verwees naar de ontslagbrief dd. 28 februari 1991, waarin werd gewezen op het
feit dat verweerder de definitieve nota inzake "strategie schoolboekenmarkt (service + prijsopstelling)" weigert na te leven; eiseres in de tweede neergelegd ter
gri:ffie op 11 juni 1993 (p. 13) tevens de bewering van verweerder de beslissing nopens de prijsbepaling niet te hebben willen miskennen tegenspraak en stelde dat
uit inhoud van verweerders' protestnota het
tegendeel blijkt; eiseres tenslotte in haar
"aanvullende antwoordbesluiten" neergelegd op 18 oktober 1993 (p. 7 en 8) wees op
het feit dat verweerder in zijn aan de heer
D. Diillers gerichte protestbrief liet weten zijn medewerkers niet te zullen instrueren om de beslissing inzake de prijsbepaling na te leven en aldus zijn
medewerkers in deze insubordinatie betrokken heeft,
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ontslag kon besluiten (schending van artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten inzonderheid lid 1, 2, 3, 4 en 8), en derhalve niet op
wettige wijze tot het recht van verweerder op een opzeggingsvergoeding kon besluiten (schending van artikel 39, § 1 van
de genoemde Arbeidsovereenkomst) :

Overwegende dat, wanneer verscheidene feiten als dringende reden in de
zin van artikel 35 van de
Arbeidsovereenkomstenwet worden
aangevoerd, de rechter die oordeelt dat
feiten niet in aanmerking komen, niettemin verplicht is na te gaan of de
overblijvende feiten voldoende zijn om
een dringende reden te vormen;
Overwegende dat eiseres in haar
verzoekschrift tot hager beroep, met
uitdrukkelijke herneming van haar in
eerste aanleg genomen conclusies, erop
wees dat de ontslagbrief benevens de
weigering zich neer te leggen bij een
beslissing met betrekking tot de client
te Zele en de beledigende taal, ook het
naast zich neerleggen door verweerterwijl, om te oordelen of een ontslag we- der van de voorheen getroffen beslisgens dringende reden gerechtvaardigd is, sing betreffende de "strategie op de
of, met andere woorden, elke beroeps- schoolboekenmarkt (service + prijsmedewerking tussen werkgever en werk- opstelling)" als dringende reden tot onnemer definitief onmogelijk is geworden, de middellijk ontslag aanvoerde;
rechter gehouden is alle grieven en aile omOverwegende dat het arbeidshof oorstandigheden van de dringende reden of de
redenen in de ontslagbriefingeroepen te on- deelt dat de beledigende taal en de
derzoeken; wanneer de rechter oordeelt dat weigering zich bij de genomen beleidssommige feiten niet in aanmerking ko- maatregel omtrent de client te Zele
men, hij niettemin verplicht is na te gaan niet als dringende redenen in aanmerof de overblijvende feiten een dringende re- king komen, en beslist dat verweerden vormen; de rechter ook rekening kan der onwettig wegens dringende rehouden met de feiten waarvan sprake is in den werd ontslagen;
de opzeggingsbrief, wanneer hem daarDat het arbeidshof aldus niet aile
door de ernst van de aangevoerde reden
duidelijk kan worden gemaakt, zodat, het als dringende reden tot onmiddellijk
bestreden arrest, dat bij zijn beslissing tot ontslag aangevoerde feiten onderzoekt;
afwijzing van het voorhanden zijn van een
Dat het onderdeel gegrond is;
dringende reden tot ontslag aileen de verwijten inzake de beledigende taal die werd
geuit ten overstaan van de leden van het
managementteam en de weigering zich
neer te leggen bij de beslissing inzake het
O.L.Vr.-Instituut te Zele onderzocht heeft,
zonder de weigering van verweerder om de
beslissing inzake prijsbepaling op de
schoolboekenmarkt na te leven te onderzoeken, zijn motiveringsverplichting niet is
nagekomen (schending van artikel 149 van
de Grondwet), minstens niet wettig tot de
ontstentenis van een dringende reden tot

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Antwerpen.
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22 mei 1995 - 3e kamer- Voorzitter :
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van Mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Gryse.
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WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING
- TERUGVORDERING- VERJARING- WET 11
MAART 1977 -WERKING IN DE TIJD.

Art. 4 wet 11 maart 1977 tot invoering van
een verjaringstermijn voor schulden jegens de uitbetalingsinstellingen voor
werkloosheidsuitkeringen, kan niet worden toegepast op een teruguordering die
na zijn opheffing onder de gelding van het
nieuwe art. 7, § 13, van de Besluitwet 28
dec. 1944 is bevolen, oak al betreft die teruguordering uitkeringen die u66r de opheffing werden genoten (1).
(VAN BORM T. R.VA.)

ARREST

(A.R. nr. S.94.0147.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 december 1992 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van artikel 2 van het Burgerlijk Wethoek en artikel 4 van de wet van 11 maart
1977 tot invoering van een verjaringstermijn voor schulden jegens de uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen, opgeheven bij artikel 113 van de
Programmawet van 30 december 1988,
doordat de appelrechter, na in zijn
tussenarrest van 4 mei 1992 te hebben beslist dat eiser sinds 5 juli 1978 onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen had
ontvangen, in het bestreden arrest de te(1) Zie Cass., 6 sept. 1993, A.R. nr. 8254 (A C.,
1993-94, nr. 326); Cass., 24 april1995, A.R. nr.
S.94.0015.F (A. C., 1994-95, nr. 206).
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rugvordering van deze onverschuldigd betaalde werkloosheidsuitkeringen toelaat,
om reden dat "in tegenstelling met hetgeen (verweerder) in conclusies vooropstelt, de dertigjarige ve:rjaring in casu niet
meer kan toegepast worden, maar de opeenvolgende wetswijzigingen niettemin in
casu de terugvordering mogelijk maken" en
dat "met in aanmerkingname van het bedrieglijk inzicht, tot terugvordering kon
overgegaan worden met toepassing van de
wet van (11 maart) 1977, tot uiterlijk 1 jaar
+ 5 jaar na het in werking treden ervan, en
met toepassing van de wet van 30 december 1988, tot uiterlijk 5 jaar en 1 kwartaal na de inwerkingtreding van deze wet
omwille van het principe, waarvan geen afwijking was voorzien, dat de nieuwe wet
weliswaar onmiddellijk toepassing vindt,
doch enkel beschikt voor de toekomst" (arrest, p. 2),

terwijl, krachtens artikel 4 van de wet
van 11 maart 1977 tot invoering van een
ve:rjaringstermijn voor schulden jegens de
uitbetalingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen de terugvordering van onrechtmatig genoten uitkeringen zich niet
verder mag uitstrekken dan tot de periode
gelegen in de drie jaar v66r de dag waarop
betrokkene het laatst onrechtmatig uitkeringen genoot; deze regel met ingang van
1 januari 1989 werd opgeheven door artikel 113 van de Programmawet van 30 december 1988; op 1 januari 1989 de terugvordering van onrechtmatig genoten
uitkeringen zich niet verder mocht uitstrekken dan tot 1 januari 1986; het recht
tot terugvordering van onrechtmatig genoten uitkeringen daterend van v66r die
datum was ve:rjaard; een wet die, zoals de
wet van 30 december 1988, de verjaring
wijzigt, geen afbreuk mag doen aan definitiefvoltrokken ve:rjaringen, zodat de rechter de beslissing tot terugvordering van alle
sinds 5 juli 1978 verkregen uitkeringen niet
zonder schending van artikel 2 van het
Burgerlijk Wetboek en artikel 4 van de wet
van 11 maart 1977 tot invoering van een
ve:rjaringstermijn voor schuldenjegens de
uitbatingsinstellingen voor werkloosheidsuitkeringen, kon bevestigen:

Overwegende dat het middel scherrding aanvoert van artik.el 4 van de wet
van 11 maart 1977;
Dat die bepaling werd opgeheven
door artikell13 van de Programmawet van 30 december 1988, dat op 1
januari 1989 in werking is getreden;
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dat artikel 112 van die Programmawet in nieuwe bepalingen voorziet, die
in artikel 7, § 13, van de besluitwet
van 28 december 1944 zijn neergelegd;
Overwegende dat de opgeheven wet
geen toepassing vindt op de toekomstige gevolgen van situaties die tijdens haar geldingsperiode zijn ontstaan en zich voordoen of zich
voortzetten binnen de geldingsperiode
van de nieuwe wet;
Dat artikel 4 van de wet van 11
maart 1977 niet kan worden toegepast op een terugvordering die zoals te
dezen na zijn opheffing, onder de gelding van het nieuwe artikel 7, § 13,
van de wet van 28 december 1944 is
bevolen, ook al betreft de terugvordering uitkeringen die v66r de opheffing werden genoten;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt verweerder in de kosten.
22 mei 1995 - 3e kamer- Voorzitter :
de h. Marechal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en Simont.
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KAMER-

23 mei 1995

1o OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFZAKEN- OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING
- INSTEMMING- HOGER BEROEP.

2° HOGER

BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN- OPENBAAR MINISTERIE- OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- INSTEMMING.
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3° VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- GEWONE OPSCHORTING- OPENBAAR MINISTERIE - INSTEMMING- HOGER
BEROEP.

1°, 2° en 3° Het openbaar ministerie en met
name de procureur des Konings behoudt
het recht om hager beroep in te stellen,
oak al zou hi} ter terechtzitting van de correctionele rechtbank ingestemd hebben
met de door de beklaagde gevraagde en
door de rechtbank gelaste opschorting van
de uitspraak. (Artt. 202 Sv. en 3 Probatiewet.)
(JONCKHEERE)
ARREST

(A.R. nr. P.94.0078.N)

RET HOF; - Gelet op bestreden arrest, op 9 december 1993 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op het namens eiser ingediende verzoekschrift waarvan een
door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
2. In zoverre de voorziening de veroordeling van eiser wegens de tenlasteleggingen C, D, E en F betreft:
Over het tweede middel :
Overwegende dat eiser aanvoert dat
het openbaar ministerie ter terechtzitting van de Correctionele Rechtbank te Veurne zou ingestemd hebben met de door hem gevraagde
opschorting van de uitspraak, nu het
hoger beroep van het openbaar ministerie niet ontvankelijk is omdat door
dit hoger beroep zijn recht van verdediging wordt miskend;
Overwegende dat eens de strafvordering werd ingesteld het openbaar
ministerie er niet kan over beschikken en derhalve ook niet kan afzien
van het recht om een wettelijk rechtsmiddel aan te wenden;
Overwegende dat voor het overige
eiser niet aanvoert dat zijn recht van
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verdediging werd miskend door de
appelrechters;

(BERTIN CHAMPS
T. GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE N.V:)

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

ARREST

En overwegende dat de substantiEile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is genomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
23 mei 1995 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Hoore, eerste
advocaat-generaal- Advocaat : mr. D.
Crombez, Veurne.
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23 mei 1995

BANKBREUK EN BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- BEDRIEGLIJK ONVERMOGEN- BEWERKING VAN HET ONVERMOGENOMSTANDIGHEDEN- BRIEVENBUSADRES.

De opsomming, in art. 490bis, § 1, tweede
lid, Sw., van omstandigheden waaruit
kan worden afgeleid dat de schuldenaar
zelf zijn onvermogen heeft bewerkt, is niet
limitatief; als dusdanig kan ook in aanmerking worden genomen de inschrijving op een brievenbusadres (1). (Art.
490bis, § 1, tweede lid, Sw.)
(1) Zie N. BAUWENS, Bedrieglijk onvermogen,

R. W:, 1989-90, 273-295.

(A.R. nr. P.94.0136.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1993 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing over strafVordering tegen eiser :
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van het artikel 363 van het Wetboek
van Strafvordering,
doordat het hof (van beroep), "na hernieuwd onderzoek ter terechtzitting, het ten
laste van beklaagde gelegde feit bewezen is
gebleken", eiser veroordeelt wegens "de beschuldiging zijn onvermogen te hebben bewerkt en aan de op hem rustende verplichtingen niet te hebben voldaan, wat kan
worden afgeleid uit enige omstandigheden waaruit blijkt dat hij zich onvermogend heeft willen maken en inzonderheid
uit volgende omstandigheid : te Antwerpen, op niet nader te bepalen data, tussen 6 november 1989 en 1 oktober 1990,
namelijk door zich te hebben laten inschrijven te Antwerpen, Falconplein 21, hetgeen slechts een brievenbusadres blijkt te
zijn, zodat er door zijn schuldeisers geen
adres bekend is alwaar voor uitvoeringsmaatregelen in aanmerking komende goederen kunnen aangetroffen worden en door
systematisch de op hem rustende schulden, die hem bekend zijn, niet te voldoen
niettegenstaande hij een salaris ontvangt,
waarmede de op hem rustende schulden
kunnen nagekomen worden, tot een hoofdgevangenisstraf van 3 maanden en een
geldboete van 200 frank vermeerderd met
790 opdecimen of een vervangende gevangenisstraf van 2 maanden",
terwijl, artikel490bis van het StrafWetboek bepaalt: "Met gevangenisstrafvan
een maand tot zes maanden en met geldboete van 50 frank tot 500 frank, of met
een van die straffen alleen, onverminderd
de toepassing van strengere strafbepalingen, indien daartoe grond bestaat, wordt
gestraft hij die zijn onvermogen heeft bewerkt en aan de op hem rustende verplichtingen niet heeft voldaan. Dat de schuldenaar zijn onvermogen zelf heeft bewerkt,
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kan worden afgeleid uit enige omstandigheid waaruit blijkt dat hij zich onvermogend heeft willen maken en inzonderheid
uit de volgende omstandigheden : 1° indien hij zijn persoonlijke uitgaven of de uitgaven van zijn gezin heeft opgedreven; 2°
indien hij aanzienlijke geldsommen heeft
uitgegeven voor het spel, voor louter van "de
kans afhankelijke verrichtingen of voor
schijnoperaties op de beurs of op koopwaren; 3° indien hij niet te verantwoorden leningen heeft aangegaan; 4 ° indien hij verdachte uitgaven of verliezen heeft
opgegeven; 5° indien hij sedert de dagvaarding tot betaling een andere schuldeiser
heeft bevoordeeld of zijn goederen geheel of
ten dele heeft vervreemd of ze met zakelijke rechten heeft bezwaard; 6° indien hij
goederen of voorwerpen welke tot zijn actief behoren, heeft vernield, weggemaakt of
verborgen", zodat het bestreden arrest, dat
vaststelt dat het ten laste gelegde feit bewezen is gebleken, eiser niet wettelijk kon
veroordelen wegens bedrieglijk onvermogen op grond van artikel 490bis van het
Strafwetboek :

Overwegende dat het in artikel
490bis, § 1, eerste lid, van het
Strafwetboek bepaalde misdrijfvan bedrieglijke bewerking door een schuldenaar van zijn onvermogen als materieel element vereist dat twee
voorwaarden verenigd zijn, inzonderheid het bewerken van het onvermogen en het niet voldoen aan de op hem
rustende verplichtingen en als rooreel element het opzet dit misdrijf te
plegen; dat artikel 490bis, § 1, tweede
lid, bepaalt dat het feit dat de schuldenaar zijn onvermogen zelf heeft bewerkt, kan worden afgeleid uit enige
omstandigheid waaruit blijkt dat hij
zich onvermogend heeft willen rnaken en vervolgens een niet limitatieve opsomming geeft van dergelijke
omstandigheden;
Dat artikel 490bis, § 1, van het
Strafwetboek het aldus niet aan de
strafrechter laat te bepalen of feiten
horen strafbaar te zijn of niet, maar
hem oplegt de omstandigheid te preciseren, waaruit hij afieidt dat de beklaagde zelf zijn onvermogen heeft bewerkt;
Overwegende dat eiser wordt vervolgd en de appelrechters hem ver-
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oordelen wegens bedrieglijk onvermogen als volgt nader gepreciseerd : "op
niet nader. te bepalen data, tussen 6
november 1989 en 1 oktober 1990, namelijk door zich te hebben laten inschrijven te Antwerpen, Falconplein
21, hetgeen slechts een brievenbusadres blijkt te zijn, zodat er door zijn
schuldeisers geen adres bekend is alwaar voor uitvoeringsmaatregelen in
aanmerking komende goederen kunnen aangetroffen worden en door systematisch de op hem rustende schulden, die hem bekend zijn, niet te
voldoen, niettegenstaande hij een salaris ontvangt, waarmede de op hem
rustende schulden kunnen nagekomen worden";
Dat de appelrechters met de voormelde precisering de feitelijke gegevens waarop zij hun beslissing laten
steunen inzonderheid dat eisers
vermogenstoestand in de periode van
de telastlegging hem toeliet de op hem
rustende schulden na te komen, vermelden en eisers veroordeling naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substanW\le of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiser :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
23 mei 1995 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende
conclusie van de h. D'Hoore, eerste
advocaat-generaal Advocaat : .mr.
Suerickx, Antwerpen.
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KAMER-

23 mei 1995

WEGVERKEER -

ALLERLEI- VREEMDELING- INSCHRIJVING IN VREEMDELINGENREGISTER- INSCHRIJVINGSBEWIJS - VERPLICHTING T.A.V. RIJBEWIJS IN BELGIE.

De personen die in het vreemdelingenregister van een Belgische gemeente zijn
ingeschreven en houder zijn van eeTi bewijs van deze inschrijving mogen in Belgie slechts onder dekking van een Belgisch rijbewijs een motorrijtuig besturen,
behoudens dat zij, gedurende een termijn van een jaar, te rekenen vanaf de
dag van voormelde inschrijving, een motorrijtuig mogen besturen onder dekking van een geldig buitenlands nationaal rijbewijs dat uitgereikt werd door
een van de Lid-Staten van de Europese
Economische Gemeenschap (1). (Art. 2, §
1, 1°, en§ 2, eerste en tweede lid, K.B. 6
mei 1988, Recht tot sturen.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT
T. UMORU)
ARREST

(A.R. nr. P.94.0892.N)

HET. HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 juni 1994 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Turnhout;
Over het middel gesteld als volgt : scherrding van de wet: doordat, de rechtbank
aanvaardde dat beklaagde gerechtigd was
met het internationaal rijbewijs voor hem
afgeleverd in Nigeria in Belgie een motorvoertuig te besturen. Dat zulks geenszins
in strijd zou zijn met de bepaling van artikel 2 van het K.B. van 6 mei 1988 betreffende de indeling van de voertuigen in
categorieen, het rijbewijs, de rechterlijke beslissingen houdende vervallenverklaring
van het recht tot sturen en de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het
besturen van motorvoertuigen. Dat beklaagde niet behoort tot de uitzonderingen zoals voorzien in artikel 3 van voor(1) Zie Cass., 27 jan. 1975 (A.C., 1975, 590).
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noemd K.B., wel zou vallen onder toepassing van artikel 2, § 2, laatste lid van het
K.B. van 6 mei 1988 voornoemd. Dat beklaagde als vreemdeling ingeschreven is in
het vreemdelingenregister te Turnhout en
dat hij geen rijbewijs bezit dat uitgereikt
werd door een der lid-staten van de Europese Economische Gemeenscbap docb door
Nigeria en als dusdanig het laatste lid van
artikel 2, § 2, van toepassing zou zijn. Dat
derhalve beklaagde niet gehouden zou zijn
om na een jaar, te rekenen vanaf de datum van zijn inscbrijving in het
vreemdelingenregister, zich een Belgisch rijbewijs aan te schaffen en onder de voorwaarden, zoals voorzien in zijn internationaal rijbewijs, gerechtigd was een
motorvoertuig te besturen. Terwijl, de juridiscbe problematiek zich toespitst op de
juiste interpretatie van artikel 2 van bet
K.B. van 6 mei 1988 betreffende de indeling van de voertuigen in categorieen, bet
rijbewijs, de recbterlijke beslissingen boudende vervallenverklaring van bet recht tot
sturen en de voorwaarden voor erkenning
van de scholen voor bet besturen van motorvoertuigen. Dat overeenkomstig artikel2, § 1, 1", van voornoemd K.B. ondermeer een Belgiscb rijbewijs kunnen
bekomen : de personen ingeschreven in bet
vreemdelingenregister van een Belgische
gemeente. Dat overeenkomstig artikel 2, §
2, de personen bedoeld in artikel2, § 1, r,
slecbts onder dekking van een Belgisch rijbewijs mogen een motorvoertuig besturen. Dat artikel 2, § 2, tweede lid, bepaalt
dat gedurende een termijn van een jaar, te
rekenen vanaf de dag van een inschrijving in het bevolkingsregister of bet
vreemdelingenregister van een Belgische
gemeente, ze evenwel mogen sturen onder dekking van een geldig Belgisch nationaal rijbewijs dat uitgereikt werd door
een van de lidstaten van de E.E.G. Dat artikel 2, § 2, derde lid, bepaalt dat: "de andere bestuurders van motorvoertuigen moeten houder en drager zijn van een Belgisch
rijbewijs of van een buitenlands nationaal of internationaal rijbewijs, onder de
voorwaarden die inzake intemationaal wegverkeer van toepassing zijn". Vermits beklaagde ecbter ingeschreven is in het
vreemdelingenregister te Turnhout dient
beklaagde een Belgisch rijbewijs te hebben (artikel 2, § 2, eerste lid). Dat beklaagde niet behoort tot degenen bedoeld in
artikel 2, § 2, tweede lid, vermits bij geen
onderdaan is van een lid-staat van de
E.E.G. Dat beklaagde evenmin valt on-
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der de toepassing van artikel 2, § 2, derde
lid, gezien dit slaat op de zogenaamde "andere bestuurders" (sic), welk laatste begrip slaat op de buitenlanders die niet ingeschreven zijn in een Belgische gemeente,
maar wel in Belgie verblijven (voornamelijk toeristen). Doordat beklaagde is ingeschreven in het vreemdelingenregister,
diende hij te beschikken over een Belgisch
rijbewijs vermits hij geen E.E.G.-onderdaan
is. Dat het aanvaarden van de visie van de
rechtbank van eerste aanleg erop neerkomt te aanvaarden dat ten aanzien van
E.E.G.-onderdanen die ingeschreven zijn in
een Belgische gemeente strengere voorwaarden zouden gelden voor het besturen van een motorvoertuig dan ten aanzien van niet E.E.G.-onderdanen. Die
zogenaamde "andere bestuurders" (volgens de interpretatie van de rechtbank)
zouden immers kunnen volstaan met het
voorleggen van het in het buitenland behaalde rijbewijs of internationaal rijbewijs, hetgeen tegen elke logica van de
E.E.G.-wetgeving is gezien ten aanzien van
inwoners van niet-E.E.G.-lid-staten soepelere voorwaarden zouden gelden dan ten
aanzien van E.E.G.-onderdanen. Dat de
rechtbank een verkeerde interpretatie
maakte van artikel 2, § 2, derde lid, in de
gegeven interpretatie van het begrip "andere bestuurders" :

Overwegende dat luidens artikel 2,
§ 1, 1·, en § 2, eerste lid, van het koninklijk besluit van 6 mei 1988 betreffende de indeling van de voertuigen in categorieen, het rijbewijs, de
rechterlijke beslissingen houdende
vervallenverklaring van het recht tot
sturen en de voorwaarden voor erkenning van de scholen voor het besturen van motorvoertuigen, alle personen die ingeschreven zijn in het
bevolkingsregister of in het
vreemdelingenregister van een Belgische gemeente en die houder zijn
van een der in § 1, r' littera a tot f, in
Belgie afgegeven documenten, slechts
onder dekking van een Belgisch rijbewijs een motorvoertuig mogen besturen, onverminderd de toepassing
van§ 2, tweede lid, voor hen die sturen onder dekking van een geldig buitenlands nationaal rijbewijs dat uitgereikt werd door een van de LidStaten van de Europese Economische
Gemeenschap;
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Dat met "andere bestuurders van
motorvoertuigen" in artikel 2, § 2, laatste lid, van voormeld koninklijk besluit worden bedoeld de bestuurders
die niet ingeschreven zijn in het
bevolkings- of vreemdelingenregister
van een Belgische gemeente en niet
houder zijn van de vermelde in Belgie afgegeven documenten;
Overwegende dat de appelrechters,
die vaststellen "dat (verweerder) als
vreemdeling is ingeschreven in het
vreemdelingenregister en dat hij geen
rijbewijs bezit dat uitgereikt werd door
een der Lid-Staten van de Europese
Economische Gemeenschap doch door
Nigeria en als dusdanig het laatste lid
van artikel 2, § 2, van toepassing is"
en "dat (verweerder) derhalve niet gehouden was om na een jaar, te rekenen vanaf de datum van zijn inschrijving in het vreemdelingenregister, zich
een Belgisch rijbewijs aan te schaffen en hij onder de voorwaarden - zoals voorzien in zijn internationaal rijbewijs
gerechtigd was een
motorvoertuig te besturen", hun beslissing dat verweerder dient te worden vrijgesproken van de tenlastelegging van inbreuk op de artikelen 21 en
30, § 1, r, van de Wegverkeerswet niet
naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het verweerder vrijspreekt wegens de telastlegging B; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde
vonnis; veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen, zitting houdende in
hoger beroep.
23 mei 1995- 2e kamer- Voorzitter:
de h. D'Haenens, voorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste advocaatgeneraal.
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KAMER-

24 mei 1995

ARREST

(A.R. nr. P.94.0080.N)

1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
STRAFZAKEN- PERSOONLIJK KARAKTER VAN
DE STRAF.

2° STRAF- ALGEMEEN, STRAF EN MAATREGEL, WETTIGHEID - PERSOONLIJK KARAKTER VAN DE STRAF -ALGEMEEN BEGINSELDRAAGWIJDTE.

3° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWETALGEMEEN- WEGVERKEERSREGLEMENT- IN
DE VLUCHT GEDANE VASTSTELLINGEN IDENTIFICATIE VAN DE OVERTREDER - VERVOLGING EN BESTRAFFING- PERSOONLIJK
KARAKTER VAN DE STRAF.

4 o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- SCHORSING- VERSTEKVONNIS
- BETEKENING- SCHORSING VAN DE VERJARING- BEGRIP.

1 o, 2° en 3° Het algemeen beginsel van het

persoonlijk karakter van de straffen wordt
geschonden door de rechter die de beklaagde tot een straf veroordeelt en daarbij te kennen geeft, niet dat naar zijn
overtuiging die beklaagde het hem ten
laste gelegde feit heeft gepleegd, maar dat
hij hem strafbaar acht bij toepassing van
een beweerd wettelijk schuldvermoeden
(1).

4 o Wanneer een verstekvonnis is betekend

doch niet aan de persoon, wordt, na het
verstrijken van de gewone verzettermijn,
de verjaringstermijn van de strafvordering geschorst en vervangen door de verjaringstermijn van de straf; die geschorste termijn begint pas opnieuw te lopen
vanaf de dag waarop tegen het verstekvonnis een nadien ontvankelijk verklaard
verzet wordt gedaan. (Art. 24 V.T.Sv.; arlt.
151 en 187 Sv.) (2)
(1) Cass., 3 nov. 1992,A.R. nr. 4699 (A.C., 199192, nr. 711) en de eronder vermelde noot.
(2) Cass., 22 feb. 1989, A.R. nr. 7259, en Cass.,
31 mei 1989, A.R. nr. 7513 (A. C., 1988-89, nrs.
352 en 562); Cass., 4 maart 1992, A.R. nr. 9500
(A.C., 1991-92, nr. 350). ·

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 9 december 1993 in hoger beroep op verzet gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Gelet op eisers memorie, waarvan
een door de griffier van het Hof voor
eensluidend verklaarde kopie aan dit
arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het vijfde middel :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat : 1 • eiser is vervolgd wegens een op 11 september 1991 begane overtreding op artikel11.2.1", a,
Wegverkeersreglement; 2" de laatste
veijaringstuitende daad verricht is op
3 september 1992, zijnde een kantschrift van de procureur des Konings
te Hasselt tot verhoor van eiser; 3" eiser bij verstek werd veroordeeld door
de Politierechtbank te Beringen bij
vonnis van 28 januari 1993; 4" deze
beslissing overeenkomstig artikel 37
van het Gerechtelijk Wetboek werd betekend door afgifte van het afschrift
van het exploot op het politiecommissariaat op 10 februari 1993; 5"
eiser hiertegen op 15 maart 1993 verzet heeft gedaan; 6" dit verzet door de
Politierechtbank te Beringen wegens
niet verschijning als ongedaan werd
beschouwd bij vonnis van 8 april 1993;
7" de Correctionele Rechtbank te Hasselt, op het hoger beroep van eiser, het
beroepen vonnis van 8 april1993 heeft
bevestigd bij verstek op 3 juni 1993; 8"
dit vonnis werd betekend aan woonplaats op 9 juni 1993; 9" eiser tegen
deze beslissing van 3 juni 1993 verzet heeft gedaan op 18 oktober 1993;
het bestreden vonnis dit verzet ontvankelijk doch ongegrond heeft verklaard op 9 december 1993;
Overwegende dat krachtens artikel 68 van de Wegverkeerswet de
strafvordering, voortspruitende uit het
aan eiser verweten misdrijfverjaart
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door verloop van een jaar, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is
begaan;
Dat, wanneer een verstekvonnis is
betekend doch niet aan de persoon, de
verjaringstermijn van de strafvordering, na het verstrijken van de gewone verzettermijn, wordt geschorst
en vervangen door de verjaringstermijn van de straf en pas opnieuw begint te lopen vanaf de dag waarop tegen het verstekvonnis een nadien
ontvankelijk verklaard verzet wordt
gedaan;
Overwegende dat hieruit volgt dat
de verjaring van de strafvordering te
dezen was geschorst, eerst van 26 februari 1993 tot en met 14 maart 1993,
daarna van 25 juni 1993 tot en met 17
oktober 1993, telkens vanaf de dag na
het verstrijken van de gewone termijn van verzet tot en met de dag v66r
het aantekenen van het nadien ontvankelijk verklaarde verzet;
Dat de strafvordering derhalve niet
verjaard was op de dag van de uitspraak van het bestreden vonnis;
Over het ambtshalve aangevoerd
middel : miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat de straf persoonlijk is :
Overwegende dat eiser wordt veroordeeld wegens een overtreding van
het Wegverkeersreglement, bij vaststelling waarvan de nummerplaat van
het betrokken voertuig werd genoteerd, zonder identificatie van de bestuurder; dat eiser de hem ten laste
gelegde feiten ontkent;
Overwegende dat de appelrechters
eiser veroordelen op grond van de considerans : "Een snelheidsovertreding is
wettelijk toe te schrijven aan de titularis van de nummerplaat, (. .. ), behalve als hij zijn bewering dat hij het
feit niet heeft gepleegd of een ander
feit heeft gepleegd, staaft (. .. ).De loutere bewering van (eiser) dat hij niet
meer weet ofhij op 11 september 1991
omstreeks 12.22 uur te HeusdenZolder te snel zou gereden hebben, dat
hij 's woendags opereert en dat hij niet
weet wie er met het voertuig zou ge-
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reden hebben, overtuigen de rechtbank niet als bewijs dat hij niet de dader van de snelheidsovertreding is. De
bewering van (eiser) wordt door niets
geobjectiveerd, overstijgt het niveau
van de loutere bewering niet en wordt
als ongegrond afgewezen";
Overwegende dat de appelrechters
aldus het aan eiser ten laste gelegde
feit bewezen verklaren, niet op grond
van hun overtuiging dat hij dit feit
heeft gepleegd, doch wel omdat op hem
als titularis van de nummerplaat een
- niet bestaand - wettelijk vermoeden van schuld rust en hij het bewijs
niet levert dat een ander de overtreding heeft begaan;
Dat zij door deze motivering hun beslissing niet naar recht verantwoorden;
Om die redenen, ongeacht de overige middelen die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde
vonnis; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Tongeren, zitting houdend in hoger beroep.
24 mei 1995 - 2e kamer - Voorzitter :
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de .h. Goeminne,
advocaat-generaal.

Nr. 255
28

KAMER -

24 mei 1995

ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL
- CASSATIEMIDDEL- PREJUDICIELE VRAAG
-ART. 26, § 1, 3", BIJZONDERE WET ARBITRAGEHOF- HOF VAN CASSATIE- VERPLICHTING.-

Wanneer voor het Hof van Cassatie in een
middel een vraag-als bedoeld in art. 26,
§ 1, 3', Bijzondere WetArbitragehofis opgeworpen, moet het Hofvan Cassatie, in
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de regel, het Arbitragehof verzoeken over
die vraag uitspraak te doen. (Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.) (1)
(VAN DEUN T. DE RIJCK E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.94.1247.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 september 1994 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser tegen de
verweerster V.Z.W. KFC Turnhout, gedwongen tussengekomen partij;
Over het eerste middel, gesteld als volgt:
schending van artikel182 van het Wethoek van StrafVordering en van artikel 6 en
6bis - nu artikel 10 en 11 - van de
Grondwet,
doordat het bestreden arrest de vordering in tussenkomst en vrijwaring uitgebracht door eiser in cassatie lastens verweerster in cassatie onontvankelijk
verklaart op grond van de volgende overwegingen : " ... dat geen enkele wettelijke
bepaling de beklaagden toelaat de (beweerde) civielrechtelijke aansprakelijke partijen voor de strafrechter te dagen en de
strafrechter geen rechtsmacht heeft om vorderingen van de beklaagden tegen de (eventueel) civielrechtelijk aansprakelijke partijen te beoordelen; dat de civielrechtelijke
aansprakelijke partijen enkel door het
openbaar ministerie of door de burgerlijke partij voor de strafrechter kunnen gedaagd worden en dat zulks geen door de artikelen 10 en 11 van de Grondwet verboden
discriminatie tot gevolg heeft...",
terwijl uit artikel 182 van het Wetboek
van Strafvordering volgt dat het openbaar ministerie, de verdachte, de burgerlijk aansprakelijke partij en de burgerlijke partij de vier procespartijen zijn die
traditioneel in een strafprocedure voor de
(1) Cass., 31 maart 1993, A.R. nr. 402, en Cass.,
23 dec. 1993,A.R. nr. C.93.0173.F (A C., 1993, nrs.
171 en 545); Cass., 14 juni 1994, A.R. nr. 6736
(A. C., 1994, nr. 303); Cass., 14 feb. 1995, A.R. nr.
P.93.0780.N (A. C., 1995, nr. 88).
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correctionele rechtbank worden toegelaten, zodat de Jlersonen buiten deze vier partijen dienen beschouwd te worden als derden in het strafproces; dat uit artikel182
Sv. eveneens volgt dat het Wetboek van
Strafvordering toelaat dat de burgerlijk
aansprakelijke partij in de strafzaak voor
de correctionele rechtbank kan gebracht
worden door middel van een dagvaarding
en dat het voormelde artikel182 niet op limitatieve wijze stelt dat deze dagvaarding enkel mag uitgaan van de procureur
des Konings of de burgerlijke partij; dat
m.a.w. artikel 182 Sv. geenszins uitsluit dat
de beklaagde het initiatief neemt om de
burgerlijk aansprakelijke partij in het strafproces voor de correctionele rechtbank in
eerste aanleg te betrekken : dat door te beslissen dat de dagvaarding van verweerster
in de hoedanigheid van burgerlijk aansprakelijke partij door eiser in cassatie onontvankelijk is, het bestreden arrest dan ook
een schending inhoudt van artikel182 Sv.;
dat door een dergelijke interpretatie eiser als beklaagde- en traditionele par-.
tij in het strafproces - in zijn globaal en
volledig verweer tegen de strafVordering en
de burgerlijke vordering op een manifest
ongelijke wijze wordt behandeld in vergelijking tot de andere partijen in het strafproces die deze strafVordering of burgerlijke vordering tegen de beklaagde instellen
en uitoefenen; dat de beklaagde namelijk
door een dergelijke interpretatie niet al zijn
verweerrechten en dito middelen kan uitputten tegenover de ingestelde straf- en
burgerlijke vordering teneinde zijn (pecuniaire) aansprakelijkheid te verminderen
(gerechtskosten, schadevergoeding en desgevallend geldboete), terwijl het openbaar ministerie en de burgerlijke partij bij
de uitoefening van hun rechten zulke hinderpaal niet kennen, met een manifest ongelijke situatie tot gevolg; dat door te beslissen dat de regel waarbij de civielrechtelijke aansprakelijke partij enkel door het
openbaar ministerie of door de burgerlijke partij kunnen gedaagd worden, geen
door de Grondwet verboden discriminatie
tot gevolg heeft t.a.v. eiser als beklaagde,
het bestreden arrest dan ook eveneens een
schending inhoudt van de grondwettelijke regels inzake de gelijkheid en nietdiscriminatie, zodat het bestreden arrest de
in het middel aangewezen bepalingen heeft
geschonden :
Overwegende dat het artikel 182
van het Wetboek van Strafvordering
de beklaagde niet toelaat, in zaken die
tot de bevoegdheid van de correctio-
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nele rechtbank behoren, de civielrechtelijk aansprakelijke personen te doen
dagvaarden voor de strafrechter;
Overwegende dat, naar luid van artikel 26, § 1, van de Bijzondere Wet
van 6 januari 1989, het Arbitragehof, bij wijze van prejudiciele beslissing, uitspraak doet bij wege van arrest op vragen omtrent de schending
door een wet van de artikelen 6 (thans
10) en 6bis (thans 11) van de Grandwet;
Dat aldus een vraag als bedoeld in
artikel 26, § 1, 3", Bijzondere Wet
Arbitragehof rijst;

de h. Goeminne, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. L. Schuermans en B. Spriet,
Turnhout.

Om die redenen, ... , schort elke verdere beslissing op tot het Arbitragehof, bij wijze van prejudiciele beslissing, uitspraak zal hebben gedaan op
de volgende vraag : "Schendt het artikel 182 van het Wetboek van Strafvordering, in zoverre het de wijze van
aanhangigmaking van de vordering tegen de civielrechtelijk aansprakelijke
persoon bij de correctionele rechtbank vastlegt en alzo de partijen bepaalt die de civielrechtelijk aansprakelijke persoon kunnen betrekken in
het strafproces, artikel 6 of 6bis van de
Grondwet (thans 10 en 11 van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994), inzonderheid nu het artikel 182 van het Wetboek van
Strafvordering tot gevolg heeft dat, in
tegenstelling tot het openbaar ministerie en de burgerlijke partij, het niet
aan de beklaagde is toegelaten om de
civielrechtelijk aansprakelijke persoon in het strafproces te betrekken?";
gelast de overzending aan het
Arbitragehof van een door de voorzitter en de griffier van het Hof ondertekende uitgifte van deze beslissing tot
verwijzing; veroordeelt eiser in drie
vierde van de kosten, hierin niet begrepen de kosten van betekening van
de voorziening aan de V.Z.W. KFC
Turnhout, en houdt de beslissing over
de overige kosten aan.

Een verzoek tot herroeping van het gewijsde
kan niet worden ingediend om redenen
waarvan de partij kennis had of kennis
kon hebben v66r het verstrijken van de
termijn van de rechtsmiddelen. (Artt.
1132, 1133 en 1136 Ger.W.) (1)

24 mei 1995 - 2e kamer- Voorzitter en
verslaggever : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
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1e KAMER- 26 mei 1995

HERROEPING VAN HET GEWIJSDE VERZOEK TOT HERROEPING VAN HET GEWIJSDE- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

(1) Cass., 16 mei 1974 (A. C., 1974, 1035); dit
arrest vernietigt een vonnis dat de herroeping van
gewijsde had toegestaan op grond van persoonlijk bedrog (art. 1133, 1 ", Ger.W.); de draagwijdte van de alsdan geformuleerde regel, die in
de samenvatting is weergegeven, is niet beperkt
tot art. 1133, 2°.
De conclusie van proc.-gen. Ganshofvan der
Meersch bij dit belangrijke arrest (Bull. en Pas.,
1974, I, 962, met doorverwijzingen) is gedeeltelijk gestoeld op het verslag van de koninklijke
commissaris voor de gerechtelijke hervorming.
Deze had beklemtoond dat herroeping van het gewijsde slechts openstaat voor degenen die niet de
gelegenheid hebben gehad zekere middelen bij
wege van gewone rechtsmiddelen (verzet, beroep of zelfs voorziening in cassatie) te doen gelden, en niet kan worden ingediend om redenen
die de partij kenden v66r het vonnis ·of v66r het vervallen van de rechtsmiddelen. De proc.-gen. tekent daarbij aan dat, wat de ontvankelijkheid van
het verzoek tot herroeping van het gewijsde betreft, hiermee is gelijk te stellen de partij die weigert bewijsmiddelen die zij kan verzamelen, bijeen te brengen ofvoor te leggen. Die nalatigheid
ofkwaadwilligheid van de verzoekende partij was,
volgens de conclusie, de oorzaak van het falen van
haar verzoek.
Het thans geannoteerde arrest vermeldt niet
zonder reden dat uit het beroepen vonnis blijkt
dat de verzoekster tot herroeping van het gewijsde in haar bewijsvoering voor de feitenrechter onzorgvuldig is geweest. Herroeping van
het gewijsde is een uitzonderlijke procedure die
niet kan worden ingesteld op grand van achter de
hand gehouden bewijselementen waarover die
partij had kunnen beschikken.
G.B.
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(OOSTENDSE HOUTMAATSCHAPPIJ N.V.
T. SCHOUTTEET E.A.)
ARREST

(A.R nr. C.93.0277.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 november 1991 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van artikelen 97, van de Grondwet,
1132,.1133, 1° en 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het bestreden arrest het door eiseres ingestelde verzoek tot herroeping van
het gewijsde, waarmede het arrest verleend op 23 maart 1987 door de vijfde kamer van het Hof van Beroep te Gent bekleed is, afwijst als ontoelaatbaar op
volgende gronden : Het verzoek tot herroeping van het gewijsde is gefundeerd "op het
stelselmatig verbergen door de partij
Schoutteet van beslissende stukken en gegevens", derwijze dat na het arrest waartegen thans het buitengewoon rechtsmiddel is ingesteld, eiseres opzoekingen
ondernam waardoor (voor de beoordeling
van de grond van de zaak) determinerende
elementen aan het licht zijn gekomen (p. 3
al. 1 van het verzoekschrift houdende de
middelen tot herroeping van het gewijsde).
Aldus zouden diverse schulden (vervat in
de hoger vermelde veroordeling van eiseres) zijn betaald via financieringsmaatschappijen of uitgedoofd door compensatie met tegoeden van eiseres op de
partij Schoutteet of giraal betaald door eiseres op de post- of bankrekening van
Schoutteet. Mgezien dat van procespartijen
een correcte en loyale samenwerking met
het oog op de bewijslevering kan worden
verwacht, behoorde het tot eiseres -in het
kader van de procedure, resulterend in
haar veroordeling door de vijfde kamer van
dit Hof- bewijs te leveren van haar beweerde betalingen en, geconfronteerd met
de in hoger beroep geconcretiseerde tegeneis van Schoutteet en de door hem ten
bewijze overgelegde stukken, niet passief
toe te zien. Het behoorde evenzeer aan eiseres (als aan Schoutteet) tijdig de vereiste opzoekingen en bewijsstukken over te
leggen aan het Hof- hij die beweert betaald te hebben, moet daarvan het bewijs
leveren - wat zij duidelijk niet heeft gedaan. De elementen en gegevens waarop
het verzoek tot herroeping van het gewijsde
is gesteund, zijn redenen waarvan eise-
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res kennis had ten tijde van de procedure
die resulteerde in het arrest van de vijfde
kamer dd. 23.03.1987, minstens, zo zij haar
opzoekingen tijdig deed -waarvan ze kennis kon hebben. Het buitengewoon rechtsmiddel van herroeping van het gewijsde
mag geen middel zijn om een niet diligente
procespartij toe te laten laattijdig haar belangen te verdedigen, op het ogenblik dat
zij geschikt oordeelt. Eiseres was perfect in
de mogelijkheid - temeer gezien het
tussenarrest verleend op 28.06.1983 (hetzij ruim twee jaar voor dat eindarrest werd
verleend) waarbij de debatten werden heropend om de "partijen toe te laten verder
te besluiten over de wederzijdse gevorderde factuurschuld en de eventuele compensatie" - om voor de vijfde kamer alle
elementen en gegevens voor te leggen die
thans haar verzoek tot herroeping van het
gewijsde funderen. Het behoorde haar ten
gepaste tijde de nodige opzoekingen te
doen, zoals ze heeft gedaan met het oog op
het instellen van het verzoek tot herroeping van het gewijsde. Het persoonlijk bedrog van de partij Schoutteet is evenmin
bewezen, nu niet is bewezen dat deze zich
bij het stellen van proceshandelingen effectief de ingevorderde bedragen werden betaald -op de wijzen aangehaald door eiseres - dan kan de niet boeking perfect
een gevolg zijn van slordigheid die trouwens blijkens de feiten, in meerdere mate,
in hoofde van eiseres bestond; als schuldenaar behoorde zij de bewijzen van haar
betalingen bij te houden en voor te leggen aan het Hof. Het bedrog wordt trouwens niet vermoed, doch dient bewezen te
worden. Mgezien de afwezigheid van dit bewijs, klemt de stelling van eiseres des te
meer, nu zij in de procedure die resulteerde
in het arrest van 23.03.1987, klaarblijkelijk bedrieglijk voorhield dat de haar gefactureerde prestaties ... niet werden uitgevoerd en de facturen, voorwerp van de
invordering, haar niet hadden bereikt; een
en ander terwijl de partij Schoutteet destijds (haar conclusie van 25.09.1986) een
onderzoeksmaatregel vorderde (aanstelling van een deskundige ten einde de boekhouding van beide partijen te onderzoeken), waarop eiseres replikeerde als zou
"het zoveelste dilatoir middel" geen enkel
nut meer hebben (conclusie van
23.10.1986). Het rechtsmiddel van herroeping van het gewijsde kan derhalve niet
worden toegelaten, nu de fundering daartoe aangehaald niet kan worden gebracht
onder de redenen gesteld bij artikel 1133
Ger.W.,
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terwijl,eerste onderdeel, het bestreden arrest het door eiseres gedane verzoek tot
herroeping van het gewijsde van het arrest van 23 maart 1987, gesteund op het
feit dat er, sinds deze uitspraak, beslissende stukken aan het licht waren gekomen die door toedoen van Schoutteet waren achtergehouden, ten onrechte heeft
verworpen omdat eiseres in de mogelijkheid was, toen de zaak ten gronde behandeld werd, alle elementen en gegevens voor
te leggen die vervolgens haar verzoek tot
herroeping van het gewijsde fundeerden en
eiseres nagelaten heeft de bewijzen te leveren van de beweerde betalingen; dat immers eiseres de stukken, die zij in haar verzoekschrift tot herroeping van het gewijsde
aan het licht bracht, alsdan niet kende; dat
het immers stukken zijn betreffende betalingen rechtstreeks verricht door derden, nl.
dB financieringsinstelling Fidisco en de
Bank Brussel Lambert, aan verweerder en
deze stukken derhalve enkel in handen waren van en gekend waren door deze derden en verweerder en eiseres zelf deze stukken betreffende de door die derden gedane
betalingen niet kon voorleggen, daar zij er
niet over beschikte; dat het feit dat eiseres weliswaar reeds ten tijde van de behandeling van het geding ten gronde inlichtingen had kunnen verschaffen aangaande de materialiteit der door deze
derden aan verweerder gedane betalingen geen afbreuk doet aan het feit dat eiseres de bewijsstukken alsdan niet kende
en niet kon voorleggen, zodat zij gerechtigd is deze grond tot herroeping van het
gewijsde op te werpen; dat evenmin het feit
dat verweerder uit nalatigheid en niet met
bedrieglijk opzet deze betalingen niet heeft
vermeld noch de desbetreffende stukken
heeft medegedeeld, tot gevolg heeft dat het
verzoek tot herroeping van het gewijsde ontoelaatbaar zou zijn; dat immers desaangaande geen bedrog in hoofde van verweerder vereist is (schending van art. 1132,
1133, 2· Ger.W.);
tweede onderdeel, eiseres in haar op 20
maart 1990 neergelegde appelconclusie (blz.
4, sub n· II, 3) uitdrukkelijk staande hield
dat, aangaande het persoonlijk bedrog van
Schoutteet, belangrijk was dat deze nog altijd voorhoudt dat het bedrag van
1.042.394F. verschuldigd is, zelfs na mededeling van aanvullende stukken; dat
geeft blijk van een ergerlijk kwade trouw,
omdat Schoutteet beweert dat het bedrag
volledig verschuldigd is, zonder de stukken en de argumentatie van eisers te ontmoeten; dat het bestreden arrest stelt dat
het bedrog in hoofde van verweerder niet
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bewezen is zonder op dit omstandig verweer te antwoorden (schending van art. 97,
der Grondwet);
derde onderdeel, het bedrog van verweerder, dat als reden tot herroeping van bet
gewijsde ingeroepen kan worden, niet aileen bestaat uit gekarakteriseerde bedrieglijke handelingen, maar eveneens uit de
handhaving van leugens en uit schuldige
reticenties en achterhouden van stukken en
informatie; dat dientengevolge bet bestreden arrest ten onrechte geoordeeld heeft
dat verweerder Schoutteet, die is blijven
voorhouden, zonder te reageren op de medegedeelde stukken, dat eiseres hem
1.042.494F. verschuldigd was en die nagelaten heeft de bewijzen van door derden
voor eiseres gedane betalingen voor te brengen, zich aan geen bedrog zou schuldig gemaakt hebben (schending van art. 1132,
1133, r, Ger.W.),
zodat bet bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Over het middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het verzoek tot
herroeping van het gewijsde niet kan
worden ingediend om redenen waarvan de partij kennis had of kon hebben v66r het arrest waarvan de intrekking gevorderd wordt of v66r het
verstrijken van de termijn van de
rechtsmiddelen;
Dat het arrest op feitelijke granden oordeelt dat eiseres ten tijde van
het arrest, waarvan de intrekking
wordt gevorderd, kennis kon hebben
van de gegevens waarop het verzoek
tot herroeping van het gewijsde steunt,
maar in haar bewijsvoering onzorgvuldig is geweest door niet tijdig haar
opzoekingen te doen en door niet correct en loyaal samen te werken in verband met de bewijsvoering;
Dat het aldus zijn beslissing naar
recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede en het derde onderdee! betreft :
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Overwegende dat de in het eerste
onderdeel tevergeefs aangevochten reden dat eiseres de elementen waarop
zij haar vordering tot herroeping van
het gewijsde liet steunen, kende of althans, indien zij haar opzoekingen tijdig had gedaan, diende te kennen, de
beslissing draagt;
Overwegende dat de onderdelen die
betrekking hebben op het bedrog van
verweerder, niet tot cassatie kunnen
lei den;
Dat de onderdelen niet ontvankelijk zijn;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
26 mei 1995 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Houtekier.
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5o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- RECHT VAN VERDEDIGING- TUCHTZAKEN _ NIET CONTRADICTOIR DESKUNDIGENONDERZOEK.

6° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDENORDE VAN GENEESHEREN- TUCHTZAKENRECHT VAN VERDEDIGING- NIET CONTRADICTOIR DESKUNDIGENONDERZOEK.

1 o en 2° De artt. 978 en 979 Ger. W., in zoverre zij bepalen dat na afloop van de verrichtingen de deskundigen kennis geven van hun bevindingen aan de partijen,
wier opmerkingen zij aantekenen, en dat
het verslag de tegenwoordigheid van de
partijen bij de verrichtingen, hun mondelinge verklaringen en hun vorderingen vermeldt, zijn niet toepasselijk op de
deskundigenonderzoeken die in een
tuchtzaak worden bevolen (1). (Artt. 2,
978 en 979 Ger.W., 20, 24, § 1, en 25, § 4,
Artsenwet.)

3°, 4°, 5o en 6° Een in een tuchtzaak bevolen, niet contradictoir deskundigenonderzoek schendt noch art. 6.1 E. V.R.M.
noch het recht van verdediging wanneer
blijkt dat de betrokken geneesheer ter terechtzitting van de raad van beroep van
de Orde van Geneesheren het
deskundigenverslag heeft kunnen bespreken en tegenspreken (2). (Artt. 6.1
E.V.R.M., 20, 24, § 1, en 25, § 4, Artsenwet.)

1e KAMER- 26 mei 1995
(B ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)

1 o DESKUNDIGENONDERZOEK
TUCHTZAKEN- ARTT. 978 EN 979 GER.W. 'IDEPASSELLJKHEID OP IN EEN TUCHTZAAK BEVOLEN DESKUNDIGENONDERZOEK.

2° GENEESKUNDE - BEROEPSORDENORDE VAN GENEESHEREN- TUCHTZAKENARTT. 978 EN 979 GER.W. - 'IDEPASSELIJKHEID OP IN EEN TUCHTZAAK BEVOLEN DESKUNDIGENONDERZOEK.

3o DESKUNDIGENONDERZOEK
TUCHTZAKEN- NIET CONTRADICTOIR DESKUNDIGENONDERZOEK- GEVOLG.

4o RECHT VAN VERDEDIGING- TUCHTZAKEN- NIET CONTRADICTOIR DESKUNDIGENONDERZOEK- SCHENDING- BEGRIP.

Advocaat-generaal Bresseleers heeft in
stubstantie gezegd :
Het eerste onderdeel van het eerste middel voert allereerst schending aan van de
artikelen 2, 978 en 979 Ger.W. Ten aanzien van de toepasselijkheid van de artikelen 978 en 979 op het deskundigenonderzoek in tuchtzaken faalt het onderdeel
waar het betoogt dat deze artikelen krachtens artikel 2. Ger.W. van toepassing zijn
omdat zij niet onverenigbaar zijn met de
bepalingen van het koninklijk besluit nr. 79
(1) Zie de conclusie van het openbaar ministerie.
(2) Zie noot 1.

---~~'-

Nr. 257

HOF VAN CASSATIE

van 10 november 1967 en met de bepalingen van het koninklijk besluit van 6 februari 1970 (3).
Artikel 2 had die beperkte draagwijdte in
de oorspronkelijk voorgestelde versie (4)
''De in dit wetboek bepaalde regels zijn van
toepassing op aile rechtsplegingen tenzij de
wet anders bepaalt". In deze versie was de
stelling van eiser wellicht verantwoord (5),
maar de tekst werd tijdens de parlementaire besprekingen (6) meermaals geamendeerd en luidt nu : "De in dit wetboek gestelde regels zijn van toepassing op alle
rechtsplegingen, behoudens wanneer deze
geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de
bepalingen van dit wetboek".
De betekenis van deze tekst is, volgens
procureur-generaal Krings (7), niet zozeer de bepalingen van de burgerlijke
rechtspleging als een soort gemeenrecht
van de rechtspleging aan te zien, dan wel
leemten aan te vullen, telkens als dit noodzakelijk blijkt te zijn.
Artikel 2 Ger.W. leidt ertoe dat de regels van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek niet dienen te worden toegepast op het
deskundigenonderzoek in tuchtzaken in de
mate dat dit beheerst en geregeld wordt
door rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek. De
(3) Het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967, betre:ffende de Orde der Geneesheren (Artsenwet) en het koninklijk besluit van
6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en
de werking der raden van de Orde van
Geneesheren,regelen onder meer de procedure
voor de provinciale raden en de.raden van beroep; zij houden geen specifieke bepalingen in betreffende de bewijsmiddelen en het deskundigenonderzoek niettenstaande de Koning krachtens art. 24, § 1, van de Artsenwet gemachtigd
werd de bepalingen betre:ffende de contradictoire aard van de rechtspleging vast te stellen.
(4) J.E. KRINGS, De toepassing van de regels
van het Gerechtelijk Wetboek op de rechtsplegingen in strafzaken, tuchtzaken, fiscale zaken
e.a., in Actuele problemen van gerechtelijk privaatrecht, G. Van Dievoet, (ed.), Acco 1976, (9), 10.

(5) R. HAYOIT DE TERMICOURT, Considerations
sur le projet du Codejudiciaire, J.T., 1966, (497),
498, nr. 4.
(6) J.E. KRINGS, l.c., 11.

(7) J.E. KRINGS, l.c., 9.
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rechtsverhoudingen van de civielrechtelijke procedure zijn niet noodzakelijk dezelfde als de rechtsverhoudingen op tuchtrechtelijk gebied. De procedure mag nooit
volstrekt los van dit materieel recht tot
stand komen (8).
Het wordt niet betwist dat de hoofdbeginselen inzake het bewijs in het gerechtelijk privaatrecht niet kunnen dienen in
het strafproces (9). Om de niettoepasselijkheid van de bepalingen van het
Gerechtelijk Wetboek op de rechtspleging
in tuchtzaken te illustreren, wordt in de
rechtsleer de regel inzake de bewijslast
aangehaald : evemin als op de beklaagde in
strafzaken rust op degene tegen wie een
tuchtvervolging is ingesteld, enige bewijslast, en ook de tuchtrechtelijk vervolgde
partij hoeft geen bewijs te leveren van de
door haar aangevoerde feiten of
rechtvaardigingsgrond (10).
Deze rechtsbeginselen, die niet stoelen op
expliciete wetsbepalingen, gelden zowel in
strafzaken als in disciplinaire zaken. Zowel straf- als tuchtvervolgingen zijn erop
gericht bepaalde gedragingen te bestraffen in het openbaar belang, en het is dit
openbaar belang dat eraan in de weg staat
dat, zoals het in de regel in het gerechtelijk privaatrecht het geval is, de instructie van dergelijke zaken zou worden overgelaten aan de partijen (11).
In strafzaken zijn, volgens constante
rechtspraak, de bepalingen van de artikelen 962 e.v. Ger.W. betreffende de
deskundigenonderzoeken die in burgerlijke zaken worden bevolen niet toepasselijk, in zoverre zij de oproeping van de partijen voor de verrichtingen van de
deskundige voorschrijven, de partijen toestaan alle dienstige vorderingen aan de deskundige te richten, en de deskundige opdragen na a:floop van zijn bevindingen
kennis te geven aan de partijen wier opmerkingen hij aantekent (12).
(8) Zie J.E. KRINGS, l.c., 11.
(9) R. DECLERCQ, Raakvlakken gerechtelijk
privaatrecht-strafprocesrecht, T.P.R., 1980, (32),
54, nr. 33.

(10) J.E. KRINGS, l.c., 11 en 21; R. DECLERCQ, l.c.,
nr. 33.
(11) Zie Cass., 2 aug. 1847, Pas., 1848, I, 312.
(12) R. DECLERCQ, l.c., nr. 37; F. HmsEBAm, Het
deskundigenonderzoek in strafzaken, in Strafprocesrecht voor rechtspractici, nr. 2, Acco, 1986,
(113), 117, nr. 5.
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Ret komt mij voor dat dezelfde beginselen gelden voor deskundigenonderzoeken
die in tuchtzaken worden gelast, gelet op de
gelijkaardige finaliteit en de verwantschap
tussen straf- en tuchtvervolgingen, en gelet op de analoge rechtsbescherming
waarop zowel de beklaagde als de tuchtrechtelijk vervolgde partij aanspraak rnaken.
Ret deskundigenonderzoek in de tuchtzaak ten laste van eiser had betrekking op
het bewijs van de feiten; de raad van beroep wenste over een advies te beschikken betreffende een door eiser voorgedragen verweer dat (volgens de in het
strafproces gebruikte terminologie) niet van
alle grond ontbloot leek; in dergelijk geval moeten de wetsbepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek wijken voor rechtsbeginselen die het tuchtrecht ontleent aan het
strafProcesrecht.
De beslissing dat, inzake tuchtrecht, de
regels van het gerechtelijk recht betreffende de tegensprekelijkheid van de
deskundigenonderzoeken niet van toepassing zijn, lijkt mij naar recht verantwoord.
Uif vroegere arresten van het Rof (13)
valt daarnaast te concluderen dat de regeling die stoelt op deze rechtsbeginselen
niet strijdig is met het recht van de vervolgde partij op een eerlijke beha;ndeling
van zijn zaak in de zin van artikel 6.1
E.V.R.M., en geen miskenning inhoudt van
haar recht van verdediging. Ret blijkt dat
tijdens de behandeling van deze zaak ter
terechtzitting van de raad van beroep, de
deskundigenverslagen zijn besproken en tegengesproken, wat onder meer ertoe heeft
geleid dat het verslag van dr. Blanckaert
uit de debatten werd geweerd.
Ret eerste onderdeel treft geen doel.
Wat de door het tweede onderdeel voorgedragen schending van artikel149 Gw. betreft, het komt mij voor dat in deze zaak de
motiveringsverplichting principieel strikt
moet worden beoordeeld. De wettelijke beperking van de gelegenheid om met de de~
kundige in discussie te treden, die volgt mt
de niet contradictoire aard van het deskundigenonderzoek, wordt onder meer verantwoord door te wijzen op de mogelijkheid van het bespreken en het tegenspreken van het deskundigenverslag voor de
rechter. Ret gaat dan niet op dat die rechter het inhoudelijk debat dat eventueel kan
(13) Cass., 1juni 1988,AC., 1987-88, nr. 603,
en de verwijzingen in noot 3.
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leiden tot een aanvullend deskundigenonderzoek, uit de weg zou gaan.
Bij analyse van eisers appelconclusie
blijkt echter dat deze in hoofdzaak betrekking heeft op het verslag van dr. Blanckaert. De raad van beroep heeft expliciet beslist met dat verslag geen rekening
te houden, en diende dan ook niet te antwoorden op de kritiek die eiser ertegen aanvoerde.
Omtrent de inhoud van het verslag van
dr. Peetermans heeft eiser voor de raad van
beroep geen specifiek, concreet verweer
voorgedragen; hij uitte wei kritiek op de
wijze waarop de deskundige tot zijn advies kwam, en met name op het gebrek aan
kennis en documentatie.
De raad van beroep had die kritiek in het
algemeen reeds eerder weerlegd door te oordelen dat eiser op verscheidene tijdstippen de gelegenheid had om zijn documentatie en verklarende nota bij het dossier te
voegen. De raad kon daarna volstaan met
te zeggen dat er geen redenen waren om
aan de besluiten van het verslag afbreuk te
do en.
Bij ontstentenis van precieze, inhoudelijke grieven tegen het deskundigenverslag
van dr. Peetermans diende de bestreden beslissing niet nader te worden gemotiveerd.
Wat ten slotte eisers grief betreft dat de
raad van beroep hem het recht zou hebben ontzegd om zijn bezwaren tegen het
deskundigenverslag voor te dragen, blijkt
uit de stukken waarop het Rofvermag acht
te slaan, niet dat de raad een dergelijke beslissing heeft genomen.
Conclusie : verwerping.
ARREST

(A.R. nr. D.94.0034.N)

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 26 september 1994
op verwijzing gewezen door de raad
van beroep van de Orde van Geneesheren, met het N ederlands als voertaal;
Gelet op net-arrest van het Hof van
27 april 1990;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van de artikelen 2, 978 en 979 van het
Gerechtelijk Wetboek, 6, inzonderheid lid
1, van het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4
november 1950 en goedgekeurd bij wet van
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13 mei 1955, van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbiediging van de rechten van de verdediging en van artikel 149
van de Grondwet (nieuw),
doordat de Raad van Beroep vooraf het
verslag opgesteld door Prof. Dr. med. Blanckaert uit de debatten weert en vervolgens het hoger beroep van eiser ongegrond
verklaart en de beslissing van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren
bevestigt met de enkele wijziging dat de
aan eiser opgelegde tuchtstraf van schorsing van het recht om de geneeskunde uit
te oefenen tot een duur van 2 weken wordt
verminderd, op grond van de volgende re
dengeving:
"Ret verslag van Prof. Dr. med. Peetermans neergelegd op 24 mei 1993 en onder eed ondertekend, besluit na bespreking van de litigieuze problematiek, dat de
wijze waarop voormelde test door (eiser)
werd gebezigd niet verantwoord was en niet
beantwoordt aan de geldende regels van de
medische ethiek.
Er bestaan geen redenen om aan de besluiten van dit verslag enige afbreuk te
do en.
(Eiser) kan zich niet beklagen onvoldoende tijd te hebben gekregen om de vermelde verslagen door te nemen, zijn opmerkingen te formuleren en zijn verdediging voor te dragen, nu hij vanaf half
december 1993 tot 7 februari 1994, over
voldoende tijd beschikte.
Ret stond betrokkene vrij vanafhet door
hem instellen van het hoger beroep de dokumentatie bij het dossier te laten voegen, waarvan hij thans in zijn laatste conclusie onder nr. 12 gewag maakt. Dit kon
hij nog gedaan hebben na kennisname van
het bericht van 15 december 1993 met betrekking tot de nieuwe en laatste vaststelling van zijn zaak;
Irrelevant wordt opgeworpen dat de te
beoordelen materie behoort tot de geschillen over subjectieve rechten en als burgerlijk recht, het recht om de geneeskunde uit
te oefenen, aan de beoordeling ontsnapt van
de Provinciale Raden en aan de Raden van
Beroep van de Orde van de geneesheren; de
te beoordelen problematiek gaat inderdaad niet over het recht om al of niet de geneeskunde uit te oefenen maar, zoals reeds
uiteengezet in de beslissing van 14 december 1992, om de wetenschap of de uitoefening van dit recht geschiedde overeenkomstig de voorschriften van de medische
deontologie en ethiek, die ontegensprekelijk ter appreciatie van de tuchtrechtelijke instellingen behoren;
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Rieruit volgt dat het verzoek tot het stellen van een prejudiciele vraag aan het
Arbitragehof om uit te maken of door artikel1, s·, a van de wet van 31 maart 1967
betreffende de uitoefening van de geneeskunde, de uitoefening van dit voormeld burgerlijk recht in de zin van artikel 92 van de
Grondwet aan de rechterlijke macht kan
onttrokken worden, zonder voorwerp is.
De rechten van de verdediging werden
terzake volkomen geeerbiedigd en van de
schending van het tegensprekelijk karakter van de expertise kan er evenmin sprake
zijn, nu dient gesteld te worden dat inzake tuchtrecht de regels van het gerechtelijk recht betreffende de tegensprekelijkheid van de deskundige onderzoeken niet
van toepassing zijn; de beschikking van artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens is
dus evenmin geschonden;
Bij het kennisnemen van de beslissing
van 14 december 1992 had (eiser) ook nog
de mogelijkheid om aan de aangestelde deskundigen een verklarende nota en bijkomende dokumentatie te doen toekomen;
De Raad is volledig ingelicht om ter zake
een beslissing te nemen en acht de tenlastelegging betreffende de aanwending van
wetenschappelijk niet verantwoorde procedes, waaruit logischerwijze een misbruik van de diagnostische vrijheid volgt,
samen en als een geheel bewezen.
De beslissing van de Provinciale Raad is
derhalve bij te treden, met dien verstande
nochtans dat de opgelegde sanktie dient te
worden aangepast, gelet op de verlopen tijdspanne sedert de ten laste gelegde feiten";
(bestreden beslissing, eerste en tweede
blad),
terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel
2 van het Gerechtelijk Wetboek de in dat
wetboek gestelde regels van toepassing zijn
op alle rechtsplegingen behoudens wanneer deze geregeld worden door niet uitdrukkelijk opgeheven wetsbepalingen of
door rechtsbeginselen, waarvan de toepassing niet verenigbaar is met de toepassing van de bepalihgen van dat wetboek;
daaruit voortvloeit dat de bepalingen van
het Gerechtelijk Wetboek, waaronder de bepalingen van de artikelen 962 tot 991 inzake het deskundigenonderzoek, ook van
toepassing zijn op de rechtspleging voor de
tuchtorganen van de Orde der Geneesheren nu deze bepalingen niet onverenigbaar zijn met de bepalingen van het Koninklijk Besluit nr. 79 van 10 november
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1967 betreffende de Orde der Geneesheren of van het Koninklijk Besluit van 6 februari 1970 betreffende de inrichting en de
werking van de Raden van de Orde der Geneesheren;
daaruit volgt dat op het door de Raad
van Beroep bevolen deskundig onderzoek
artikel 978 van het Gerechtelijk Wetboek
van toepassing is overeenkomstig hetwelk, na afioop van de verrichtingen, de
deskundigen kennis moeten geven van hun
bevindingen aan de partij en zij hun opmerkingen moeten aantekenen alsook artikel 979 overeenkomstig hetwelk het verslag de tegenwoordigheid van de partijen
bij de verrichtingen, hun mondelinge verklaringen en hun vorderingen moet vermelden;
dat dit vereiste van het tegensprekelijk
karakter van het deskundig onderzoek verder voortvloeit zowel uit het algemeen
rechtsbeginsel dat de eerbiediging van het
recht van verdediging voorschrijft als uit artikel 6 van het E.V.R.M. overeenkomstig
hetwelk eenieder recht heeft op een eerlijke behandeling van zijn zaak,
de appelrechters derhalve door te oordelen dat er van een schending van het tegensprekelijk karakter van de expertise
geen sprake kan zijn nu dient gesteld te
worden dat inzake tuchtrecht de regels van
het gerechtelijk wetboek betreffende de tegensprekelijkheid van de deskundige onderzoeken niet van toepassing zijn en de
beschikking van artikel 6 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens dus evenmin is 'geschonden en door op die grondslag de door eiser
aangevoerde exceptie van nietigheid van
het verslag van Prof. Dr. med. Peetermans
impliciet te verwerpen, de artikelen 2, 978
en 979 van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 6, lid 1 van het E.V.R.M. en het algemeen rechtsbeginsel inzake het recht van
verdediging schenden;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de bepalingen van
de artikelen 978 en 979 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de
deskundigenonderzoeken die in burgerlijke zaken worden bevolen, in zoverre zij bepalen dat na afloop van de
verrichtingen de deskundigen kennis geven van hun bevindingen aan de
partijen, wier opmerkingen zij aantekenen, en dat het verslag de tegenwoordigheid van de partijen bij de ver-

Nr. 258

richtingen, hun mondelinge verklaringen en hun vorderingen vermeldt,
niet toepasselijk zijn op de
deskundigenonderzoeken die in tuchtzaken worden bevolen;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat het nietcontradictoir deskundigenonderzoek
het recht van verdediging niet heeft
kunnen schenden, daar uit de vaststellingen van de bestreden beslissing blijkt dat eiser het deskundigenverslag heeft kunnen bespreken en
tegenspreken tijdens de debatten ter
terechtzitting;
Dat het onderdeel, in zoverre het
schending aanvoert van artikel6.1 van
het Europees Verdrag van 4 november 1950 tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en miskenning van
het recht van verdediging, niet kan
worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 mei 1995 - 1e kamer - Voorzitter :
de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal-Advocaat: mrs.
Verbist en B-iitzler.
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3e KAMER- 29 mei 1995

1° WOONPLAATS -

BEGRIP- RECHTSPERSOON- VONNISSEN EN ARRESTER

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN -PARTIJENVERMELDING- WOONPLAATS- RECHTSPERSOON,
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3° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZA·
KEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- RECHTSPLEGING IN HOGER BE·
ROEP- VONNIS VAN DE APPELRECHTERSPARTIJEN- WOONPLAATS- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL- BRUSSEL- TAALGEBRUIKGERECHTSZAKEN.

4 o VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- VONNIS VAN
DE APPELRECHTERS- PARTIJEN- WOONPLAATS- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL- BRUSSEL- TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN.

5° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935) -IN HOGER BEROEP -BURGERLIJKE ZAKEN - VONNIS VAN DE APPEL'
RECHTERS- PARTIJEN- WOONPLAATSMAATSCHAPPELIJKE ZETEL - BRUSSEL.

1o en 2° In de zin van art. 780, eerste lid,

2°, Ger. W., is de woonplaats van een partij, die een rechtspersoon is, haar maatschappelijke zetel (1). (Art. 780, eerste lid,
2°, Ger.W.)
3°, 4° en 5° In burgerlijke zaken moet het
vonnis van de appelrechters in de taal
van de rechtspleging het adres vermelden waar de partijen hun woonplaats of
maatschappelijke zetel hebben gevestigd, wanneer die in een gemeente van de
Brusselse agglomeratie gelegen is en de
rechtspleging in het arrondissement Brussel wordt voortgezet (2). (Art. 780, eerste lid, 2°, Ger.W.; artt. 4, § 1, 24, 37, eerste lid, en 40, eerste lid, Taalwet
Gerechtszaken.)
(1) Zie art. 36 Ger.W.; zie ook Cass., 2 feb. 1978
(A. C., 1978, 661); 23 nov. 1987, A.R. nr. 8061 (
ibid., 1987-88, nr. 178); 4 feb. 1988, A.R. nr. 5578
(ibid., 1987-88, nr. 336); 26 feb. 1993, A.R. nr.
7869 (ibid., 1993, nr. 116).
(2) Zie Cass., 24 mei 1993,A.R. nr. 9574 (A. C.,
1993, nr. 252); zie ook Cass., 13 sept. 1974 (ibid.,
1975, 53); 6 feb 1984, A.R. nr. 6912, en 17 mei
1984, A.R. nr. 6949) (ibid., 1983-84, nrs. 304 en
5283.; 23 nov. 1987, A.R. nr. 8061 (ibid., 198788, nr. 178); art. 61, wet 26 juli 1971 houdende organisatie van de agglomeraties en federaties van
gemeenten, artt. 6 en 18, eerste lid, Taalwet Bestuurszaken; art. 1, wet 30 maart 1921 betreffende de uitbreiding van de stad Brussel met het
oog op de expansie van de maritieme installaties; Bericht aan de Regie der Posterijen, bekendgemaakt in het B.S., van 27 juli 1990, biz.
14853 e.v.
I
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(BIERHANDEL HEMMERECHTS & ZONEN N.V:
T. KIEKENS E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0389.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 5 februari 1991 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 1 maart 1995 waarbij de zaak naar de derde kamer wordt
verwezen;
Over het middel : schending van de artikelen 780, 862, § 1, 10°, zoals dit artikel
van toepassing was v66r de inwerkingtreding van de wet van 3 augustus 1992, 1042
van het Gerechtelijk Wetboek, 4, § 1, 24, 37
en 40 van de wet van 15 juni 1935 op het
gebruik der talen in gerechtszaken,
doordat het bestreden vonnis, dat in hoger beroep op tegenspraak beslist en alle
andere conclusies als voorbarig verwerpt,
het hoger beroep ontvankelijk en, in beginsel, gegrond verklaart, en alvorens verder uitspraak te doen, de heer Luc Beugnies, landmeter-expert onroerende goederen, als deskundige aanstelt, en de zaak
naar de bijzondere rol verwijst, zulks na op
bladzijde 1 de naam, voornaam en woonplaats van de betrokken partijen en onder meer die van eiseres als volgt te hebben vermeld : '1a s.a. Bierhandel
Hemmerechts & Zonen, dont le siege social est etabli a 1120 Bruxelles, Wimpelbergstraat 13",
terwijl de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, waarvan de bepalingen op straffe van nietigheid zijn voorgeschreven, bepaalt dat de
vonnissen en arresten worden gesteld in de
taal van de rechtspleging, namelijk de taal
waarin de bestreden beslissing is gesteld,
dit is te dezen het Frans; een akte moet
worden geacht aan dat vereiste te voldoen
wanneer alle voor de regelmatigheid ervan bij de wet voorgeschreven vermeldingen in die taal zijn gesteld; het vonnis, naar
luid van artikel 780 van het Gerechtelijk
Wetboek, op straffe van nietigheid, behalve de gronden en het beschikkende gedeelte, de naam, de voornaam en de woonplaats bevat die de partijen bij hun
verschijning en hun conclusies hebben opgegeven; volgens voormeld beginsel, het
vonnis van de appelrechters in de taal van
de rechtspleging de naam van de straat

524

HOF VAN CASSATIE

moet vermelden waarin (eiseres) haar
woonplaats of haar maatschappelijke zetel heeft, althans wanneer de woonplaats
is gelegen in een gemeente van de Brusselse agglomeratie en de rechtspleging
wordt voortgezet in het arrondissement
Brussel, en in het onderhavige geval de
maatschappelijke zetel van eiseres gevestigd is te 1120 Brussel, N eder-OverHeembeek, welke gemeente bij het grondgebied van de stad Brussel is gevoegd bij de
wet van 30 maart 1921 betre:ffende de uitbreiding van de stad Brussel met het oog op
de expansie van de maritieme installaties, zoals blijkt uit artikel 1 ervan, en dus
een van de gemeenten van de Brusselse agglomeratie is, terwijl de onderhavige rechtspleging voor de vrederechter van het negende kanton te Brussel en, in hoger
beroep, voor de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel in het Frans is gevoerd; daaruit volgt dat de vermelding in de bestreden beslissing van de maatschappelijke
zetel van eiseres, onder meer van de naam
van de straat waarin die zetel is gevestigd, in de taal van de rechtspleging, namelijk het Frans, moest worden gedaan; het
bestreden vonnis dat, door op bladzijde 1 te
vermelden dat eiseres haar maatschappelijke zetel heeft "a 1120 Bruxelles, Wimpelbergstraat 13", de maatschappelijke zetel
van eiseres in het Nederlands opgeeft, derhalve de bepalingen op het gebruik der talen in gerechtszaken, inzonderheid van de
artikelen 4, § 1, 24, 37 en 40 van de wet
van 30 juni 1935 op het gebruik der talen
in gerechtszaken, alsmede van de artikelen 780, 862, § 1, 10", zoals dit artikel van
toepassing was v66r de inwerkingtreding
van de wet van 3 augustus 1992, en 1042
van het Gerechtelijk Wetboek schendt :

Overwegende dat, naar luid van artikel37, eerste lid, van de wet van 15
juni 1935 op het gebruik der talen in
gerechtszaken, waarvan de bepalingen, krachtens artikel 40, eerste lid,
van dezelfde wet, zijn voorgeschreven op straffe van nietigheid die van
ambtswege door de rechter wordt uitgesproken, de vonnissen en arresten,
evenals de akten betreffende hun tenuitvoerlegging, gesteld worden in de
taal van de rechtspleging;
Overwegende dat een akte moet
worden geacht geheel in de taal van de
rechtspleging te zijn gesteld wanneer
alle vermeldingen vereist voor de re-
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gelmatigheid van de akte in die taal
zijn gesteld; dat, volgens artikel 780,
eerste lid, 2", van het Gerechtelijk
Wetboek als zodanige vermeldingen
aan te merken zijn "de naam, de voornaam en de woonplaats die de partijen bij hun verschijning en hun conclusies hebben opgegeven";
Dat, derhalve, in burgerlijke zaken het vonnis in de taal van de
rechtspleging het adres moet vermelden waar de partijen hun W2.Q!!PlM.ts
of maatschappelijke zetel neb ben gevestigd, wanneer die in een gemeente
van de Brusselse agglomeratie gelegen is en de rechtspleging in het arrondissement Brussel wordt voortgezet;
Overwegende dat te dezen uit de
stukken waarop het Hof vermag acht
te slaan, blijkt dat de rechtspleging in
het arrondissement Brussel in het
Frans ingeleid en voortgezet is; dat het
bestreden vonnis echter in het N ederlands het adres vermeldt waar de
maatschappelijke zetel van eiseres is
gevestigd, terwijl die zetel gelegen is
in een gemeente van de Brusselse agglomeratie; dat het bestreden vonnis
bijgevolg artikel 37, eerste lid, van de
wet van 15 juni 1935 schendt;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel, zitting houdend in hager beroep.
29 mei 1995 - 3e kamer- Voorzitter :
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Geinger.
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HOF VAN CASSATIE
(R.VP. T. DERICK)
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1° PENSIOEN- WERKNEMERS- RUSTPENSIOEN- OVERLEVINGSPENSIOEN- VASTSTELLING- GRONDSLAG-AANTAL JARENAANTAL TOEGEVOEGDE FICTIEVE JAREN TOEPASSINGSGEBIED -BEGRIP- IN GANG
PENSIOENEN- DAADWERKELIJKE IN GANG
PENSIOENEN - BETAALDE PENSIOENEN.

2° PENSIOEN -

WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN- OVERLEVINGSPENSIOEN- VASTSTELLING- GRONDSLAG -AANTAL JARENAANTAL TOEGEVOEGDE FICTIEVE JARENTOEPASSINGSGEBIED- BEGRIP- DAADWERKELIJKE INGANG PENSIOENEN- INGANG PENSIOENEN.

r, i, wet 20 juli 1990 tot instel-.
ling van een flexibele pensioenleeftijd voor
werknemers en tot aanpassing van de
werknemerspensioenen aan de evolutie
van het algemeen welzijn, beperkt de toepassing van art. llbis Pensioenwet Werknemers niet tot de rust- en overlevingspensioenen die voor het eerst v66r 1
januari 1991 zijn betaald (1). (Art. 16, 1°,
i, wet 20 juli 1990.)

1o Art. 16,

2° In de zin van art. 16, r, i, wet 20 juli
1990 tot instelling van een flexibele
pensioenleeftijd voor werknemers en tot
aanpassing van de werknemerspensioenen
aan de evolutie van het algemeen welzijn, wordt onder de datum waarop het
pensioen daadwerkelijk is ingegaan de
datum verstaan waarop dat pensioen is
ingegaan (2). (Art. 16, 1°, i, wet 20 juli
1990.)
(1} Zie wetsontwerp tot instelling V¥1 een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioen aan de evolutie van het algemeen welzijn, Memorie van
toelichting, Gedr. St., Kamer, gew. zitting 19891990, nr. 1175/1, blz. 18; Verslag namens de commissie voor de sociale zaken door de h. Daerden, Gedr. St., Kamer, gew. zitting 1989-1990, nr.
1175/7, blz. 51 en 73. Verder wordt de Franse uitdrukking in de tekst van art. 11 van de wet van
20 juli 1990 "et soit liquidee" in het Nederlands
weergegeven door "en wordt uitbetaald".
(2) Zie Verslag aan de Koning voor Pensioenwet Werknemers, B.S., 27 okt. 1967, biz. 11251,
comm. art. 36; wetsontwerp tot instelling van een
flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot
aanpassing van de werknemerspensioenen aan de
evolutie van het algemeen welzijn, Verslag na-

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.94.009l.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 april 1994 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 16, 1", i), van de wet van 20 juli
1990 tot instelling van een flexibele
pensioenleeftijd voor werknemers en tot
aanpassing van de werknemerspensioenen
aan de evolutie van het algemeen welzijn, llbis (gewijzigd bij de wetten van 27
februari 1976 en 15 mei 1984) en 25 (gewijzigd bij de wet van 27 juli 1971) van het
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967 betreffende het rust- 'en overlevingspensioen voor werknemers,
doordat het arrest, nu eiser (a) bij beslissing waarvan op 27 november 1987 kennis is gegeven, aan verweerder met ingang op 1 september 1987 een rustpensioen
44/45 heeft toegekend voor de jaren 1942
tot 1981, waaraan overeenkomstig artikelllbis van het koninklijk besluit nr. 50
van 24 oktober 1967 betreffende het rusten overlevingspensioen voor werknemers,
vier fictieve jaren zijn toegevoegd, zonder
dat dit pensioen evenwel uitbetaalbaar kon
zijn aangezien verweerder na 1 september 1987 een werkzaamheid heeft uitgeoefend die door de Koning niet is toegestaan; (b) bij beslissing, waarvan op 1 juni
1992 kennis is gegeven, aan verweerder, die
deze werkzaamheid op 31 december 1991
had stopgezet, een rustpensioen 40/45, zonder toegevoegd fictief jaar, had toegekend,
nu artikel llbis van het koninklijk besluit nr. 50 met ingang van 1 januari 1991
was opgeheven door de voormelde wet van
20 juli 1990 en aileen toepasselijk bleefvoor
de pensioenen "die daadwerkelijk en voor
de eerste maal v66r 1 januari 1991 zijn ingegaan", het beroepen vonnis bevestigt dat
voor recht had gezegd dat verweerder vanaf
1 januari 1992 een pensioen moet genieten dat berekend is op een loopbaan die de
jaren 1942 tot 1981 omvat, "benevens vier
toegevoegde jaren", en eiser had bevolen
zijn beslissing van 1 juni 1992 in die zin te
wijzigen, en doordat het arrest aldus beslist op grand dat eiser ten onrechte van
mens de commissie voor de sociale zaken door de
h. Daerden, Gedr. St., Kamer, gew. zitting 19891990, nr. 117517, biz. 75.
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oordeel is dat het bij beslissing van 27 november 1987 gevestigde pensioen, aangezien het ingevolge artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967
niet uitbetaalbaar is omdat verweerder had
verklaard verder een beroepsarbeid uit te
oefenen, pas en voor het eerst v66r 1 januari 1991 is ingegaan; dat het begrip ingaan van het rustpensioen niet mag worden verward met de daadwerkelijke
uitbetaling ervan; dat voor het ingaan van
het pensioen vereist is en volstaat dat de
betrokkene voldoet aan de vereisten inzake leeftijd, beroepsloopbaan, en indienen van de aanvraag; dat het pensioen
wordt toegekend zodra die vereisten zijn
vervuld, maar dat de betaling ervan volledig of gedeeltelijk kan worden opgeschort
bij het uitoefenen van een beroepsarbeid;
dat het stopzetten van iedere beroepsarbeid, behoudens de door de Koning toegestane, een voorwaarde voor de betaling
is en geen voorwaarde voor de toekenning
van het rustpensioen als bedoeld in artikel 5bis van het koninklijk besluit nr. 50
van 24 oktober 1967; da.t de tekst zelfvan
artikel 25 van het koninklijk besluit nr. 50,
waarop eiser ten onrechte meent te kunnen steunen, meebrengt dat het pensioen
"is ingegaan" op de datum waarop voor het
eerst de toekenningsvereisten zijn vervuld, zonder dat het pensioen bovendien
uitbetaalbaar moet zijn,
terwijl, naar luid van artikel16, r, i, van
de wet van 20 juli 1990, artikelllbis van
het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, op grand waarvan toegevoegde
fictieve jaren voor de berekening van het
rustpensioen konden worden toegekend, behoort tot de bepalingen van dat koninklijk besluit die met ingang van 1 januari
1991 zijn opgeheven, "maar nochtans van
toepassing blijven op de rust- en overlevingspensioenen die daadwerkelijk en voor
de eerste maal v66r 1 januari 1991 zijn ingegaan"; artikel16 van de wet van 20 juli
1990, door te bepalen dat artikelllbis het
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967, zoals de andere opgeheven bepalingen van dat koninklijk besluit, aileen nog
van toepassing is op een pensioen op voorwaarde dat het daadwerkelijk en voor het
eerst is ingegaan, maar naar de datum
waarop het voor het eerst a an de gerechtigde is uitbetaald, nu aileen uit de uitbetaling van het pensioen kan worden afgeleid dat het daadwerkelijk is ingegaan;
zoals het arbeidshof erkent, het pensioen
waarover eiser op 27 november 1987 heeft
beslist, niet voor 1 januari 1991 is uitbetaald, nu verweerder tot 31 december 1991
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een niet door de Koning toegestane beroepsarbeid heeft uitgeoefend; daaruit volgt dat
het arrest, door met bevestiging van het beroepen vonnis te beslissen dat verweerder met ingang van 1 januari 1992 een pensioen moet genieten dat berekend is met
inachtneming van de vier toegevoegde fictieve (jaren), de regel miskent dat artikel
llbis van het koninklijk besluit nr. 50 van
24 oktober 1967 aileen van toepassing blijft
op de rustpensioenen op voorwaarde dat zij
daadwerkelijk en voor het eerst zijn ingegaan v66r 1 januari 1991 (schending van
artikel 16, 1·, i, van de voornoemde wet van
20 juli 1990), artikelllbis van het koninklijk besluit van 24 oktober 1967 verkeerd
toepast en bijgevolg schendt, en bovendien de regel miskent dat een rustpensioen
niet uitbetaalbaar is als de gerechtigde een
door de wet niet toegestane beroepsarbeid
uitoefent (schending van artikel 25 van het
koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober
1967) :
Overwegende dat het middel op de
bewering berust dat aileen uit de uitbetaling van het pensioen kan worden afgeleid dat het daadwerkelijk is
ingegaan in de zin van artikel 16, r'
i, van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen
aan de evolutie van het algemeen welzijn;
Overwegende dat dit artikel bepaalt
dat artikel llbis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967, gewijzigd bij de wetten van 27 februari
1976 en 15 mei 1984, met ingang van
1januari 1991 is opgeheven, maar dat
het van toepassing blijft op de rust- en
overlevingspensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal v66r 1 januari 1991 zijn ingegaan;
Overwegende dat die wetsbepaling
de toepassing van voormeld artikel
llbis van het koninklijk besluit nr. 50
niet beperkt tot de rust- en overlevingspensioenen die voor het eerst
v66r 1 januari 1991 zijn uitbetaald;
Dat immers, enerzijds, uit de bewoordingen van artikel 11 van de wet
van 20 juli 1990, tot aanvulling van
artikel 36, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit nr. 50, blijkt dat de
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wetgever een onderscheid heeft gemaakt tussen het daadwerkelijk ingaan van het pensioen en de vereffening, dat wil zeggen de uitbetaling
ervan;
Dat, anderzijds, uit het Verslag aan
de Koning voor het koninklijk besluit
nr. 50 en uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 20 juli 1990
volgt dat, volgens de opstellers van die
bepalingen, onder de datum waarop
het pensioen daadwerkelijk is ingegaan de datum wordt verstaan waarop
dat pensioen is ingegaan;
Dat het middel faalt naar recht;
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ste lid, 2, b, Werkloosheidsbesluit 1963
(2).]
(DEBOTTE T. R.VA.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.94.0108.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 mei 1994 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;

Over het middel : schending van de artikelen 126, eerste lid, 2°, b, 128, § 1, en
210, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, gewijOm die redenen, verwerpt de voor- zigd bij de koninklijke besluiten van 28
ziening; veroordeelt eiser in de kos- april1966, van 29 januari 1974 en van 26
april 1976, v66r zijn vervanging door het
ten.
koninklijk besluit van 25 november 1991,
doordat het arrest heeft vastgesteld "dat
29 mei 1995 - 3e kamer - Voorzitter :·
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter- Ver- (eiser) vanaf 1978-1979 voor eigen rekeslaggever : de h. Verheyden - Gelijklui- ning de bouw van een pand heeft aangedende conclusie van de h. Leclercq, vat (en) dat te dezen niet kan worden beadvocaat-generaal- Advocaat: mr. Si- twist dat er tijdens de litigieuze
werkloosheidsperiode omvangrijke
mont.
voltooiingswerken zijn verricht" (arrest, p.
2, § 4 en 8), en vervolgens eiser veroordeelt tot betaling aan verweerder van het
bedrag van 532.823 frank, vermeerderd met
de gerechtelijke interest, als terugbetaling van de ten onrechte ontvangen werkNr. 260
loosheidsuitkering, op grond: "dat (eiser)
beweert dat hij alleen lichte werkzaamheden heeft verricht; dat hij oordeelt dat hij
3e KAMER - 29 mei 1995
als eigenaar van een half afgewerkt pand,
in het kader van een normaal beheer van
WERKLOOSHEID - RECHT OP UITKERING zijn bezit, de noodzakelijke werken moest
-ARBEID VOOR ZICHZELF- BEGRIP- EIGEN
uitvoeren om het bewoonbaar te maken;
WONING- VOLTOOIINGSWERKEN.
dat het normale beheer van eigen bezit alle
werkzaamheden omvat die de werkloze als
De werkloze die omvangrijke voltooiings- goede huisvader kan uitvoeren om zijn goewerken aan de eigen waning uitvoert om deren te onderhouden en dat het vaststaat
ze voor zichzelf bewoonbaar te maken, dat aan een werkloze niet elke activiteit
verricht geen arbeid die ingeschakeld kan kan worden ontzegd : dat daarentegen moet
worden in het economisch ruilverkeer worden voorkomen dat de werkloze van zijn
van goederen en diensten en die niet toestand gebruik maakt om in zijn vrije tijd
beperkt is tot het gewone beheer van voor eigen rekening werkzaamheden te vereigen bezit; door het uitvoeren van die richten die verder gaan dan het normale
werken gedurende zijn werkloosheid beheer van zijn bezit en die ten koste gaan
verliest hij zijn aanspraak op werkloosheidsuitkering niet (1). [Art. 126, eer(1) Zie Cass., 8 feb. 1988, A.R. nr. 5991 (A. C.,
1987-88, nr. 342) met de concl. van de heer Lenaerts, toen adv.-gen.; Chron. D.S., 1989, blz. 208,
en de opmerkingen van P. Denis. Vanzelfspre-

kend - maar dan betreft het een ander probleem - mogen de door de werkloze uitgevoerde
werken niet tot gevolg hebben dat hij onbeschikbaar wordt op de arbeidsmarkt.

(2) Zie artt. 44 en 45, eerste lid,
Werkloosheidsbesluit 1991.

1°,
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van het zoeken naar werk; dat de aard van
de werkzaamheid, de omvang en de tijd die
zij vereist eveneens normaal en redelijk
moet zijn en de gebruikelijke mogelijkheden en vaardigheden van een goede huisvader niet mag overschrijden; dat ten deze
bijgevolg rekening moet worden gehouden met het werk dat een goede huisvader gewoonlijk en normaal kan uitvoeren
zonder een beroep te moeten doen op een
vakman; dat met betrekking tot het werk,
de aard, de omvang en het speculatief karakter van de activiteit moeten worden onderzocht; dat onderhouds- en herstellingswerken tot het normaal beheer van eigen
bezit behoren, wat echter niet het geval is
voor verbouwings-, bouw- of wederopbouwwerken; dat in de regel de werken die het
goed een meerwaarde geven buiten het bestek van het normaal beheer van het vermogen vallen; dat de volledige bouw van
zijn waning ongetwijfeld een werkzaamheid voor eigen rekening is die ingeschakeld is in het economisch ruilverkeer van
goederen en diensten (Arbeidshof te Brussel, 3 januari 1985, A.R. 15.956); dat twee
tot drie uren per dag aan de bouw van een
huis besteden om het later met zijn familie te bewonen, een arbeid is die buiten het
bestek valt van het normale beheer van eigen bezit" (arrest p. 2-3); en doordat het arrest beslist "met betrekking tot de administratieve sancties die op grand van de
artikelen 194 en 195 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 zijn genomeu,
dat de materiele feiten zijn aangetoond en
dat de in de litigieuze administratieve beslissing bepaalde tijdvakken van uitsluiting moeten worden bevestigd (Arrest, p. 5,
§ 1); dat immers uit de gegevens van het
dossier blijkt dat (eiser) de bouw van zijn
huis derwijze heeft gepland dat hij omvangrijke werken heeft kunnen uitvoeren terwijl hij tach werkloosheidsuitkeringen bleef ontvangen",

terwijl naar luid van artikel 126, eerste lid, 2", b, van het koninklijk besluit van
20 december 1963 aanspraak heeft op
werkloosheidsuitkering de werknerner die,
gedurende zijn werkloosheid, voor zichzelf geen arbeid verricht die ingeschakeld is in het econornisch ruilverkeer van
goederen en diensten en die niet beperkt is
tot het gewone beheer van eigen bezit; de
werkloze die zonder winstbejag of zonder
rnaterieel voordeel, verbouwings- en/of
voltooiingswerken uitvoert om zijn waning voor eigen gebruik bewoonbaar. te rnaken, geen werken uitvoert die kunnen worden ingeschakeld in het econornisch
ruilverkeer van goederen en diensten,
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maar, integendeel, zijn eigen bezit beheert;
de ornvang van die werken evenals het feit
dat de werkloze aldus bespaart op lonen of
vergoedingen, zonder belang zijn; zodat het
arrest, op grand van de in het rniddel verrnelde overwegingen, niet naar recht kon
beslissen dat het werk waarvan sprake, dat
eiser voor eigen rekening heeft verricht, ingeschakeld was in het economisch ruilverkeer van goederen en diensten en niet beperkt was tot het gewone beheer van eigen
bezit (schending van artikel126, eerste lid,
2", b, van het koninklijk besluit van 20 december 1963), met als gevolg dat zich geen
bijkomende voorwaarde opdrong, nu eisers werk tot het gewone beheer van eigen bezit behoorde (schending van artikel 128, § 1, van het koninklijk besluit van
20 december 1963) en dat geen enkele sanetie kon worden uitgesproken (schending
van artikel 210, tweede lid, van het koninklijk besluit van 20 december 1963);

Overwegende dat, naar luid van het
ten deze toepasselijke artikel 126, 2",
b, van het koninklijk besluit van 20
december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, aanspraak heeft op werkloosheidsuitkering de werknemer die, gedurende zijn
werkloosheid, voor zichzelf geen arbeid verricht die ingeschakeld is in het
economisch ruilverkeer van goederen en diensten en die niet beperkt is
tot het gewone beheer van eigen bezit;
Overwegende dat tot het gewone beheer van eigen bezit behoort, het feit
dat een werkloze verbouwings- of
voltooiingswerken, zelfs omvangrijke,
aan zijn eigen waning uitvoert om ze
voor zichzelf bewoonbaar te maken;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat tijdens de litigieuze
werkloosheidsperiode omvangrijke
voltooiingswerken zijn uitgevoerd en
dat eiser oordeelt dat hij, als eigenaar van een half afgewerkt pand, in
het kader van een normaal beheer van
zijn bezit, de noodzakelijke werken
moest uitvoeren om het bewoonbaar te
maken;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de onderhouds- en herstellingswerken weliswaar tot het gewone
beheer van eigen bezit behoren, maar
dat zulks niet geldt voor de
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verbouwings-, bouw- ofwederopbouwwerken, dat in de regel de werken die
een meerwaarde geven aan het bezit
buiten het gewoon beheer van het vermogen vallen en dat twee tot drie uren
per dag aan de bouw van een huis besteden om het later met zijn familie te
bewonen, een arbeid is die buiten het
bestek valt van het gewone beheer van
eigen bezit;
Dat het arrest door die overwegingen zijn beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre het
beslist dat het principaal beroep ontvankelijk is; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek, veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Arbeidshof te Luik.
29 mei 1995 - 3e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaa ----'Advocaten: mrs. Geinger en Simont.
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3e

KAMER -

29 mei 1995

WERKLOOSHEID

-RECHT OP UITKERING
- SAMENWONING MET EEN ZELFSTANDIGEAANGIFTE - BEGRIP- CONTROLEKAARTVERMELDINGEN VAN DE WERKLOZE.

De door de werkloze op zijn controlekaarten
aangebrachte vermeldingen zijn geen aangifte van samenwoning met een zelfstandige, in de zin van art. 128, § 1, eerste lid,
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r, Werkloosheidsbesluit (l). [Art. 128, §
1, eerste lid, 1°, Werkloosheidsbesluit (2).]
(R.V.A. T. VRANCKEN)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.94.0127.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 april 1991. door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 126, 128, 185, 186, 189, 194, 195 en
210 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 inzake arbeidsvoorziening en
werkloosheid, als gewijzigd en aangevuld,
wat betreft artikel 126 bij het koninklijk besluit van 22 juli 1975, artikel1, bij het koninklijk besluit van 12 oktober 1982, artikel1, en het koninklijk besluit van 2 mei
1984, artikel 1, wat betreft artikel 128 bij
het koninklijk besluit van 28 april1966, artikel 1, bij het koninklijk besluit van 26
april 1976, artikel 3, 1° en 2°, en het koninklijk besluit van 28 mei 1986, artikel1,
en wat betreft artikel 210 bij het koninklijk besluit van 1 december 1967, artikel14,
en schending van de artikelen 96, 97 en
103 van het ministerieel besluit 4 juni 1964
inzake werkloosheid, als gewijzigd en aangevuld, wat betreft artikel 96, bij het ministerieel besluit van 18 oktober 1971, artikel 3, en het ministerieel besluit van 7 juli
1972, artikel 1, welke artikelen van toepassing waren op de dag waarop verweerster in februari 1983 een aanvraag tot
uitkering had ingediend en werden opgeheven bij het ministerieel besluit van 19 juli
1984, artikel2, § 2, en schending van de artikelen 90, 91 en 94, ter vervanging van de
artikelen 96, 97 en 103 van (lees : ingevolge) het ministerieel besluit van 19 juli
1984 ingevoegd bij hoofdstuk IX van het
ministerieel besluit van 4 juni 1964,
doordat het arrest erop wijst 1° dat verweerster, nadat zij op 30 augustus 1979
werkloosheidsuitkeringen had aangevraagd
en verkregen, in februari 1983 opnieuw een
aanvraag had ingediend nadat zij drie jaar
werkzaam was geweest bij het O.C.M.W.
van Awans; 2° dat zij met haar mindervalide zuster samenwoonde, doch niet had
(1) Zie Cass., 9 april1990,A.R. nr. 6970 (A.C.,
1989-90, nr. 476, eerste zaak).
(2) Zie art. 50 K.B. 25 nov. 1991.
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aangegeven dat haar zuster, die in 1979
studente was, op 1 oktober 1982 als zelfstandige was gaan werken en een winkel
van naaigerei en -benodigdheden had geopend en met een leurhandel was begonnen; 3° dat uit een onderzoek door de
controledienst van R.VA. was gebleken dat
verweerster haar zuster van bij de opening van de winkel tot in december 1985
had geholpen, en 4° dat de gewestelijk inspecteur van de R.VA., derhalve, op 24 juli
1986, had beslist : 1° dat verweerster, op basis van de artikelen 126 en 128 van het koninklijk besluit van 20 december 1963, van
het recht op werkloosheidsuitkering werd
uitgesloten van 1 oktober 1982 tot 31 december 1985; 2° dat zij tijdelijk voor een periode van tien weken, met ingang van 28
juli 1986, te weten vier weken met toepassing van artikel 194 en zes weken met toepassing van artikel 195, van het recht op
uitkeringen werd uitgesloten; 3° dat de voor
de periode van 1 oktober 1982 tot 31 december 1985 onrechtmatig ontvangen uitkeringen, ingevolge artikel 210 van het organiek koninklijk besluit zouden worden
teruggevorderd, en, met bevestiging van de
beslissing van de eerste rechter, waarvan
het de redenen overneemt, zegt : 1° dat de
sanctie tot uitsluiting van verweerster op
grand van de artikelen 126 en 128 beperkt
is tot de periode van februari 1983 tot september 1984; 2° dat vermits verweerster te
goeder trouw is, de terugvordering van de
onrechtmatig ontvangen uitkeringen moet
beperkt blijven tot de tegenwaarde van de
laatste 150 onverschuldigde vergoedingen, te weten die welke zij had ontvangen voor de maanden april tot september
1984; 3° dat de sanctie om haar overeenkomstig artikel 194 tijdelijk uit te sluiten
tot een week moet beperkt blijven, nu de
toepassingsvoorwaarden van artikel 195
niet vervuld zijn en 4 ° ingaande op de tegenvordering van eiser, verweerster veroordeelt om 84.435 frank terug te betalen, namelijk het bedrag dat overeenstemt
met de werkloosheidsuitkeringen die zij
voor de maanden april tot en met september 1984 heeft ontvangen; nu het, met overneming van de redenen van de eerste rechter, oordeelt dat : 1° uit het onderzoek van
de controlekaarten voor de litigieuze periode en de verklaringen waarover de
R.V.A .. beschikt en die er sinds september 1984 zijn bijgevoegd, blijkt dat de
betalingsinstelling van verweerster, alsmede de R.VA .. wisten ten minste sinds oktober 1984 dat de verweerster met een zelfstandige samenwoonde en dat de R.V.A ..
derhalve - zelfs als de aangifte niet op het
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meestal daartoe gebruikte formulier was
gedaan - kon uitmaken of het no dig was
controle uit te oefenen in het kader van artikel 128 van het organiek koninklijk besluit; 2° die aangifte echter ontbreekt voor
de periode van februari 1983 tot september 1984, zodat, ingevolge het voormelde artikel 128, de uitsluiting en de terugvordering van de onrechtmatig ontvangen
bedragen moet behouden blijven, beperkt
tot die periode; 3° evenzo, nu het feit de bij
artikel 128 vereiste aangifte te laat is gedaan aanleiding gaf tot een onverschuldigde betaling, dan ook toepassing moet
worden gemaakt van een sanctie als bedoeld in artikel 194; 4° gelet op
verweersters goede trouw, de haar op grand
van artikel 194 opgelegde sanctie om tijdelijk te worden uitgesloten, evenwel tot
een minimum moet beperkt blijven, en inzake de terugbetaling van de onrechtmatig ontvangen uitkeringen, met toepassing van artikel 210, § 1, de terugbetaling
tot de laatste 150 voor de maanden april tot
september 1984 onrechtmatig ontvangen
vergoedingen moet worden beperkt; 5° de
beperking waarvan sprake is in § 2 van artikel 210 van voormeld organiek koninklijk besluit niet geldt voor verweerster, voor
zover zij haar recht op werkloosheidsuitkering verliest omdat zij niet tijdig had
aangegeven dat zij met een zelfstandige samenwoonde; 6" wat de periode na 1 oktober 1984 betreft, niet voldoende naar recht
is bewezen dat verweerster nog onverschuldigde uitkeringen ontving, en dat zij heeft
gewerkt op de dagen waarop zij haar kaart
had laten afstempelen; 7° en er derhalve
geen reden is om haar de sanctie van artikel195 van het organiek koninklijk besluit op te leggen; en, op eigen gronden, oordeelt : 1° dat de R.VA .. , sinds jahuari 1984,
ervan op de hoogte was dat verweerster
met een zelfstandige samenwoonde en dat
zij werkte; dat verweerster immers op de
controlekaarten A en KAter aanduiding
van de arbeidsdagen vermeld had; 2° dat de
zuster van verweerster, gezien haar handicap, hulp nodig had, onder meer om zich
te verplaatsen, waarvoor haar vader tot zijn
overlijden op 28 december 1986 had gezorgd, terwijl verweerster haar intussentijd af en toe en kosteloos een handje toestak; 3° dat de toestand speciaal was, zoals
blijkt uit het antwoord van de R.V.A .. op
het verzoek om inlichtingen van verweerster na de dood van haar vader eind
1986, "aangezien uw zuster gehandicapt is,
zijn er geen moeilijkheden, het is voldoende
dat u voor de bewuste dag een verklaring
indient",
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terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel
128, § 1, van het organiek koninklijk besluit, de werkloze die met een zelfstandige samenwoont, zijn aanspraak op werkloosheidsuitkering behoudt, op voorwaarde,
onder meer "1 ° dat hij daarvan aangifte
doet bij zijn aanvraag ofbij de aanvangvan
het samenwonen"; eruit volgt dat het arrest dat, hoewel het aanneemt dat verweerster die verplichting niet heeft inachtgenomen en ten tijde van haar aanvraag
om uitkering niet heeft aangegeven dat zij
met een zelfstandige samenwoonde, de
uitsluitingssanctie waarvan sprake is in artikel128 tot de periode van 1 februari 1983
tot en met 1 oktober 1984 beperkt, op grand
dat de R.V.A .. sinds januari 1984 ervan op
de hoogte was dat verweerster met een zelfstandige samenwoonde, aangezien de dienst
in het bezit was van de controlekaarten
waarop verweerster een A had vermeld, het
arrest de bepalingen van artikel 128 van
het organiek koninklijk besluit schendt, nu
de controlekaarten geen aangifte zijn als
bedoeld in voormeld artikel 128, zodat verweerster geen recht meer heeft op werkloosheidsuitkering, daar zij haar verplichting om aan te geven dat zij met een
zelfstandige samenwoonde, niet is nagekomen en het arrest, door anders te beslissen, alle in het middel aangewezen
wetsbepalingen en inzonderheid het in het
middel bedoelde artikel 128, § 1, r,
schendt;
tweede onderdeel, 1° de werkloze die
werkloosheidsuitkering wenst te verkrijgen, een aanvraag moet indienen bij zijn
uitbetalingsinstelling (artikel 185 van het
organiek koninklijk besluit) en een administratief dossier moet samenstellen "dat
alle inlichtingen bevat welke de inspecteur nodig heeft om over het recht op werkloosheidsuitkering te beslissen en eventueel het bedrag ervan te bepalen" (artikel
186, eerste lid); 2° voormeld artikel 186, in
§ 2, nader bepaalt dat de werkloze de inlichtingen verstrekt op stukken, die hem
door de uitbetalingsinstelling worden overhandigd; 3° hetzelfde artikel186, in het
derde lid het volgende bepaalt "wanneer hij
werkloosheidsuitkering geniet of opnieuw
aanvraagt, de werkloze elke gebeurtenis die
een wijziging van het administratief dossier tot gevolg heeft, ter kennis van de
uitbetalingsinstelling brengt. Deze instelling overhandigt hem de stukken, die nodig zijn om de wijziging in zijn administratief dossier aan te brengen"; 4° dat het te
dezen toepasselijke artikel 96 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 (zoals artikel 90, waardoor het is vervangen), be-
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paalt dat het administratief dossier van de
werkloze aile stukken bevat die als aanvraag voor werkloosheidsuitkering, in de
zin van artikel 84, gelden en inzonderheid de aangifte van de samenstelling van
het gezin, C1 met haar bijlagen, alsmede de
verklaring van lichamelijke geschiktheid,
C6, behalve wanneer dit stuk overeenkomstig artikel 91, tweede lid, het bewijs van
werkloosheid vervangt; 5° dat artikel 97
van het ministerieel besluit van 4 juni 1964
(zoals artikel 91 waardoor het is vervangen) zegt dat de werkloze die voor de eerste maal een werkloosheidsuitkering aanvraagt, bij zijn uitbetalingsinstelling het
administratief dossier moet indienen en dat
overeenkomstig artikel 103 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964, onverminderd de artikelen 98 en 99, de uitkeringsgerechtigde werkloze op de wijzigingsaangifte C8 aangifte doet van elke
gebeurtenis die een wijziging van het administratief dossier meebrengt. Die werkloze de aangifte aan zijn uitbetalingsinstelling moet overhandigen binnen de
termijn van zeven werkdagen, die ingaat
daags na de dag waarop de wijzigende gebeurtenis zich heeft voorgedaan; 6° in artikel 94, §§ 1 en 3, dat voormeld artikel103
vervangt, een soortgelijke regel is opgenomen; uit het geheel van die bepalingen
volgt dat iedere gebeurtenis of toestand
waardoor het bedrag van de uitkeringen
kan worden belnvloed, door de werkloze
aan zijn uitbetalingsinstelling moet worden ter kennis gebracht, met inachtneming van de bij die bepalingen voorgeschreven formaliteiten en door middel van
de vereiste stukken; daardoor het arrest,
door te verklaren dat, ook al "is het vereiste stuk niet tijdig ingevuld", uit het onderzoek van de controlekaarten en de sinds
september 1984 bijgevoegde verklaringen
kan worden afgeleid dat de R.V.A .. op de
hoogte ervan was gebracht dat verweerster
met haar zuster, een zelfstandige, samenwoonde, en dat die dienst kon uitmaken of
er in het kader van artikel 128 van het organiek koninklijk besluit een controle noodzakelijk was, de controlekaarten en de erbij gevoegde verklaringen op dezelfde voet
plaatst als de in de artikelen 185 en 186
van het organiek koninklijk besluit bedoelde aangiften en derhalve de in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid de artikelen 185 en 186 van het
organiek koninklijk besluit, alsmede de artikelen 96, 97 en 103 van het ministerieel besluit van 4 juni 1964 (en subsidiair de

532

HOF VAN CASSATIE

artikelen 90, 91 en 94, §§ 1 en 3, waardoor ze zijn vervangen) schendt en derhalve de beslissing niet naar recht verantwoorden:
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat het arrest, wanneer het met overneming van de redenen van de eerste rechter oordeelt,
dat, verweerster door de vermeldingen op haar controlekaart en de bewijzen die haar zuster had opgemaakt,
aan eiser regelmatig ter kennis had
gebracht dat zij met een zelfstandige
samenwoonde, aan de controlekaarten,
die wanneer ze afgestempeld zijn het
aileen mogelijk maken na te gaan of
de werkloze zich geregeld heeft aangemeld bij de in artikel 153 van het
koninklijk besluit van 23 december
1963 bedoelde controle, dezelfde gevolgen toekent als die van het formulier C8; dat het aldus de in het onderdee} van het middel aangewezen
bepalingen schendt;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit artikel 128, §
1, eerste lid, 1°, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 inzake arbeidsvoorziening en werkloosheid volgt
dat de werkloze die met een zelfstandige samenwoont, en die hem hulp
verleent, zonder daarvan aangifte te
doen, zijn aanspraak op werkloosheidsuitkering verliest vanaf de indiening van zijn aanvraag of de aimvang van het samenwonen;
Overwegende dat het arrest zegt dat
''het vereiste formulier niet tijdig is ingediend"; dat het aldus erkent dat verweerster de haar bij voormeld artikel 128, § 1, eerste lid, 1°, opgelegde
verplichting niet heeft inachtgenomen; dat het, op grond van de uit het
beroepen vonnis overgenomen redenen, evenwel oordeelt dat, aangezien
verweerster op haar controlekaarten
had vermeld op welke dagen zij aan
haar zuster hulp had verleend, eiser
ervan op de hoogte was dat
verweerster sinds oktober 1984 samenwoonde; dat het op grond daarvan beslist dat de uitsluiting beperkt
blijft tot de enkele periode tijdens
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welke verweerster op haar controlekaart niets heeft geschrapt en dat de
terugvordering en de administratieve
sancties derhalve beperkt blijven;
Dat het arrest aldus de in het middel aangewezen bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
29 mei 1995 - 3e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden - Grotendeels
gelijkluidende conclusie (3) van de h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Simont.
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KAMER-

30 mei 1995

1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 8- PRIVELEVEN- BRIEFWISSELING- TELEFOONGESPREKKEN- TELEFOONTAP.

2° BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING - TELEFOONTAP IN NEDERLAND RECHTSGELDIGHEID.

3o RECHTEN VAN DE MENS -

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN- ART. 17 - PRIVE-LEVEN
- BRIEFWISSELING- TELEFOONGESPREKKEN - TELEFOONTAP IN NEDERLAND.

4° GRONDWET- GRONDWET 1994- ARTIKEL 29 - BRIEFGEHEIM - TELEFOONGE·
SPREKKEN- TELEFOONTAP IN NEDERLAND.

(3) Voor het O.M. behoefde het tweede onderdee! geen antwoord.
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5° VREEMDE WET -

STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING- NEDERLAND- WETBOEK VAN
STRAFVORDERING -ARTT. 125G EN 125HTELEFOONTAP.

6° TELEGRAAF EN TELEFOON STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- TELEFOONTAP IN NEDERLAND.

1o Telefoongesprekken vallen onder de be-

grippen "prive-leven" en "briefwisseling"
waarvan de eerbiediging is gewaarborgd
bij art. 8.1 E.VR.M. (1)
2° 3° 4 o 5° en 6° Het aanwenden door de
Bez'gis~he rechter van bewijskrachtige gegevens die overeenkomstig de Nederlandse
wetgeving in Nederland zijn verkregen
door het afluisteren van telefoongesprekken, is niet strijdig met de artt. 8.2,
E. V.R.M., 17 I. VB.P.R. en 29 Gw (1994),
als wordt vastgesteld dat de telefoontap
gebeurde op basis van een we~telijke voorziening die, o.m. door bepalmg van een
voldoende referentiekader waarin de
toepassingsmodaliteiten van de tapmaatregel gepreciseerd zijn, kwalitatief
voldoet aan de minimumstandaard van
het E. V.RM. (2)
(CALuwE T. DE CLIPPEL)
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Over het middel :
Overwegende dat artikel 8 E.V.R.M.,
waarin het recht van eenieder op eerbiediging van zijn prive- of gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling is
vastgelegd, de inmenging van het
openbaar gezag met betrekking tot de
uitoefening van dit recht toestaat "voor
zover bij de wet is voorzien en in een
democratische samenleving nodig is",
onder meer voor "de bescherming van
de openbare orde en het voorkomen
van strafbare feiten"; dat telefoongesprekken niet uitdrukkelijk in dit artikel zijn vermeld maar onder de begrippen "prive-leven" en ''briefwisseling" vallen;
Overwegende dat artikel 125g van
het Nederlands Wetboek van Strafvordering het afiuisteren of opnemen
van telefoongesprekken tijdens het gerechtelijk vooronderzoek toestaat indien het onderzoek dit dringend vordert en het een misdrijf betreft
waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten; dat artikel125h van ditzelfde
wetboek desbetreffend bepaalde waarborgen bevat;

ARREST

(A.R. nr. P.94.0126.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 december 1993 door
het Hofvan Beroep te Antwerpen gewezen;
I. Op de voorziening van Franvois
Caluwe:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser op
de tegen hem ingestelde strafvordering wordt veroordeeld :
(1) Cass., 10 april1990, A.R. nr. 4346 (A. C.,
1989-90, nr. 4 79); 26 jan. 1993, A.R. nr. 7240, en
12 okt. 1993, A.R. nr. 6420 (ibid., 1993, nrs. 52 en
404); VELV en ERGEC, "Convention europeenne des
droits de l'homme", in Rep. Prat. Droit Belge,
comp. VII, (1990), nr. 690.
(2) Zie noot 1.

Overwegende dat de appelrechters
door hun omstandige motivering (blz.
84 t.e.m. 89 van het arrest) die besloten wordt met de vaststelling dat "men
zich in deze omstandigheden afvraagt
waar de Nederlandse wetgeving, zoals zij in onderhavig geval werd toegepast, indruist tegen de bepalingen
en de geest van artikel 8, § 2,
E.V.R.M., dat precies toelaat op grond
van een democratisch tot stand gekomen wet de nodige maatregelen te
treffen om in een bepaald geval misdrijven op te sporen met behulp van de
aftapping van telefoongesprekken en
aldus de democratisch gevestigde orde
te beschermen tegen inbreuken op dit
maatschappelijk bestel'', wettig vermochten vast te stellen dat de kwesc
tieuze telefoontap gebeurde zonder
miskenning van de bepalingen van artikel 8 E.V.R.M., op basis van een wettelijke voorziening die - onder meer
door bepaling van een voldoende re-
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ferentiekader waarin de toepassingsmodaliteiten van de tap-maatregel gepreciseerd zijn- kwalitatiefvoldoet
aan de minimumstandaard van het
E.V.R.M.;
Overwegende dat het oordeel van de
appelrechters impliceert dat de N ederlandse wet noch strijdig is met de
artikelen 8 E.V.R.M., 17 I.V.B.P.R., 22,
thans 29, van de Grondwet, welke het
recht op eerbiediging van prive- en gezinsleven waarborgen, noch met het op
het ogenblik van de kwestieuze
telefoontap toepasselijke artikel 17 van
de wet van 13 oktober 1930 tot samenvoeging der verschillende wetsbepalingen op de telegrafie en de telefonie met draad;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering eisers verweer
verwerpen, zodoende zijn conclusie beantwoorden, en hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Qm.die.r.edenen, verleent akte van
de door de eiser Frangois Caluwe op civielrechtelijk gebied gedane afstand
zonder berusting; verwerpt de voorziening van Frangois Caluwe voor het
overige.
30 mei 1995 - 2e kamer- Voorzitter :
de h. D'Haenens, voorzitter- Verslaggever : de h. Holsters - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Biitzler.
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PARTIJEN AANGEVOERDE GRONDEN- AANVULLING DER GRONDEN- BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER- GRENZEN.

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGDOOR DE PARTIJEN AANGEVOERDE GRONDEN
- AANVULLING DER GRONDEN- BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- GRENZEN.

3° RECHTERLIJKE

ORGANISATIE

- STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET_
RECHTSCOLLEGE- WIJZIGING IN DE SAMENSTELLING- HERNEMING VAN DE ZAAK IN
HAAR GEHEEL- BEWIJS.

1o en 2° In strafzaken mag de rechter een
burgerlijke rechtsvordering niet afwijzen op een ambtshalve aangevoerde grand
die niet van openbare orde is en waarover de partijen geen betwisting hadden, maar hij kan, zonder miskenning
van het recht van verdediging, ambtshalve de door de partijen voorgedragen
redenen aanvullen wanneer hij enkel
steunt op regelmatig aan zijn beoordeling overgelegde feiten of stukken en
het voorwerp noch de oorzaak van de
vordering wijzigt (1). (Art. 1138, 20,
Ger.W.)
3° Geen wetsbepaling vereist dat, na wijziging in de samenstelling van het rechtscollege, uitdrukkelijk zou worden vermeld dat de zaak in haar geheel wordt
hernomen; zulks kan blijken uit de stukken van de rechtspleging (2). (Art. 779,
eerste lid, Ger.W.)
(BOSCOLO T. DURIN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.94.0473.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 11 oktober 1989, 30
Nr. 263
2e

KAMER-

30 mei 1995

1o RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING -

DOOR DE

(1) Zie Cass., 25juni 1990,A.R. nr. 8613 (A.C.,
1989-90, nr. 624), en 29 okt. 1992, A.R. nr. 9449
(A.C., 1991-92, nr. 706).
(2) Zie Cass., 22 maart 1983, A.R. nr. 7693
(A. C., 1982-83, nr. 411), en 21 okt. 1986, A.R. nr.

614 (ibid.,1986-87, nr. 108).
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januari 1990 en 22 februari 1994 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen het arrest van 11 oktober
1989:
Over het eerste middel :
Overwegende dat de rechter een civielrechtelijke vordering niet mag afwijzen op een ambtshalve aangevoerde
grond die niet van openbare orde is en
waarover de partijen geen betwisting hadden; dat hij ambtshalve de
door de partijen voorgedragen redenen kan aanvullen wanneer hij enkel steunt op regelmatig aan zijn beoordeling overgelegde feiten of stukken
en het voorwerp noch de oorzaak van
de vordering wijzigt;
Overwegende dat eiser in zijn op 5
september 1989 voor de appelrechters
neergelegde conclusie heeft gewezen op
de door verweerster gedane overdracht
van schuldvordering die zij bezat tegen de N.V. Royale Beige, zijnde zijn
W.A.M.-verzekeraar; dat hij de tekst
ervan heeft aangehaald en een afschrift van de overdracht aan zijn conclusie heeft gehecht; dat hij daaruit
heeft afgeleid dat verweerster geen titularis meer was van de rechten die zij
nog meent te mogen laten gelden;
Dat verweerster, in haar op dezelfde
dag overgelegde conclusie, met betrekking tot de overdracht van schuldvordering onder meer heeft aangevoerd
dat eisers "middel eveneens elke grond
(mist)'' en naar het "dossier III" verwees;
Dat de appelrechters door vast te
stellen dat verweersters overdracht
van schuldvordering "niet haar
vorderingsrecht tegen (eiser) zelf' betrof, geen uitspraak doen over een niet
gevorderde zaak;
Dat, nude beslissing van de appelrechters stoelt op hen regelmatig overgelegde stukken waarover de partijen
tegenspraak hebben kunnen voeren,
eisers recht van verdediging niet werd
miskend;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen het arrest van 30 januari
1990:
Over het tweede middel :
Overwegende dat blijkt uit het
proces-verbaal van de terechtzitting
van 5 september 1989, waarop de
voorzitter Dooms en de raadsheren
Himpens en Logghe aanwezig zijn, dat
raadsheer Logghe verslag uitbrengt, de
partijen worden gehoord en conclusies overleggen en dat het openbaar
ministerie advies geeft; dat de debatten worden gesloten en de uitspraak
op 11 oktober 1989 wordt gesteld;
Dat bij arrest van 11 oktober 1989
de debatten ambtshalve worden heropend betreffende de vraag of het ongeval voor het slachto:ffer een arbeidsongeval is en "de zaak voor verdere
behandeling" wordt gesteld op 12 december 1989;
Dat het proces-verbaal van de terechtzitting van 12 december 1989 de
aanwezigheid vermeldt van de voorzitter De Maesschalck en van de
raadsheren Himpens en Logghe; dat
het vermeldt : ''burgerlijke belangen in
voortzetting na tussenarrest van
11/10/89"; dat volgens dit procesverbaal, de raadsheer Logghe verslag uitbrengt, de partijen worden gehoord en conclusies betre:ffende de
verschillende punten van de vordering overleggen en het openbaar ministerie advies geeft; dat de debatten worden gesloten en de uitspraak
op 30 januari 1990 wordt gesteld;
Dat uit deze vermeldingen moet
worden afgeleid dat het hof van beroep op 12 december 1989 de zaak in
haar geheel heeft hernomen; dat geen
wetsbepaling vereist dat uitdrukkelijk zou worden vermeld dat de zaak in
haar geheel wordt hernomen;
Dat het arrest van 30 januari 1990,
uitgesproken door de voorzitter De
Maesschalck en de raadsheren Logghe
en De Buck, waarbij deze laatste overeenkomstig artikel 779, tweede lid,
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van het Gerechtelijk Wetboek, was
aangewezen om de raadsheer Himpens, wettig verhinderd zijnde de uitspraak bij te wonen, te vervangen op
het ogenblik van de uitspraak, werd
uitgesproken door de rechters die alle
terechtzittingen over de zaak hebben bijgewoond;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
30 mei 1995 - 2e kamer- Voorzitter :
de h. Holsters, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. D'Haeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Simont.

( SWERTVAEGER)

ARREST

(A.R. nr. P.94.0528.N)

HET HOF; - Gelet op het arrest
van het Hof van 31 mei 1994 (2),
waarbij werd bevolen dat door het Hof
van Beroep te Gent zal worden onderzocht de aanvraag van de minister van
Justitie tot herziening van het in
kracht van gewijsde gegane arrest, op
10 februari 1945 gewezen door het
Krijgshof te Gent, dat Swertvaeger
Irma, Elisa, geboren te Schoore op 9
februari 1904, thans overleden, heeft
veroordeeld tot de doodstraf we gens
verraad en verklikking aan de vijand met de dood voor gevolg;
Gelet op het met redenen omkleed
arrest, op 16 februari 1995 gewezen
door de eerste kamer van het Hof van
Beroep te Gent, waarbij het advies
wordt gegeven dat er grand bestaat tot
herziening van de veroordeling;
Overwegende dat de bij artikel 445
van het Wetboek van Strafvordering
voorgeschreven rechtsvormen in acht
zijn genomen;

Nr. 264
2e

Nr. 264

KAMER -

30 mei 1995

HERZIENING- ADVIES EN VERWIJZING TOT
HERZIENING- NIEUW FElT- ADVIES VAN
HET HOF VAN BEROEP- 'IDETSING DOOR HET
HOF- DRAAGWIJDTE - VERWIJZING- MILITAIRE GERECHTEN.

Het Hof van Cassatie gaat na of het advies van het hofvan beroep, dat met het
onderzoek van een aanvraag tot herziening werd belast, overeenkomstig de wet
is; in bevestigend geval wordt het door het
Krijgshof gewezen arrest vernietigd en de
zaak verwezen naar het Militair Gerechtshof, anders samengesteld (1). (Art. 445
Sv.)
(1) Zie Cass., 30 sept. 1980 (A.C., 1980-81, nr.
70), en 31 jan. 1995, A.R. nr. P.94.1394.N (ibid.,
1995, nr. 60).

Om die redenen, vernietigt het op 10
februari 1945 door het Krijgshof te
Gent gewezen arrest; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het vernietigde arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar het Militair Gerechtshof, anders samengesteld.
30 mei 1995 - 2e kamer- Voorzitter en
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter
- Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Verbist; Ph. Traest, Gent.
(2) A. C., 1994, nr. 27 4.
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2° KAMER -

30 mei 1995

1o BEWIJS - STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING- IN HET BUITENLAND VERKREGEN BEWIJS- TELEFOONTAP- REGELMATIGHEIDVEREISTEN.

2° TELEGRAAF EN TELEFOON STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- 'IELEFOONTAP IN HET BUITENLAND- REGELMATIGHEID
- VEREISTEN.

3° VREEMDE WET- STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- 'IELEFOONTAP IN HET BUITENLAND- REGELMATIGHEID- VEREISTEN.

4o OPENBARE ORDE- STRAFZAKEN- BEWIJSVOERING- 'IELEFOONTAP IN HET BUITENLAND- REGELMATIGHEID- VEREISTEN.

1o, 2°, 3° en 4 o De Belgische strafrechter

moet de regelmatigheid van het in het
buitenland, met name ingevolge telefoontap, verkregen bewijs beoordelen, waarbij hij in aanmerking dient te nemen,
enerzijds, dat de vreemde wetgeving de
gebruikte wijze van verkrijging van bewijs toelaat en deze bovendien niet strijdig is met de Belgische openbare orde, die
mede wordt bepaald door de internationale en supranationale rechtsnormen, anderzijds, dat het bewijs in het buitenland overeenkomstig de vreemde wet werd
verkregen (1).
(MENTZEL)
ARREST

(A.R. nr. P.94.1098.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 juni 1994 op verwijzing door het Hof van Beroep .te Gent
gewezen;
Gelet op het arrest van het Hof van
19 oktober 1993;
Over het derde middel :
Wat het derde onderdeel betreft:
(1) Zie Cass., 12 okt.1993,A.R. nr. 6420 (A.C.,
1993, nr. 404).
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Overwegende dat de strafrechter
een strafbaar feit slechts vermag bewezen te verklaren op grond van regelmatig verkregen bewijs;
Dat hij ook de regelinatigheid van in
het buitenland verkregen bewijs moet
beoordelen, waarbij hij in aanmerking dient te nemen, enerzijds, dat de
vreemde wetgeving de gebruikte wijze
van verkrijging van bewijs toelaat en
deze bovendien niet strijdig is met de
Belgische openbare orde, die mede
wordt bepaald door de internationale
en supranationale rechtsnormen, zoals de bepalingen van het E.V.R.M.,
anderzijds, dat het bewijs in het buitenland overeenkomstig de vreemde
wet werd verkregen;
Overwegende dat eiser bij de appelrechters heeft aangevoerd dat zonder de aanwezigheid van de volledige
dossiers van Nederland en Zwitserland onmogelijk kan nagegaan worden of de uitgevoerde afiuisterpraktijken beantwoorden aan de vereisten
van artikel8 E.V.R.M., of aan de vereisten van respectievelijk de Nederlandse of de Zwitserse wet, doordat onder meer niets blijkt over enige
beschikking die zou verleend zijn
krachtens artikel125 g van het Nederlands Wetboek van Strafvordering, of over de afwezigheid van de
maximering in de tijd en de duur van
het tappen, proces-verbalen van het afluisteren laattijdig werden opgesteld,
voor de Zwitserse wet eiser
voorafgaandelijk aan de telefoontap
verdacht moest zijn, hetgeen een
schending van zijn recht van verdediging inhoudt en geen eerlijk proces
oplevert;
Overwegende dat de appelrechters
door de considerans: "zelfs zonder dat
de desbetreffende stukken in de Belgische bundel aanwezig zijn mag er
niet aan getwijfeld worden dat de
telefoonbewaking wettig is geschied,
gezien ze is tot stand gekomen door
ambtenaren die ze niet konden noch
mochten uitvoeren zonder naleving
van de door een uitzonderingswet
voorgeschreven procedure", eiser de
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mogelijkheid tot betwisting in concreto van de regelmatigheid van het in
buitenland verkregen bewijs ontzeggen, daardoor zijn recht van verdediging miskennen;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Om die redenen, ongeacht de twee
eerste middelen en het eerste en het
tweede onderdeel van het derde middel die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het
bestreden arrest; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
laat de kosten ten laste van de Staat;
verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Antwerpen.
30 mei 1995 - 2e kamer- Voorzitter :
de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaat-generaal
- Advocaat : mt. Delahaye.

Nr. 266
2e

KAMER -

30 mei 1995

REGELING VAN RECHTSGEBIED STRAFZAKEN TUSSEN ONDERZOEKS. GERECIIT EN VONNISGERECHT- OMSTANDIGHEDEN NA VERWLJZING- CORRECTIONALISERING - ONBEVOEGD VONNISGERECHT GEVOLGEN ~ SAMENHANGENDE FEITEN- GEDEELTEL1JKE VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT- VERWIJZING.

Wanneer de raadkamer een van misdaad
verdacht persoon, met aanneming van
verzachtende omstandigheden, naar de
correctionele rechtbank heeft verwezen en
het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft
verklaard op grond dat, na de beschikking tot verwijzing, is gebleken van een
omstandigheid waardoor het feit bij de
wet met een zwaardere criminele straf
wordt gestraft, stelt het Ho(, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, vast

Nr. 266

dat tegen de beschikking vooralsnog geen
rechtsmiddel openstaat, dat het vonnis of
arrest van onbevoegdverklaring in kracht
van gewijsde is gegaan en dat de vermeldingen van de feitenrechter juist schijnen te zijn, waarna het de beschikking
vernietigt, behoudens in zoverre verzachtende omstandigheden werden aangenomen voor samenhangende misdrijven, en
de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling verwijst (1).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP TE GENT IN ZAKE VANACKER E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.95.051l.N)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift van de procureur-generaal bij
het Hof van Beroep te Gent, gedagtekend 28 maart 1995, ter griffi.e van het
Hof ontvangen op 19 april1995, waarvan een door de griffier van het Hof
voor eensluidend verklaarde kopie aan
dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Overwegende dat de verdachten
hierboven vermeld onder I, II, III en
IV respectievelijk bij de beschikkingen van de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk
van 28 december 1993 (zaak I - not.
nr. 11.17.2587/93), 21 december 1993
(zaak I I - not. nr. 11.57.101212/93),
31 december 1993 (zaak III- not. nr.
18.49.102272.93) en 1 maart 1994
(zaak IV- not. nr. 17.98.23347/93)
naar de Correctionele Rechtbank te
Kortrijk werden verwezen wegens de
misdrijven in het verzoekschrift vermeld; dat de in deze verwijzingsbeschikkingen als misdaden omschreven feiten regelmatig werden gecorrectionaliseerd bij aanneming van
verzachtende omstandigheden ten
aanzien van de verdachten aan wie
deze misdaden werden ten laste gelegd;
(1) Zie Cass., 21 sept. 1983,A.R. nr. 3218 (A.C.,
1983-84, nr. 40); 28 jan. 1986, A.R. nr. 108 (ibid.,
1985-86, nr. 334), en 15 april1992, A.R. nr. 9792
(ibid., 1991-92, nr. 441).

==-=====
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Overwegende dat de correctionele
rechtbank - na bij tussenvonnis van
14 januari 1994 de zaken nummers I,
II en III wegens samenhang te hebben samengevoegd, en na een deskundigenonderzoek verricht in uitvoering van een tussenvonnis van 28
januari 1994 - bij vonnis van 7 februari 1994 oordeelde dat, wat het feit
A van de zaak I betreft (not.- nr.
11.17.2587/93) ten laste gelegd aan
Djenghis Vanacker en Christophe Leveugle, de paging tot diefstal door middel van geweld gepleegd was niet enkel met de verzwarende omstandigheden vermeld in de beschikking van
verwijzing van 28 december 1993,
maar bovendien met de verzwarende
omstandigheid van blijvende fysieke
ongeschiktheid, zoals bepaald bij artikel 4 73, eerste en derde lid, van het
Strafwetboek; dat de correctionele
rechtbank, nu de raadkamer bij de
verwijzing geen rekening had kunnen houden met deze verzwarende
omstandigheid die haar onbekend was,
zich onbevoegd verklaarde om over
deze telastlegging uitspraak te doen;
dat zij bij hetzelfde vonnis bovendien
de behandeling van de overige telastleggingen van de zaak I, alsmede de
behandeling van de zaken II (not. nr.
11.57.101212/93) en III (not. nr.
18.49.102272/93) onbepaald verdaagde;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank vervolgens, bij vonnis van
11 april 1994, de behandeling van de
zaak IV (not. nr. 1798.23347/93) onbepaald verdaagde wegens samenhang met de zaken I, II en III;
Overwegende dat het hof van beroep, op het hager beroep dat was ingesteld door onder meer het openbaar
ministerie tegen de vonnissen van 7 februari 1994 en 11 april1994- bij arrest van 3 november 1994 na te hebben vastgesteld dat de correctionele
rechtbank zich terecht onbevoegd had
verklaard om te oordelen over de telastlegging A in de zaak I (not. nr.
11.17.2587/93) en nate hebben geoordeeld datal de overige telastleggingen in de zaak I en in de zaken II (not.
nr. 11.57.101212/93), III (not. nr.
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18.49.102272/93) en IV (not. nr.
17.98.23347/93) samenhangend zijnzich onbevoegd verklaarde voor het geheel;
Overwegende dat tegen de voormelde beschikkingen van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel kan
worden aangewend en het arrest van
het hof van beroep in kracht van gewijsde is gegaan; dat hun onderlinge
tegenstrijdigheid een geschil van
rechtsmacht doet ontstaan dat de
rechtsgang belemmert; dat er dienvolgens aanleiding bestaat tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat de aan de beklaagden Djenghis Vanacker en Christophe Leveugle ten laste gelegde paging tot diefstal door middel van
geweld gepleegd schijnt te zijn, niet
enkel met de verzwarende omstandigheden vermeld in de beschikking van
28 december 1993 (zaak I, telastlegging A- not. nr. 11-17.2587/93), doch
ook met de verzwarende omstandigheid van blijvende :tysieke ongeschiktheid, zoals bepaald bij artikel 4 73, eerste en derde lid, van het Strafwetboek,
waarop zwaardere criminele straf is
gesteld dan deze welke is gesteld op de
in de beschikking van verwijzing gekwalificeerde misdaad; dat deze verzwarende omstandigheid slechts na de
beschikking van verwijzing aan het
licht is gekomen, zodat de raadkamer bij de correctionalisering daarmee geen rekening heeft kunnen houden;
Overwegende dat er samenhang
schijnt te bestaan tussen deze telastlegging en de overige telastleggingen
in de zaak I, alsmede de telastleggingen in de zaken II, III en IV;
Dat het hof van beroep mitsdien
wettig beslist dat het niet bevoegd is
om over het geheel van de telastleggingen uitspraak te doen;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking van de raadkamer van 28
december 1993 in zoverre ze beslist
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over de telastlegging A; vernietigt dezelfde beschikking voor het overige, behalve in zoverre de andere daarin vermelde misdaden, wegens het bestaan
van verzachtende omstandigheden,
slechts tot correctionele straffen aanleiding kunnen geven; vernietigt de beschikkingen van de raadkamer van 21
december 1993, 31 december 1993 en
1 maart 1994, behalve in zoverre de
daarin vermelde misdaden, wegens het
bestaan van verzachtende omstandigheden, slechts tot correctionele straffen aanleiding kunnen geven; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissingen; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hofvan Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling.
30 mei 1995 - 2e kamer- Voorzitter en
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter
- Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie (2)
van de h. DeSwaef, advocaat-generaal.

Nr. 267
2e KAMER- 30 mei 1995

1 o BEWIJS -

STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING- BEKENDMAKING VAN EEN MISDRIJFONWETTIGHEID BEGAAN DOOR DE AANGEVER
- RECHTMATIG VERKREGEN BEWIJS- GEVOLG.

(2) Het O.M. had eveneens geconcludeerd tot
de vernietiging van de beslissingen van de raadkamer, maar zulks uitgebreid tot de door het
onderzoeksgerecht aangenomen verzachtende omstandigheden met betrekking tot de samenhangende misdrijven, vermits op verwijzing de kamer van inbeschuldigingstelling in geval van
hernieuwde correctionalisering aile misdrijven terug bij de correctionele rechtbank kan aanhangig maken, maar ze ook kan verwijzen naar het
hofvan assisen. Het toekennen aan de verdachte
van verworven rechten (de verzachtende omstandigheden voor de samenhangende misdrijven)
spijts er terug moet worden geoordeeld door het
onderzoeksgerecht over de verwijzing naar het bevoegde vonnisgerecht, is alsdan voor betwisting vatbaar (zie R. DECLERCQ, De cassatieprocedure in strafzaken, 239 e.v.).

Nr. 267

2° OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFVORDERING- UITOEFENING- BEKENDMAKING VAN EEN MISDRIJF- GEVOLG- BEOORDELING.

1o De strafrechter mag een hem ter beoor-

deling voorgelegd misdrijf alleen maar
bewezen verklaren op grand van rechtmatig verkregen bewijs; de omstandigheid dat de aangever van het misdrijf dit
ingevolge een onwettigheid heeft vernamen, doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van het bewijs, dat zelf zonder
enige onwettigheid naderhand werd verkregen (1).
2° In geval van een bekendmaking van een

misdrijf staat het aan het bevoegde openbaar ministerie te oordelen welk gevolg
hieraan wordt gegeven en of het mogelijk lijkt om er rechtmatig bewijs van in
te zamelen. (Art. 22 Sv.) (2).
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT T. GUY E.A.)

Advocaat-generaal Goeminne heeft in
substantie gezegd :
In deze zaak is eens te meer de rechtmatigheid van de bewijsvoering aan de
orde.
Het bestreden arrest verklaarde immers het onderzoek lastens beklaagden nietig wegens nietigheid der aangevoerde bewijzen en stelde hen buiten zake.
Het stelde inderdaad vast dat het onderzoek ten laste van Georges Guy in Belgie volledig geent is op het door de Franse
rijkswacht, douane en politie gevorderde
onderzoek met betrekking tot drughandel,
waarbij, ingevolge een rogatoire opdracht
van de onderzoeksrechter in Frankrijk van
13/1/1989, verdachten in Frankrijk onder
telefoon-afluisterapparatuur werden geplaatst.
Uit de aldus beluisterde gesprekken
bleek de mogelijke betrokkenheid van
Georges Guy, waaruit de appelrechters afleidden dat het in Belgie gevoerde onderzoek lastens Georges Guy niet kan losgekoppeld worden van het in Frankrijk
gevoerde onderzoek "dat het noodzakelijke uitgangspunt heeft gevormd voor het
opstarten van het onderzoek alhier".
(1) Zie de conclusie van het O.M.

(2) Zie de conclusie van het O.M.
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Nu Frankrijk, aldus het hofvan beroep,
over geen wet beschikt overeenkomstig art.
8 E.V.R.M. welke het afluisteren van telefoons van personen toelaat, is de bewijsgaring die via deze afluistertechniek in
Frankrijk plaatsvond, als onwettig te beschouwen met het gevolg dat het in Belgie gevoerde onderzoek dat volledig op via
deze techniek bekomen elementen is gesteund, onwettig is tot stand gekomen, en
derhalve nietig is.
Ook het onderzoek ten laste van de andere beklaagden is op die onwettigheid gesteund en is dan ook door dezelfde nietigheid aangetast.

*

* *

De voorziening laat hoofdzakelijk gelden dat het in Belgie gevoerde onderzoek
in geen enkele mate deel had of deel nam
aan de in Frankrijk gevoerde afluisterpraktijken maar de eruit geputte elementen spontaan door de Franse overheden
werden overgemaakt en verwijt het arrest:
- dat het nalaat vast te stellen om
welke reden de procureur des Konings, die
belast is met de opsporingen en de vervolgingen van alle misdrijven die op rechtmatige wijze ter kennis worden gebracht,
en de Belgische politiediensten onrechtmatig zouden hebben gehandeld door gebruik te maken van bedoelde informatie die
hen spontaan en op initiatiefvan een buitenlandse politiedienst, op regelmatige
wijze ter kennis werd gebracht;
- dat het daarenboven geen onderscheid
maakt tussen inlichtingen die aanleiding
geven tot het starten van een onderzoek
met het oog op het vergaren van bewijzen, en het aanwenden ervan bij de bewijsgaring en bewijslevering;
- en ten slotte dat het, door de telefoontap als onwettig te bestempelen, de Belgische strafrechter de bevoegdheid toekent de conformiteit aan het E.V.R.M. te
beoordelen van een in Frankrijk gevoerd
gerechtelijk onderzoek.

*
* *

Bespreking :
Algemeen kan geponeerd worden dat de
rechters inderdaad bepaalde misdrijven
slechts kunnen bewezen verklaren op grond
van regelmatig verkregen bewijzen.
Zij moeten derhalve, in voorkomend geval, elk bewijs op de regelmatigheid van
zijn verkrijging toetsen ofm.a.w. nagaan of
de aangebrachte bewijselementen, naar

Belgisch recht, op rechtmatige wijze werden bekomen en o.m. in overeenstemming
met art. 8.2 E.V.R.M. : de omstandigheid
dat het bewijs werd verkregen in het kader van een in het buitenland ingesteld gerechtelijk onderzoek laat die opdracht onverkort.
De eerste vraag die zich derhalve stelt is
of de in Frankrijk, door middel van afluisterpraktijken, bekomen bewijselementen in
de Belgische strafprocedure als regelmatige bewijsstukken zouden kunnen aangezien worden.

*
* *

De problematiek van de telefoontaps is
niet nieuw en werd reeds herhaaldelijk aan
het oordeel van het Hof onderworpen, hetzij met betrekking tot aftap in Zweden
(C.19/2/1985,A.C., 1984-85, nr. 370), ofin
Nederland (C.24/5/1983, A. C., 1982-83, nr.
527; C.10/4/1990,A.C., 1989-90, nr. 479, en
C.26/1/1993, A. C., 1993, nr. 52) maar ook in
verband met aftap in Frankrijk (C.12/10/
1993, A. C., 1993, nr. 404).
Steeds nam uw Hof dezelfde stelling aan,
nl. dat gegevens bekomen door middel van
afluistertechnieken in het kader van een in
het buitenland ingesteld gerechtelijk onderzoek slechts als rechtsgeldig bewijs voor
de Belgische strafrechter kunnen worden
ingeroepen voor zover de toepasselijke
vreemde wet die het afiuisteren van telefoongesprekken regelt en toelaat, in het
land van uitvoering, bij wet is voorzien en
deze wet nodig was o.m. voor het handhaven van de orde en het voorkomen van
strafbare feiten, zoals vereist door art. 8.2
E.V.R.M. (zie de hoger aangehaalde arresten; cfr. ook Velu en Ergec, "Convention europeenne des droits de l'homme", in Rep.
Prat. Droit Belge, compl. Vll, 1990, nr. 690).
Wat meer in het bijzonder de in Frankrijk toegepaste afluisterpraktijken betreft - welke in casu plaatsvonden v66r de
huidige wet van 10 juli 1991 (van kracht
sedert 1/10/1991), die het aftappen in
Frankrijk expliciet regelt -, kan dus (voor
zover wordt aangenomen dat ten deze die
afluisterpraktijken bewijzen opleverden
voor het Belgisch onderzoek) de vraag gesteld worden of zij al dan niet verricht werden in overeenstemming met art. 8.2
E.V.R.M.
De Franse rechtspraak zag jarenlang een
voldoende wettelijke basis voor deze praktijk in de artikels 81, 151 en 152 C.P.P. (die
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gelijkaardig zijn aan onze artt. 87 en 88 Sv.)
(Ph. Traest, "Het bewijs in strafzaken", nr.
607.)
Ret Europees Rofvoor de Rechten van
de Mens nam echter bij twee arresten van
24 april 1990 (in zake Kruslin en in zake
Ruvig t. Frankrijk, Publ. Ser. A, nr. 176, A,
en nr. 176, B, besproken door P. Blontrock
en P. De Rert, "Telefoonaftap : Tournet,
Peureux, Derrie, Riivit, Kruslin et les autres", R. W., 1991-92, 867, en Ph. Traest, o.c.,
nr. 607) aan dat alhoewel deze bepalingen, formeel gezien, wel als een wet in de
zin van art. 8.2 E.V.R.M. kunnen
beschouwd worden, zij, kwalitatief gezien, niet de vereiste juridische zekerheid bieden, noch voldoende waarborgen tegen mogelijke misbruiken vastleggen, en
besloot dat art. 8 E.V.R.M. geschonden was
omdat de Franse wetgeving niet met voldoende duidelijkheid de draagwijdte en de
toepassingsvoorwaarden preciseerde waarbinnen het beoordelingsrecht van de overheid zich situeerde. Door dit gebrek aan referentiekader had de rechtsonderhorige,
volgens het Europees Rof, niet de in een democratische samenleving vereiste minimale bescbrming genoten (Ph. Traest, o.c.,
nr. 607).
Overeenkomstig deze rechtspraak van
het Europese Rof stelden de appelrechters
te dezen vast dat "Frankrijk over geen wet
beschikt overeenkomstig artikel 8 E.V.R.M.,
welke bet afluisteren van telefoons van personen toelaat" (21e blad) en leidde eruit af
dat de, dank zij bedoelde afluistertechniek,
bekomen inlichtingen, naar Belgisch recht,
onwettig werden verkregen en derbalve
niet voor het onderzoek konden aangewend worden.

*

* *
Zoals gezegd, vecht het middel dit standpunt aan vanuit een eerste gezichtshoek,
namelijk dat bet in Belgie gevoerde onderzoek in geen enkele mate deelnam aan de
in Frankrijk gevoerde afluisterpraktijken, en dat de eruit geputte elementen
spontaan, ten behoeve van het Belgiscb gerecbt door de Franse overbeden werdenovergemaakt, en dat bet arrest niet aangeeft om welke reden de Belgische
politiediensten of de procureur des Koning onrechtmatig zouden hebben gehandeld door van die informatie gebruik te rnaken.
lmpliciet laat het middel dus gelden dat
de Franse overheden te dezen als "derden t.o.v. het Belgische onderzoek" moeten worden aangezien, zodat de door hen
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overgemaakte gegevens - zelfs bekomen
bij middel van telefoontap -in het Belgisch onderzoek konden aangewend worden.
Ret verwijst aldus duidelijk naar de
rechtspraak van het Rof, dat in verband
met de regelmatigheid der bewijsmiddelen,
een onderscbeid maakt naargelang de herkomst ervan.
Bedoelde rechtspraak van bet Rof kan
als volgt worden samengevat :
Om tot de onrechtmatigheid van de bewijsgaring te besluiten, werd door het Rof
aanvankelijk steeds aanvaard dat de onrechtmatige handeling bij het vergaren van
bewijsmateriaal moest gesteld worden door
de overheid die met de opsporing, de vaststeiling of de vervolging van het misdrijf is
belast.
In latere arresten is het Rof echter nog
een stap verdergegaan en oordeelde het dat
een onregelmatigheid bij het bekomen van
bewijsstukken niet noodzakelijk tot de nietigbeid van bet erop gebaseerde onderzoek moest leiden op voorwaarde dat de onregelmatigheid niet aan de onderzoekers
noch aan de aangever kon verweten worden maar aileen aan een derde.
Dit leidde tot de arresten van 17/1/1990,
A. C., 1989-90, nr. 310, R.W., 1990-91, met
noot van L. Ruybrechts, en 17/4/1991,
R.D.P., 1992, 94 e.v., met noot van Christian De Valkeneer, en werd expressis verbis herhaald bij bet arrest van uw Rof van
4 januari 1994 (A. C., 1994, nr. 1, met conclusie advocaat-generaal du Jardin, R. W.,
1994-95, 185, met noot Filip D'Ront), waarbij gesteld werd dat de rechter niet vermag een misdrijfbewezen te verklaren indien het daartoe aangewende bewijs is
verkregen middels een strafbaar feit of op
een andere onrechtmatige wijze, betzij door
de overheid die met de opsporing, de vaststelling of de vervolging ervan is belast,
hetzij door de aangever van bet misdrijf, en
bij, in dat geval, bet ten laste gelegde feit
aileen bewezen kan verklaren, voor zover
bet bewijs geleverd wordt door andere
bewijsgegevens die rechtstreeks noch onrechtstreeks uit het onrecbtmatig verkregen bewijs voortvloeien.
De stelling van het Rofkan, denk ik, dan
ook aldus worden begrepen dat, wanneer de
onregelmatigheid bij de bewijsgaring gepleegd wordt door een aan het onderzoek
totaal vreemde derde, zij niet noodzakelijk de nietigbeid der bewijslevering moet
voor gevolg bebben voor zover uiteraard de
onderzoekende overheid of de aangever op
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geen enkele wijze bij de onregelmatigheid betrokken is, maar dat een onrechtmatigheid bij het vergaren van bewijselementen, begaan door de onderzoekers of
door een bij het onderzoek of vervolging betrokken derde, zoals een klager of een burgerlijke partij, de nietigheid van het bewijsstuk en van het erop gebaseerde verder
onderzoek voor gevolg zal hebben.
In verband met bij middel van telefoontap in het buitenland bekomen gegeven zou
dan ook een onderscheid moeten gemaakt
worden naargelang de telefoontap op initiatief en ten behoeve van een Belgisch onderzoek in het buitenland wordt uitgevoerd, dan wel aldaar verricht wordt in het
kader van een buitenlands onderzoek, maar
elementen aan het licht brengt welke voor
een Belgisch onderzoek dienstig kunnen
zijn.
In het eerste geval moet, bij toepassing
van de algemene principes, worden aanvaard dat geen misdrijfbewezen kan verklaard worden indien het daartoe aangewende bewijs verkregen is middels een
strafbaar feit of op een andere onregelmatige wijze, hetzij door de overheid, die met
de opsporing, de vaststelling of de vervolging is belast, hetzij door de aangever van
het misdrijfofm.a.w. dat, wanneer de buitenlandse overheid, op vraag van het Belgische gerecht, het onderzoek op haar
grondgebied verderzet en tot telefoontap
overgaat, de door dit onderzoek bekomen
gegevens in Belgie slechts als bewijsmiddel bruikbaar .zouden zijn voor zover de
telefoontap naar Belgische normen aanvaardbaar zou zijn (cfr. hoger).
In het tweede geval, waarbij Belgie geen
enkel initiatief heeft genomen, maar aileen van uit het buitenland inlichtingen bekomt welke verkregen werden middels
telefoontap in een aldaar gevoerd onderzoek ten laste van andere personen, is het
daarentegen in se niet onaanneembaar dat
de buitenlandse overheid als een derde
t.a.v. het Belgisch onderzoek wordt aangezien en de hoger aangehaalde principes,
met betrekking tot bewijsmiddelen die door
derden worden aangebracht, ook op deze
buitenlandse overheid toepassing zouden
vinden, met het gevolg dat de aldus bekomen gegevens in Belgie als bewijsmiddelen
bruikbaar zijn, daar de (eventuele) onregelmatigheid niet werd gepleegd door de
onderzoekende overheid of door een bij het
onderzoek of vervolging betrokken derde.
Het middel, dat ervan uitgaat dat, nu te
dezen het in Belgie gevoerde onderzoek op
geen enkele wijze betrokken was bij de in
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Frankrijk uitgevoerde telefoontap en de eruit geputte gegevens haar spontaan door de
Franse overheden werden overgemaakt, en
hieruit afleidt dat de appelrechters het onderzoek te dezen ten onrechte nietig hebben verklaard, vindt aldus steun in de hoger aangehaalde rechtspraak van het Hof
in verband met bewijsmiddelen die door
derden worden aangebracht.

*
* *
In casu stelt zich echter ook - naast de
vraag of in Frankrijk bekomen bewijselementen in de Belgische strafprocedure
als regehnatige bewijsstukken kunnen aangezien worden- nog een tweede vraag, nl.
of ter zake wel "bewijzen" uit het Franse
onderzoek in de Belgische procedure werden aangewend.
Het bestreden arrest stelt immers niet
vast dat het bewijs der ten laste gelegde
misdrijven exclusief door het in Frankrijk gevoerde onderzoek werd geleverd,
maar aileen dat het aldaar gevoerde onderzoek en bewijsgaring ''het startpunt" zijn
geweest van het in Belgie ingestelde onderzoek.
(Vergeten wij bovendien niet dat de eerste rechter in het tussenvonnis van 25/6/
1992 de uitgetikte teksten der afgeluisterde gesprekken en de lijst der
telefoonnummers opgeroepen door Guy Georges vanuit de gevangenis en hetgeen eruit voortvloeit, uit de debatten weerde.)
Dit lijkt mij in se onvoldoende te zijn om
tot de nietigheid van het Belgische onderzoek te besluiten.
Zoals het middel het in zijn verdere ontwikkeling stelt, dient immers een onderscheid te worden gemaakt tussen het "bekendmaken van een misdrijf' (het
verstrekken van inlichtingen nopens een
misdrijf) aan de procureur des Konings, en
het onderzoek dat de procureur instelt of
vordert met het oog op het verzamelen van
bewijzen nopens dit misdrijf.
Het komt mij voor dat, principieel, een
eventuele onregelmatigheid, begaan door
een niet bij het onderzoek of de vervolging betrokken derde bij het vernemen of
bij het bekendmaken van een misdrijf, de
nietigheid niet voor gevolg moet hebben van
het op basis van dit gegeven ingestelde onderzoek.
De procureur des Koning die een dergelijke inlichting nopens een misdrijf bekomt, en wettelijk belast is "met de opsporing en de vervolging van de misdrijven"
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(art. 22 Sv.) (die tot zijn bevoegdheid behoren), zal inderdaad moeten oordelen welk
gevolg eraan wordt gegeven en of hij bedoelde inlichting als startpunt kan gebruiken voor het instellen van een onderzoek,
met het oog op een regelmatige bewijslevering van het misdrijf.
Voor zover dit onderzoek het (regelmatig) bewijs levert van een misdrijf, staat
niets eraan in de weg dat vervolgingen tegen de dader zouden ingesteld worden.
De enkele overweging van de appelrechters "dat het in Belgie gevoerde onderzoek niet kan losgekoppeld worden van
het in Frankrijk gevoerde onderzoek dat
het noodzakelijke uitgangspunt heeftgevormd voor het opstarten van een onderzoek alhier", volstond derhalve, naar mijn
oordeel, niet om hun beslissing dat het onderzoek in Belgie ("gestart" op de bewijsgaring in Frankrijk en de aangebrachte bezwaren) nietig is, te verantwoorden.
Het middel komt mij derhalve gegrond
voor.
Op het derde onderdeel, dat niet tot ruimere cassatie kan leiden, wordt te dezen
niet ingegaan.
Besluit : vernietiging.
ARREST

(A.R. nr. P.93.0946.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 mei 1993 door het Hof
van Beroep te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van artikel 97 van de Grondwet, de artikelen 8, 22 en 27, 29, 31, 47, 48 endeartikelen 154, 189 en 211 van het Wetboek
van Strafvordering, alsook van het algemeen rechtsbeginsel volgens het welke elke
bewijsvoering rechtmatig hoort te zijn,
doordat het hof (van beroep) in het bestreden arrest vaststelt dat het door de Belgische rijkswacht gestarte informatieonderzoek ten laste van Guy Georges het
rechtstreeks gevolg is van de op 30 augustus 1989 door de Franse rijkswacht verstrekte informatie betreffende de mogelijke betrokkenheid van Guy Georges bij
een drugshandel, informatie die uitsluitend is gesteund op de aanwending van
afiuistertechnieken in een in Frankrijk gevoerd onderzoek, daar waar Frankrijk over
geen wet beschikt overeenkomstig artikel
8 van het E.V.R.M. welke het afiuisteren
van telefoons van personen toelaat, zodat
het in Belgie gevoerde onderzoek, dat van
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bij de aanvang is gesteund op door de
Franse politionele overheid via een alhier als onwettig te beschouwen afiuistertechniek bekomen bewijzen en bezwaren
lastens Guy Georges, derhalve nietig is,
terwijl, alhoewel de Procureur des Konings belast is met de opsporingen en de
vervolgingen van alle misdrijven die op
rechtmatige wijze ter kennis worden gebracht, het arrest nalaat vast te stellen om
welke redenen de Belgische politiediensten of de Procureur des Konings onrechtmatig zouden hebben gehandeld door gebruik te maken van informatie die hen
spontaan en op initiatiefvan een buitenlandse politiedienst en zonder enige inmenging van enige Belgische overheid, op
rechtmatige wijze werd ter kennis gebracht
en verkregen,
en terwijl het arrest geen onderscheid
maakt tussen inlichtingen die aanleiding
zijn geweest tot het starten van een onderzoek met het oog op het vergaren van
bewijzen en het aanwenden of gebruiken
van deze inlichtingen bij de bewijsgaring en
bewijslevering,
en terwijl het arrest door te stellen dat de
in Frankrijk geldende regeling met betrekking tot het toepassen van de afiuistertechniek niet conform is aan het E.V.R.M.
en deze regeling alsdan te toetsen aan de
in Belgie geldende wetgeving, (cf. via een
alhier als onwettig te beschouwen afiuistertechniek) het aldus ten onrechte de Belgische strafrechter de bevoegdheid toekent de conformiteit aan het E.V.R.M. te
beoordelen van een in Frankrijk gevoerd
gerechtelijk onderzoek :

Overwegende dat de strafrechter
een hem ter beoordeling voorgelegd
misdrijf alleen maar bewezen mag verklaren op grond van regelmatig verkregen bewijs;
Dat het bewijs van een misdrijf niet
hetzelfde is als de bekendmaking van
een misdrijf; dat een bekendmaking
niet voor onbestaande kan worden gehouden;
Overwegende dat in geval van een
bekendmaking van een misdrijf het
aan het bevoegde openbaar ministerie staat te oordelen welk gevolg hieraan wordt gegeven en of het mogelijk lijkt om er regelmatig bewijs van
in te zamelen;
Dat de omstandigheid dat de aangever van het misdrijf dit ingevolge
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een onwettigheid heeft vemomen, geen
afbreuk doet: aan de rechtmatigheid
van het bewijs, dat zelf zonder enige
onwettigheid naderhand werd verkregen;
Overwegende dat de appelrechters
door de considerans ''het hof van beroep is dan ook van oordeel dat het in
Belgie gevoerde onderzoek lastens
(eerste verweerder) niet kan losgekoppeld worden van het in Frankrijk gevoerde onderzoek dat het noodzakelijke uitgangspunt heeft gevormd voor
het opstarten van een onderzoek alhier'', hun beslissing omtrent de rechtmatigheid van het in Belgie ingezameld bewijs niet naar recht verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
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LING VAN DE JURY- GEZWORENEN- STAAT
VAN INLICHTINGEN- MEDEDELING AAN DE
BESCHULDIGDE OF DIENS RAADSMAN- WEIGERING.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK- STRAFZAKEN- HOF
VAN ASSISEN -SAMENSTELLING VANDE JURY
- GEZWORENEN- STAAT VAN INLICHTINGEN
- MEDEDELING AAN DE BESCHULDIGDE OF
DIENS RAADSMAN- WEIGERING.

4° HOF VAN ASSISEN -

SAMENSTELLING
VAN DE JURY EN VAN HET HOF- SAMENSTELLING VAN DE JURY- GEZWORENEN- STAAT
VAN INLICHTINGEN- MEDEDELING AAN DE
BESCHULDIGDE OF DIENS RAADSMAN- WEIGERING.

5o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit beslist op
strafrechtelijk gebied; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de verweerders in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Brussel.
30 mei 1995 - 2e kamer- Voorzitter :
de h. D'Haenens, voorzitter- Verslagge·
ver : de h. Holsters - Geli)kluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Bu.tzler.

RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1 -RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK- STRAFZAKEN- HOF
VAN ASSISEN- BESCHULDIGDE- ONDERZOEK VAN HET STRAFDOSSIER

6° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.3 -ART. 6.3.B- HOF VAN ASSISEN- BESCHULDIGDE- VOORBEREIDING VAN ZIJN
VERDEDIGING- ONDERZOEKVAN HET STRAFDOSSIER

7° HOF VAN ASSISEN -

ALGEMEEN RECHT VAN VERDEDIGING- RECHT OP EEN
EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK- BESCHULDIGDE- VOORBEREIDING VAN ZIJN
VERDEDIGING- ONDERZOEK VAN HET STRAFDOSSIER

go RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
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RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- REDELIJKE TERM1JN- OVERSCHRIJDING- GEVOLGEN.

2e KAMER- 31 mei 1995

1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- BEGINSEL VAN DE GELIJKHEID DER WA·
PENS- STRAFZAKEN- HOF VAN ASSISENSAMENSTELLING VAN DE JURY- GEZWORENEN- STAAT VAN INLICHTINGEN- MEDEDELING AAN DE BESCHULDIGDE OF DIENS
RAADSMAN- WEIGERING.

2o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- HOF VAN ASSISEN- SAMENSTEL-

go VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN- VALSE AKTEN- HERSTELDOORHALING- VERBETERING- VEREISTEN.

10° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6ARTIKEL 6.1- RECHT OP EEN EERLIJKE BEBEWIJSHANDELING VAN DE ZAAK MATERIAAL- ONTDEKKING- REGELMATIG
VERRICHTE ONDERZOEKSOPDRACHTEN
PROCES-VERBAAL- ONJUIST RELAAS.
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11 o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - - VERDELENDE GERECHTIGHEID.
12° GRONDWET- GRONDWET 1994- ARTlliEL 10- GELLJKHEID VAN DE BELGEN VOOR
DE WET- BEGRIP.

13° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTlliEL 6 ARTIKEL 6.1- RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK- REDELIJKE TERMIJN- OVERSCHRIJDING- AFZONDERLIJKE
BEOORDELING.

14° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEtiREPEN) - REDELIJKE TERMIJN.

15° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6ARTIKEL 6.1- RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK- HOF VAN ASSISEN- VERKLARING VAN DE JURY- GEEN MOTIVERING.

16° HOF VAN ASSISEN -

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLARING VAN DE JURY- VERKLARING VAN DE
JURY- GEEN MOTIVERING _ EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK.

17° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- HOF VAN ASSISEN- BESLISSING OVER DE SCHULD - MOTIVERING.

18° HOF VAN ASSISEN- EINDARRESTVEROORDELING- MOTIVERING.

19° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6ARTIKEL 6.1- RECHT OP EEN EERLIJKE BEHANDELING VAN DE ZAAK- BEGRIP.

zoo

RECHT VAN VERDEDIGING

STRAFZAKEN- BEGRIP.

21° HOF VAN ASSISEN- BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLARING VAN DE JURY- BEHANDELING TER ZITTING- OVERHANDIGING VAN DE PROCESSTUKKEN AAN DE JURY- NIETIGE STUKKEN.
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1o, zo, 3° en 4 o Door de afwijzing van het
verzoek van de beschuldigde om de staten van inlichtingen betreffende de personen die opgeroepen zijn om de jury samen te stellen ter inzage te leggen van
hem zelf of zijn raadsman, miskent het
hof van assisen noch het algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid der wapens
noch het beginsel van het recht van verdediging noch het recht van de beschuldigde op eerlijke behandeling van zijn
zaak.
5°, 6° en 7o Geen schending van de artt. 6.1
en 6.3, b, E. VR.M. kan worden afgeleid
uit de omstandigheid dat de beschuldigde van het bestuur der strafinrichting geen verlof gekregen heeft om in zijn
eel een microcomputer te gebruiken
waarop hi} het strafdossier geregistreerd
had, nu hij overeenkomstig de wet afschrift gekregen heeft van alle processtukken.

so

De gevolgen van de overschrijding van
de in art. 6.1 E. VR.M. bedoelde redelijke termijn moeten worden beoordeeld in
het licht van de bewijslevering t.a.v. de
feiten enerzijds, en in verband met het
aan die feiten te verbinden strafgevolg anderzijds (1).

go Het strafgerecht is niet bevoegd om het
herstel, de door haling of de verbetering
van valse akten te bevelen, wanneer die
akten voor dat gerecht noch bij wege van
een hoofdvordering noch bij wege van een
tussenvordering van valsheid worden beticht (2).

10° Het arrest van het hof van assisen
waarin staat dat "in de veronderstelling dat het relaas van de omstandigheden waarin de onderzoekers bewijsmateriaal hebben ontdekt, onjuistheden
bevat, zulks geen afbreuk doet aan de regelmatigheid van die ontdekkingen als zodanig en van de in de aangeklaagde
processen-verbaal gedane vaststelling van
de ontdekte feitelijke gegevens en dat niet
wordt aangetoond of zelfs maar wordt
aangevoerd dat die ontdekkingen, welke
aan de opmaak van die processen-verbaal
zijn voorafgegaan, onregelmatig of onwettig zijn", beslist wettig dat art. 6.1
E. VR.M., in zoverre het betrekking heeft
(1) Cass., 13 okt. 1993, A.R. nr. P.93.0389.F
(A.C., 1993, nr. 407).
(2) Zie Cass., 16jan. 1979 (AC., 1978-79, blz.
552).
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op het recht op eerlijke behandeling van
de zaak, niet geschonden is.
11 o In het Belgisch recht bestaat geen al-

gemeen rechtsbeginsel van "uerdelende gerechtigheid".
12° en 13° Geen schending van de grondwettelijke regel van de gelijkheid van de
Belgen uoor de wet of van het recht op eerlijke behandeling van de zaak kan worden afgeleid uit het feit dat het hof van
assisen op grand van omstandigheden, eigen aan de zaak en aan de beschuldigden, afzonderlijk beschouwd, beslist dat
de redelijke termijn bedoeld in art. 6.1
E. VR.M. uoor de ene wel en uoor de andere niet is ouerschreden.
14° Wanneer de beschuldigde geen conclusie heeft ingediend i.u.m. de geuolgen van
de ouerschrijding van de redelijke termijn, is het hof van assisen niet ertoe gehouden de beslissing dat die termijn niet
is ouerschreden afzonderlijk te motiueren. [Art. 149 Gw. (1994).]
15° en 16° Uit de enkele omstandigheid dat
de gezworenen uoor het hof van assisen
niet uerplicht zijn hun ouertuiging te motiueren, kan niet worden afgeleid dat de
beschuldigde bij de uitspraak over de gegrondheid van de tegen hem ingestelde
strafueruolging geen recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak gekregen heeft in de zin van art. 6.1 E. VR.M.

(3)

17° en 18° Regelmatig met redenen omkleed is de beslissing van het hof van assisen over de schuld van de beschuldigde,
wanneer ze de uaststelling beuat dat de
jury beuestigend geantwoord heeft op de
uragen over misdrijuen waaruan alle bestanddelen nader werden omschreuen (4).
[Art. 149 Gw. (1994).]
19° Bij de beoordeling of een zaak eerlijk is
behandeld, in de zin van art. 6.1
E. VR.M., moet worden nagegaan of de
zaak in haar geheel op een eerlijke wijze
is behandeld; blijkt dat de beschuldigde
of de beklaagde uoor het uonnisgerecht de
kans gekregen heeft om uri} tegenspraak
te uoeren over de door het OM tegen hem
ingebrachte gegeuens, dan kan hij niet be(3) Cass., 1 feb. 1995, A.R. nr. P.94.1545.F (A C.,
1995, nr. 62).
(4) Zie Cass., 29 maart 1995, A.R. nr.
P.95.0146.F (A. C., 1995, nr. 176).
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weren dat hij geen recht heeft gehad op
een eerlijke behandeling van zijn zaak in
de zin van het Verdrag (5).
20° Zodra de beschuldigde of de beklaagde
de kans heeft gehad om uoor het uonnisgerecht uri} tegenspraak te uoeren over de
door het OM tegen hem ingebrachte gegeuens, kan hi} niet beweren dat zijn recht
van uerdediging in dat opzicht is geschonden (6).
21 o Ouereenkomstig art. 341 Su. moeten de
processtukken, met uitzondering van de
schriftelijke uerklaringen van de getuigen, aan de jury worden ouerhandigd; de
wet maakt dienaangaande geen onderscheid tussen de stukken waarbij regelmatige daden van onderzoek zijn uastgesteld en de stukken waarbij mogelijks
nietige daden zijn uastgesteld (7).
(BEIJER)
ARREST

(uertaling)

(A.R. nr. P.95.0345.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 februari 1993 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling,
en gelet op de bestreden arresten, op
5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 29 september 1994,
14 en 27 oktober 1994, 28 november
1994, 19 december 1994, 12 januari
1995, 13 en 17 februari gewezen door
het Hof van Assisen van de provincie Brabant;
III. In zoverre de voorziening gericht is tegen het op tussengeschil gewezen arrest van 5 september 1994 :
Over het twaalfde middel :
Overwegende dat het arrest, bij de
uitspraak over het verzoek van de beschuldigde Beijer om, v66r de uitloting
van de personen die geroepen zijn om
(5) Cass., 23 jan. 1991, A.R. nr. 8732 (A. C.,
1990-91, nr. 274).
(6) Cass., 1 feb.1995,A.R. nr. P.94.1545F (A. C.,
1995, nr. 62).
(7) Cass., 28 feb. 1977 (A.C., 1977, 704).
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zitting te nemen in de rechtsprekende
jury, inzage te krijgen van de staten
van inlichtingen betreffende de
kandidaat-gezworenen, of subsidiair,
om die stukken ter inzage te leggen
van zijn raadsman, vermeldt "dat luidens artikel 223 van het Gerechtelijk Wetboek de gemeenteoverheid ertoe gehouden is om met het oog op de
in dat artikel omschreven doelstellingen een onderzoek in te stellen bij iedere kiezer die geroepen is om
kandidaat-gezworene te zijn; dat de
bladen met de aldus verkregen inlichtingen, overeenkomstig artikel241 van
voormeld wetboek gevoegd worden bij
het strafdossier totdat de rechtsprekende jury samengesteld is en dus ter
inzage liggen zowel van de verdediging als van het openbaar ministerie
met het oog op de uitoefening van het
in artikel 24 7 van dat wetboek geregelde discretionaire wrakingsrecht; dat
het openbaar ministerie toegeeft zich,
zoals dat gebruikelijk is, door de politiediensten van de betrokken gemeentebesturen de staten van inlichtingen te hebben doen overleggen
betreffende over de personen die op de
lijsten van de kandidaat-werkende gezworenen en de kandidaat-toegevoegde
gezworenen zijn opgenomen; dat die
staten, benevens de inlichtingen, die
zijn opgenomen in de bladen betreffende de gezworenen en die overeenkomstig artikel241 van het Gerechtelijk Wetboek bij het strafdossier
worden gevoegd, ook gewag maken
van de eventuele strafrechtelijke veroordelingen in het strafdossier van iedere kandidaat; ( ... ) dat het beginsel
van 'de gelijkheid der wapens' volgt uit
artikel6.1 van het Europees Verdrag
tot bescherming van de rechten van de
mens en uit artikel 14 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (Verdrag van
New York); dat de 'gelijkheid der wapens' waardoor een zaak eerlijk wordt
behandeld in de zin van voormelde
wettelijke bepaling inhoudt dat geen
van de partijen beschikt over
proceduremiddelen die aan de andere
ontzegd zijn; dat de omstandigheid dat
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het openbaar ministerie zich, uitsluitend voor zijn eigen informatie, staten heeft doen overhandigen met inlichtingen over iedere kandidaatgezworene, zonder die stukken in het
debat over te leggen, als zodanig geen
procedureel voordeel oplevert (... ); dat
het openbaar ministerie ertoe gehouden is (... ) na te gaan of de kandidaatgezworenen niet ontzet zijn van hun
burgerlijke en politieke rechten wegens eventuele strafrechtelijke veroordelingen; dat de parketmagistraat,
die instaat voor de eerbiediging van
het prive-leven van iedere burger, anders dan de beschuldigde, gebonden is
door het beroepsgeheim, dat hem verbiedt om alle inlichtingen die hij over
iedere kandidaat-gezworene heeft kunnen inwinnen, kenbaar te maken en dus mede te delen -; dat de beschuldigde Beijer vergeefs vraagt dat
de betrokken stukken uitsluitend aan
zijn raadsman zouden worden medegedeeld, zonder afschrift; dat zodanige maatregel niet bijdraagt tot de
eerbiediging van het prive-leven van
de kandidaat-gezworenen; dat de verdediging in het assisenproces een ondeelbaar en onsplitsbaar begrip is, zodanig dat elk, aan de raadsman van de
beschuldigde medegedeeld stuk, tevens aan laatstgenoemde wordt medegedeeld; (... ) dat het recht van verdediging van de beschuldigde niet
wordt geschonden door het feit dat het
openbaar ministerie de staten van inlichtingen betreffende de kandidaatgezworenen niet mededeelt; dat het
discretionaire wrakingsrecht, dat
wordt uitgeoefend tijdens de voorbereidende fase van het proces, zelfs nog
v66r de opening van de debatten over
de zaak zelf, onverkort blijft; dat, anderzijds, het openbaar ministerie van
de informatie uit de staten van inlichtingen betreffende de kandidaatgezworenen enkel gebruik maakt voor
de uitoefening van het hem bij de wet
toegekende wrakingsrecht en er geen
gebruik van maakt tijdens een debat
op tegenspraak";

~=============~-~.~.--==~
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Dat het arrest aldus noch het algemeen rechtsbeginsel noch de in het
middel aangegeven wetsbepalingen
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
IV. In zoverre de voorziening gericht is tegen het op tussengeschil gewezen arrest van 9 september 1994 :
Over het achtste middel :
Overwegende dat het arrest beslist,
enerzijds, "dat, wat betreft het verzoek van de beschuldigde Beijer in verband met het feit dat hij in zijn eel beschikte over een minicomputer waarop
hij het strafdossier geregistreerd heeft,
het hof aileen maar kan vaststellen
dat het niet bevoegd is om dienaangaande injuncties te geven aan het bestuur van de strafinrichting";
Overwegende dat, anderzijds, uit de
tekst zelfvan het middel blijkt dat eiser en zijn raadsman overeenkomstig de wet afschrift hebben gekregen van aile stukken van het proces;
dat het bepaalde in artikel 6.1 en 6.3
aldus in acht genomen is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
V. In zoverre de voorziening gericht
is tegen het arrest alvorens recht te
doen van 16 september 1994 :
Over het eerste middel :
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat de vonnisgerechten in concreto en aan de hand van de gegevens
van iedere zaak afzonderlijk dienen na
te gaan of de zaak is behandeld binnen een redelijke termijn en, in ontkennend geval, welke de gevolgen
daarvan kunnen zijn; dat noch artikel 6.1 van het Europees Verdrag betreffende de rechten van de mens noch
enige andere bepaling van het verdrag of van de nation ale wet de gevolgen omschrijven, die de feitenrechter moet trekken uit de door hem
eventueel vastgestelde overschrijding van de redelijke termijn; dat noch
uit het Verdrag noch uit enige andere
regel van het Belgisch recht volgt dat
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een dergelijke overschrijding leidt tot
de niet-ontvankelijkheid van de strafvervolgingen; dat de bovengenoemde
gevolgen uitsluitend moeten worden
onderzocht in het Iicht van de bewijslevering t.a.v. de feiten enerzijds, en in
verband met het aan die feiten te verbinden strafgevolg anderzijds; dat bijgevolg, wanneer de beschuldigde, voor
het hofvan assisen, tijdens de rechtspleging v66r de uitspraak betoogt dat
het proces niet is gevoerd binnen een
redelijke termijn, aileen de jury bevoegd is te oordelen of de geleverde bewijzen een voldoende grondslag vormen voor zijh overtuiging aangaande
de schuld en zijn beslissing daaromtrent enkel tot uitdrukking brengt in
de bevestigende of ontkennende antwoorden op de hem overeenkomstig de
artikelen 337 tot 339 van het Wethoek van StrafVordering gestelde vragen; dat het hof, wanneer het aileen
uitspraak doet zonder bijstand van de
jury, zijn eigen oordeel over de feitelijke omstandigheden die de beschuldigden aanvoeren tot staving van het
eventuele, door hen aangevoerde verlies van de bewijzen niet in de plaats
mag steilen van dat van de jury; dat
de jury, door ontkennend te antwoorden op de vragen in verband met de
schuld van een beschuldigde, impliciet doch onmiskenbaar beslist dat de
voorgelegde bewijzen niet voldoende
zijn om er zijn overtuiging over de
schuld van de beschuldigde op te baseren en dat het er in dat geval niet
toe doet dat de ontoereikendheid van
de bewijzen het gevolg is van de teloorgang ervan of van enige andere
omstandigheid die eveneens door de
jury in gemoede wordt beoordeeld; dat,
indien de jury daarentegen bevestigend antwoordt op de vragen over de
schuld en de beschuldigde aanvoert
dat de overschrijding van de redelijke termijn nadelige gevolgen heeft
voor hem zelf of voor zijn vermogen,
het hof, in dat geval sa.men met de
jury, dient te bepalen welke gevolgen daaruit eventueel dienen getrokken te worden voor de straftoemeting
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en dat bijgevolg, in de veronderstelling dat de aangevoerde overschrijding van de redelijke termijn vaststaat, die vaststelling in geen geval de
niet-ontvankelijkheid van de strafvordering tot gevolg kan hebben";
Dat het arrest aldus naar recht verantwoord is;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het vijfde middel :
Overwegende dat het arrest beslist
"dat de betwiste processen-verbaal
thans noch bij wege van een hoofdvordering noch bij wege van een
tussenvordering van valsheid worden beticht voor het hof (van assisen); dat het hof (van assisen) derhalve niet bevoegd is om het bestaan
van de aangevoerde valsheden vast te
stellen (of) toepassing te maken van
artikel 463 van het Wetboek van Strafvordering";
Dat het aldus naar recht verantwoord is;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het zesde middel :
Overwegende dat het arrest vermeldt "dat in de veronderstelling dat
het nelaas van de omstandigheden
waarin de onderzoekers bewijsmateriaal, zoals garageboxen, flats,
wapens, munitie etc ... , hebben ontdekt, onjuistheden bevat, zulks geen
afbreuk doet aan de regelmatigheid
van die ontdekkingen als zodanig en
van de in de aangeklaagde processenverbaal gedane vaststelling van de
ontdekte feitelijke gegevens; dat niet
wordt aangetoond of zelfs maar wordt
aangevoerd dat die ontdekkingen,
welke aan de opmaak van die
processen-verbaal zijn voorafgegaan,
onregelmatig of onwettig zijn; dat voornoemd relaas, gesteld dat het onjuistheden bevat, geen enkele invloed heeft
op de ontvankelijkheid van de strafvordering, aangezien het te dezen niet
aan de oorsprong ligt van de vaststelling, als zodanig, van het eventueel
ontdekte bewijsmateriaal en evenmin van de inbeslagnemingen die
daaruit voortgevloeid zijn; dat het aldus geen enkel recht van de beschul-
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digde Beijer schendt en hem niet belet verweer te voeren over het
eventuele bestaan van het ontdekte
bewijsmateriaal waarvan de vaststelling is opgenomen in de aangeklaagde
processen-verbaal, noch over de eventuele wettelijke bewijswaarde die dat
materiaal heeft voor het al dan niet
bestaan van een of meer misdrijven;
dat tevens eraan moet worden herinnerd dat de onderzoekers, krachtens
het beginsel van het mondeling karakter van de voor het hofvan assisen gevoerde debatten, getuigenis moeten komen afleggen over de door hen
gedane onderzoeksopdrachten en dus
rekenschap moeten geven van de precieze omstandigheden waarin zij deze
of gene daad van onderzoek hebben
verricht en de processen-verbaal hebben opgemaakt ten einde die daden op
te tekenen; dat aldus alle, tijdens de
debatten verzamelde gegevens samen met die uit het strafdossier aan
de jury worden voorgelegd, opdat deze
de wettelijke bewijswaarde ervan zou
kunnen nagaan en tot zijn overtuiging zou kunnen komen omtrent de
schuld of onschuld van de beschuldigden; dat immers de jury, krachtens artikel 342 van het Wetboek van Strafvordering tot zijn overtuiging komt
zonder door het ene bewijs meer gebonden te zijn dan door het andere,
door de zaak in geweten te onderzoeken en op grond van zijn overtuiging
te beslissen; dat bijgevolg de door de
beschuldigde Beijer aangewezen
processen-verbaal niet kunnen leiden tot de niet-ontvankelijkheid van
de strafvervolgingen";
Dat het arrest aldus wettig beslist
dat artikel6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
niet is geschonden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
VI. In zoverre de voorziening gericht is tegen het veroordelend arrest van 13 februari 1995 :
Over het tweede middel :
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Overwegende, enerzijds, dat er in
het Belgisch recht geen algemeen
rechtsbeginsel van "de verdelende gerechtigheid" bestaat;
Overwegende, anderzijds, dat geen
schending van de grondwettelijke regel van de gelijkheid van de Belgen
voor de wet of van de regel van het
eerlijk proces kan worden afgeleid uit
het feit dat de rechter op grond van
omstandigheden, eigen aan de zaak en
aan de beschuldigden, afzonderlijk beschouwd, beslist dat de redelijke termijn voor de ene wei en voor de andere niet is overschreden;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel :
Overwegende dat uit het antwoord
op het tweede middel blijkt dat de regel van het eerlijk proces niet is geschonden; dat, voor het overige, het al
dan niet redelijk karakter van de termijn bedoeld in artikel 6 van het Verdrag een feitenkwestie is; dat uit de
vermeldingen van het middel zelf
blijkt dat eiser geen conclusie heeft ingediend betreffende de gevolgen die de
(beweerde) overschrijding van de redelijke termijn moet hebben voor de
hem op te leggen straf; dat de feitenrechters derhalve niet ertoe gehouden waren hun beslissing anderszins
te motiveren;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel :
Overwegende, enerzijds, dat uit de
enkele omstandigheid dat de gezwo~
renen niet verplicht zijn hun overtuiging te motiveren niet kan worden afgeleid dat eiser, bij de uitspraak over
de gegrondheid van de tegen hem ingestelde strafvervolging geen recht op
een eerlijke behandeling van zijn zaak,
gekregen heeft in de zin van artikel
6.1 van het Verdrag;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest de beslissing over de schuld van
eiser regelmatig met redenen omkleedt, wanneer ze de vaststelling bevat dat de jury bevestigend heeft geantwoord op de vragen over de
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misdrijven waarvan aile bestanddelen nader waren omschreven;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het zevende middel :
Overwegende dat het middel, in zoverre het feitelijke gegevens aaiwoert,
die niet in de bestreden beslissing zijn
vastgesteld en waarvan de opsporing
en beoordeling niet tot de bevoegdheid van het Hof behoren, niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat
eiser aanvoert dat hij geen eerlijk proces gekregen heeft omdat gebruik is
gemaakt van een "zoller-verklikker";
Overwegende evenwel dat het op
tussengeschil gewezen arrest van 16
september 1994 aile vaststellingen die
met behulp van die toestellen gedaan
zijn alsook aile daden van onderzoek,
die uitsluitend op die vaststeilingen
berusten, uit het debat heeft geweerd;
Overwegende dat eiser voor het
vonnisgerecht vrij verweer heeft kunnen voeren over de door het openbaar
ministerie tegen hem ingebrachte gegevens, de wettigheid ervan heeft kunnen betwisten en uit die vaststellingen de rechtsgevolgen heeft kunnen
afieiden, zodat hij niet kan beweren
dat in de zaak in haar geheel afbreuk
zou zijn gedaan aan de fundamentele rechten die hem zijn toegekend bij
artikel 6.1 van het Verdrag en die volgen uit het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging;
Dat, in zoverre, het middel niet kan
worden aangenomen;
Over het negende middel :
Overwegende dat de nietigheid van
een daad van het voorbereidend onderzoek niet noodzakelijk de nietigheid van het onderzoek en van de
rechtspleging voor het hofvan assisen tot gevolg heeft; dat de processenverbaal houdende vaststelling van de
aangeklaagde daden deel uitmaken
van het dossier en in beginsel, met uitzondering van de schriftelijke verklaringen van de getuigen, overeenkomstig artikel341 van het Wetboek van
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StrafVordering, aan de.jury moesten
worden overhandigd; dat de wet dienaangaande geen onderscheid maakt
tussen de stukken waarbij regelmatige daden van onderzoek zijn vastgesteld en de stukken waarbij mogelijks nietige daden zijn vastgesteld; dat
VQOr het overige de beschuldigde en
zijn raadslieden inzage hebben gekregen van alle stukken en dat zij de gelegenheid hebben gekregen om de wettelijke bewijswaarde ervan te betwisten voor de jury, die zijn overtuiging
hoofdzakelijk grondt op het mondeling debat;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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de veroordeling te kunnen gelasten (1).
(Artt. 1 en 3 Probatiewet.)
2° De vernietiging, op de voorziening van de

beklaagde, van de op de strafvordering
gewezen beslissing heeft de vernietiging
tot gevolg van de beslissingen op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvorderingen, die uit eerstgenoemde beslissing voortvloeien en waartegen eiser zich
regelmatig in cassatie heeft voorzien, ook
al wordt de vernietiging van de op de
strafvordering gewezen beslissing uitgesproken op een ambtshalve aangevoerd
middel (2).
(PHILIPPOT T. ELSEN, VANSLAMBROUCK)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.94.0868.F)

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 mei 1994 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

31 mei 1995- 2" kamer- Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafVordering:
Over het ambtshalve aangevoerde
middel: schending van de artikelen
149 van de Grondwet, 1 en 3 van de
wet van 29 juni 1964 betre:ffende de
opschorting, het uitstel en de probatie:
Overwegende dat het arrest, na het
aan eiser ten laste gelegde feit bewezen te hebben verklaard, erop wijst dat
eiser "voordien niet is veroordeeld tot
een criminele straf of een correctionele hoofdgevangenisstraf van :r;neer
dan een maand en dat de feiten niet
van die aard schijnen te zijn dat ze gestraft moeten worden met een hoofdgevangenisstraf van meer dan twee
jaar of een zwaardere straf; dat, gelet op de mogelijkheden die eiser bezit om zich te beteren en gelet op zijn

de h. Janssens de Bisthoven, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. P. Chome en
N. Galand, Brussel.
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KAMER-

31 mei 1995

1 o VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- GEWONE OPSCHORTING- INSTEMMING VAN DE VERDACHTE- ESSENTIELE VEREISTE.

2° CASSATIE - VERNIETIGING, OMVANGSTRAFZAKEN STRAFVORDERING - BEKLAAGDE ENVERDACHTE- BESLISSING OP DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING.

1o De instemming van de verdachte is voor

de rechter een essentiele vereiste om wettig de opschorting van de uitspraak van

(1) Cass., 20 juli 1966 (Bull. en Pas., 1966, I,
1411); 14 jan. 1992, A.R. nr. 5782 (A. C., 199192, nr. 243).
(2) Cass., 20 sept. 1988, A.R. nr. 2223 (A. C.,
1988-89, nr. 35).
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goede voornemens, hem de opschorting van de uitspraak van de veroordeling moet worden toegekend voor de
duur van drie jaar, aangezien (eiser)
die maatregel gevorderd had voor de
correctionele rechtbank";
Overwegende dat noch uit de
gedingstukken noch uit de vermeldingen van het arrest blijkt dat eiser voor
het hof van beroep ingestemd heeft
met die maatregel;
Overwegende dat de wetgever, door
in artikel 3 van de wet de instemming
van de verdachte te vereisen, wanneer de rechter meent de opschorting
van de uitspraak van de veroordeling ten voordele van de verdachte te
kunnen gelasten, de doeltreffendheid
van de door hem ingevoerde maatregel heeft willen verzekeren;
Overwegende dat die voorwaarde
dus essentieel is en dat, bij ontstentenis van elk gegeven waaruit blijkt
dat aan die voorwaarde is voldaan, de
beslissing waarbij de opschorting van
de uitspraak van de veroordeling
wordt gelast, onwettig is;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat vernietiging van
de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering de vernietiging
tot gevolg heeft van de beslissingen op
de door de verweerders tegen hem ingestelde civielrechtelijke vorderingen, die voortvloeien uit eerstgenoemde beslissing en waartegen eiser
zich regelmatig in cassatie heeft voorzien, ook al wordt de vernietiging van
de op de strafvordering gewezen beslissing uitgesproken op een ambtshalve aangevoerd middel;
Om die redenen, ongeacht het verzoekschrift van eiser, memorie genoemd, dat op 15 juni 1994 is neergelegd ter griffie van het Hof van Beroep
te Luik en dat niet kan leiden tot ruimere cassatie of tot cassatie zonder
verwijzing, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het arrest mel-
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ding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest; veroordeelt de verweerders in de kosten; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Brussel.
31 mei 1995- 2e kamer- Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. T'Kint en C. Rion, Neufchateau.
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KAMER -

31 mei 1995

1o VORDERING IN RECHTE -

STRAFZAKEN- RECHTSTREEKSE DAGVAARDING DOOR
DE BURGERLIJKE PARTIJ- GEMEENSCHAP EN
GEWEST VERTEGENWOORDIGING IN
RECHTE.

2° DAGVAARDING -

STRAFZAKEN
RECHTSTREEKSE DAGVAARDING DOOR
BURGERLIJKE PARTIJ- GEMEENSCHAP
GEWEST VERTEGENWOORDIGING
RECHTE.

DE
EN
IN

3° GEMEENSCHAP EN GEWEST- VERTEGENWOORDIGING IN RECHTE - RECHTSTREEKSE DAGVAARDING VOOR RET STRAFGERECHT- DELEGATIE VAN BEVOEGDHEID.

1o, 2° en 3° De Executieve vertegenwoor-

digt de gemeenschap of het gewest in
rechte; de rechtstreekse dagvaarding van
de verdachte voor het strafgerecht door de
gemeenschap of het gewest wordt namens de Executieve uitgebracht ten verzoeke van het door deze aangewezen lid
(1). (Wet van 8 aug. 1980 tot hervorming
der instellingen.)
(1) Zie Cass., 8 juni 1984, A.R. nrs. 39734005 (A.C., 1993-84, nr. 579).
Wat de Franse Gemeenschap betreft wordt de
delegatie van bevoegdheid i.v.m. de rechtsplegingen voor de rechtscolleges van de rechterlijke orde geregeld door art. 1 van het besluit d.d.
11 sept. 1989 van de Franse Gemeenschapsexecutieve.
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FRANSE GEMEENSCHAP T.·LANDSBOND VAN DE
NEUTRALE MUTUALITEITSVERBONDEN E.A.; ON.
DERLINGE MAATSCHAPPIJ VAN OPENBARE BESTUREN T. DENIS E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.94.1458.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 4 november 1994 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
II. Op het cassatieberoep van de
Franse Gemeenschap, burgerlijke partij :
D. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen, die door eiseres zijn ingesteld t~gen Jean-Paul Jouniaux, Paul Van Damme, Alain
Barthelemy, en de voor hen burgerrechtelijk aansprakelijke cooperatieve vennootschap Seco, de naamloze vennootschap Adec Sport en de
naamloze vennootschap Ecotech :
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 703, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 82 van de bijzondere wet tot
hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, voor de wijziging ervan door de
bijzondere wet van 16 juli 1993, en 1 van
het besluit van 11 september 1989 van de
Franse Gemeenschapsexecutieve houdende
delegatie van bevoegdheid met betrekking tot de rechtspleging voor de rechtscolleges,
doordat het bestreden arrest, bij de uitspraak over de rechtstreekse dagvaardingen, die eerstgenoemde eiseres voor de eerste rechter heeft uitgebracht tegen Alain
Barthelemy, Jean-Pol Jouniaux en Paul
Van Damme, en tegen de voor de laatstgenoemden burgerrechtelijk aansprakelijke vennootschappen, namelijk de cotiperatieve vennootschap Seco, de naamloze
vennootschap Ecotech en de naamloze vennootschap Adec Sport, welke dagvaardingen uitgingen van de "Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar
Executieve in de persoon van de MinisterVoorzitter, wiens kantoren zijn gevestigd in
de Kunstlaan 19 te Brussel", die rechtstreekse dagvaardingen niet ontvanke-
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lijk verklaart, op grond "dat de eerste rechter na eenjuiste interpretatie van artikel
82 van de bijzondere wet van 8 augustus
1980 tot hervorming der instellingen eraan heeft herinnerd dat de Franse Gemeenschap door de Executieve wordt vertegenwoordigd in rechte en gedagvaard
wordt aan het kabinet van de voorzitter
van de Executieve en dat de rechtsgedingen van de Franse Gemeenschap worden
gevoerd namens de Executieve, ten verzoeke van het door deze aangewezen lid;
dat de eerste rechter het besluit van 11 september 1989 en 3 februari 1992 van de
Franse Gemeenschapsexecutieve oordeelkundig heeft uitgelegd en daaruit terecht
heeft afgeleid dat de van de MinisterVoorzitter van de Executieve uitgaande
rechtstreekse dagvaardingen niet regelmatig waren, nu het bewijs niet is overgelegd dat de bevoegdheden van de Minister van Opvoeding zijn gedelegeerd aan de
voorzitter; dat de Franse Gemeenschap vergeefs tegen die interpretatie opkomt en zich
ertoe beperkt in hoofdorde te verklaren dat
de dagvaardingen namens de Executieve
waren uitgebracht, terwijl de dagvaardingen klaarblijkelijk namens die Executieve
zijn uitgebracht door toedoen van de 'persoon van de Minister-Voorzitter'; (. .. ) dat de
niet-ontvankelijkheid van het rechtsgeding, dat is ingeleid door een rechtstreekse
dagvaarding, uitgaande van een persoon
die daartoe de bekwaamheid of de bevoegdheid miste, slechts kan worden ongedaan
gemaakt door een nieuwe regelmatige dagvaarding of door de vrijwillige verschijning van de beklaagde en de burgerrechtelijk aansprakelijke partij in een rechtsgeding, dat wordt ingeleid door de persoon die
daartoe de hoedanigheid of bevoegdheid bezit, wat te dezen niet het geval geweest is;
dat de Franse Gemeenschap bovendien
geen enkele akte overlegt waaruit zou blijken dat haar Minister-Voorzitter gemachtigd was om in de zaak in rechte op te treden; dat, in strijd met wat de Franse
Gemeenschap betoogt, de derde het recht
heeft de overlegging van een volmacht te eisen en, bij ontstentenis hiervan, gerechtigd is het bestaan van de volmacht te betwisten"; dat het bestreden arrest de
beslissing grondt op de motivering van de
eerste rechter volgens welke "krachtens artikel 82 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de Franse Gemeenschap, die in rechte
vertegenwoordigd wordt door de Executieve, gedagvaard wordt aan het kabinet
van de voorzitter van de Executieve; dat
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luidens dezelfde bepaling de rechtsgedingen van de Franse Gemeenschap worden
gevoerd namens de Executieve, ten verzoeke van het door deze aangewezen lid;
dat het besluit van 11 september 1989 van
de Franse Gemeenschapsexecutieve aan de
ministers van de Executieve, ieder wat hem
betreft, binnen het kader van hun respectieve bevoegdheden delegatie geeft om, in
naam van deze, elk rechtsgeding, als eiser en als verweerder, te voeren voor de gerechten van de Rechterlijke Orde, alsook
om elke handeling betreffende de rechtspleging voor deze gerechten en rechtscolleges te verrichten (artikel 1); dat het
tweede artikel van voornoemd besluit enkel in geval van een rechtspleging voor het
Arbitragehof en in spoedeisende gevailen
aan de minister tot wiens bevoegdheid de
aangelegenheid behoort of de MinisterVoorzitter het enerzijds voorlopige recht toekent om,
anderzijds, beperkte
rechtsplegingshandelingen aileen te verrichten; dat de verdeling van de aangelegenheden onder de ministers van de Executieve, onder wie de Minister-Voorzitter,
geregeld wordt door het besluit van de Executieve.van 3 februari 1992; (... ) dat uit die
overwegingen volgt dat, nu de Executieve
van de Franse Gemeenschap haar MinisterVoorzitter daartoe niet heeft aangewezen en
geen delegatie heeft gegeven aan voornoemde minister die trouwens niet eens bevoegd is voor die aangelegenheid (welke immers tot de bevoegdheid van de minister
van Opvoeding behoort), de betwiste machtiging van de Minister-Voorzitter om namens die Executieve het rechtsgeding van
de Franse Gemeenschap te voeren dat is ingeleid door de ten verzoeke van de Gemeenschap uitgebrachte rechtstreekse dagvaardingen, niet bewezen is,"
terwijl de rechtspersonen rechtsgeldig in
rechte optreden door tussenkomst van hun
bevoegde organen (artikel 703, eerste lid,
Gerechtelijk Wetboek); de handeling, die
door het orgaan van een rechtspersoon
wordt verricht binnen de perken van zijn
bevoegdheden wordt beschouwd als de handeling van de rechtspersoon zelf; artikel 82
van de bijzondere wet van 8 augustus 1980
bepaalt dat "de Executieve de Gemeenschap (... ) vertegenwoordigt in en buiten
rechte. (... )De rechtsgedingen van de Gemeenschap (... ), als eiser of als verweerder worden gevoerd namens de Executieve, ten verzoeke van het door deze
aangewezen lid"; de Executieve krachtens die bepaling het orgaan is dat bevoegd is om de Gemeenschap in rechte te
vertegenwoordigen en de rechtsgedingen

555

namens deze te voeren; de door de Executieve daartoe aangewezen minister enkel
belast is met de uitvoeringsmaatregelen
(opdrachten aan de gerechtsdeurwaarders en de advocaten), doch de Gemeenschap niet vertegenwoordigt in rechte; het
dagvaardingsexploot de naam niet hoeft te
vermelden van de minister op wiens verzoek de Executieve optreedt; de, zelfs onjuiste, vermelding de vertegenwoordiging
van de Gemeenschap door haar Executieve niet ongeldig maakt; artikel 1 van het
besluit van de Executieve van 11 september 1989 bepaalt dat "binnen het kader van
hun respectieve bevoegdheden, aan de Ministers van de Executieve, ieder wat hem
betreft, delegatie wordt gegeven om, in
naam van deze, elk rechtsgeding, als eiser en als verweerder, te voeren voor de gerechten van de Rechterlijke Orde, de Raad
van State en aile andere administratieve
rechtscoileges, alsook om elke handeling betreffende de rechtspleging voor deze gerechten en rechtscolleges te verrichten"; die
bepaling geen andere strekking heeft dan
de minister aan te wijzen te wiens verzoeke de rechtsgedingen worden gevoerd
door de Gemeenschap, vertegenwoordigd
door haar Executieve, en dus geenszins impliceert dat de Gemeenschap veeleer door
een minister dan door de Executieve zelf in
rechte wordt vertegenwoordigd; het bestreden arrest te dezen de rechtstreekse dagvaardingen, die zijn uitgebracht door de
"Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd
door haar Executieve in de persoon van de
Minister-Voorzitter, niet ontvankelijk verklaart op grond dat de betrokken aangelegenheid tot de bevoegdheid van de Minister van Opvoeding behoorde en niet tot
die van de Minister-Voorzitter en dat de
dagvaardingen uitgaan "van een persoon
die daartoe de bekwaamheid en de bevoegdheid miste "en die geen volmacht om
in rechte op te treden overlegt; het bestreden arrest aldus de artikelen 703, eerste
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, 82 van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 en
1 van het besluit van 11 september 1989
van de Executieve schendt :

Overwegende dat artikel 82 van de
bijzondere wet van 8 augustus 1980
tot hervorming der instellingen luidt
als volgt : "de Executieve vertegenwoordigt de Gemeenschap of het Gewest in en buiten rechte. Zij wordt gedagvaard aan het kabinet van de
voorzitter van de Executieve. De
rechtsgedingen van de Gemeenschap
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ofhet Gewest, als eiser of als verweerder, worden gevoerd namens de Executieve, ten verzoeke van het door deze
aangewezen lid";
Overwegende dat artikel 1 van het
besluit van de Executieve van 11 september 1989 houdende delegatie van
bevoegdheid met betrekking tot de
rechtspleging voor de rechtscolleges
aan de Ministers van de Executieve,
ieder wat hem betreft, delegatie verleent om, in naam van deze, elk
rechtsgeding, als eiser en als verweerder, te voeren voor de gerechten van de
Rechterlijke Orde, de Raad van State
en alle andere administratieve rechtscolleges;
Overwegende dat krachtens de artikelen 703, §§ 1 en 2, van het Gerechtelijk Wetboek, ook al moeten de
akten van de rechtspleging, zoals de
rechtstreekse dagvaarding, op straffe
van nietigheid, opgave doen van de
identiteit van de verzoeker, en ook al
wordt de identiteit van de rechtspersoon daarin voldoende gepreciseerd
door de opgave van haar benaming,
haar rechtskarakter en haar maatschappelijke zetel, die personen slechts
rechtsgeldig in rechte optreden door
tussenkomst van hun bevoegde organen;
Dat het arrest, nu het de rechtstreekse dagvaardingen die betekend
zijn ten verzoeke van de Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de
Executieve in de persoon van de
Minister-Voorzitter niet ontvankelijk
verklaart, de beslissing naar recht verantwoordt zonder de in het middel
aangegeven wetsbepalingen te schenden;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verleent akte van
de afstand van de voorziening van de
Franse gemeenschap, in zoverre zij gericht is tegen de beslissingen op de
door Michel Lamant, Marie-Christine
Debiesme en Sylvain Lamant tegen
haar en tegen de naamloze vennootschap Adec Sport ingestelde burger-
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lijke rechtsvorderingen; vernietigt het
bestreden arrest, in zoverre het nalaat uitspraak te doen over de door de
Franse Gemeenschap tegen Georges
Gekiere en de coi:iperatieve vennootschap Seco ingestelde rechtsvorderingen; verwerpt de voorzieningen voor
het overige; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt de Franse Gemeenschap en de Onderlinge Maatschappij van Openbare Besturen, ieder
van hen, in vier negende van de kosten en veroordeelt de verweerders Georges Gekiere en de coi:iperatieve vennootschap Seco, ieder van hen, in een
achttiende van de kosten; verwijst de
aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Bergen.
31 mei 1995- 2e kamer- Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick.
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31 mei 1995

AFSTAND (RECHTSPLEGING) -

AF·
STAND VAN RECHTSVORDERING -AFSTAND
VAN GEDING OF VAN RECHTSVORDERINGSTRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- STILZWIJGENDE AFSTAND - BEGRIP.

Stilzwijgende afstand mag alleen worden
afgeleid uit handelingen of uit bepaalde
en met elkaar overeenstemmende feiten
waaruit met zekerheid blijkt dat de partij afstand wil doen van het geding of van
de rechtsvordering; uit de omstandigheid dat, eiser een schuldvordering heeft
aangegeven in het passief van het faillissement van verweerder vplgt niet noodzakelijk dat hi} stilzwijgend afstand heeft
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gedaan van de bij de strafrechter over dezelfde schuldvordering aanhangige burgerlijke rechtsvordering (1). (Art. 824,
derde lid, Ger.W.)
(FAILLISSEMENT MESDAGH N.V.
T. VANDEVOORDE)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.0114.F)

RET HOF; - Gelet op bet bestreden arrest, op 22 decembe_r 1994 door
bet Hofvan Beroep te Lmk gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 3 en 4 van de wet van 17 april1878
houdende de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering, 66, 67 en 197
van het Wetboek van Strafvordering, 2, 17,
18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 824 van het
rechtelijk Wetboek, 1315, 1349, 1350, mzonderheid 3°, 1352 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek, 466, 496, 500, 503 en 504
van de wet van 18 april1851 inzake faillissement, bankbreuk en uitstel van betaling, zijnde hoek III van het Wetboek van
Koophandel,

qe-

doordat het bestreden arrest de civielrechtelijke vordering van de eisers, in zoverre zij gegrond is op de aan verweerder
ten laste gelegde misdrijven C8 en Dll,
niet ontvankelijk verklaart en ze bijgevolg afwijst; dat het ~.aartoe vooreerst e~
aan herinnert dat "bhJkens het op 11 apnl
1986 afgesloten proces-verbaal van verificatie van de schuldvorderingen, de curators van de naamloze vennootschap Mesdagh een schuldvordering van 14.748.321
frank hebben opgenomen in het passief van
het persoonlijk faillissement van (verweerder)" en dat "die vordering hierop is gegrond dat (verweerder) het litigieuze bedrag ontvangen heeft naar aanleiding van
door het Ministerie van Financien tussen
december 1984 en 1985 gedane betalingen, terwijl het geld verschuldigd was ...
(aan de naamloze vennootschap Mesdagh)
... " en dat "de Rechtbank van Koophandel te Namen bij vonnis van 5 mei 1994
waartegen geen hoger beroep is ingeste~d
heeft beslist dat de curatoren van het fall(1) Zie Cass., 22 okt. 1981, A.R. nr. 6406 (A. C.,
1981-82, nr. 133).
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lissement van (verweerder) zich konden beroepen op schuldvergelijking met bedragen, die door (verweerder) aan de naamloze vennootschap Mesdagh waren betaald,
en de schuldvordering van de (eisers) niet
opgenomen heeft in het passiefvan het persoonlijk faillissement van (verweerder)",
terwijl het persoonlijk faillissement van verweerder was afgesloten; dat het bestreden arrest vervolgens era an toevoegt "dat
uit het verslag van de deskundige Lamon
blijkt ... dat de telastleggingen C 8 en D 11
hierop berusten dat '( verweerder )_wei degelijk de aan Mesdagh versc~l!ld1~de bedragen heeft doen storten op ZIJn e1gen rekening en die bedragen dus eind 1985 door
(verweerder) verschuldigd waren aan de
vennootschap Mesdagh', dat ... die bedragen ... zijn ... opgenomen, ofschoon de vennootschap opgehouden had te betalen'; dat
het bestreden arrest daarna, enerzijds, impliciet doch onmiskenbaar beslist dat, nu
"de door (de eisers) voor de rechtbank van
koophandel en voor de strafrechter ingestelde vorderingen strekken tot vergoeding van dezelfde schade, betrekking hebben op dezelfde bedragen en op dezelfde
oorzaak berusten", het gezag van gewijsde
van de beslissing van de Rechtbank van
Koophandel te Namen~ waarbij de _aangifte van schuldvordermg van de eisers
werd verworpen, laatstgenoemden verbiedt om voor de strafrechter een civielrechtelijke vordering in te stellel!- teg~n d.e
gefailleerde verweerder, aangeZien die CIvielrechtelijke vordering hetzelfde voorwerp en dezelfde oorzaak heeft als de aangifte van de schuldvordering, anderzijds,
dat "(de eisers), door hun rechtsvordering voort te zetten tegen de curator van
het persoonlijk faillissement van beklaagde,
impliciet doch onmiskenbaar afstand hebben gedaan van de bij de strafrechter ingestelde rechtsvordering, zodat de bij de
laatstgenoemde ingestelde vorderingen niet
ontvankelijk moeten worden verklaard",

terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, de handeling waarbij de burgerlijke partij afstand doet van
haar civielrechtelijke vordering voor de
strafrechter niet wordt vermoed, uitdrukkelijk moet zijn of in elk geval aileen mag
worden afgeleid uit feiten, waaruit met zekerheid blijkt dat de burgerlijke partij afstand wil doen van het geding; het feit dat
een persoon, die zich voor de strafrechter
burgerlijke partij heeft gesteld, bij de rechtbank van koophandel een rechtsvordering die niet hetzelfde voorwerp heeft, instelt of voortzet geen voldoende bewijs
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oplevert van de afstand; het _bestreden a~
rest bijgevolg, nu het beshst dat de eisers, door hun rechtsvordering tot aangifte van schuldvordering voort te zetten
voor de Rechtbank van Koophandel te Namen afstand hebben gedaan van de door
hen bij de strafrechter tegen verweerder ingestelde en voortgezette civielrechtelijke
vordering, het algemeen beginsel dat de afstand op beperkende wijze moet worden
uitgelegd miskent (schending van de artikelen 66 en 67 van het Wetboek van Strafvordering 2 en 824 van het Gerechtelijk
Wetboek) 'alsook het begrip feitelijk vermoeden (schending van de artikelen 1315,
1349 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek) :

nietigt het bestreden arrest, in zoverre het de civielrechtelijke vordering van de curators van het
faillissement van de naamloze vennootschap Mesdagh niet ontvankelijk verklaart en de eerste verweerder ontslaat van de tegen hem uit dien
hoofde uitgesproken veroordelingen;
beveelt dat van het arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de afstand door de
burgerlijke partij van haar civielrechtelijke vordering voor de strafrechter
aileen mag worden afgeleid uit bepaalde en met elkaar overeenstemmende handelingen of feiten, waaruit met zekerheid blijkt dat de partij
afstand wil doen van het geding of van
de rechtsvordering;
Overwegende dat de appelrechters
door de considerans dat "de door de curators van het faillissement van de
naamloze vennootschap Mesdagh
(thans de eisers) bij de rechtbank van
koophandel en bij de strafrechter ingestelde vorderingen strekken tot vergoeding van dezelfde schade, betrekking hebben op dezelfde bedragen en
op dezelfde oorzaak berusten", hun b_eslissing "dat de curators van het fmllissement van de naamloze vennootschap Mesdagh, door hun rechtsvordering voort te zetten tegen de curator
van het persoonlijk faillissement van
beklaagde (thans verweerder), impliciet doch onmiskenbaar afstand hebben gedaan van de door hen bij de
strafrechter ingestelde rechtsvordering, zodat de bij de strafrechter ingestelde vorderingen niet ontvankelijk moeten worden verklaard", niet
naar recht hebben verantwoord;
Dat het onderdeel gegrond is;

31 mei 1995- 2e kamer- Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
T'Kint.

Om die redenen, ongeacht het eerste onderdeel van het middel dat niet
tot ruimere cassatie kan leiden, ver-

Nr. 272
2e

KAMER-

31 mei 1995

1o ONDERZOEKSGERECHTEN - UITLEVERING- IN RET BUITENLAND VERLEEND
BEVEL TOT AANHOUDING- UITVOERBAARVERKLARING- AARD VAN DE BESLISSING.

2° UITLEVERING

ONDERZOEKSGERECHTEN - IN HET BUITENLAND VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING UITVOERBAARVERKLARING- AARD VAN DE
BESLISSING.

3° UITLEVERING- IN HET BUITENLAND
VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING UITVOERBAARVERKLARING- ONDERZOEKSGERECHT- OPDRACHT.

1o

en 2° De beslissing waarbij een
onderzoeksgerecht uitspraak doet over de
uitvoerbaarverklaring van het door de
buitenlandse overheid verleende bevel tot
aanhouding is geen vonnis in de zin van
art. 149 Gw. (1)

(1) Cass., 3 maart 1992, A.R. nr. 6291 (A. C.,
1991-92, nr. 349).
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3° Het onderzoeksgerecht dat uitspraak
moet doen over de uitvoerbaarheid in Bel-

gie van een met het oog op uitlevering
door de buitenlandse overheid uitgevaardigd aanhoudingsbevel, dient te onderzoeken of de door de verzoekende Staat
overgelegde stukken aan de eisen voldoen die bij de wet en bij het met de verzoekende Staat gesloten uitleveringsverdrag zijn gesteld en of, in het aan het
gerecht voorgelegde geval, de algemene
wettelijke uitleveringsvoorwaarden zijn
vervuld, zonder zich daarbij in te laten
met de opportuniteit van de uitlevering,
noch met de mogelijke, aan de uitlevering verbonden gevolgen die tot de
beoordelings- en beslissingsbevoegdheid
van de Belgische regering behoren (2).
(Art. 3 Uitleveringswet.)
(POTUPIS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.0523.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 april 1995 gewezen
door het Hof van Beroep te Luik, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het geheel der middelen :
Overwegende dat de beslissing van
een onderzoeksgerecht waarbij, zoals te dezen, een door de buitenlandse
overheid verleend aanhoudingsbevel
uitvoerbaar verklaard wordt, geen vonnis is in de zin van artikell49 van de
Grondwet; dat het arrest derhalve die
bepaling niet heeft kunnen scherrden;
Dat, in zoverre, het eerste middel
faalt naar recht;
Overwegende dat, in zoverre het
tweede middel gericht is tegen de beschikking van de raadkamer en het
derde en vierde middel gericht zijn tegen de tegen eiser gevoerde
"uitleveringsprocedure" en niet tegen de bestreden beslissing, de middelen niet ontvankelijk zijn;
(2) Cass., 14juni 1988,A.R. nr. 2474 (A.C.,
1987-88, nr. 624).
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Overwegende dat het arrest geen
uitspraak doet over een uitleveringsverzoek, doch zich ertoe beperkt het
door het College voor criminele zaken t~ Litouwen tegen eiser uitgevaardigde aanhoudingsbevel uitvoerbaar te
verklaren in Belgie;
Dat het onderzoeksgerecht daartoe dient na te gaan of de door de verzoekende Staat overgelegde stukken
voldoen aan de eisen die bij de wet en
het met de verzoekende Staat gesloten uitleveringsverdrag zijn gesteld, en
of, in het aan dat gerecht voorgelegde
geval, de algemene wettelijke
uitleveringsvoorwaarden zijn vervuld;
dat het zich niet dient in te laten met
de opportuniteit van de uitlevering,
noch met de mogelijke, aan de uitlevering verbonden gevolgen die tot de
beoordelingsen beslissingsbevoegdheid
van de Belgische regering behoren;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld dat eiser niet de
hoedanigheid van politiek vluchteling gekregen heeft en dat verder onderzoek nodig is om definitief uitspraak te doen over zijn aanvraag tot
erkenning, vermeldt "dat (het hofvan
beroep) enkel mag nagaan of de voorwaarden voor de uitvoerbaarverklaring
van de door het college voor criminele zaken van het Opperste Gerechtshofvan Litouwen tegen (eiser) uitgesproken vonnissen te dezen vervuld
zijn, met dien verstande dat de defi.nitieve beslissing over de uitlevering
zaak is van de uitvoerende macht,
waartoe (eiser) altijd zijn opmerkingen kan richten in het geval dat hij
achteraf de hoedanigheid van politiek vluchteling zou krijgen"; dat het
arrest vervolgens vaststelt dat die
voorwaarden vervuld zijn;
Overwegende dat het hof van beroep niet verder hoefde te antwoorden op de verweermiddelen van eiser, nu de aangevoerde omstandigheden tot de beoordelings- en beslissingsbevoegdheid behoren van de
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Uitvoerende Macht, die de uitlevering al dan niet toestaat; dat, in zoverre zulks gebeurd is, de motivering
van de beslissing ten overvloede gegeven is;
Dat de middelen, in zoverre zij aanvoeren dat niet is geantwoord op het
verweer van eiser en dat wettelijke en
verdragsbepalingen, buiten artikel149
van de Grondwet, zijn geschonden,
niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substanWile 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.
31 mei 1995 - 2e kamer- Voorzitter :
de h. Ghislain, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijkluidende conClusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaa:l- Advocaat : mr.
J. Mathieu, Marche-en-Famenne.

Nr. 273
2e KAMER- 31 mei 1995

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS

-BEVEL TOT AANHOUDING - WETTIGHEID ONDERZOEKSGERECHTEN- BEVOEGDHEID.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN -

BEVEL TOT AANHOUDING- WETTIGHEID- BEVOEGDHEID.
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1 o en 2° De gerechten die uitspraak moe-

ten doen over de wettigheid van het aanhoudingsbevel zijn bevoegd om na te gaan
of de onderzoeksrechter bevoegd was om
het uit te vaardigen (1). (Impliciet.)
3° en 4 o Art. 7 wet van 16 juni 1993 waarbij aan de Belgische gerechten de bevoegdheid wordt toegekend om kennis te
nemen van de ernstige inbreuken op het
internationaal humanitair recht, ongeacht de plaats waar die inbreuken zijn gepleegd, wijkt niet af van de overige regels inzake de territoriale bevoegdheid
van de strafgerechten en van de onderzoeksrechter, wanneer die bepaald wordt
door de plaats waar de verdachte blijft of
door de plaats waar de verdachte han
worden gevonden (2). (Art. 7 wet 16 juni
1993 betreffende de bestraffing van de
ernstige inbreuken op de Internationale Verdragen van Geneve van 12 aug.
1949 en op de Aanvullende Protocollen I
en II van 8 juni 1977 bij die Vedragen;
art. 62bis Sv.) (lmpliciet.)
(NTEZIMANA)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.0678.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 mei 1995 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
volgt dat de vordering van 2 maart
1995 tot het instellen van een onderzoek naar overtredingen van de wet
van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van de ernstige inbreuken op

3° ONDERZOEKSRECHTER- BEVOEGDHEID- INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT
- ERNSTIGE INBREUKEN- UNIVERSELE BEVOEGDHEID - GRENZEN.

4° BEVOEGDHEID EN AANLEG
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - ONDERZOEKSRECHTER- INTERNATIONAAL HUMANITAIR RECHT - ERNSTIGE INBREUKEN UNIVERSELE BEVOEGDHEID - GRENZEN.

(1) Zie J. DE CoDT, Le controle de la detention preventive, nr. 50, blz. 221, in "La detention preventive" onder leiding van B. Dejemeppe,
Larcier, 1992.
(2) Zie A. ANDRIEs, E. DAVID, C. VAN DEN WIJNGAERT en J. VERHAEGEN, Commentaire de la loi du
16 juin 1993 a la repression des infractions au
droit international humanitaire, Rev. dr. pen.,
1994, blz. 1114 e.v., inz. blz. 1170 tot 1181.
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de lnternationale Verdragen van
Geneve van 12 augustus 1949 en op de
Aanvullende Protocollen I en II bij die
verdragen, van 8 juni 1977, betrekking heeft op eiser en op medebeklaagden van wie f?Ommigen verblijven in het gerechtelijk arrondissement Brussel; dat, met inachtneming
van de artikelen 7 van voormelde wet
en 62bis van het Wetboek van Strafvordering, de geadieerde onderzoeksrechter bevoegd is;
Overwegende dat het onderdeel
geen weerslag heeft op de wettigheid
van de bekritiseerde beslissing en, derhalve, ook al was het gegrond, niet tot
cassatie kan leiden;
Dat, in zoverre, het middel niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantii:\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 eiser in de kosten.
31 mei 1995- 2e kamer- Voorzitter:
de h. Ghislain, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten: mr. J.Y. Carlier en Ph. Diagre, Charleroi.

Nr. 274
le KAMER- 1 juni 1995
1 o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKENSCHORSING - MINDERJARIGEN EN ONBEKWAAMVERKLAARDEN- (UITZONDERINGEN.

2° VERZEKERING -

W.A.M.-VERZEKERING
MINDERJARIGE OF ONBEKWAAMVERKLAARDE GETROFFEN DOOR EEN ONGEVAL- RECHTSVORDERING TEGEN DE VERZE-
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KERAAR VAN DE AANSPRAKELIJKE- VERJARING- SCHORSING.

1o De gevallen waarin de verjaring tegen de

minderjarigen en de onbekwaamverklaarden loopt zijn niet alleen de gevallen die in een uitdrukkelijke wettelijke bepaling zijn vastgelegd; het is
voldoende dat de wil van de wetgever om
af te wijken van de regel van de schorsing van de verjaring volgt uit het voorwerp of het oogmerk van de wet die een
bijzondere verjaring instelt (1). (Artt. 2252
en 2278 B.W.)

2° Met afwijking van de in artikel 2252
B. W. vervatte regel kan de driejarige verjaring, die bij art. 10 W.A.M.-wet is ingesteld, worden tegengeworpen aan de
rechtsvordering die een door een ongeval getroffen minderjarige of onbekwaamverklaarde tegen de verzekeraar van de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid van
de dader van het ongeval heeft ingesteld
(2).
(D'HAEYER T. LE MANS ASSURANCES N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0405.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 juni 1994 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 2252, 2278 van het Burgerlijk Wethoek, 6 en 10 van de wet van 1 juli 1956
betre:ffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen,
doordat het arrest overweegt dat artikel 2252 van het Burgerlijk Wetboek, volgens hetwelk "de verjaring niet loopt tegen minderjarigen en onbekwaamverklaarden, behoudens hetgeen in artikel
2278 bepaald is, en met uitzondering van
(1) Cass., 21 april1961 (Bull. en Pas., 1961, I,
896).
Onderhavig geschil dateert van v66r de inwerkingtreding van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst, waarvan art . 35,
§ 1, de schorsing bepaalt van de verjaring ten
voordele van de minderjarigen, onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen die optreden ingevolge het eigen recht van de benadeelde
persoon tegen de verzekeraar.
(2) Zie noot 1.
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de andere bij de wet bepaalde gevallen",
niet vereist dat de "andere gevallen" die aldus in genoemd artikel worden bedoeld
"vastgelegd zijn in een uitdrukkelijke wettelijke bepaling, maar dat volstaat dat de
wil van wetgever om afte wijken van de in
voornoemd artikel 2252 gestelde regel, volgt
uit het voorwerp ofhet oogmerk van de wet
die een bijzondere verjaring instelt", en vervolgens beslist dat artikel 2252 van het
Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is
op de bij artikellO van de wet van 1 juli
1956 ingestelde verjaring, op grond: dat
"uit de parlementaire voorbereiding van de
wet van 1 juli 1956 blijkt dat 'artikel10 uitsluitend betrekking heeft op de verjaring
van de rechtstreekse vordering van de benadeelde tegen de verzekeraar. De verzekeraar moet niet nog lang na het ongeval
blootgesteld zijn aan rechtsvorderingen van
de benadeelde (. .. ) naar luid van artikel 10
verjaart de rechtsvordering van laatstgenoemde tegen de verzekeraar door verloop van drie jaar te rekenen van de dag
van het ongeval. Dat is ook het geval zelfs
als de benadeelde het recht behoudt om
buiten die termijn tegen de verzekerde op
te treden, bijvoorbeeld gedurende dertig
jaar'" en dat "het aldus door de wetgever
nagestreefde oogmerk niets te maken heeft
met de rechtsbekwaamheid van de benadeelde persoon; dat het oogmerk niet wordt
-bereikt als de benadeelde of zijn vertegenwoordiger vele jaren na het schadeverwekkend feit een rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar mag instellen",

terwijl het door de wetgever nagestreefde
oogmerk bij het instellen van de driejarige verjaring, bepaald bij artikel10 van de
wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, niet uitsluit dat rekening wordt gehouden met de rechtsbekwaamheid van de getroffene door een
verkeersongeval om het eigen recht te doen
gelden en de rechtsvordering in te stellen
die hij krachtens artikel 6 van dezelfde wet
heeft; de wetgever, door bij voornoemd artikel 6 aan de getroffene van een verkeersongeval een eigen recht tegen de verzekeraar toe te kennen, die getroffene een
bijzondere bescherming heeft willen hieden omdat de schadelijke gevolgen van dergelijke ongevallen vaak aanzienlijk kunnen zijn; het eigen recht van de getroffene
die door het ongeval rechtsonbekwaam is
geworden, in het aldus door de wetgever gewilde stelsel, niet kan worden tenietgedaan door de driejarige verjaring die de verzekeraar niettegenstaande die onbekwaamheid tegen hem zou kunnen

Nr. 274

opwerpen; de wetgever bij de instelling van
de in artikel 10 van de wet van 1 juli 1956
bepaalde driejarige verjaring, niet heeft willen afWijken van artikel 2252 van het Burgerlijk Wetboek dat zegt dat de verjaring
niet loopt tegen minderjarigen en
onbekwaamverklaarden; daaruit volgt dat
het arrest, door na de vernietiging en de
wijziging van het beroepen vonnis, voor
recht te zeggen dat de door eiseres op grond
van de artikelen 6 en 10 van de wet van
1 juli 1956 ingestelde rechtsvordering verjaard is, de. genoemde artikelen 6 en 10 van
de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en de artikelen 2252 en
2278 van het Burgerlijk Wetboek schendt :

Overwegende dat artikel 2252 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de
ve:rjaring niet loopt tegen minde:rjarigen en onbekwaamverklaarden, behoudens hetgeen in artikel 2278 bepaald is, en met uitzondering van de
andere bij de wet bepaalde gevallen;
Overwegende dat dit artikel niet
vereist dat "de andere gevallen" in een
uitdrukkelijke wettelijke bepaling zijn
vastgelegd; dat het volstaat dat de wil
van de wetgever om af te wijken van
de in voormeld artikel 2252 gestelde
regel blijkt uit het voorwerp ofhet oogmerk van de wet die een bijzondere
ve:rjaring instelt;
Overwegende dat uit de parlementaire voorbereiding van de wet van 1
juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen blijkt dat de wetgever door
artikel 10 van die wet heeft willen
voorkomen dat de benadeelde persoon lange tijd nadat het voorval zich
heeft voorgedaan rechtsvorderingen tegen de verzekeraar zou kunnen instellen;
Dat dit oogmerk niets te maken
heeft met de rechtsbekwaamheid van
de partijen; dat het niet wordt bereikt
als de benadeelde partij of haar rechtverkrijgenden, vele jaren na het
schadeverwekkend feit, de rechtsvordering kan instellen die volgt uit haar
eigen recht tegen de verzekeraar;
Dat het middel faalt naar recht;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt eiseres in de kosten.
1 juni 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de
h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rappe- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe en
Houtekier.

Nr. 275
1e KAMER- 1 juni 1995

1 o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE -AANSLAGTERMIJNEN
- BIJZONDERE TERMIJN- RECHTSVORDERING WIJZEND OP HET BESTAAN VAN NIET
AANGEGEVEN INKOMSTEN.

2° CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- NIEUW MIDDEL- MIDDEL GEGROND
OP WETSBEPALINGEN DIE VAN OPENBARE
ORDE ZIJN- FEITELIJK GEGEVEN DAT NIET
BLIJKT illT DE BESTREDEN BESLISSING OF illT
DESTinmENWAAROPHETHOFVERMAGACHT
TE SLAAN.

3° INKOMSTENBELASTINGEN- vooRHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET- ROERENDE VOORHEFFING- NIET AANGEGEVEN
INKOMSTEN- NIET INGEHOUDEN VOORHEFFING- GEEN BEVRIJDENDE WERKING- BIJZONDERE HEFFING OP HOGE ROERENDE INKOMSTEN.

1o Wanneer een rechtsvordering uitwijst dat

in een der vijf jaren v66r dat van het instellen van de vordering belastbare inkomsten niet zijn aangegeven, mag de administratie krachtens art. 263, § 1, 3°,
W.I.B. (1964) toepassing maken van het
beginsel van een aanvullende aanslag en
dan het bedrag ervan vaststellen op basis van andere gegevens dan die welke uit
de rechtsvordering zijn gebleken (1).

2° Niet ontvankelijk, oak al is het gegrond
op een wetsbepaling die de openbare orde
raakt, is het middel dat niet aan de
(1) Cass., 15 dec. 1994, A.R. nr. F.94.0042.F
(A.C., 1994, nr. 557).
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feitenrechter is voorgelegd en waarover
deze niet op eigen initiatief heeft beslist,
wanneer de feitelijke gegevens die voor de
toetsing ervan noodzakelijk zijn, niet blijken uit de bestreden beslissing noch uit de
stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan. (Impliciet.) (2)

3° Wanneer een vennootschap nagelaten
heeft de voorheffing op de door haar vennoten ontvangen roerende inkomsten in te
houden, kunnen de vennoten zich niet beroepen op de bevrijdende werking van de
roerende voorheffing en evenmin, in voorkomend geval, ontkomen aan de bijzondere hefting op de hoge roerende inkomsten. (Art. 220bis W.I.B. 1964; art. 42 wet
van 28 dec. 1983.)
(GENOT, GONTHIER
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.94.0138.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 september 1994 door
het Hofvan Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het hof van beroep, in strijd met wat het onderdeel
aanvoert, het bestaan van niet aangegeven inkomsten heeft afgeleid uit
een geheel van bekende feiten, onder meer de "omstandige bekentenissen" van P. Gonthier;
Dat, in zoverre, het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Overwegende voor het overige dat
het onderdeel, in zoverre het aanvoert
dat de administratie, om het bedrag
van de aanvullende belastingen vast te
stellen, geen nieuwe indicien mocht
zoeken, maar zich diende te beperken tot enkel de gegevens, die door de
rechtsvordering tegen de B.V.B.A.
"Charles Gonthier et fils" aan het licht
gekomen waren, faalt naar recht;
(2) Cass., 1juni 1990,AR. nr. 6576 (A.C., 198990, nr. 577).
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Wat het tweede onderdeel betreft :
Ov~r de door verweerder opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid :
het middel is nieuw :
Overwegende dat het onderdeel aanvoert dat de rechtsvordering is ingesteld in 1987 en dat het arrest niet
kon beslissen dat de aanslageni "met
inbegrip van die voor het aanslagjaar 1987", wettig waren gevestigd
krachtens het bovenaangehaalde artikel263, § 1, 3·, aangezien de inkomsten van 1986 (aanslagjaar 1987) nog
niet waren aangegeven op het ogenblik dat de rechtsvordering werd ingesteld, waardoor die inkomsten onmogelijk konden deel uitmaken van de
niet aangegeven inkomsten van de vijf
j aar, die aan het instellen van de
rechtsvordering zijn voorafgegaan;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de eisers voor het hof
van beroep hebben aangevoerd dat de
inkomsten van 1986 (aanslagjaar
1987) geen deel uitmaakten van de
niet aangegeven inkomsten van de vijf
jaar die aan het instellen van de
rechtsvordering tegen de B.V.B.A.
'Charles Gonthier et fils' zijn voorafgegaan;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid moet worden aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de litigieuze inkomsten niet
werden aangegeven door de eisers en
dat de roerende voorhe:ffing op die inkomsten niet werd ingehouden of betaald door de vennootschap die ze verschuldigd is; dat bijgevolg de
voorhe:ffing nooit in de Schatkist werd
verworven; dat de eisers zich ten onrechte beroepen op de bevrijdende werking van de roerende voorhe:ffing als
bedoeld in artikel 220bis van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen
(1964);
Overwegende dat het hofvan beroep, nu het beslist dat de eisers in dezelfde toestand verkeerden als de belastingplichtigen die hadden gekozen
voor aangifte van hun roerende in-
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komsten, zijn beslissing dat de eisers
de bijzondere he:ffing bedoeld in artikel 42 van de wet van 28 december
1983, verschuldigd waren, naar recht
heeft verantwoord;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt de eisers in de
kosten.
1 juni 1996 - 1e kamer- Voorzitter : de
h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn.
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2e KAMER -

6 juni 1995

1° STRAFVORDERING- FlSCALE

MlSDRlJVEN - AANGlFTE DOOR FlSCALE AMBTENAREN- VERVOLGlNG VAN NlET AANGEGEVEN FElTEN- VERVOLGING VAN AANGEGEVEN FElTEN- ONTVANKELIJKHEID.

2° INKOMSTENBELASTINGEN -

ALLERLEl - MISDRIJVEN- AANGIFTE DOOR FlSCALE AMBTENAREN- VERVOLGlNG VAN NIET
AANGEGEVEN FElTEN- VERVOLGING VAN
AANGEGEVEN FElTEN- ONTVANKELlJKHEID.

3° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- MISDRLJVEN- AANGlFTE DOOR FlSCALE AMBTENAREN- VERVOLGlNG VAN NlET AANGEGEVEN FElTENVERVOLGlNG VAN AANGEGEVEN FElTENONTVANKELlJKHEID.

1 o, 2° en 3 o De vervolging die de procureur des Konings heeft ingesteld wegens
fiscale misdrijven waarmee hij niet bekend is geraakt ingevolge klacht of aangifte van behoorlijk gemachtigde ambtenaren van de belastingbesturen, is niet
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ontvankelijk wanneer hi} niet het advies heeft gevraagd van de bevo~gde gewesteli}ke directeur (1); de nzet-ontvankelijkheid strekt zich niet uit tot de
vervolging van de feiten die wel in een
rechtsgeldige klacht of aangif~e b_egrepen zijn of waarvoor wel advws ls gevraagd. (Artt. 74, § 3, W.B.T.W. en 350,
§ 3, W.I.B.) (2)
(VANDENBROUCKE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.94.0167.N)

HET HOF; - Geiet op het bestreden arrest op 23 december 1993 door
het Hofva'n Beroep'te Gent gewezen;
Over het eerste middei :
Overwegende dat de eiser~ _miskenning aanvoeren van de beWIJSkracht
van de aangifte door de Bijzondere BeIastinginspectie van 20 november 1989
aan de procureur des Konings te leper van fiscaie misdrijven, inz?nde_rheid betreffende de bepaaide fmten m
deze aangifte vermeid;
Overwegende dat naar Iuid van artikei 74, § 3, van het B.T.W.-Wetboek
en het toenmalige artikei 350, § 3, van
het Wetboek van de lnkomstenbeiastingen thans artikei461, § 1, van het
Wetbo~k van de lnkomstenbeiastingen 1992, zoais deze wets~~palingen
van toepassing waren ten bJde van de
vordering tot het instellen van een gerechteiijk onderzoek van de procureur des Konings van 3 mei 1990, tenzij de procureur des Konings met de
feiten bekend is geraakt ingevoige een
kiacht die is ingediend of een aangifte die is gedaan door ambtenaren
(1) J. D'HAENENS, Het formeel fiscaal ~traf
recht na hervormingen van 1980 en 1986, mActuele problemen van strafrecht, A. De Nauw, J.
D'Haenens en M. Storme, (ed.), Kluwer, 1988,
159.
(2) De op 3 mei 1990, datum van de inle~
dende vordering geldende tekst (art. 350, § 3, IS
art. 461 § 1, W.i.B. geworden); de beide artikelen werden sedertdien gewijzigd bij de wet van 28
dec. 1992.
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van de beiastingbesturen van het Ministerie van Financien die daartoe behooriijk gemachtigd zijn, hij moet, indien hij een vervoiging wii instellen
wegens feiten die naar Iuid van de vermeide wetboeken of van de ter uitvoering ervan genomen besiuiten str~f
rechteiijk strafbaar zijn, het adv1es
vragen ai naar het gevai van de b~
voegde gewesteiijke directeur der directe beiastingen of van de 'bevoegde
gewesteiijke directeur van qe beiasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen;
Overwegende dat de vervoiging, die
met miskenning van voormeide regeis werd ingesteid, ten tijde dat ze
van toepassing waren, niet ontvankelijk is;
Dat de niet-ontvankeiijkheid van
een vervoiging wegens feiten die niet
in een rechtsgeidige kiacht of aangifte begrepen waren of waarvoor geen
advies werd gevraagd, zich evenwei
niet uitstrekt tot de vervoiging wegens feiten die wei in een rechtsgeidige kiacht of aangifte begrepen waren of waarvoor wei advies werd
gevraagd;
Overwegende dat te dezen de aangifte van de behooriijk gemachtigde
ambtenaren van de Bijzondere Beiastinginspectie van 20 november 1989
aan de procureur des Konings ~e leper betrekking ha~ op ov~rtredmgen
inzake B.T.W. en mzake mkomstenbeiastingen ten Iaste van eiseres betreffende het niet aangeven van aankopen van bioem en de inkomsten
ervan in de jaren 1982 tot en met 1988
en van eiser betreffende het niet aangeven van aankopen van bioem en inkomsten ervan in de jaren 1987 en
1988;
Overwegende dat de omst.andigheid dat de procureur des Komngs op
grond van deze aangifte Iastens de
beide eisers op 3 mei 1990 een gere~h
teiijk onderzoek vorderde wegens mbreuken op het B.T.W.-Wetboek en op
het Wetboek op de lnkomstenbeiastingen met de precisering "te ... Wervik van 1.1.1982 tot heden ... ", geen
afb~euk doet aan de rechtsgeidigheid
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van de bij genoemde rechtsvordering
ten laste van eiseres ingestelde vervolgingen wegens de feiten vervat in
de aangifte;
Dat de eisers niet aanvoeren dat ten
hunne laste een strafrechtelijke veroordeling werd uitgesproken wegens
feiten die niet begrepen waren in de
aangifte van de behoorlijk gemachtigde ambtenaren van de Bijzondere
Belastinginspectie van 20 november
1989 aan de procureur des Konings;
Dat aldus de aangevoerde miskenning van de bewijskracht van de aangifte van de Bijzondere Belastinginspectie van 20 november 1989 vreemd
is aan de feiten waarvoor de eisers
strafrechtelijk werden veroordeeld;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
6 juni 1995 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever :
de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. Gheysen, Kort-

rijk.

Nr. 277
2e KAMER -

VERZET -

6 juni 1995

STRAFZAKEN VERKLARING- DRAAGWIJDTE.

ONGEDAAN-

Wanneer het verzet ongedaan wordt verklaard wegens niet-verschijning van de
opposant op de eerste dienstige terechtzitting, blijft de bij verstek genomen beslissing bestaan (1). (Artt. 187, laatste lid,
188, tweede lid, 202, 5°, en 203, § 1, Sv.)
(1) Cass., 18 okt. 1988, A.R. nr. 2317 (A. C.,
1988-89, nr. 96) en de noot 1; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, 1994,
~
731, nr. 2011.

Nr. 277
(HEYERT)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0369.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 februari 1995 door
het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat de voorziening enkel gericht is tegen de beslissing waarbij het bestreden arrest zonder voorwerp verklaart het hoger beroep
ingesteld door het openbaar ministerie tegen het verstekvonnis gewezen
op 23 maart 1994 door de Correctionele Rechtbank te Tongeren in zoverre het uitspraak doet over de strafvordering ingesteld tegen eiser;
Over het ambtshalve aangevoerde
middel : schending van de artikelen
187, laatste lid, 188, tweede lid, 202,
5', en 203, § 1, van het Wetboek van
Strafvordering :
Overwegende dat eiser, bij verstekvonnis op 23 maart 1994 gewezen door
de Correctionele Rechtbank te Tongeren, op de tegen hem ingestelde strafvordering (in de zaak II, Not. 17/5831
N.91) werd veroordeeld tot een straf
wegens de telastleggingen I-A, 1 tot en
met 42, I-B, 1 tot en met 25, en III-A,
1 tot en met 83, samen, en tot een
strafwegens de telastleggingen V-B, 1
en 2, samen;
Overwegende dat door het openbaar ministerie tegen dit verstekvonnis, wat eiser betreft, hoger beroep werd ingesteld, doch beperkt tot
de telastleggingen I-A en I-B; dat eiser, beklaagde, tegen ditzelfde vonnis verzet deed, doch enkel wat de beslissing op de strafvordering tegen
hem betreft;
Overwegende dat dit verzet, bij
verstekvonnis op 22 juni 1994 gewezen door de Correctionele Rechtbank
Nu de appelrechters op het enkel hoger beroep van het openbaar ministerie de ten laste van
de opposant uitgesproken veroordeling ook kunnen verminderen ofteniet doen, heeft deze laatste een objectiefbelang bij het ontvankelijk verklaren van dat hoger beroep.
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te Tongeren, ongedaan werd verklaard
wegens het niet-verschijnen van eiser opposant, overeenkomstig artikel' 188, tweede lid, van het Wetboek
van Strafvordering; dat eiser tegen dit
vonnis geen hoger beroep instelde;
Overwegende dat vervolgens het hof
van beroep bij het bestreden arrest,
uitspraak doende op het hoger beroep dat door het openbaar ministerie was ingesteld tegen het verstekvonnis van 23 maart 1994, beslist dat
dit rechtsmiddel zonder voorwerp was;
dat het arrest deze beslissing laat
steunen op de consideransen dat "wanneer het verzet ongedaan wordt verklaard wegens het niet-verschijnen
van de verzetdoende partij, die beslissing impliciet maar ~~ker inhou~t dat
het verzet ontvankehJk was; (. .. ) m geval van samenloop tussen het verzet
van beklaagde en het hoger beroep van
het openbaar ministerie tegen het
verstekvonnis waartegen verzet, het
hoger beroep dat ingesteld werd tegen het verstekvonnis zonder voorwerp wordt ingevolge de vaststelling
van de ontvankelijkheid van het verzet ook wanneer het verzet ongedaan
wo~dt verklaard";
Overwegende dat de appelrechters,
blijkens deze motivering van hun beslissing, ervan uitgaan dat de rechter op verzet door het verzet ongedaan te verklaren impliciet heeft
aangenomen dat dit rechtsmiddel ontvankelijk was en dat hieruit volgt dat
het verstekvonnis waartegen verzet
was ingesteld teniet is gegaan, zodat
het hoger beroep van het openb~ar ministerie tegen het verstekvonms zonder voorwerp is geworden;
Overwegende dat, wanneer het verzet ongedaan wordt verklaard wegens het niet-verschijnen van de
verzetdoende partij, die beslissing weliswaar inhoudt dat het verzet ontvankelijk was, doch niet, zoals de appe~
rechters oordelen, dat het vonms
waartegen verzet was ingesteld teniet is gegaan; dat integendeel het
niet-verschijnen van de opposant op
zijn verzet tot gevolg heeft dat het verzet als ongedaan wordt beschouwd, dit

567

wil zeggen dat het als vervallen wordt
beschouwd met als gevolg dat het
verstekvonnis waartegen het verzet
was gericht onaangetast blijft;
Dat hieruit volgt dat het hoger beroep dat tegen het verstekvonnis was
ingesteld niet zonder voorwerp wordt;
Dat de appelrechters derhalve onwettig beslissen dat, om de redenen
die het arrest vermeldt, het hoger beroep door het openbaar ministerie ingesteld zonder voorwerp is;
Om die redenen, (. .. ) vernietigt het
bestreden arrest in zoverre het uitspraak doet op de strafvordering tegen eiser; beveelt dat van dit arrest
melding zal worden gemaakt op de
kant van het gedeeltelijk vernietigde
arrest; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de aldus beperkte zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
6 juni 1995 - 2e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter
- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal.

Nr. 278
2e KAMER- 6 juni 1995

1 o DESKUNDIGENONDERZOEK
STRAFZAKEN- BETWIST ADVIES- AANVULLENDE OPDRACHT- DEZELFDE DESKUNDIGE
- WETTIGHEID.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- EERLIJK PROCES- STRAFZAKENBETWIST DESKUNDIGENVERSLAG- AANVULLENDE OPDRACHT- DEZELFDE DESKUNDIGE.

1 o en 2° De rechter in strafzaken kiest vrij
wie hij als deskundige aanstelt (1); een in
de zaak reeds aangestelde deskundige,
(1) R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, 1994, 466, nr. 1209.
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wiens advies door de beklaagde wordt betwist, mag hij met een aanvullende op·
dracht gelasten zonder dat daardoor het
recht van de beklaagde op een eerlijke behandeling van zijn zaak wordt geschonden (2). (Art. 6.1 E.V.R.M.)
(0 ... )

ARREST

(A.R. nr. P.95.0543.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 maart 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op eisers verzoekschrift, memorie betiteld, waarvan een door de
griffier van het Hof voor eensluidend
verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het derde middel :
Overwegende dat de appelrechters
op 3 januari 1995 beslisten, vooraleer uitspraak te doen over de gegrondheid van eisers hoger beroep tegen de
beschikking van de raadkamer van 25
oktober 1994, dat de onderzoeksrechter de deskundige psychiater diende te
gelasten met de bijkomende opdracht
kennis te nemen van het verslag van
Dr. J. Titeca - Drs. S. Smets en de huidige geestestoestand van eiser na te
gaan;
Overwegende dat eiser aanvoert dat
de enkele omstandigheid dat de bijkomende opdracht gegeven wordt aan
de reeds aangestelde deskundige wiens
verslag door eiser werd betwist, leidt
tot partijdige besluitvorming, zodat
zijn recht op een eerlijk proces in de
zin van artikel6 E.V.R.M. is miskend
(2) Zie Cass., 27 april1976 (A. C., 1976, 967, 6°
en 7°).

Nr. 279

nu de appelrechters hun oordeel mede
op dat deskundigenverslag laten steunen;
Overwegende dat de rechter in strafzaken vrij kiest wie hij als deskundige aanstelt, en niets hem belet in dezelfde zaak meermaals dezelfde
deskundige aan te stellen of deze met
een bijkomende opdracht te gelasten;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 juni 1995 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever :
de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van
de h. Bresseleers, advocaat-genreaal -Advocaten: mrs. C. Teurelincx en M. Deckers,
Antwerpen.

Nr. 279
2e KAMER - 7 juni 1995

RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN RET
RECHTSCOLLEGE - 'IEGENSTRLJDIGE VERMELDINGEN- VERSCHRIJVING.

Niet nietig is het vonnis waarin wordt vastgesteld dat het is uitgesproken door de
drie rechters die, blijkens de vorige
processen-verbaal, alle zittingen over de
zaak hebben bijgewoond, ook al vermeldt
het proces-verbaal van de terechtzitting
waarop het vonnis is uitgesproken, ten gevolge van een klaarblijkelijke verschrijving, dat het is uitgesproken door de voorzitter, zitting houdende als alleenrechtsprekend rechter (1). (Art. 779 Ger.W.)
(1) Cass., 2 sept. 1986, A.R. nr. 329 (A C., 198687, nr. 3); zie Cass., 19 feb. 1992, A.R. nr. 9464
(ibid., 1991-92, nr. 321).
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Nr. 280

(LEMOINE, GYSEN
T. BELGISCH GEMEENTEKREDIET, DE POST)
ARREST
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tert; het derhalve eveneens nietig is
(schending van artikel 779, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek) :

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.0164.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 januari 1995 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek,
doordat het arrest de bestreden beslissing bevestigt op enkele punten na die het
verbetert, na te hebben overwogen dat alle,
door de eerste rechter bewezen verklaarde
telastleggingen, met uitzondering van de telastlegging I.23, bewezen gebleven zijn en
na te hebben beslist dat geen van de door
de beklaagden aangevoerde gegevens afbreuk doet aan de pertinente motivering
van de bestreden beslissing die het hofvan
beroep overneemt onder voorbehoud van
enkele preciseringen en verbeteringen,
terwijl krachtens artikel 779, eerste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek het vonnis of
arrest enkel kan worden gewezen door het
voorgeschreven aantal rechters en deze alle
zittingen over de zaak moeten hebben bijgewoond, een en ander op straffe van nietigheid; het proces-verbaal van de terechtzitting van de dertiende kamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik dd.
12 september 1994 waarop de rechtbank,
na beraad, haar vonnis gewezen heeft en
zich uitgesproken heeft over de vorderingen van het openbaar ministerie tot onmiddellijke aanhouding van de eisers, vermeldt dat het rechtscollege bestond uit de
heer Fontaine, ondervoorzitter, alleenrechtsprekende rechter; het vonnis vaststelt dat
dezelfde terechtzitting van 12 september
1994 was bijgewoond door de heer Fontaine, ondervoorzitter, mevrouw Lienard,
rechter, en de heer Sohier, advocaat van
minstens 30 jaar die was ingeschreven op
de tabel van de Orde en, bij ontstentenis
van een rechter of plaatsvervangende rechter, door de voorzitter was opgeroepen om
de rechtbank voltallig te maken; het Hof
ten gevolge van die tegenstrijdige vermeldingen niet kan nagaan ofvoomoemd vonnis wel degelijk is gewezen door de rechters die alle zittingen over de zaak hebben
bijgewoond; het arrest die nietigheid overneemt door de bestreden beslissing te bevestigen op drie punten na die het verbe-

Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt dat de ondervoorzitter Fontaine en de rechters Lienard en Sohier die het beroepen vonnis van 12 september 1994
hebben gewezen en ondertekend alle
terechtzittingen over de zaak hebben bijgewoond, wat blijkt uit de
processen-verbaal van de terechtzittingen van 20 mei, 27 mei, 13 juni en
27 juni 1994, zodat de in het procesverbaal van de terechtzitting van 12
september 1994 vervatte vermelding
dat aileen de ondervoorzitter Fontaine tegenwoordig was geen tegenstrijdigheid doet ontstaan waardoor
het Hof zijn wettigheidstoezicht niet
zou kunnen uitoefenen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

7 juni 1995 - 2" kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Ghislain, waamemend
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Piret, advocaat-generaal- Advocaat : mr. Kirkpatrick.

Nr. 280

2"

KAMER -

7 juni 1995

WEGVERKEER -

WEGVERKEERSWET WETSBEPALINGEN -ARTIKEL 38- VERVAL
VAN HET RECHT TOT STUREN- HERSTEL AFHANKELIJK VAN HET SLAGEN VOOR EEN ONDERZOEK- VEREISTEN.

Wanneer de rechter een verval van het recht
tot sturen uitspreekt, kan hi} het herstel
in dat recht afhankelijk maken van een
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geneeskundig anderzaek, zelfs als het verval niet gegrond is ap de lichamelijke angeschiktheid van de bestuurder (1).

Nr. 281

Nr. 281
2e KAMER -

(VANDERROOST T. NEY)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.028l.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 januari 1995 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;

7 juni 1995

1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- BEGRIP.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- ONPARTIJDIGHEID- EERSTE VOORZITTER VAN HET HOF VAN BEROEP, ZITTING
HOUDENDE NA EEN ONDERZOEKSRECHTER IN
DE ZAAK TE HEBBEN AANGEWEZEN.

1o Naar recht verantwaard is de beslis-

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het vijfde en zesde middel :
Overwegende dat de rechter wegens overtreding van de Wegverkeerswet of wegens een verkeersongeval te
wijten aan het persoonlijk toedoen van
de dader, het verval van het recht tot
het besturen van een motorvoertuig
kan uitspreken en het herstel in dit
recht afhankelijk kan maken van het
slagen voor een of meer onderzoeken,
vermeld in artikel 38, § 3, van de Wegverkeerswet;
Dat, in zoverre, de middelen niet
kunnen worden aangenomen;

sing dat de redelijke termijn, bedaeld in
art. 6.1 E. V.R.M. niet is averschreden,
wanneer het arrest erap wijst dat het
vaarbereidend anderzaek tal van anderzaeksapdrachten naadzakelijk heeft gemaakt, zaals baekhaudkundige anderzaeken en ambtelijke apdrachten in BelgiC
en in het buitenland, dat de beklaagde de
anderzaeken bavendien nag bemaeilijkt
heeft daardat hij tal van stukken heeft
vernield, zijn baekhauding val fauten en
valse stukken zat en de strafbare feiten
sinds ten minste twaalfjaar gebeurd waren en handerden klanten betroffen (1).

2° Niet van partijdigheid kan worden verdacht de eerste vaarzitter van het haf van
beraep die uitspraak daet in een zaak
waarvaar hij met taepassing van art. 480
Sv. een anderzaeksrechter heeft aangewezen (2). (Art. 6.1 E.V.R.M.)
(COPPENS T. CAISSE DE PENSION COMPLEMENTAIRE DU NOTARIAT E.A.)

7 juni 1995 - 2e kamer - Vaarzitter : de
h. Ghislain, waamemend voorzitter - verslaggever : de h. Lahousse - Gelijkluidende canclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal - Advacaat : mr. A. Balland,
Luik.
(1) Zie Cass., 27 feb. 1979 (A. C., 1978-79, 768).
Te dezen werd in het vijfde en zesde middel aan
het bestreden vonnis verweten dat het het hers tel in het recht tot sturen afhankelijk maakte
van een geneeskundig onderzoek, ofschoon eiseres niet werd vervolgd wegens overtreding van
art. 8.3 Wegverkeersreglement (ongeschiktheid tot
sturen) en de rechtbank het verval van het recht
tot sturen niet grondde op art. 42 Wegverkeerswet (lichamelijke ongeschiktheid van de bestuurder).

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.0299.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 13 mei 1994 en 25 januari 1995 gewezen door het Hofvan
Beroep te Bergen;
I. Op de voorzieningen van Liberat
Coppens, beklaagde:
(1) Cass., 14 sept. 1993, A.R. nr. P.93.0250.N
(A. C., 1993, nr. 346).

(2) Zie Cass., 23 jan. 1991, A.R. nr. 8479 (A. C.,
1990-91, nr. 272).

Nr. 282
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B. Wat de voorziening tegen het arrest van 25 januari 1995 betreft :
1. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel :
Overwegende dat het arrest op de
conclusie van eiser ten betoge "dat zijn
zaak thans niet meer behandeld wordt
binnen de redelijke termijn van artikel6.1 van het Europees Verdrag betreffende de rechten van de mens" onder meer antwoordt dat "beklaagde
weliswaar naar zijn zeggen 'bekend
heeft van bij zijn eerste verhoor', maar
dat zijn bekentenissen zeer onvolledig waren en het voorbereidend onderzoek tal van onderzoeksopdrachten
noodzakelijk maakte, waaronder onderzoeken van boekhoudkundige stukken en ambtelijke opdrachten zowel in
Belgie, als in het buitenland (. .. ); dat
de uitvoering van die onderzoeken bovendien nog werd bemoeilijkt doordat de beklaagde tal van boekhoudkundige stukken had vernield, zijn
boekhouding vol fouten en valse stukken zat (. ..), dat de strafbare feiten, die
op zijn minst gedurende twaalf jaar
gepleegd werden, honderden clienten betroffen en verband hielden met
parallelle actieve participaties van
deze notaris in acht handelsvennootschappen (. .. ) die alle overkop zijn gegaan";
Overwegende dat het hof van beroep door deze consideransen zijn beslissing dat de zaak binnen een redelijke termijn in staat van wijzen is
gebracht en berecht, regelmatig met
redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het middel, nu het opkomt tegen ten overvloede gegeven overwe-'
gingen van het hof van beroep, niet
ontvankelijk is bij gemis aan belang;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de omstandigheid dat de eerste voorzitter van het
hof van beroep, bij beschikking van

571

31 oktober 1988, de rechter heeft aangewezen die belast was met het ambt
van onderzoeksrechter, en nadien zelf
de zaak als voorzitter heeft behandeld geen schending oplevert van het
bij artikel6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
gewaarborgde recht op een onpartijdige rechterlijke instantie en bij eiser geen gewettigde twijfel kan wekken aangaande de geschiktheid van
het aldus samengestelde hof van beroep om de zaak op een onpartijdige
wijze te berechten;
Dat de eerste voorzitter, door een beschikking te wijzen overeenkomstig artikel 480 van het Wetboek van Strafvordering, onmogelijk v66r het proces
uitspraak heeft kunnen doen over de
zaak zelf, zelfs nadat hij kennis genomen had van de bij de vordering van
de procureur-generaal gevoegde stukken, en zijn mening niet te kennen gegeven heeft over de aangaande eisers
schuld te nemen beslissing;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

7 juni 1995 - 2" kamer - Voorzitter : de
h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Ver·
slaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. P. Geurts,
Doornik, en P. Vanderveeren, Brussel.

Nr. 282
2" KAMER- 7 juni 1995
CAS SATIE - ARRESTEN, VORM - RECHTSPLEGING, VOEGING- STRAFZAKEN- INTREKKING- VEREISTEN.

Behoudens het in artikel 1113 Ger. W: vermelde geval voorziet geen enkele wetsbepaling in de mogelijkheid dat een arrest van het Hof van Cassatie wordt
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ingetrokken op verzoek van een verdachte
of een burgerlijke partij (1).

afsluiten van het proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen, onder
voorbehoud van het rechtsmiddel van verzet dat bij artikel473 Kh. aan de belanghebbende is toegekend (1). (Artt. 442,
vijfde lid, en 47S, Kh.; artt. 15, 812 en
81S Ger.W.)

ASSELBOURG

(A.R. nr. P.95.052l.F)

7 juni 1995 - 2e kamer- Voorzitter : de
h. Ghislain, waarnemend voorzitter - "\krslaggever : mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal.
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so

De verwerping door het Hof van het
cassatiemiddel van de voor de bodemrechter vrijwillig tussengekomen partij,
dat kritiek oefent op de beslissing dat
haar agressieve vrijwillige tussenkomst
niet ontvankelijk is, maakt het cassatiemiddel van die tussenkomende partij dat
kritiek oefent op de beslissing over het
bodemgeschil doelloos.

("D'IETEREN LEASE" N.V: T. FAILLISSEMENT "GARBIS" N.V: E.A. T.A.V: FAILLISSEMENT "BUD-TRADE"
N.V.E.A.)

Nr. 283
1e

KAMER -

8 juni 1995
ARREST

1 o FAILLISSEMENT,
FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJKAKKOORD- RECHTSPLEGING- OPHOUDEN VAN BETALEN- TIJDSTIP- BEPALING TUSSENKOMST VRIJWILLIGE
TUSSENKOMST -AGRESSIEVE VRIJWILLIGE
TUSSENKOMST- TERMIJN.

2° TUSSENKOMST- BURGERLIJKE

ZAKEN- VRIJWILLIGE TUSSENKOMST- AGRESSIEVE VRIJWILLIGE TUSSENKOMST- FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJKAKKOORD- FAILLISSEMENTOPHOUDEN VAN BETALEN- BEPALING- TERMIJN.

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0S05.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 april 1994 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 149 van de Grondwet, 812, 81S,
814 van het Gerechtelijk Wetboek, 442 en
4 7S van hoek III, titel I van het Wetboek
van Koophandel (Faillissementswet van 18
april 1851),

1 o en 2° Geen verzoek, zelfs als het is ingesteld bij een verzoekschrift tot agressieve vrijwillige tussenkomst, strekkend
tot het bepalen van het ophouden van betalen op een ander tijdstip dan datgene
dat blijkt uit het vonnis van faillietverklaring of uit een later vonnis, is ontvankelijk na de dag die vastgesteld is voor het

doordat het arrest erop wijst dat de
Rechtbank van Koophandel te Brussel bij
vonnis van 19 maart 1987 de NV Carbis en
de NV Budget Trade ambtshalve failliet
heeft verklaard en de datum waarop werd
opgehouden te betalen op 19 september
1986 heeft vastgesteld, dat de NV Carbis en
de NV Budget Trade tegen het vonnis van
19 maart 1987 verzet hebben gedaan in zoverre de datum waarop is opgehouden te
betalen op 19 september 1986 werd vastgesteld om het op 18 maart 1987 te doen
vaststellen, dat de eiseressen bij verzoekschrift van 20 december 1988 vrijwillig in
de zaak zijn tussengekomen om de datum waarop de NV Carbis heeft opgehoudert te betalen op 19 maart 1987 te doen
vaststellen, dat de NV Carbis en de NV

Noot arrest nr. 282 :
(1) Zie Cass., 4 mei 1988,A.R. nr. 5543 (A. C.,
1987-88, nr. 544) en de noot B.J.B.

(1) Zie Cass., 11 maart 1991, A.R. nr. 9001
V° Failli, faillite, nrs. 2911, 2934, 2935 en 390 e.v.

so

CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE
ZAKEN- BELANG- BODEMRECHTER- TUSSENKOMST- VRIJWILLIGE TUSSENKOMSTAGRESSIEVE VRIJWILLIGE TUSSENKOMST ONTVANKELIJKHEID
NIET-ONTVANKELIJKHEID - BODEMGESCHIL.

(A. C., 1990-91, nr. 361); Pand.,
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Budget Trade in de loop van het geding afstand hebben gedaan van hun rechtsvordering, en aanneemt dat de rechter, waarbij een vordering tot wijziging van de
datum waarop werd opgehouden te betalen aanhangig is, moet nagaan of die vordering gegrond is zelfs als eiser daarvan afstand heeft gedaan, dat artikel 4 73 van het
Wetboek van Koophandel aan aile belanghebbenden, die geen partij waren in het
vonnis dat het tijdstip waarop werd opgehouden te betalen vaststelt, een recht van
verzet verleent en dat de eiseressen, door
te vragen dat de datum waarop werd opgehouden te betalen op 19 maart 1987 zou
worden vastgesteld, een andere datum dan
de door de NV Carbis en de NV Budget
Trade gevorderde, een eigen recht hebben uitgeoefend zodat hun tussenkomst gericht is op het verkrijgen van een eigen
recht, en zegt dat naar luid van artikel442,
vijfde lid, van het Wetboek van Koophandel geen verzoek strekkend tot het bepalen van het ophouden van betalen op een
ander tijdstip dan datgene dat blijkt uit het
vonnis van faillietverklaring ofuit een later vonnis, ontvankelijk is na de dag die
vastgesteld is voor het afsluiten van het
proces-verbaal van verificatie van schuldvorderingen, onder voorbehoud van het
rechtsmiddel van verzet dat bij artikel473
aan de belanghebbenden is toegekend en
dat dit verzet aileen ontvankelijk is als het
door een andere belanghebbende partij dan
de gefailleerde is gedaan binnen vijftien dagen na de opneming van het vonnis in datgene van de bladen dat·verschijnt in de
meest nabij zijn woonplaats gelegen plaats,
en vervolgens vaststelt, zonder dat wordt
betwist dat de NV Carbis tegen het vonnis van 19 maart 1987 verzet heeft gedaan binnen de bij de artikelen 442 en 4 73
van het Wetboek van Koophandel bepaalde
termijnen, dat de eiseressen vrijwillig zijn
tussengekomen na het verstrijken van die
termijnen en beslist dat hun rechtsvordering niet ontva-nkelijk is als autonome
rechtsvordering en als vrijwillige tussenkomst, op grond dat de eiseressen "door een
vrijwillige tussenkomst geen eigen recht
kunnen uitoefenen terwijl hun rechtstreekse vordering uit dat recht vervallen is"; dat het arrest verder de datum
waarop de NV Carbis heeft opgehouden te
betalen nagaat zonder acht te slaan op de
vrijwillige tussenkomst van de eiseressen, op hun conclusies en inzonderheid op
de conclusie waarin zij betoogden dat niet
is aangetoond dat de NV Carbis haar schulden aileen heeft kunnen betalen met geld
afkomstig van de verkoop van de verduis-
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terde voertuigen en dat Carbis haar activiteiten voortzette die verder een zakencijfer opleverden (p. 17 van hun hoofdconclusie 1580/90 en p. 8-9 van hun hoofdconclusie 1583/90), ...
terwijl, eerste onderdeel, ...
terwijl, tweede onderdeel, de in het Gerechtelijk Wetboek bepaalde regels op alle
rechtsplegingen van toepassing zijn behalve wanneer die worden geregeld door
wettelijke bepalingen die niet uitdrukkelijk zijn opgeheven of door algemene rechtsbeginselen waarvan de toepassing niet verenigbaar is met het Gerechtelijk Wetboek;
de vrijwillige tussenkomst bij het Gerechtelijk Wetboek is bepaald en toepasselijk is
op iedere burgerlijke rechtspleging of
rechtspleging in handelszaken indien de
wet zulks niet heeft uitgesloten; artikel812
van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat
"tussenkomst kan geschieden voor alle gerechten, ongeacht de vorm van de rechtspleging"; het Gerechtelijk Wetboek geen enkele termijn bepaalt waarbinnen de
tussenkomst moet geschieden, op voorwaarde dat het recht van verdediging wordt
geeerbiedigd (artikel 812) en dat de berechtiging van de hoofdvordering niet wordt
vertraagd (artikel 814); vrijwillige tussenkomst inzonderheid van toepassing is op
het geding op verzet van de gefailleerde; het
Wetboek van Koophandel geen enkele desbetreffende bijzondere regel inzake faillissement bepaalt; hoewel artikel 442 voor het
verzet bepaalt dat het bepalen van het ophouden van betalen op een ander tijdstip
dan datgene dat blijkt uit het vonnis van
faillietverklaring aileen binnen de bij artikel 4 73 bepaalde termijnen kan worden
gevraagd, die bepalingen precies aileen betrekking hebben op het verzet en niet op de
tussenkomst; bij stilzwijgen van de artikelen 442 en 4 73 van het Wetboek van
Koophandel, tussenkomst moet worden gedaan overeenkomstig het gemeen recht van
artikel812 van het Gerechtelijk Wetboek
maar kan worden gedaan buiten de termijnen die voor het verzet zijn bepaald;
daaruit volgt dat het arrest, door te oordelen dat de vrijwillige tussenkomst van de
eiseressen niet ontvankelijk is, omdat zij
buiten de voor verzet bepaalde termijnen is
gedaan, de regels voor het verzet op de tussenkomst toepast en de artikelen 812, 813,
814 van het Gerechtelijk Wetboek, 442 en
473 van hoek III, titel I van het Wetboek
van Koophandel (wet van 18 april 1851)
schendt:
'

Wat betreft het tweede onderdeel:
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Overwegende dat uit de bewoordingen van artikel 442, vijfde lid, van het
Wetboek van Koophandel volgt dat
geen verzoek, zelfs als het is ingesteld bij een verzoekschrift tot vrijwillige tussenkomst om een eigen
recht te verkrijgen, strekkend tot het
bepalen van het ophouden van betalen op een ander tijdstip dan datgene
dat blijkt uit het vonnis van faillietverklaring of uit een later vonnis, ontvankelijk is na de dag die vastgesteld
is voor het afsluiten van het procesverbaal van verificatie van schuldvorderingen, onder voorbehoud van het
rechtsmiddel van verzet dat bij artikel 4 73 van hetzelfde wetboek aan de
belanghebbende is toegekend;
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat bij von'nis van 19 maart 1987 van de Rechtbank van Koophandel te Brussel het
faillissement van de vennootschappen Carbis en Budget Trade is uitgesproken en dat het tijdstip waarop
werd opgehouden te betalen op 19 september 1986 is vastgesteld, dat de gefailleerden op 31 maart 1987 verzet
hebben gedaan tegen het vonnis om
die datum op 18 maart 1987 te doen
vaststellen en dat de eiseressen op 20
december 1988 vrijwillig zijn tussengekomen voor de rechter waarbij het
verzet aanhangig was, om de datum
waarop de vennootschap Carbis heeft
opgehouden te betalen op 19 maart
1987 te doen vaststellen;
Overwegende dat het hof van beroep, door te beslissen dat die vrijwillige tussenkomst niet ontvankelijk is
op grond dat zij na het verstrijken van
de bij de artikelen 442 en 4 73 van het
Wetboek van Koophandel bepaalde termijnen werd gedaan, en dat de eiseressen, aangezien het een tussenkomst
tot verkrijging van een eigen recht betrof, geen eigen recht mochten uitoefenen, terwijl hun rechtstreekse
rechtsvordering uit dat recht vervallen was, zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
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Over het tweede middel : schending van
de artikelen 437 en 442 van boek III van
het Wetboek van Koophandel (Faillissementswet van 18 april1851);
doordat het arrest vaststelt dat "volgens de laatste balans van Carbis, deze van
1985, de kosten van verkoop en dienstverrichtingen 349.507 bedroegen (lees:
349.507.000 frank) ( ... ); dat die deskundige erop heeft gewezen dat het samengevoegd totaal van de door Carbis bedrieglijk verkochte voertuigen einde december
1985: 7.255.385 frank bedroeg, einde juli
1986 : 98.285.431 frank, einde augustus
1986 : 117.922.889 frank, einde september 1986 : 148.823.881 frank, einde oktober 1986 : 164.352.071 frank, einde november 1986 : 194.778.558 frank en tenslotte
208.229.368 frank einde december 1986
(verslag p. 597); dat uit die cijfers grosso
modo blijkt dat einde september 1986, op
een benodigd bedrag van 350.000.000 x 3/4
= 262.500.000 frank, meer dan 140.000.000
frank zijn verkregen door het verduisteren van voertuigen, dat de deskundige besluit dat Carbis en Budget-Trade omstreeks
einde september 1986 gedwongen zouden
zijn geweest aangifte te doen van hun faillissement aangezien de vennootschappen op
die datum reeds een bedrag van
148.823.881 frank verschuldigd waren voor
de bedrieglijk verkochte voertuigen (verslag p. 595)", en dat de bestuurders van
Carbis toegaven dat de vennootschap in
september of oktober 1986 aangifte had
moeten doen van het faillissement, het arrest afleidt "uit het voorgaande, en inzonderheid uit de omvang van de betalingen
die werden gedaan met bedrieglijk verkregen middelen in verhouding tot de jaarlijkse behoeften van de vennootschap, Carhis op 19 september 1986 geen
geldmiddelen meer bezat, nude met onregelmatige middelen gedane betalingen
niet in aanmerking kunnen worden genomen bij de bepaling van de datum waarop
is opgehouden te betalen", erop wijst dat
volgens de vaststellingen van de deskundige Lamont-Liegeois "de vennootschappen op datzelfde tijdstip geen kredieten
meer zouden hebben verkregen, nu zij hun
financiele middelen met verduisterde geldmiddelen aanvulden en zij bovendien de
boekhoudkundige voorschriften volledig
miskenden zodat de banken geen zicht hadden op hun toestand" en daaruit afleidt dat
''het krediet van de vennootschappen op 19
september 1986 aan het wankelen was gebracht", met de overweging dat "dat besluit niet wordt ontkracht door het feit dat
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zowel de (eiseressen) als (de derde verweerster) tijdens de verdachte periode onderhandelingen zijn blijven voeren",
terwijl het ophouden van betalen overeenstemt m:et het niet betalen van zekere,
vaststaande en opeisbare schulden; het niet
mag worden verward met het onvermogen van de schuldenaar en niet aileen kan
worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat zijn passief het actief zijn overschrijdt; daaruit volgt dat het hofvan beroep, door het ophouden van betalen door
Carbis af te leiden uit het ontbreken van
geldmiddelen op 19 september 1986, uit
haar schuld van 148.823.881 frank betreffende verduisterde voertuigen, uit het aanvullen van haar financiele middelen met
verduisterde gelden, zonder vast te stellen dat de voormelde schuld van
148.823.881 frank of andere schulden van
Carbis zeker, vaststaand en opeisbaar waren, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt (schending van de in het middel
aangewezen bepalingen) :

8 juni 1995 - 1" kamer - Voorzitter : de
h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier- Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe en Geinger.

Over de door Roland Dupont, in
beide hoedanigheden, opgeworpen
grand van niet-ontvankelijkheid : het
middel is zonder belang :
Overwegende dat de verwerping
door het Hof van het mid del van de
vrijwillig tussengekomen partij, dat
kritiek oefent op de beslissing dat haar
vrijwillige tussenkomst tot verkrijging van een eigen recht niet ontvankelijk is, het middel dat kritiek oefent op de beslissing over het
bodemgeschil doelloos maakt;
Overwegende dat de eiseressen bijgevolg, door de verwerping van het
eerste middel, geen belang meer hebben bij kritiek op de beslissing van het
arrest om de datum waarop de vennootschap Carbis heeft opgehouden te
betalen op 19 september 1986 te handhaven;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid dient te worden aangenomen;

1o en 2° Het feit dat de partijen, op grand
van de artt. 747, § 2, 104-2 en 1064, eerste lid, Ger. W, samen een aanpassing van

Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vorderingen tot bindendverklaring van het arrest; veroordeelt
de eiseressen in de kosten.
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1" KAMER- 8 juni 1995

1o VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- CONCLUSIE- MEDEDELING- TERMIJN - BEGRIP.

2o VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- STUKKENMEDEDELING- TERMIJN- BEGRIP.

de termijnen om conclusie te nemen hebben gevraagd en verkregen, impliceert in
de regel dat zij het eens waren om af te
zien van de toepassing van de artt. 1066,
inzonderheid tweede lid, r, en 740 in fine
van hetzelfde wetboek (1). [Artt. 740, 747,
§ 2, 1042, 1064, eerste lid, en 1066 Ger.W.
(2).]
("J. BENOIDT" N.V IN VEREFFENING T. "VICTOIRE
PROPERTIES" N.V E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0469.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 juni 1994 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 149 van de gecoordineerde Grandwet van 17 februari 1994, 735, 740, 74 7,
748, 1042, 1064, 1066 van het Gerechte(1) Zie 0. GUTT, La mise en etat d'une cause
face a un plaideur recalcitrant, J. T.' 1995, blz. 380
e.v., inz. blz. 382 en 383.
(2) Art. 747, § 2, Ger.W., zoals het luidde v66r
de wet van 23 maart 1995.
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lijk Wetboek (zoals ze, met uitzondering
van artikel 1042, zijn gewijzigd bij de wet
van 3 augustus 1992), 100 van de wet van
14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel inzake het
recht van verdediging, en, voor zoveel nodig, schending van artikel 97 (oud) van de
Grondwet,

doordat het arrest vaststelt dat de beroepen beschikking "door de voorzitter van
de Rechtbank van Koophandel te Brussel
in kort geding, inzake staking, is gegeven; ... dat bij de inleiding van de zaak voor
het hof op 17 maart 1994, in aanwezigheid van alle naar behoren vertegenwoordigde partijen werd geacteerd : 'de raadslieden van de partijen verzoeken om een
rechtsdag te bepalen; het hof stelt die vast
op 24 mei 1994 om 9 uur voor een enige
raadsheer en zulks op verzoek van alle .partijen. Op verzoek van de partijen bepaalt
het hof de termijnen om conclusie te nemen als volgt : (de verweersters) moeten
hun conclusies nemen tegen 8 april 1994,
(de eiseressen) tegen 22 april 1994, het
wederantwoord moet voor (de verweersters)
tegen 29 april 1994 en voor (de eiseressen) tegen 6 mei 1994 worden ingediend'";
dat het arrest de op 26 april1994, 6 mei
1994 en 20 mei 1994 door eiseres neergelegde conclusies, alsmede de daarbijgevoegde stukken weert en beslist "dat er
derhalve geen rekening dient te worden gehouden met de door (eerste eiseres) in haar
akte van hoger beroep voorgedragen middelen, maar wel met de inhoud van het
mondelinge verweer", en, met bevestiging van de beroepen beschikking, de oorspronkelijke vordering van de eerste eiseres niet ontvankelijk verklaart "bij gebrek
aan belang en hoedanigheid van harentwege", op grond "dat de termijnen om conclusie te nemen volgens de procedure van
artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wethoek werden bepaald in aanwezigheid van
de raadslieden van de partijen en zulks
niettegenstaande het feit dat het ging om
een procedure zoals in kort geding. dat de
partijen dienaangaande geen enkele opmerking hebben gemaakt; dat de sanctie
waarvan sprake is in het laatste lid volgens hetwelk de conclusies die zijn overgelegd na het verstrijken van de in de beschikking van het hof bepaalde termijnen
ambtshalve uit de debatten worden geweerd, te dezen van toepassing is, daar de
beslissing tot bepaling van de termijnen om
conclusie te nemen geen zin zou hebben als
ze niet gepaard gaat met een sanctie",
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terwijl, eerste onderdeel, I. sinds de inwerkingtreding van de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat het verloop van de
procedure betreft, onderscheid moet worden gemaakt tussen, enerzijds, de zaken
waarvan sprake is in artikel 735, § 1, van
het Gerechtelijk Wetboek en die welke
krachtens andere bepalingen van hetzelfde
wetboek ermee zijn gelijkgesteld, en, anderzijds, de overige zaken; in de in artikel 735, § 1, bedoelde zaken, dat wil zeggen in de zaken "waarvoor slechts korte
debatten nodig zijn" en in de ermee gelijkgestelde zaken, uit artikel 735, § 3, volgt
dat conclusies op de terechtzitting kunnen worden neergelegd; artikel 74 7, § 2, bijgevolg niet van toepassing is op dergelijke zaken; II. de procedures in kort geding,
in de regel, gelijkgesteld zijn met de in artikel 735, § 1, bedoelde zaken; inzake hoger beroep, artikel1066 uitdrukkelijk bepaalt dat de zaken betreffende het beroep
tegen de beslissingen in kort geding, in de
regel, moeten worden "aangehouden en bepleit op de inleidingszitting, of anders binnen ten hoogste drie maanden en, zo nodig, op een namiddagzitting"; uit die
bepaling, gelezen samen met de artikelen
1042 en 1064, blijkt dat artikel 747, § 2, in
hoger beroep aileen van toepassing is op
het beroep tegen een beschikking in kort
geding tenzij in het geval dat, in tegenstelling met hetgeen in artikel 1066 is bepaald, de zaak niet werd aangehouden en
bepleit op de inleidingszitting, en evenmin werd verdaagd tot een bepaalde datum opdat erover binnen drie maanden
wordt gepleit, maar naar de rol werd verwezen; III. de vordering tot staking, krachtens artikel 100 van de wet van 14 juli
1991 op de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument "wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding''; uit het voorgaande volgt
dat, inzake de vordering tot staking, artikel 74 7, § 2, in hoger beroep niet van toepassing is, voor zover de zaak op de
inleidingszitting werd behandeld of erover werd gepleit binnen de bij artikel 1066
gestelde termijn van drie maanden;
IV. wanneer, in de gevallen waarop artikel 747, § 2, niet van toepassing, de rechter niettemin termijnen voor de neerlegging en de overlegging van de conclusies
heeft bepaald, de sanctie waarvan sprake
is in het laatste lid van artikel 74 7, § 2, niet
automatisch kan worden toegepast als die
termijnen niet in acht worden genomen; de
rechter de buiten termijn neergelegde conclusies aileen maar kan weren als hij die
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beslissing met redenen omkleedt, hetzij
door.vast te stellen dat de niet tijdige neerlegg!ng de rechten van de tegenpartij op
foubeve wijze schaadt, hetzij door vast te
stellen dat ze de goede rechtsbedeling kan
belemmeren; V. te dezen uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat de partijen, bij de inleiding van de zaak voor het
hof op 17 maart 1994, om een rechtsdagbepaling hebben verzocht en dat deze op 24
mei 1994 is vastgesteld, dat wil zeggen binnen de bij artikel1066 gestelde termijn van
drie maanden na de inleidingszitting; daaruit volgt dat de partijen niet hebben afgezien van de in dat artikel 1066 bedoelde
versnelde procedure en dat het hof evenmin de toepassing van dat artikel heeft uitgesloten; artikel 74 7, § 2, en, inzonderheid, de in dat artikel bedoelde sanctie in
geval van tardieve neerlegging van de conclusies dus niet van toepassing waren; hoewei het hof van beroep termijnen voor de
neerlegging van de conclusies had bepaald,
het de ~uiten die termijnen neergelegde
conclus1es aileen maar kon weren door die
beslissing met redenen te omkleden· daaruit volgt dat het arrest, door de dodr eiseres op 26 april 1994, 6 mei 1994 en 20 mei
1994 neergelegde conclusies te weren, en
door die beslissing hierop te doen steunen dat "de termijrien om conclusie te nemen volgens de procedure van artikel 74 7,
§ 2, van het Gerechtelijk Wetboek werden bepaald in aanwezigheid van de raadslieden van de partijen en zulks niettegenstaande het feit dat het ging om een
procedure zoals in kort geding" en dat derhalve de in het laatste lid van dat artikel
747, § 2, bedoelde sanctie diende te worden toegepast, de regel miskent volgens
welke artikel 74 7, § 2, in hoger beroep niet
van toepassing is op de procedures in kort
geding en op de zaken die worden berecht
"zoals in kort geding", voor zover het hof en
de partijen de procedure van artikel1066
hebben nageleefd, dat wil zeggen voor zover de zaak niet naar de rol werd verwezen, maar op de inleidingszitting werd bepleit, hetzij daarvoor een rechtsdag werd
bepaald binnen drie maanden (schending
van alle in het begin van het middel aange":'ezen bepalingeii, met uitzondering van
arbkel149 van de gecoordineerde Grandwet van 17 februari 1994 en van artikel 97
(oud) van de Grondwet); het arrest bovendien de regel miskent volgens welke de
rechter, buiten het toepassingsgebied van
artikel 7 4 7, § 2, tardieve conclusies aileen maar uit de debatten mag weren als
hij die beslissing met redenen omkleedt en
als hij vaststelt, hetzij dat de niet tijdige
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neerlegging van de conclusies de rechten
van de tegenpartij op foutieve wijze
schaadt, hetzij dat ze de goede rechtsbedeling belemmert (schending van alle wetsbepalingen en van het algemeen rechtsbeginsel als aangewezen in het begin van het
middel, met uitzondering van artikel 149
van de gecoordineerde Grondwet van 17 februari 1994 en van artikel97 (oud) van de
Grondwet); althans op grond van de motivering van het arrest niet kan worden uitgemaakt. of, te dezen, door _de niet tijdige
neerleggmg van de conclus1es van eiseres
d~_rechten van de tegenpartij op foutieve
WlJZe werden geschaad of de goede rechtsbedeling werd belemmerd; de redenen van
d~ b~streden beslissing het Hof derhalve
met m staat stellen de wettigheid ervan te
toetsen (schending van artikel149 van de
gecoordineerde Grondwet van 17 februari
1994 en, voor zoveel nodig, schending van
artikel 97 (oud) van de Grondwet);
tweede onderdeel, uit artikel 740 van het
qerechtelijk Wetboek volgt dat, in de in artikel 735, § 1, bedoelde zaken evenals in die
welke ermee zijn gelijkgesteld de stukken tot de sluiting van het deb~t kunnen
worden overgelegd; krachtens artikel 100
van de wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument de vordering tot staking "wordt ingesteld en behandeld zoals in kort geding"; de zaken
berecht "zoals in kort geding" gelijkgesteld zijn met de in artikel 735, § 1, bedoelde zaken, voor zover ze, in hoger beroep, werden berecht volgens de procedure
van artikel1066, dat wil zeggen voor zover de zaak werd bepleit op de irileidingszitting of daarvoor een rechtsdag werd bepaald opdat erover binnen drie maanden
wordt gepleit; daaruit volgt dat het arrest de stukken die eiseres tegelijk met
haar conclusies van 26 april 1994, 6 mei
1994 en 20 mei 1994, dit is v66r de sluiting van de debatten, had neergelegd niet
naar recht heeft kunnen weren (schending van alle wetsbepalingen en van het algemeen rechtsbeginsel als aangewezen in
het begin van het middel, met uitzondering van artikel 149 van de gecoordineerde
Grondwet van 17 februari 1994 en van artikel 97 (oud) van de Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt, zonder deswege te worden bekritiseerd, dat "de termijnen om conclusie te nemen volgens de procedure
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van artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek werden bepaald in aanwezigheid van de raadslieden van de
partijen en zulks niettegenstaande het
feit dat het ging om een procedure zoals in kort geding. dat de partijen
dienaangaande geen enkele opmerking hebben gemaakt";
Dat het arrest, op grond van die
vaststelling, terecht oordeelt dat "de
sanctie waarvan sprake is in het laatste lid volgens hetwelk de conclusies
die zijn overgelegd na het verstrijken van de in de beschikking van het
hof bepaalde termijnen ambtshalve uit
de debatten worden geweerd, te dezen van toepassing is ... ", en derhalve
zijn beslissing om de conclusies te weren die de eerste eiseres had overgelegd na het verstrijken van de overeengekomen termijnen naar recht
verantwoordt;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 740 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat
alle memories, nota's of stukken die
niet ten laatste tegelijk met de conclusies of, bij toepassing van artikel
735, v66r de sluiting van de debatten zijn overgelegd, ambtshalve uit het
debat worden geweerd;
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel volgt dat de
partijen waren overeengekomen te dezen artikel 747, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek toe te passen, zodat artikel 735 geen betrekking heeft op het
geschil;
Dat het arrest derhalve naar recht
beslist de stukken die bij de tardief geachte overlegging van de conclusies
van de eerste eiseres werden gevoegd
uit het debat te weren;
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8 juni 1995 - 1e kamer- Voorzitter : de
h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en T'Kint.
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1e

KAMER -

8 juni 1995

1o GEMEENTE-, PROVINCIE- EN
PLAATSELIJKE BELASTINGEN RECHTSPLEGING- CASSATIEBEROEP- GEMEENTEBELASTINGEN- VORM EN TERMIJN
VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING- BESLISSING VAN DE BESTENDIGE DEPUTATffi.

2° CASSATIEBEROEP- BELASTINGZAKEN
- VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING EN/OF NEERLEGGING- GEMEENTE-,
PROVINCIE- EN PLAATSELIJKE BELASTINGEN
- GEMEENTEBELASTINGEN - BESLISSING
VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE.

1o en 2° Cassatieberoep tegen een beslissing, wa'arbij de bestendige deputatie van
een provincieraad inzake gemeentebelastingen uitspraak doet op een vordering
waarvan de waarde geen 10.000 frank bedraagt, moet op straffe van verval worden ingesteld door afgifte ter griffie van
de provincie van een tot het Hofvan Cassatie gericht en vooraf betekend verzoekschrift, alsmede van het exploot van betekening, binnen drie maanden te rekenen
van de door de provinciegriffier bij een ter
post aangetekend schrijven gedane kennisgeving van de beslissing van de bestendige deputatie (1). (Art. 7, tweede lid,
wet 23 dec. 1986; art. 38, eerste en
tweede lid, W.I.B.)
(STRACMAN T. STAD LA LOUVIERE)

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

(A.R. nr. F.95.0016.F)
(1) Zie Cass., 12 juni 1992, A.R. nr. F.1958.N
(A. C., 1991-92, nr. 538); zie ook Cass., 14 nov.
1988, A.R. nr. F.1013.F (A. C., 1988-89, nr. 150) en

Om die redenen, verwerpt de voorziening. veroordeelt de eiseressen in de
kosten.

de noot get. E.K.; 13 okt. 1989 (twee arresten),
A.R. nrs. F.1778.N en F.1787.N (ibid., 1990-91, nr.
458); 10 okt. 1991, A.R. nr. F.1126.F (ibid., 1991-

92, nr. 80).
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8 juni 1995 - 1e kamer- Voorzitter : de
h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal.
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1e KAMER- 9 juni 1995

1o INKOMSTENBELASTINGEN- VOORHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET- AANREKENING EN TERUGBETALING VAN DE VOORHEFFINGEN - BEDRIJFSVOORHEFFING VERREKENING MET BELASTINGEN- ONMOGELIJKHEID - GEVOLG.

2° INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE BEZWAAR
BEDRIJFSVOORHEFFING VASTSTAANDE
BELASTINGSCHULD- ONTVANKELIJKHEID
VAN HET BEZWAAR

1 o Uit artikel170 van de Grondwet, val-

gens welk geen belasting kan worden ingevoerd dan door een wet en uit het aan
artikel211, § 2, van het Wetboek van de
lnkomstenbelastingen (1964) onderliggende beginsel volgt dat de Belgische
Staat die bedrijfsvoorheffing heeft ontvangen die niet kan worden verrekend
met enige belasting, tot teruggave ervan
moet worden veroordeeld. (Artt. 170 Gw.
en 211, § 2, W.I.B., thans art. 304, § 2,
W.I.B. 1992.)
2° Ontvankelijk is een bezwaar in de zin
van artikel 267 van het Wetboek van de
lnkomstenbelastingen (1964) gericht tegen de inning van de bedrijfsvoorheffing,
zodra het bedrag van de belastingschuld
vaststaat. (Art. 267 W.I.B., thans art. 366
W.I.B. 1992.)
(AELVOET
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)

Advocaat-generaal Goeminne heeft in
substantie gezegd :
Eisers dienden voor het aanslagjaar 1984
een laattijdige aangifte in.
Voor dit aanslagjaar werd in hunnen
hoofde geen aanslag in de personenbelasting gevestigd.
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Bij brief van 6 november 1988 (ontvangen op 8/11/1988) vroeg eiser de teruggave van de gestorte bedrijfsvoorheffing.
Deze brief werd, we gens gebrek aan een
gevestigde aanslag, bij directoriale beslissing als onontvankelijk afgewezen en als
bezwaarschrift €m als verzoek tot ambtshalve outlasting bij toepassing van art. 277,
§ 1, W.I.B.
De appelrechters bevestigden deze zienswijze en stelden dat eisers op grond van
art. 276 W.I.B. (366 W.I.B. 1992) geen terugbetaling kunnen vorderen van de ingehouden bedrijfsvoorheffing daar een bezwaar slechts kan worden ingediend voor
zover een aanslag gevestigd werd.
Naar hun oordeel kon ter zake art. 277,
§ 1, W.I.B. (386 W.I.B./92) evenmin toepassing vinden daar hiertoe eveneens het bestaan van een gevestigde aanslag verondersteld wordt.
Hieruit besloten zij dat art. 278 W.I.B.
(377 W.I.B. 1992) en art. 603, 1°, Ger.W.
hen de mogelijkheid niet boden de terugbetaling te bevelen der litigieuze bedrijfsvoorheffing.

*
* *
Eisers voeren drie middelen aan, waarvan de twee eerste betrekking hebben op de
preciese betekenis die aan de termen "gevestigde aanslag" moet verleend worden.
Het eerste middel vecht de stelling der
appelrechters aan dat een bezwaar slechts
kan worden ingediend tegen een gevestigde aanslag, en houdt voor dat de bij art.
272 W.I.B. (371 W.I.B./92) gestelde terimjn
voor het indienen van een bezwaar - d.i.
uiterlijk 30 april van het jaar volgend op
het vestigingsjaar, met een minimum van
zes maanden vanaf de datum van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de
aanslag of vanaf de datum van de inning
van de belastingen op een andere wijze dan
per kohier - aileen betrekking heeft op de
uiterste termijn, waarbinnen het bezwaar
op straffe van verval kan worden ingediend, maar geen verband houdt met de datum vanaf dewelke het bezwaarschrift kan
worden ingediend.
Aldus zou een belastingplichtige gerechtigd zijn bezwaar aan te tekenen van zodra hij een reeds verkregen en dadelijk belang heeft - in casu dus vanaf de betaling
der bedrijfsvoorhe:ffing - en het bedrag van
de belastingschuld zeker is - in casu, zou
dit bedrag "nul" zijn, daar de aanslagtermijnen verstreken waren -. Het middel faalt naar recht.
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Krachtens art. 267 W.l.B. (366 W.l.B.
1992) kan inderdaad slechts bezwaar aangetekend worden tegen een gevestigde aanslag.
Dit stelt meteen de vraag wanneer er van
aanslag en van gevestigde aanslag sprake
kan zijn.
Zoals uw Hof in zijn arrest van 22 november 1991,A.R. nr. F.1917.N (A.C., 199192, nr. 157) stelde is "de fiscale aanslag de
rechtshandeling (. .. ) van de bevoegde overheid, waarbij, in de bij de wet bepaalde
vorm, ten laste van de belastingschuldige
de door deze verschuldigde belasting wordt
vastgesteld, en een uitvoerbare titel wordt
opgemaakt ter invordering ervan."
Er is dus een formele rechtshandeling
vereist.
Dit sluit meteen uit dat "uit de enkele
omstandigheid dat het bestuur de bij artikel 264, tweede lid, van hetzelfde wethoek, bepaalde aanslagtermijn had laten
verstrijken nadat het de wettelijke voorheffingen had gei:nd", zou kunnen afgeleid worden "dat (het bestuur) een aanslag ten laste van de (eisers) had
vastgesteld en de gei:nde voorheffingen had
verrekend" (zelfde arrest, blz. 6), of m.a.w.
is, volgens het Hof, elke impliciete aanslag uitgesloten.
De door eisers vooropgestelde stelling zou
trouwens de rechtszekerheid in het gedrang brengen.
Er mag immers niet uit het oog verloren worden dat de belastingplichtige het
recht heeft bezwaar aan te tekenen tot "op
30 april van het jaar na dat waarin de belasting is gevestigd" - hetgeen, bij gebrek aan formele vestiging, zou overeenstemmen met de datum waarop de
vestigingsmogelijkheid vervallen is (1) - en
"zonder dat de termijn evenwel minder dan
zes maariden mag bedragen vanaf de datum van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van de aanslag ofvanaf de datum van de inning van de belastingen op
een andere wijze dan per kohier" (art. 272
W.l.B., nu 371 W.I.B. 1992)- daar in de
vooropgestelde stelling geen aanslagbil(1) Het bepalen van deze vervaldatum zou uiteraard tot moeilijkheden aanleiding geven gelet op de verschillende aanslagtermijnen naar gelang een al dan niet correcte aangifte werd
ingediend of desgevallend bedrieglijk oogmerk of
oogmerk om te schaden zou worden weerhouden, of de aanslag bvb. zou gevestigd worden na
het verstrijken der gewone termijnen bij toepassing van art. 385 W.I.B. 92 (263 W.I.B.), enz.
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jet wordt verstuurd en geen kennisgeving
van een aanslag wordt gedaan, zou de belastingplichtige derhalve dertig jaar later
nog steeds bezwaar kunnen aantekenen,
hetgeen, zoals gezegd, de rechtszekerheid
zeker niet zou bevorderen.
Er moet dus worden aangenomen dat, in
de lijn van voormeld arrest van het Hof d.d.
22 november 1991, bij gebrek aan formele
rechtshandeling, ten deze geen aanslag
werd gevestigd.
Ten slotte kan er te dezen ook geen
sprake zijn van "inning van deze belastingen op een andere wijze dan per kohier"
daar de term "inning" steeds een expliciete kennisgeving van verschuldigd bedrag impliceert (J. Van Besien, "Indiening van een bezwaarschrift inzake
inkomstenbelasting", Fiscale praktijkstudies, 8, Kluwer, blz. 103. Zie ook Ch.
Cardijn, H.R. Depret en M. Loockx, "Procedure contentieuse", troisieme edition,
Bruylant, 1992, blz. 50 en noot 173.)
Het arrest heeft dan ook naar recht vastgesteld dat ter zake geen aanslag werd gevestigd en eisers derhalve op grond van art.
267 W.I.B. geen terugbetaling konden vorderen van de ingehouden bedrijfsvoorheffing.
Het tweede middel komt op tegen het
oordeel der appelrechters dat ten deze ook
geen ambtshalve outlasting van de bij art.
277, § 1, W.I.B. bedoelde overbelasting kan
worden verleend daar voormeld artikel
eveneens slechts van toepassing kan zijn
voor zover er een gevestigde aanslag zou
zijn.
Ook dit middel faalt in rechte.
Krachtens art. 277, § 1, 1°, W.I.B. (art.
376, § 1, W.I.B. 1992) kan de directeur der
belastingen of de door hem gedelegeerde
ambtenaar slechts ambtshalve ontheffing
verlenen van bepaalde overbelastingen voor
zover deze door de administratie werden
bekendgemaakt binnen de drie jaar vanaf
1 januari van het jaar waarin de belasting is gevestigd.
Om een eventuele overbelasting te kunnen vaststellen is dus vereist dat voorafgaandelijk de verschuldigde belasting
wordt vastgesteld of m.a.w. dat ter zake een
aanslag zou gevestigd zijn.
Daar dit ten dezen, zoals hoger reeds gemeld, niet het geval is, oordeelden de appelrechters terecht dat geen ambtshalve ontheffing van een overbelasting bijtoepassing
van art. 277, § 1, W.I.B. kon verleend worden.
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In zoverre in het tweede onderdeel wordt
aangevoerd dat de term "overbelasting'' niet
alleen zou slaan op ingekohierde belastingen, maar ook op ingehouden en betaalde
bedrijfsvoorh~flingen op de bedrijfsinkomsten van de genieter waarvoor geen inkohiering plaatsvond, faalt het in rechte.
Voorheflingen zijn inderdaad, zoals door
het Hof herhaaldelijk werd gesteld (2)
slechts een wijze van inning van de over
aile inkomsten gezamenlijke belasting
waarmee die voorheflingen dienen te worden verrekend, of, met andere woorden,
slechts voorschotten op de uiteindelijke te
betalen globale belasting op de totale inkomsten van de belastingplichtige.
Wanneer bedoelde voorheflingen met de
belasting moeten verrekend worden maar
deze verrekening, bij gebrek aan regelmatige inkohiering niet kan plaatsvinden, behouden zij hun oorspronkelijk karakter
(zelfde arrest).
Nude term "overbelasting'' slechts betrekking kan hebben op een teveel aan (betaalde) "belasting", kan hij derhalve geen
betrekking hebben op niet ingekohierde
voorheflingen.
Het derde middel ten slotte, gaat ervan uit dat de appelrechters zouden geoordeeld hebben niet bevoegd te zijn om kennis te nemen van voorzieningen tegen
beslissingen van de directeur in verband
met de gevraagde terugbetaling van de
bedrijfsvoorhefling.
Het berust echter op een verkeerde lezing van het arrest dat dergelijk oordeel
niet inhoudt maar alleen, uit de voorgaande
vaststelling dat te dezen geen aanslag werd
gevestigd, afleidt dat het, op grond van de
fiscale wetgeving, de terugbetaling van de
litigieuze bedrijfsvoorhefling niet kan bevelen.
Het kan dus niet worden aangenomen.
Besluit : verwerping.
ARREST

(A.R. nr. F.93.0021.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 december 1992 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
(2) Cass., 29 okt. 1987 (A. C., 1987-88, nr. 127);
25 mei 1989 (A. C., 1988-89, nr. 548); 12 okt. 1989
(A. C., 1989-90, nr. 90); 22 dec. 1989, F.J.F.
90/177; 13 maart 1992 (A.C., 1992, nr. 370); 19
feb. 1993 (A. C., 1993, nr. 108), en laatst nog bij
arrest van 23 maart 1994, A.R. nr. F.94.0030.F.
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Over het eerste middel gesteld als volgt :
schending van de artikelen 1, 2, 153, 154,
171,180,181,182,183,186,203,265,266,
267, 268, 272, 273 en 274 van het Wethoek van Inkomstenbelastingen in de versie van v66r de cotirdinatie bij Koninklijk
Besluit dd. 10 april 1992, bekrachtigd bij
wet van 12 juni 1992,
doordat, het bestreden arrest de fiscale
voorziening van eisers ongegrond verklaart
op grond van de motieven: "dat met (verweerder) dient te worden aangenomen dat
de (eisers) op grond van artikel 267 (oud)
van het Wetboek van Inkomstenbelasting
geen terugbetaling kunnen vorderen van de
ingehouden bedrijfsvoorhefling; dat het bezwaar waarvan sprake in dit artikel het bestaan veronderstelt van een gevestigde aanslag; dat terzake precies geen aanslag werd
gevestigd; dat zelfs indien met de (eisers)
zou worden aangenomen dat artikel 272
van het Wetboek van Inkomstenbelasting
zich niet verzet tegen een voorbarig bezwaarschrift, dit wil zeggen een bezwaarschrift vooraleer de aanslag wordt gevestigd, niettemin dient te worden aangenomen dat in elk geval een aanslag dient
aanwezig te zijn, bij gebreke waarvan het
bezwaarschrift zonder voorwerp zou zijn",
terwijl, uit het samenlezen van de artikelen 1,2,153,154, 171,180,181,182,183,
186, 203, 265, 266, 267, 268, 272, 273 en
274 (oud) W.I.B. volgt dat, waar bezwaar
kan worden ingediend door de belastingplichtige tegen het bedrag yan de te zijnen name gevestigde aanslag, dit bezwaar
niet enkel openstaat tegen belastingen en
voorheflingen die worden opgenomen in
jaarlijkse ofbijzondere kohieren, maar ook
tegen belastingen die gei:nd worden op een
andere wijze dan per kohier, welke, blijkens in het bijzonder o.m. de artikelen 171,
183, 266 en 272 (oud) W.I.B., de binnen de
voorgeschreven termijnen gestorte opgesomde bedrijfs- en roerende voorhefling zijn;
artikel272 (oud) W.I.B., door te bepalen dat
de termijn niet korter mag zijn dan zes
maanden vanaf de datum van de inning,
daarmee noodzakelijk voor dergelijke gestorte bedrijfs- en roerende voorhefling, de
minimumbezwaartermijn van zes maanden verleent, niet vanaf de betaling ervan maar vanaf de inning, zijnde het tijdstip waarop de fiscus aan de betrokkene
meedeelt de bedrijfs- of roerende voorheffing te ontvangen ten titel van regelmatige betaling voor het aanvaarde bedrag ervan; artikel272 (oud) W.I.B. verder niet
bepaalt vanaf wanneer bezwaar kan worden ingediend, enkel de uiterste datum van
·indiening ervan op straffe van ve:r;val en zo

~-~

582

HOF VAN CASSATIE

alhier voor de minimumbezwaartermijn het
vertrekpunt aangeduid wordt, dit enkel geschiedt met het oog op de vaststelling van
die uiterste datum, zodanig dat bezwaar
kan worden ingediend van zodra in hoofde
van de belastingplichtige een reeds verkregen en dadelijk belang bestaat, wat het
geval is vanaf de betaling van de bedrijfsof roerende voorheffing, en mits het bedrag van de belastingschuld zeker is, wat
het geval is zodra vaststaat dat wegens het
verstrijken van de aanslagtermijnen de uiteindelijke belastingschuld nihil is op de inkomsten die bedoelde voorheffingen hebben ondergaan, zelfs wanneer deze
vereisten vervuld zijn v66r de inning van
bedoelde voorheffingen of inkohiering van
de belastingen waarmee zij verrekenbaar
zijn;
en terwijl, uit het bovenstaande volgt dat
eisers, die tijdens het jaar 1983 bedrijfsinkomsten ontvingen, die de inhouding van
de bedrijfsvoorheffing ingevolge storting
aan verweerder door de wettelijke schuldenaars ervan hebben ondergaan, overeenkomstig de artikelen 267 e.v. (oud)
W.I.B. bezwaar konden indienen op 8 november 1988 tegen de betaalde maar niet
ingekohierde bedrijfsvoorheffingen, vermits sedert het verstrijken van de aanslagtermijnen op 31 december 1986 vaststaat
dat de belastingschuld in hoofde van eisers nihil is en zij dit bezwaar konden instellen tot uiterlijk zes maanden na de inning van deze op een andere wijze dan per
kohier te innen bedrijfsvoorheffingen;
zodat, het bestreden arrest de beslissing, dat eisers geen terugbetaling kunnen bekomen van de ingehouden bedrijfsvoorheffingen via hun ingediend bezwaar,
om de enige reden dat er geen inkohiering in de personenbelasting heeft plaatsgehad en er in elk geval een aanslag dient
aanwezig te zijn, niet wettig verantwoordt
(schending van de aangehaalde bepalingen, inzonderheid art. 267 W.I.B. (oud) :

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat : 1. op de
bedragen die in 1983 aan eiser werden betaald, een bedrijfsvoorheffing
van 404.414 frank werd ingehouden;
2. binnen de wettelijke aanslagtermijn
geen aanslag werd gevestigd; 3. eiser op 16 maart 1987 navraag deed betreffende de ingehouden bedrijfsvoorheffing; 4. het bestuur op 12
oktober 1988 aan eiser mededeelde dat
de bedrijfsvoorheffing effectief was betaald maar dat eiser vervallen was van
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het recht een regularisatie aan te vragen; 5. eiser op 8 november 1988 een
bezwaar indiende dat de directeur op
19 februari 1991 afwees;
Overwegende dat, krachtens artikel 267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), de belastingplichtige tegen het bedrag van de
te zijnen name gevestigde aanslag
schriftelijk bezwaar kan indienen bij
de directeur der belastingen;
Dat, krachtens artikel 272 van hetzelfde wetboek, de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift wordt
bepaald vanaf de datum van het aanslagbiljet of van de kennisgeving van
de aanslag ofvanaf de datum van de
inning der belastingen op een andere
wijze dan per kohier;
Dat uit de samenhang van de voornoemde bepalingen en inzonderheid
uit de algemene draagwijdte van het
woord belastingen in voornoemd artikel 272 volgt dat het schriftelijk bezwaar in de zin van artikel 267 kan
worden ingesteld tegen andere beslissingen dan een per kohier gevestigde
aanslag;
Overwegende voorts dat uit artikel 170 van de Grondwet, volgens welk
geen belasting kan worden ingevoerd
dan door een wet en uit het aan artikel 211, § 2, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964) onderliggende beginsel volgt dat de Belgische Staat die bedrijfsvoorheffing
heeft ontvangen die niet kan worden
verrekend met enige belasting, tot teruggave ervan moet worden veroordeeld;
Overwegende dat uit dit alles volgt
dat een bezwaar in de zin van artikel 267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) gericht tegen de inning van de bedrijfsvoorheffing ontvankelijk is zodra het
bedrag van de belastingschuld vaststaat;
Overwegende dat het arrest, op de
enkele grand dat het bestuur geen
aanslag had gevestigd, niet vermocht
te oordelen dat een bij de directeur ingediend bezwaar tegen de beslissing de
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gei:nde en niet meer voor verrekening
vatbare voorheffingen niet terug te betalen, niet ontvankelijk is;
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. DE RYCK)
ARREST

Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Brussel.
9 juni 1995 - 1e kamer - Voorzitter : de
h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende
conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Delahaye en
Claeys Bouuaert.

Nr. 287
1e KAMER -

9 juni 1995

INKOMSTENBELASTINGEN- vooRHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET - AANREKENING EN TERUGBETALING VAN DE VOORHEFFINGEN BEDRIJFSVOORHEFFING VERREKENING MET BELASTINGEN- ONMOGELIJKHEID- GEVOLG.

Uit artikel170 van de Grondwet, volgens
welk geen belasting kan worden ingevoerd dan door een wet en uit het aan artikel211, § 2, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) onderliggende
beginsel volgt dat de Belgische Staat die
bedrijfsvoorheffing heeft ontvangen die
niet kan worden verrekend met enige belasting, tot teruggave ervan moet worden veroordeeld. (Artt. 170 Gw. en 211,
§ 2, W.I.B., thans art. 304, § 2, W.I.B.
1992.) (1)
(1) Ret O.M. oordeelde dat het middel gegrond was en verwees hiertoe o.m. naar het arrest van het Hofvan Cassatie van 22 nov. 1991,
A.R. nr. F.1917.N (A.C., 1991-92, nr. 157) dat de
fiscale aanslag definieerde als een rechtshande-

(A.R. nr. F.93.0033.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1993 door het
Hofvan Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van de artikelen 267, 276, 278, 279 en
280 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen en van de artikelen 1, 556 en
568 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat geen aanslag werd gevestigd voor het betrokken aanslagjaar en
dat het geschil beperkt is tot de vraag valgens welke procedure de belastingplichtige de terugbetaling van de bedrijfsvoorheffing kan en dient te vragen, zijn
dispositief tot terugbetaling van de ingehouden bedrijfsvoorheffing laat steunen,
enerzijds op de bezwaarprocedure ingesteld door artikel 267 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen en beslist dat de
voorafgaande vestiging van een aanslag
geen wettelijke voorwaarde uitmaakt voor
de geldigheid of de ontvankelijkheid van
dergelijk bezwaar, dat het daarentegen volstaat dat op het ogenblik van het indienen ervan de belastingplichtige een reeel
belang kan doen gelden en dat de belastingschuld in zijnen hoofde zeker is (Cass., 26
oktober 1965, Pas. 1966, I, 276; in dezelfde
zin, Procureur-generaal Hayoit de Termicourt, "Les reclamations en matiere
d'impots directs", Mercuriale du premier
septembre 1958, J. T., blz. 469), dat deze
twee voorwaarden in casu voorhanden zijn,
vermits de belastingplichtige een reeel en
dadelijk belang heeft bij de terugbetaling
ling van de bevoegde overheid, waarbij, in de bij
de wet bepaalde norm, ten laste van de belastingschuldige de door deze verschuldigde belasting
wordt vastgesteld.
Bij gebrek aan (formeel) gevestigde aanslag,
dienden de appelrechters, naar het oordeel van
het O.M., vast te stellen dat, nu geen fiscale procedure rechtsgeldig bij de gewestelijke directeur kan worden ingesteld, zij evenmin als de ge·westelijke directeur bevoegd waren om ten gronde
te beslissen over vorderingen tot teruggave van
bedrijfsvoorheffingen en het toekennen van interesten op de terug te geven bedragen.
Dergelijke beslissingen zouden zij desgevallend alleen in het kader van een burgerlijke procedure kunnen nemen.
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van de bedrijfsvoorheffing enerzijds en dat
anderzijds de belastingschuld met zekerheid en definitief vaststaat op nul frank en
dat, wat de termijn voor het indienen van
het bezwaar betreft, deze termijn, zoals
voorzien in artikel 272 W.I.B., niet is beginnen lopen, bij gebreke van kennisgeving van enige aanslag, zodat slechts de
gemeenrechtelijke verjaringstermijn van
vorderingen van toepassing is,
en anderzijds op artikel 1376 van het
Burgerlijk Wetboek dat bepaalt dat degene die ontvangt wat hem niet verschuldigd is, gehouden is het terug te betalen
aan diegene van wie hij het onverschuldigd ontvangen heeft, waaruit volgt dat de
Belgische Staat, die het onverschuldigd karakter van de betaling van de bedrijfsvoorheffing niet betwist, de verplichting
heeft deze terug te betalen (Cass., 22 oktober 1992 inzake Belgische Staat/
Flawinne, F 105 F),
terwijl, hoewel de administratie niet betwist:
1) dat bij ontstentenis van vestiging van
een aanslag in de personenbelasting geen
belastingheffing in hoofde van een aan de
personenbelasting onderworpen belastingplichtige kan plaatsvinden;
2) dat de aan de bron ingehouden
bedrijfsvoorheffing bij ontstentenis van vestiging van de aanslag aan de belastingplichtige moet worden teruggegeven;
3) dat de belastingplichtige een belang
kan laten gelden om die terugbetaling te
verzoeken,
eerste onderdeel, de terugbetaling van de
gestorte bedrijfsvoorheffing niet kan worden gevraagd door middel van een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 267 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen vermits uit de tekst van dit artikel blijkt dat
de belastingplichtige enkel gerechtigd is een
bezwaarschrift in te dienen tegen het bedrag van de te zijnen laste gevestigde aanslag hetgeen voorafgaandelijk een effectieve rechtshandeling vanwege de administratie bestaande uit de inkohiering van
de belasting en de simultane verrekening
van de bedrijfsvoorheffing veronderstelt,
maar de belastingplichtige uit deze wettekst geen bezwaarrecht kan putten ingeval de administratie nagelaten heeft de inkohiering en de verrekening effectief tot
stand te brengen (schending van artikel
267 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen);
tweede onderdeel, indien de belastingplichtige zijn recht op teruggave van de gestorte bedrijfsvoorheffing, bij ontstente-
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nis van gevestigde aanslag, kan laten
steunen hetzij op artikel 1235 hetzij op artikel1376 van het Burgerlijk Wetboek, deze
rechtsgronden tot terugbetaling nochtans
onttrokken zijn aan de bevoegdheden verleend respectievelijk krachtens artikel 276
en krachtens de artikelen 278, 279 en 280
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, aan de directeur der directe belastingen en, in het stadium van beroep, aan
het Hof van Beroep zetelend in fiscale zaken, vermits zowel de materie beheerst
door artikel 1235 als deze beheerst door artikel 1376 van het Burgerlijk Wetboek,
krachtens de artikelen 1, 556 en 568 van
het Gerechtelijk Wetboek tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbank van eerste aanleg, zodat het arrest
door de vraag tot teruggave in het kader
van artikel 1376 van het Burgerlijk Wethoek te onderzoeken, zowel de artikelen
276, 278, 279 en 280 van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen als de artikelen
1, 556 en 568 van het Gerechtelijk Wethoek heeft miskend :

Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat op de inkomsten van verweerster voor het
aanslagjaar 1982, een bedrijfsvoorhe:ffing werd ingehouden en dat het
bestuur niet betwist dat bij ontstentenis van vestiging van een aanslag in
de personenbelasting geen belastinghe:ffing kan plaatsvinden, zodat verweerster in beginsel recht heeft op terugbetaling;
Overwegende dat het middel het arrest op dit laatste punt niet bekritiseert en bevestigt dat voor het litigieuze aanslagjaar geen belasting
verschuldigd is; dat eiser evenwel oordeelt dat verweerster haar recht enkel en alleen kan laten steunen, hetzij op artikel 1235, hetzij op artikel
1376 van het Burgerlijk Wetboek,
waarvan de beide materies tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van eerste aanleg behoren;
Overwegende dat uit artikel170 van
de Grondwet, volgens welk geen belasting kan worden ingevoerd dan door
een wet en uit het aan artikel 211, § 2,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) onderliggende beginsel volgt dat de Belgische Staat die
bedrijfsvoorhe:ffing heeft ontvangen die
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niet kan worden verrekend met enige
belasting, tot teruggave ervan moet
worden veroordeeld;
Overwegende dat de door eiser aangevoerde grieven geen gevolg hebben
voor de wettigheid van de bekritiseerde beslissing en derhalve, ook al
waren ze gegrond, niet tot cassatie
kunnen leiden;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 juni 1995- 1e kamer- Voorzitter: de
h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende
conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal.
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vankelijkheid tegen de voorziening heeft
opgeworpen, biedt geen wetsbepaling een
eiser tot cassatie van een arrest van het
hof van beroep dat inzake inkomstenbelastingen is gewezen, de mogelijkheid om
te antwoorden op de memorie van antwoord die een verweerder in cassatie met
toepassing van art. 290 WI.B. (1964)
heeft ingediend (2). (Art. 290 W.I.B.,
thans art. 389 W.I.B. 1992, en art. 1094
Ger.W.)

3° Niet ontvankelijk is het middel dat
schending aanvoert van de regel dat een
feitelijk vermoeden slechts bewijswaarde
heeft wanneer het vertrekt van een gekend en onbetwistbaar feit, maar hiervoor de toepasselijke wetsbepalingen niet
als geschonden aanwijst. (Art. 388 W.I.B.
1992.)
(HOWONG
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F.93.008l.N)

Nr. 288
1e KAMER -

9 juni 1995

1° CASSATIEMIDDELEN -

BELASTINGZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN- DUBBELZINNIGE REDENEN- ONTVANKELIJKHEID.

2° INKOMSTENBELASTINGEN- vooRZIENING IN CASSATIE - VORM - MEMORIE
VAN WEDERANTWOORD- ONTVANKELIJKHEID.

3° CASSATIEMIDDELEN -

BELASTINGZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN - GESCHONDEN WETSBEPALINGEN- FEITELIJK
VERMOEDEN- ONTVANKELIJKHEID.

1o Niet ontvankelijk is het middel dat dub-

belzinnigheid in de redenen aanvoert
maar niet preciseert volgens welke uitlegging de beslissing wettelijk zou zijn en
volgens welke niet (1).

2° Buiten het geval dat de verweerder in
cassatie een middel van niet-ont,(1) Zie Cass., 18 april 1994, A.R. nr.
en Cass., 6 juni 1994, A.R. nr.
C.93.0126.F (A. C., 1994, nrs. 185 en 288).

S.I~3.0148.F,

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 april 1993 gewezen
door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Gelet op het verzoekschrift tot cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en
daarvan deel uitmaakt;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel in
wezen schending aanvoert van de regel dat een feitelijk vermoeden slechts
bewijswaarde heeft wanneer het vertrekt van een gekend en onbetwistbaar feit, maar hiervoor de toepasselijke wetsbepalingen niet als geschonden aanwijst;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het vierde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel niet
preciseert volgens welke uitlegging de
(2) Cass., 21 juni 1991, A.R. nr. F.1916.N (A. C.,
1990-91, nr. 550).
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beslissing van het arrest wettelijk zou
zijn en volgens welke niet; dat het onderdeel, in zoverre het dubbelzinnigheid aanvoert, niet ontvankelijk is;
Wat het vijfde onderdeel betreft;
Overwegende voor het overige dat,
buiten het geval dat de verweerder in
cassatie een middel van nietontvankelijkheid tegen de voorziening heeft opgeworpen, geen wetsbepaling een eiser tot cassatie van een
arrest van het hofvan beroep dat inzake inkomstenbelasting is gewezen,
de\ mogelijkheid biedt om te antwoorden op de memorie die een verweerder in cassatie, met toepassing van artikel 290 van het Wetboek van
Inkomstenbelastingen (1964), heeft ingediend;
Dat het Hof derhalve geen acht
slaat op de "memorie in antwoord" die
door de raadsman van eiseres ter griffie van het Hof is neergelegd op 14
september 1993;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.

Nr. 289

2° INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE- BELASTINGAANGIFTE
- AANGIFTEFORMULIER - GEVOEGDE BESCHEIDEN- WIJZIGING VAN AANGIFTE- VEREISTEN.

1 o en 2° Artikel251 WI. B. (1964) wordt geschonden door het arrest, dat na te hebben vastgesteld dat de belastingplichtige in zijn aangifte in de personenbelasting het bedrag van de
bedrijfsuitgaven niet in de daartoe bestemde rubriek heeft ingevuld, oordeelt
dat de bijgevoegde bijlagen met opgave
van bedrijfsuitgaven integrerend deel uitmaken van het aangifteformulier en dat
de administratie de in die bijlage vermelde bedrijfsuitgaven slechts mocht verwerpen na voorafgaande toezending aan
de belastingplichtige van een bericht van
wijziging van aangifte. (Artt. 214, §§ 1 eri.
3, en 251 W.I.B.; thans artt. 307, §§1 en
3, en 346 W.I.B. 1992.) (1)
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN
T. CANNAERTS)
ARREST

(A.R. nr. F.93.0121.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1993 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;

9 juni 1995 - 1" kamer - Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Claeys Bouuaert; M. Van Passel, Antwerpen.

Over het middel, gesteld als volgt : schending van de artikelen 214, § 1 en § 3 en 251
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen zoals deze van toepassing waren
voor het aanslagjaar 1988. Ret arrest wordt
enkel bestreden in de mate dat het uitspraak doet over de grand van het geschil;
het wordt niet bestreden in de mate dat het
uitspraak doet over de niet-toekenning van
een rechtsplegingsvergoeding,

Nr. 289

doordat het bestreden arrest, na te hebben vastgesteld dat appellant (toekomstig verweerder) in zijn aangifte melding
heeft gemaakt van zijn bezoldigingen als
arbeider en als voetballer en dat op het gebruikelijk aangifteformulier de rubriek 256
"Andere bedrijfsuitgaven (enkel in te vullen indien U geen toepassing wenst van het

1e

KAMER -

9 juni 1995

1 o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE - WIJZIGING DOOR DE
ADMINISTRATIE VAN EEN AANGIFTE- VEREISTEN.

(1) Zie Cass., 26 mei 1993, A.R. nr. F.93.0032.F
(A. C., 1994, nr. 267), en Cass., 28 dec. 1984, A.R.
nr. F 1193 N (A.C., 1984-85, nr. 261).
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wettelijk forfait)" oningevuld was alhoewel appellant bij zijn aangifte een bijlage
heeft gevoegd houdende opgave van zijn "in
1987 in verband met de als inkomsten van
voetballer gemaakte kosten" beslist dat de
bij de aangifte gevoegde bijlage integrerend deel uitmaakt van die aangifte en de
aanslag nietig verklaart omdat de administratis de door appellant ingediende aangifte heeft gewijzigd zonder een geldig bericht van wijziging overeenkomstig artikel
251 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen aan appellant toe te zenden
hetgeen nochtans een substantiele formaliteit uitmaakt,
terwijl het aangifteformulier in de
personenbelasting van het aanslagjaar 1988
waarvan het model overeenkomstig artikel 214, § 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen bij koninklijk besluit
van 29 februari 1988 (Belgisch Staatsblad van 5 maart 1988) werd vastgesteld,
wat betreft de bedrijfslasten beoogd in de
rubriek 256 voorkomende op de bladzijde 6
van dit aangifteformulier de belastingplichtige uitnodigt om die rubriek 256 "in te vullen indien hij geen toepassing wenst van
het wettelijk forfait" maar geenszins vraagt
om een opgave houdend detail van de
bedrijfslasten bij het aangifteformulier te
voegen derwijze dat bedoelde opgave van de
bedrijfslasten waarvan de overlegging in dit
aangifteformulier niet wordt gevraagd luidens artikel 214, § 1 van hetzelfde wethoek geen integrerend deel kan uitmaken van dit aangifteformulier, waaruit volgt
dat indien in de rubriek 256 van het
aangifteformulier geen cijfer is vermeld zelfs indien een bijlage houdend vermelding van het detail van de bedrijfslasten bij
het aangifteformulier is gevoegd - de
taxatieambtenaar gerechtigd is de aanslag te vestigen op de bedragen en andere
gegevens vermeld in het aangifteformulier
zelf en niet gehouden is alvorens de aanslag te vestigen een bericht van wijziging
van aangifte te verzenden, zodat het bestreden arrest artikel241, § 1 en§ 3 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen miskent door te beslissen dat de bijlage met betrekking tot het detail van de
lasten integrerend deel uitmaakt van het
aangifteformulier en eveneens artikel251
van het Wetboek van de inkomstenbelastingen schendt door te beslissen dat de aanslag niet mocht worden gevestigd zonder
voorafgaandelijk een bericht van wijziging van aangifte te verzenden nu laatstvermeld artikel slechts aan de aanslagambtenaar de verplichting oplegt om een
bericht van wijziging te verzenden indien
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hij wil afwijken van de inkomsten en andere gegevens vermeld in het regelmatig ingediende aangifteformulier en van de gegevens vermeld in de bescheiden, opgaven
en inlichtingen die krachtens artikel214,
§ 3 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen integrerend deel uitmaken van
dit aangifteformulier :
Overwegende dat, krachtens artikel214, § 1, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen (1964), de aangifte wordt gedaan op een formulier
waarvan het model door de Koning
wordt vastgesteld; dat, volgens artikel 214, § 3, van dit wetboek, de bescheiden, opgaven en inlichtingen
waarvan de overlegging in het formulier wordt gevraagd, een integrerend
deel van de aangifte vormen en moeten worden bijgevoegd;
Overwegende dat voor het aanslagjaar 1988 het formulier werd vastgesteld bij koninklijk besluit van 29 februari 1988; dat het aldus door de
Koning vastgestelde formulier in de
rubriek 256 voor de bedrijfsuitgaven
vermeldt : "in te vullen indien hij geen
toepassing wenst te maken van het
wettelijk forfait";
Overwegende dat het arrest vaststelt : 1. dat verweerder bedrijfsinkomsten als arbeider en als voetballer heeft aangegeven; 2. dat verweerder de rubriek 256 van het formulier
voor de aangifte in de personenbelasting van het aanslagjaar 1988
niet heeft ingevuld; 3. dat verweerder bij het formulier een bijlage heeft
gevoegd met "de bedrijfsuitgaven als
voetballer"; 4. dat eiser de in de bijlage opgegeven bedrijfsuitgaven als onbestaande heeft verworpen, zonder aan
verweerder het bij artikel251 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) vermelde bericht van wijziging te hebben gestuurd;
Overwegende dat het arrest, op
grond van die vaststellingen, niet wettig kon oordelen dat de bijlagen met
betrekking tot de bedrijfsuitgaven een
integrerend deel uitmaken van het formulier en dat eiser de in die bijlage
vermelde bedrijfsuitgaven slechts
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mocht verwerpen nadat hij verweerder met "geldig bericht van wijziging
overeenkomstig art. 251 W.I.B. "in
kennis had gesteld van de verwerping van de aangegeven bedrijfsuitgaven;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit
de voorziening toelaatbaar verklaart;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Hof van Beroep te Gent.
9 juni 1995 - 1e kamer - Voorzitter :
mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal.
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GEZINSBIJSLAG- WERKNEMERS

-KINDERBIJSLAG- OP KINDERBIJSLAG RECHTGEv.ENDE KIND - MILITAIRE DIENST- ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ARBEIDSONGESCHIKTHEID VAN TEN MINSTE 66 PERCENT TIJDENS
DIE DIENST- GEVOLG.

Wanneer het op kinderbijslag rechtgevende
kind tijdens zijn militaire dienst ten minste 66 percent arbeidsongeschikt wordt,
blijft het recht geven op kinderbijslag tot
aan zijn leeftijd van 25 jaar. (Artt. 62, §
6, en 63, eerste en derde lid, gecoordineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders; artt. 1 en 4, § 1,
eerste en tweede lid, K.B. 12 aug. 1985
tot uitvoering van art. 62, § 6, van de gecoordineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.)

Nr. 290

(DE FAMILIE V.Z.W. T. MONTALD A., MONTALD W.)
ARREST

(A.R. nr. S.93.0145.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 14 januari 1993 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt: schending van artikelen 62, inzonderheid §§ 1 en
6 (artikel in zijn geheel vervangen door artikel 16 van het koninklijk besluit nummer 7 van 18 april1967; § 1 vervangen, en
§ 6 toegevoegd - heiden met uitwerking
vanaf 1 september 1984- door artikel 34
van de Wet van 1 augustus 1985), 63, inzonderheid eerste lid, 1° en derde lid (artikel vervangen bij artikel 17 van bet koninklijk besluit nummer 7 van 18 april
1967 en later gewijzigd bij artikel 3 van de
Wet van 28 maart 1975 en bij artikelen 11
en 12 van het koninklijk besluit nummer
207 van 13 september 1983) van de bij koninklijk besluit van 19 december 1939
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, 1, § 1 en 4,
§ 1, eerste lid, 1° en tweede lid van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot
uitvoering van artikel 62, § 6 van de
samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders (zoals in werking getreden, overeenkomstig zijn artikel 5, vanaf 1 september 1984, en, wat
artikel 4 betreft, v66r zijn wijziging bij koninklijk besluit van 25 januari 1989), en
voor zoveel als nodig van artikelen 131,
§ 1 en 133, inzonderheid eerste lid van het
voorheen geldende koninklijk besluit van 20
december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid (artikel133, eerste lid
zoals aangevuld bij koninklijk besluit van
7 december 1973,
doordat het arbeidshof, na te hebben
vastgesteld dat Andre Montald op 16 mei
1963 geboren werd, zijn studies beeindigde op 30 juni 1984, zich op 2 juli 1984
als werkzoekende inschreef, op 3 december 1984 onder de wapens werd geroepen,
tot 31 december 1984 kinderbijslag had genoten en zijn legerdienst een einde had genomen op 16 oktober 1985 ingevolge zogenaamd "reform", met betrekking tot het
recht op kinderbijslag voor de periode van
1 november 1985 tot 31 augustus 1986 oordeelt : "Het staat vast, dat nadat Wilfried
Montald zijn studies beeindigd had en hij
zich op 2 juli 1984 had laten inschrijven als
werkzoekende, de kinderbijslag te zijnen
gunste betaald werd krachtens artikel 62,
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§ 6 van de samengeordende wetten inzake veronderstelt een onderbreking van eenkinderbijslag aan werknemers, zoals dit ar- zelfde toestand v66r en na, dan nog dient
tikel werd uitgevoerd bij wet van 1 auguf!- vastgesteld, dat niet bewezen is dat de betus 1985 met uitwerking vanaf 1 septem- staande inschrijving als werkzoekende, op
ber 1984 en het in uitvoering daarvan 16 oktober 1985 niet behouden doch ambtsgenomen koninklijk besluit dd. 12 augus- halve geschrapt werd terwijl de wet noch de
tus 1985; artikel 1 van dit koninklijk be- absolute voorwaarde van beschikbaarsluit bepaalt dat kinderbijslag wordt toe- heid voor de algemene arbeidsmarkt stelt
gekend gedurende een periode van 180 (wei onrechtstreeks, in verband met de indagen ten gunste van het kind dat de leef- schrijving) noch deze, zich na de 1egertijd van 18 jaar bereikt heeft op het ogen- dienst in elk geval opnieuw als werkzoeblik van zijn aanvraag tot bekomen van kende te laten inschrijven; artikel 4 § 1, r
werkloosheids- ofwachtuitkeringen, en dat van het koninklijk besluit dd. 12 auguszijn studies beeindigd heeft zoals bepaald tus 1985 vormt dus geen hinderpaal voor
in (. .. ) onder de voorwaarden ingeschre- het toekennen van kinderbijslag ten gunven te zijn als werkzoekende (. .. )en geen ste van (tweede verweerder), na de
passende betrekking (... ) te hebben gewei- schorsingsperiode" (arrest pp. 6 tot 8), en
gerd; het wordt niet betwist, dat (tweede met betrekking tot het recht op kinderbijverweerder) deze voorwaarden vervulde; ar- slag voor de periode van 1 september 1986
tikel 4 § 1, 1° van dit koninklijk besluit be- tot 31 mei 1988, oordeelt: "Gelet op wat
paalt dat deze periode van 180 dagen ge- (met betrekking tot de periode van 1 no-"
schorst wordt wanneer het kind gedurende vember 1985 tot 31 augustus 1986) bedeze periode gevolg geeft aan een normale slist werd, namelijk dat (tweede verweeroproeping onder de wapens; derhalve was der) na de schorsingsperiode rechtgevend
de periode van 180 dagen, tijdens dewelke was op kinderbijslag in hoedanigheid van
genoemde een recht opende op kinderbij- mindervalide bij toepassing van artikel 63
slag als jong werkloze zoals beoogd in ar- van de samengeordende wetten, en uit de
tikel 1 van het koninklijk besluit, en die stukken van het dossier blijkt dat deze toenog niet verstreken was, geschorst tij- stand is blijven voortduren alleszins tot de
leeftijd van 25 jaar (16 mei 1988) he(bdens de periode van 2 juli 1984 tot 16 ok- ben)
(eerste verweerders) recht op kindertober 1985; de wet geeft geen definitie van . bijslag
ten gunste van evengenoemde zoon
het begrip "schorsen" zodat deze, geldend
eind mei 1988, zoals gevorderd door dit
bij een correct taalgebruik, dient aange- tot
Hof, bij uitbreiding van de oorspronkehouden namelijk, 'voorlopig of tijdelijk bui- 1 lijke
eis" (arrest p. 8),
ten werking stellen, tijdelijk staken' (. .. );
'schorsen' is dus wezenlijk verschillend van
terwijl overeenkomstig artikel 63, eer'ophouden' wat betekent: eindigen (. .. ); op 1 ste lid, 1° van de bij koninklijk besluit van
het ogenblik dat genoemde arbeidsonge-, 19 december 1939 samengeordende wetschikt werd, had hij dus niet 'opgehou- ten betreffende de kinderbijslag voor loonden' rechtgevend op kinderbijslag te zijn, arbeiders, zoals van toepassing op onderdoch was dit rechtgeven slechts geschorst; havige zaak, de kinderbijslag ten goede
de voorwaarde voorzien in het toen gel- blijft komen aan het re~htgevend kind, tot
dend artikel 63, 3de lid, is in casu ver- de leeftijd van 25 jaar, indien het ten minvuld; (... ); (artikel4, § 1, tweede lid van h!lt ste 66 pet. arbeidsongeschikt is; het
koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot arbeidshof te dezen vaststelde dat tweede
uitvoering van artikel 62, § 6 van de verweerder sedert 5 september 1985 volsamengeordende wetten betreffende de kin- ledig arbeidsongeschikt was; overeenkomderbijslag voor loonarbeiders) sluit niet uit, stig het tweede lid van dezelfde bepaling,
dat de belanghebbende na de legerdienst, de bij dit artikel bedoelde ongeschiktheid
schorsingsperiode wat het recht op kinder- een aanvang moet hebben genomen, voorbijslag betreft, uitkeringen vordert in een aleer het kind wegens het bereiken van de
andere hoedanigheid dan deze van jong bij artikel 62 bepaalde leeftijdsgrens, heeft
werkzoekende, bijvoorbeeld, zoals in casu, opgehouden rechtgevend op kinderbijslag
in hoedanigheid van een voor minstens 66% te zijn; overeenkomstig artikel62, § 6 (zoarbeidsongeschikte; in zodanig geval is een als ingevoegd bij Wet van 1 augustus 1985,
opnieuw inschrijven als werkzoekende ui- maar met uitwerking vanaf 1 september
teraard niet vereist en overigens onmoge- 1984), de kinderbijslag, onder de door de
lijk; bovendien, en zelfs indien men zou be- Koning te bepalen voorwaarden, wordt toeschouwen (wat nochtans noch door de•wet, gekend tot de leeftijd van 25 jaar ten voornoch door een correct taalgebruik gerecht- dele van het niet meer leerplichtige kind
vaardigd is) dat 'schorsing' noodzakelijk dat ingeschreven is als werkzoekende en
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studies of een leertijd beEHndigd heeft; het
arbeidshof te dezen vaststelde dat tweede
verweerder zijn studies beeindigde op 30
juni 1984 en zich als werkzoekende inschreefvanaf 2 juli 1984; tweede verweerder aldus gerechtigd bleef op kinderbijslag voor zover hij voldeed aan de
voorwaarden door de Koning, ter uitvoering van artikel 62, § 6, voornoemd, bepaald; overeenkomstig artike11, § 1 van het
koninklijk besluit van 12 augustus 1985
(dat overeenkomstig artikel 5 van ditzelfde
besluit uitwerking had vanaf 1 september 1984), zoals toepasselijk in onderhavige zaak, de kinderbijslag wordt toegekend gedurende een periode van honderdtachtig of negentig kalenderdagen,
naargelang het kind de leeftijd van 18 jaar
al dan niet heeft bereikt op het ogenblik
van zijn aanvraag om werkloosheidsuitkering of wachtuitkering, ten behoeve van het
kind dat studies heeft beeindigd zoals bepaald in artikel 124 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid of( ... ) op
voorwaarde 1' dat het ingeschreven is als
werkzoekende en, in voorkomend geval, een
aanvraag om stage bedoeld in het koninklijk besluit nr. 230 van 21 december 1983
betreffende de stage en inschakeling van
jongeren in het arbeidsproces heeft ingediend (en) 2° dat het geen passende betrekking, en, in voorkomend geval, geen
aangeboden stage heeft geweigerd; tweede
verweerder derhalve, zoals uit de vaststellingen van het arbeidshofblijkt, en gelet op
artike11, § 2, 1° van het genoemde koninklijk besluit van 12 augustus 1985, vanaf 1
augustus 1984 in beginsel nog gedurende
honderdtachtig kalenderdagen recht had op
kinderbijslag; overeenkomstig artikel 4,
§ 1, eerste lid, 1° van het genoemde koninklijk besluit van 12 augustus 1985, zoals van toepassing op onderhavige zaak, de
bij artikel 1, § 1 gestelde periode van
honderdtachtig kalenderdagen en de toekenning van kinderbijslag worden geschorst
wanneer gedurende deze periode het kind
gevolg geeft aan een norm ale oproeping of
wederoproeping onder de wapens; het
arbeidshof te dezen vaststelde dat tweede
verweerder vanaf 3 december 1984 zijn militaire dienstverplichting vervulde en hieraan op 15 oktober 1985 door zogenaamde
"reform" een einde werd gesteld; overeenkomstig het tweede lid van genoemd artikel 4, § 1 van het koninklijk besluit van 12
augustus 1985, de voornoemde bijslag opnieuw wordt verleend voor het resterend
gedeelte van die periode voor zover het kind
de in onderhavig besluit gestelde voorwaar-
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den steeds vervult; overeenkomstig het
reeds genoemde artikel1, § 1 van hetzelfde
besluit de op kinderbijslag aanspraak makende persoon dient ingeschreven te zijn
als werkzoekende en geen passende betrekking mag weigeren; het hernemen van
het recht op kinderbijslag, na het beeindigen van de studies, en nadat de wettelijk
gestelde termijn van honderdtachtig dagen geschorst was door het volbrengen van
de militaire dienst, derhalve afhankelijk is
van het zich, na het beeindigen van de
schorsingsperiode (door het arbeidshof te
dezen vastgesteld op 15 oktober 1985), opnieuw als werkzoekende inschrijven ofminstens het geldig als werkzoekende ingeschreven blijven; de inschrijving als
werkzoekende, gelet op de hierdoor vereiste beschikbaarheid voor de algemene arbeidsmarkt, onverenigbaar is met een toestand van volledige arbeidsongeschiktheid;
het recht op kinderbijslag derhalve geacht moet worden ten einde te zijn gekomen op het ogenblik van het intreden van
de schorsingsgrond, hetzij te dezen het aanvatten van de militaire dienst op 3 december 1984;

zodat, eerste onderdeel, het arbeidshof
tweede verweerders recht op kinderbijslag voor de periode vanaf 1 november 1985
(tot 31 mei 1988) niet wettig kon gronden
op zijn arbeidsongeschiktheid van meer dan
66 pet., waarvan werd vastgesteld dat zij
ingetreden was op 5 september 1985, dat
wil zeggen nadat het recht op kinderbijslag ten einde was gekomen (3 december
1984), en derhalve deze arbeidsongeschiktheid geen aanvang had genomen "vooraleer het kind wegens het bereiken van de
bij artikel 62 bepaalde leeftijdsgrens, heeft
opgehouden rechtgevend op kinderbijslag
te zijn" (schending van alle in de aanhef
van het middel vermelde wetsbepalingen,
inzonderheid van artikel 63, eerste lid, 1°
en derde lid van de bij koninklijk besluit
van 19 december 1939 samengeordende
wetten betreffende de kinderbijslag voor
loonarbeiders),
en zodat, tweede onderdeel, het arbeidshof tweede verweerders recht op kinderbijslag voor de periode vanaf 1 november
1985 (tot 31 mei 1988) niet wettig kon
gronden op de bijzondere regeling inzake
schoolverlaters nu het verlengde recht op
kinderbijslag dat, gedurende honderdtachtig dagen na het beeindigen van de studies en na de inschrijving als werkzoekende, wordt toegekend aan schoolverlaters, en dat wegens het volbrengen van de
militaire dienst kan worden geschorst, niet
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opnieuw kan worden verleend voor het resterend gedeelte van die periode wanneer
het op kinderbijslag aanspraak makende
kind volledig arbeidsongeschikt is en derhalve niet als werkzoekende kan ingeschreven worden noch geacht kan worden als
werkzoekende ingeschreven te zijn gebleven (schending van alle in de aanhef van
het middel aangehaalde bepalingen, inzonderheid van artikelen 1, § 1 en artikel
4, § 1, eerste lid, r en tweede lid van het
koninklijk besluit van 12 augustus 1985) :

Overwegende dat, krachtens het eerste lid van artikel 63 van de gecoordineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, zoals
vervangen bij artikel 11 van het koninklijk besluit nr. 207 van 13 september 1983, de kinderbijslag ten
goede blijft komen aan het rechtgevend kind tot de leeftijd van 25 jaar,
indien het ten minste 66 percent arbeidsongeschikt is;
Dat artikel 63, derde lid, zoals vervangen bij artikel12 van het koninklijk besluit nr. 207 van 13 september
1983, daartoe als voorwaarde stelt dat
de bedoelde ongeschiktheid een aanvang heeft genomen vooraleer het kind
wegens het bereiken van de bij artikel 62 bepaalde leeftijdsgrens heeft opgehouden rechtgevend op kinderbijslag te zijn; dat de leeftijdsgrens,
bedoeld in deze wetsbepaling, een leeftijdsgrens is tot dewelke het kind
rechtgevend is in een andere hoedanigheid dan arbeidsongeschikte;
Overwegende dat, krachtens artikel 62, § 6, van de voormelde gecoordineerde wetten, ingevoegd bij artikel 34 van de wet van 1 augustus 1985
met uitwerking vanaf 1 september
1984, de kinderbijslag wordt toegekend tot de leeftijd van 25 jaar ten
voordele van het niet meer leerplichtige kind dat ingeschreven is als werkzoekende en studies of een leertijd
beeindigd heeft;
Overwegende dat, krachtens artikel1 van het koninklijk besluit van 12
augustus 1985 tot uitvoering van voormeld artikel 62, § 6, de kinderbijslag
wordt toegekend gedurende een periode van honderd tachtig of negen-
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tig kalenderdagen, naargelang het
kind de leeftijd van 18 jaar al dan niet
heeft bereikt op het ogenblik van zijn
aanvraag om werkloosheidsuitkering
ofwachtuitkering, ten behoeve van het
kind dat de in dit artikel bedoelde studies heeft beeindigd, op voorwaarde
dat het als werkzoekende is ingeschreven en, in voorkomend geval, een
stageaanvraag heeft ingediend, en
geen passende betrekking en, in voorkomend geval, geen aangeboden stage
heeft geweigerd;
Overwegende dat, krachtens artikel 4, § 1, eerste lid, van voormeld koninklijk besluit, de voor de schoolverlaters bij artikel 1, § 1, gestelde
periode van honderd tachtig kalenderdagen na het beeindigen van de studies en na de inschrijving als werkzoekende en de verlengde toekenning
van kinderbijslag worden geschorst
wanneer gedurende deze periode het
kind gevolg geeft aan een normale oproeping of wederoproeping onder de
wapens;
Overwegende dat, krachtens het
tweede lid van dit artikel 4, § 1, de
voomoemde bijslag opnieuw wordt verleend voor het resterend gedeelte van
die periode voor zover het kind de in
onderhavig besluit gestelde voorwaarden steeds vervult; dat deze wetsbepaling geen voorwaarden oplegt voor
het in aanmerking nemen van de in
het eerste lid van artikel 4, § 1, bedoelde schorsing, maar enkel voor het
na die periode van schorsing opnieuw
toekennen van kinderbijslag;
Dat hieruit volgt dat het in artikel
4, § 1, 1', bedoelde kind tijdens de periode van oproeping onder de wapens
rechtgevend op kinderbijslag blijft,
maar enkel de periode van honderd
tachtig werkdagen of het overblijvend
gedeelte ervan en de toekenning van
kinderbijslag worden geschorst;
Overwegende dafhet arrest wettig beslist dat de tweede verweerder
krachtens de evengenoemde bepalingen rechtgevend was op kinderbijslag toen hij tijdens zijn militaire
dienst op 5 september 1985 volledig
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arbeidsongesclllkt werd, en dat hij derhalve na beeindiging van zijn militaire dienst wegens reform, overeenkomstig artikel 63, eerste lid, 1°, van
de voormelde gecotirdineerde wetten
als volledig arbeidsongeschikte recht
op kinderbijslag is blijven geven tot de
leeftijd van 25 jaar;
Dat het middel faalt naar recht;

D/1996/0196/9
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel 1017, tweede
lid, van het Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiseres in de kosten.
12 juni 1995 - 3e kamer - Voorzitter :
de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Verslaggeuer : de h. Boes - Gelijkluidende conclusie van de h. D'Hoore, eerste advocaatgeneraal - Aduocaat : mr. Biitzler.
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ARRESTEN VAN RET HOP VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 4 van JAARGANG 1995

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
A
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Verscheidene daders, hoofdelijkheid - Verscheidene daders - Plicht
jegens de getroffene- Volledige vergoeding
- Voorwaarden.
407

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming,
peildatum - Raming - Definitieve invaliditeit- Toekomstige schade- Inkomen waarmee rekening moet worden gehouden.
409

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming,
peildatum - Raming - Volledige vergoeding.
409

Advocaat
Ereloon - Strafbeding - Schuldvordering Verhoging - Geldigheid.
390

Mstamming
Erkenning - Betwisting van de erkenning Belang van het kind.
429

Mstand (rechtspleging)
Afstand van rechtsvordering - Afstand van
geding of van rechtsvordering - Strafzaken
- Burgerlijke rechtsvordering
Stilzwijgende afstand - Begrip.
556

Apotheker
Orde van Apothekers - Tuchtzaken - Provinciale raad - Onderzoek - Oproeping van
de zaak - Onregelmatigheden - Cassatiemiddel - Nieuw middel.
393

Arbeidsongeval
Aansprakelijkheid - Derde - Vergoeding
naar gemeen recht- Veroordeling jegens de
getroffene- Veroordeling tot vergoeding van
de volledige schade - Cassatieberoep - Cassatiemiddel- Grief- Splitsing tussen getroffene en arbeidsongevallenverzekeraar- Gemis
aan belang - Gevolg - Ontvankelijkheid.
403

Arbeidsongeval
Vergoeding- Cumulatie en verbod- Burgerlijke aansprakelijkheid - Hulp van een
ander persoon - Vergoeding naar gemeen
recht - Kapitaal gevestigd door de arbeidsongevallenverzekeraar- Cumulatie- Bewijs
403
- Bewijslast.

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Allerlei - Aansprakelijke
derde- Veroordeling jegens de getroffeneVeroordeling tot vergoeding van de volledige
schade - Cassatieberoep - Cassatiemiddel
- Grief - Splitsing tussen getroffene en
arbeidsongevallenverzekeraar - Gemis aan
belang - Gevolg - Ontvankelijkheid. 403

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Allerlei - Burgerlijke aansprakelijkheid- Hulp van een ander persoon
- Vergoeding naar gemeen recht- Kapitaal
gevestigd door de arbeidsongevallenverzekeraar- Cumulatie- Bewijs- Bewijslast.
403

Arbeidsovereenkomst
Einde - Ontslag om dringende reden 503
Beoordeling door de rechter.

Arbitragehof
Prejudiciele vraag- Strafzaken- Beklaagde,
rechter-plaatsvervanger - Verlies van het
voordeel van rechtspraak in twee instanties
- Cassatiemiddel - Verenigbaarheid met
art. 10 Gw.
462

Arbitragehof
Prejudiciele vraag - Verplichting van het
Hofvan Cassatie- Begrip.
488

Arbitragehof
Prejudicieel geschil- Cassatiemiddel- Prejudiciele vraag- Art. 26, § 1, 3", Bijzondere
Wet Arbitragehof - Hof van Cassatie Verplichting.
513

B
Bankbreuk en bedrieglijk onvermogen
Bedrieglijk onvermogen- Bewerkingvan het
onvermogen- Omstandigheden- Brievenbus508
adres.

2 Belasting over de toegevoegde waarde

Bevoegdheid en aanleg

Misdrijven - Aangifte door fiscale ambtenaren- Vervolging van niet aangegeven feiten
- Vervolging van aangegeven feiten- Ontvankelijkheid.
564

Beroepsziekte
Toepassingssfeer - Begrip - Sociale zekerheid- Overzeese sociale zekerheid.
423

Beroepsziekte
Toepassingssfeer - Begrip heid- Werknemers.

Sociale zeker423

Bescherming van de maatscltappij
Commissie tot bescherming va.n d«:l ma.atsohappij- A!lerlei- Ge'internl;lerde- Weigering
van verlof- Cassatieberoep- Ontvanlwlijk"
heid.
445

Geschil inzake bevoegdheid 488

Bewijs
Burgerlijke zaken- Bewijslast, beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Arbeidsongeval Burgerlijke aansprakelijkheid - Hulp van
een ander persoon- Vergoeding naar gemeen
recht - Kapitaal gevestigd door de arbeidsongevallenverzekeraar- Cumula.tie.
403

Bewijs
Burgerlijke za.ken- B~Jwijslast, beoordelingsvrijheid - Bewijslast - Vordering gegrond
op !lBn overtreding - Rechtvaardigingsgrond
- Bestreden beslissing- Font - Onvoorzichtigh~Jid Overtreding - Bevoegdjleid van
het Hofvan Cassatie.
474

Bewijs

Beslag
Bewarend beslag - Bewarend beslag onder
derden- Rekening geopend op naam van een
derde- Simulatie- Beslagrechter- Bevoegdheid.
466

Burgerlijke zaken - Geschriften - BewijsW(larde - Begin van bewijs door geschrift.
453

Bewijs
Strafzaken - Bewijsvoering - Telefoonta.p
in Nederland - Rechtsgeldigheid.
532

Betekeningen en kennisgevingen
Exploot - Strafzaken - Verstekvonnis
Betekening- Mgifte op po!itiecommissariaat
- Hoger beroep - Termijn - Aanvangs~~~

Strafzaken Begrip.

«4

Betekeningen en kennisgevingen
Exploot- Cassatieberoep- Burgerlijke zaken
- Vormen- Te voegen stukken (bij cassatieberoep of memorie) - Cassatieverzoekscbrift
- Verweerder- Woonplaats- Woonplaats
in het buitenland- Keuze va!l woonplaatsKeuze van woonplaats in Belgie - B«:lwijs Betekening a,an de in Belgie gekozen woonplaats- Ambtshalve opgeworpen middel van
niet-ontvankelijkheid.
4 74

Betekeningen en kennisgevingeu
In het buitenland - Exploot - Cassatieberoep- Burgerlijke zaken- Vormen- Te
voegen stukken (bij cassati~;Jberoep of meJllorie) - Cassatieverzoekschrift - Verweerder
- Woonplaats - Woonplaats in het buitenland - Keuze van woonplaats - l\el!Zil van
woonplaats in Belgie - Bewijs - Beteke!ling
aan de in Belgie gekozen woonpla(lts- Ambtshalve opgeworpen middel van niet-ontvank~Jlijk
heid.
474

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke z(lken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiele, per~oonlijke)
- Beslagrechter - Bewarep.d beslag onder
derden - Rekening geopend op naam van een
derde - Simula,tie.
466

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken - Bevoegdheid - Op.derzoeksrechter- Interna.tiona.al hl!IDaWtair rechtErnstige inbreuken - Un,iversele h~Jvoegd
heid - Grenzen.
560

Bewijs
Strafzaken - Bewijsvoering- In het buiten"
l(lnd verltregen bewijs- Telefoontap- Regelmatigheiq- Vereisten.
537

13ewijs
Strafzaken - Bewijsvoering - Bekendmaking van een misdrijf- Onwettigheid begaan
door de aangever - Rechtmatig verkregen
540
bewijs - Gevolg.

Borgtocht
Goederenvervoer- Wegvervoer- Vervoerder- Gewawborgde scbuldvordering- !;,evering va,n brandstof.
439

13Ul'gerlijke rechtsvordering
Strafgerecht - Verei~>ten.

Bevoegdheid -

Benadeelde
443

c
Casl!atie
A!gemeen, opdracht en bestaansreden van
het Hof, aard va,~. het cassatiegeding, bevoegdheid van het Ho~- Strafzaken- Dossier van
de rechtspleging - Bestreden beslissing Uitgifte - Eens!uidend afschrift - Niet bij44()
gevoegd - Gevolg.
Cas~atie

Bevo!lgdheid v;m het Hof - Algemeen beslissing - Fout - Onvoor«Ji!iliOvertreging.
474

llet~treden
tigheid ~

C<ls!iatie
Arresten, vor!ll - Rechtspleging, voeging Stra,fzaken- Intrekking- Vereisten. 571

l
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Cassatie
Vernietiging, omvang- Strafzaken- Strafvordering- Beklaagde en verdachte- Onmiddellijke aanhouding.
484

Cassatie
Vernietiging, omvang- Strafzaken- Strafvordering- Beklaagde en verdachte- BeslissiJlg op de burgerlijke rechtsvordering. 552

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Vormen - Vorm en
termijn van betekening enlof 11eerlegging Cassatieverzoekscbrift- BetekeniJlgeJl en kennisgevingen- BetekeJling- Exploot- Verweerder- Woonplaats- WooJlplaats in het
buitenland- Keuze van woonplaats - Keuze
van woonplaats in Belgie - Bewijs - Betekening aan de in Belgie gekozen woonplaats
- Ambtshalve opgeworpen middel van nietontvankelijkheid.
4 74

Cassatieberoep
Burgerlijke zaken - Vormen - Te voegen
stuk:ken (bij cassatieberoep of memorie) Cassatieverzoekschrift- Betekeningen en kennisgevingen- Betekening- Exploot- Verweerder- Woonplaats- Woonplaats in het
buitenland- Keuze van woonplaats- Keuze
van woonplaats in Belgie - Bewijs - Betekening aan de in Belgie gekozen woonplaats
- Ambtshalve opgeworpen middel van nietontvankelijkheid.
474

Cassatieberoep
Stratzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Stra:!Vordering - Beklaagde en verdachte
- Veroordelend arrest- Bevel tot onmiddellijke aanhouding - Ontvankelijkheidsvoorwaarden- Verplichting effectieve hechtenis.
401

Cassatieberoep
Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Stra:!Vordering - Beklaagde en verdachte
- Termijn.
488

Cassatieberoep
Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Stra:!Vordering .:.-- Openbaar ministerie en
vervolgende partij - Termijn.
488

Cassatieberoep
Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Stra:!Vordering- Burgerlijke partij - Termijn.
488

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening - Stra:!Vordering - Duur,
begiJl en einde - Begin - Beklaagde Verdachttl- Openbaar ministerie- Burgerlijke partij.
488

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
van betekening enlofneerlegging- Vorm van
betekening.
426

Cassatieberoep
Strafzaken- Beslissingen vatbaarvoor cassatieberoep - Stra:!Vordering - Beslissingen uit
hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep Beslissing van de commissie tot bescherming
van de maatschappij- Ge1nterneerde- Weigering van verlof- Ontvankelijkheid. 445

Cassatieberoep
Belastingzaken - Vormen- Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen- Gemeente belastingen- Beslissing van
de bestendige deputatie.
578

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Belang - Arbeidsongeval - Aansprakelijke derde - Veroordeling
jegens de getroffene- Veroordeling tot vergoeding van de volledige schade - Grief Splitsing tussen getroffene en arbeidsongevallenverzekeraar - Ontvankelijkheid. 403

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Belang - Aansprakelijkheid buiten overeenkomst- Verscheidene
daders - Cassatieberoep - Cassatieberoep
van een van de daders - Cassatieberoep
tegen de getroffene - Grief- Samenlopende
fout van een derde - Ontvankelijkheid. 407

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken- Belang- Middel afgeleid uit miskenning van de bewijskracht van
een conclusie - Ontvankelijkheid - Beantwoording van de conclusie door de rechter Beantwoording alsof de miskenning niet was
begaan.
432

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Belang - Middel afgeleid uit miskenning van de bewijskracht van
een conclusie - Ontvankelijkheid - Uitspraak van de rechter - Uitspraak alsof de
432
miskenning niet was begaan.

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken- Belang- Bodemrechter
- Tussenkomst- Vrijwillige tussenkomstAm-es sieve vrijwillige tussenkomst- OntvankBlijkheid- Niet-ontvankelijkheid- Bodemgeschil.
572

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken- Nieuw middel- Schending art. 6.1 E.V.R.M.
394

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Louter
juridisch middel - Ontvankelijkheid.
418

4Cassatiemiddelen

Deskundigenonderzoek

Burgerlijke zaken - Nieuw middel - Middel
gegrond op wetsbepalingen die van openbare
orde zijn - Feitelijk gegeven dat niet blijkt
uit de bestreden beslissing of uit de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan.
563

Cassatiemiddelen

Burgerlijke zaken- Deskundige reeds in een
andere zaak aangesteld met geheel of gedeeltelijk dezelfde opdracht - Partij die niet bij
dat deskundigenonderzoek was betrokken Gevolg.
432

Deskundigenonderzoek

Strafzaken- Algemeen - Middel - Begrip.
488

Tuchtzaken - Artt. 978 en 979 Ger.W. Toepasselijkbeid op in een tuchtzaak bevolen
deskundigenonderzoek.
518

Cassatiemiddelen
Ontvankelijkbeid.
461

Deskundigenonderzoek

Strafzaken- Nieuw mid del- Hofvan assisen
- Aan de jury gestelde vragen - Grieven
niet opgeworpen voor het hofvan assisen. 492

Deskundigenonderzoek

Strafzaken _

Belang _

Cassatiemiddelen

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Verband met bestreden beslissing- Dossier van de rechtspleging- Bestreden beslissing- Uitgifte- Eensluidend afschrift
- Niet bijgevoegd- Middel- Ontvankelijkheid.
449

Tuchtzaken - Niet contradictoir deskundigenonderzoek- Gevolg.
518

Strafzaken - Betwist advies - Aanvullende
opdracht - Dezelfde deskundige - Wettigheid.
567

Diefstal en afpersing
Bedrieglijke wegneming van andermans goed
voor een kortstondig gebruik - Begrip. 464

Diefstal en afpersing
Kwalificatie- Verzwarende omstandigheden
- Gevolgen.
484

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Verband met bestreden beslissing - Beschikking tot gevangenneming Invrijheidstel!ing- Beschikking opnieuw uitvoerbaar verklaard - Middel dat tegen die
beslissing opkomt - Voorziening tegen de
door het hofvan assisen uitgesproken veroordeling.
492

Cassatiemiddelen
Belastingzaken- Vereiste vermeldingen Dubbelzinnige redenen - Ontvankelijkbeid.
585

Cassatiemiddelen
Belastingzaken- Vereiste vermeldingenGeschonden wetsbepalingen - Feitelijk ver585
moeden - Ontvankelijkheid.

E
Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Gronden - Scheiding van tafel en bed door
onderlinge toestemming- Vordering tot echtscheiding na vijf jaar.
452

Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maatregelen - Uitkering tot levensonderhoud Aard.
392

Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed

Cassatiemiddelen
Tuchtzaken - Nieuw middel - Orde van
Apothekers - Provinciale raad - Onderzoek
- Oproeping van de zaak - Onregelmatigheden - Ontvankelijkbeid.
393

Gevolgen t.a.v. de pers<inen- T.a.v. de echtgenoten- Uitkering na echtscheiding- Aard
van die uitkering.
494

Erfenissen

D
Dading
Begrip - Wederzijdse toegevingen- Artt.
2044, 2048 en 2049 B.W.
495

Dagvaarding
Strafzaken - Rechtstreekse dagvaarding door
de burgerlijke partij- Gemeenschap en gewest
- Vertegenwoordiging in rechte.
553

Natuurlijk kind- Erfrechten van de naaste
verwanten- Artt. 765 en 766 (oud) B.W. Verenigbaarheid met art. 8.1 j" 14 E.V.R.M.
387

Europese Unie
Prejudiciele geschillen - Art. 177 E.E.G.Verdrag- Verdrag- Handelingen verricht
door de instellingen- Bepaling- Uitlegging
- Vraag - Uitlegging noodzakelijk om een
uitspraak van het Hof moge!ijk te maken H.v.J.
478

____ I

r----

-1:--

- 5

F
Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Rechtspleging - Ophouden van betalen Tijdstip - Bepaling - Tussenkomst - Vrijwillige tussenkomst - Agressieve vrijwillige
tussenkomst - Termijn.
572

G
Gemeenschap en gewest
Vertegenwoordiging in rechte - Rechtstreekse dagvaarding voor het strafgerechtDelegatie van bevoegdheid.
553

Gemeente-, provincie- en plaatselijke belastingen
Rechtspleging - Cassatieberoep - Gemeentebelastingen- Vorm en termijn van betekening en/of neerlegging - Beslissing van de
bestendige deputatie.
578

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Tuchtzaken - Artt. 978 en 979 Ger.W. Toepasselijkheid op in een tuchtzaak bevolen
deskundigenonderzoek.
518

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Tuchtzaken- Recht van verdediging- Niet
contradictoir deskundigenonderzoek.
518

Gezinsbijslag
Werknemers- Kinderbijslag- Op kinderbijslag rechtgevende kind - Militaire dienst
- Arbeidsongeschiktheid - Arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 percent tijdens die dienst - Gevolg.
588

Grondwet
Grondwet (1831) - Artikel 6 - Gelijkheid
van de Belgen voor de wet - Begrip.
419

Grondwet
Grondwet (1831) - Artikel 6 - Gelijkheid
van de Belgen voor de wet- Begrip- Sociale
zekerheid - Zelfstandigen - Bijdragen Gehuwde vrouwen- Weduwen.
419

Grondwet
Grondwet (1831) - Artikel 6bis - Nietdiscriminatie in het genot van de aan de
Belgen toegekende rechten en vrijheden Begrip.
419

Grondwet
Grondwet 1831 (art. 1 tot 99) - Artikel 6 Artikel6bis- Niet-discriminatie in het genot
van de aan de Belgen toegekende rechten en
vrijheden - Begrip - Sociale zekerheid Zelfstandigen- Bijdragen - Gehuwde vrouwen- Weduwen.
419

Grondwet
Grondwet (1994) - Artikel 10 - Gelijkheid
van de Belgen voor de wet - Begrip.
419

Grondwet
Grondwet (1994) - Artikel 10 - Gelijkheid
van de Belgen voor de wet - Begrip.
545

Grondwet
Grondwet (1994) - Artikel 11 - Nietdiscriminatie in het genot van de aan de
Belgen toegekende rechten en vrijheden Begrip.
419

Grondwet
Grondwet (1994)- Artikel29- Briefgeheim
Telefoontap in
- Telefoongesprekken
Nederland.
532

H
Herroeping van bet gewijsde
Verzoek tot herroeping van het gewijsde Ontvankelijkheid- Voorwaarden.
515

Herziening
Advies en verwijzing tot herziening- Nieuw
feit - Advies van het hof van beroep Toetsing door het Hof- Draagwijdte- Verwijzing- Militaire gerechten.
536

Hof van assisen
Algemeen - Recht van verdediging - Recht
op een eerlijke behandeling van de zaak Beschuldigde - Voorbereiding van zijn verdediging- Onderzoek van het strafdossier.
545

Hof van assisen
Rechtspleging tot de verwijzing naar het Hof
- Nederlandstalige rechtspleging- Kamer
van inbeschuldigingstelling van het Hof van
Beroep te Gent- Beschuldigde- Verzoek
tot verwijzing naar een Franstalig hof van
assisen - Tijdstip van verzoek.
445

Hof van assisen
Samenstelling van de jury en van het hof Samenstelling van de jury - Gezworenen Staat van inlichtingen - Mededeling aan de
beschuldigde of diens raadsman - Weigering.
545

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten,
verklaring van de jury- Aan de jury gestelde
vragen - Te eerbiedigen volgorde.
492

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten,
verklaring van de jury - Overhandiging van
stukken aan de jury- Foto's van de autopsie.
492

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten,
verklaring van de jury - Overhandiging van
stukken aan de jury - Stuk uit de debatten
geweerd.
492

6 Hof van assisen

Inkomstenbelastingen

Behandeling ter zitting en tussenarresten,
verklaring van de jury- Verk!aring van de
jury - Geen motivering - Eer!ijke behandeling van de zaak.
545

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten,
verklaring van de jury - Behandeling ter
zitting - Overhandiging van de processtukken aan de jury - Nietige stukken.
545

Hof van assisen
Eindarrest -

Veroordeling -

Motivering.
545

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Rechtspleging in boger
beroep - Vonnis van de appelrechters Partijen - Woonplaats - Maatschappelijke
zetel - Brussel - Taalgebruik - Gerechtszaken.
522

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Beslissingen en partijen- Openbaar ministerie - Opschorting van de veroordeling Instemming.
507

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Principaal beroep, vorm, termijn - Termijn - Aanvangstijdstip.
444

Huur van goederen
Handelshuur- Verplichtingen van partijen
- Verbouwing door huurder - Kosten niet
hoger dan drie jaar huur - Begrip·.
450

Huur van goederen
Handelshuur - Einde (opzegging, huurhernieuwing, enz) - Opzegging- Opzegging
door de verhuurder- Hoofdhuurder- Onderhuurder - Onderhuurder eigenaar van de
handelszaak - Vergoeding. wegens uitzetting
- Vordering in rechte- Voorwaarde. 415

Huwelijk
Hulpverlening tussen echtgenoten - Onderhoudsplicht van bloed- of aanverwanten Rangorde.
392

I
Inkomstenbelastingen
Algemeen - Boekhoudrecht - Fiscaal recht
- Onderling verband.
457

Inkomstenbelastingen
Algemeen - Simulatie -Art. 1321 B.W. Draagwijdte.
497

lnkomstenbelastingen
Personenbelasting- Inkomsten uit roerende
goederen - Maatschappelijk kapitaal van
een vennootschap· op aandelen- Vermindering - Terugbetaling aan de aandeelhouders
- Dividend - Begrip.
468

Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Algemeen - Simulatie - Begrip.
497

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Andere aftrekbare posten -Bijkomend tewerk501
gesteld personeelslid - Begrip.

Inkomstenbelastingen
Personenbelasting - Bedrijfsinkomsten
Bedrijfsverliezen - Begrip.
457

Inkomstenbelastingen
Voorheffirrgen en belastingkrediet - Roerende voorheffing.- Niet aangegeven inkomsten - Niet ingehouden voorheffing - Geen
bevrijdende Werking - Bijzondere hefting op
563
hoge roerende inkomsten.

lnkomstenbelastingen
Voorheffingen en belastingkrediet- Bedrijfsvoorheffing - Teruggave - Moratoire interest.
455

Inkomstenbelastingen
Voorheffingen en belastingkrediet - Aa:nrekening en terugbetaling van de voorheffingen- Bedrijfsvoorheffing- Verrekening met
belastingen- Onmogelijkheid- Gevolg. 579

lnkomstenbelastingen
Voorheffingen en belastingkrediet - Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen- Bedrijfsvoorheffing- Verrekening met
belastingen- Onmogelijkheid- Gevolg. 583

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Aanslagtermijnen- Bij~
zondere termijn - Rechtsvordering wijzend
op het bestaan van niet aangegeven inkomsten.
563

Inkomstenbel'astingen
Aanslagprocedure - . Belastingaangifte
Aangifteformulier - Gevoegde bescheidenWijziging van aangifte- Vereisten.
586

lnkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Wijziging door de administratie van een aangifte- Vereisten. 586

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bezwaar - Op naam
van de belastingplichtige gevestigde aanslag
- Recht van bezwaar - Derden.
495

Inkomstenbelastingen
Aans!agprocedure - Bezwaar - Op naa:m
van de belastingplichtige gevestigde aanslag
- Recht van bezwaar - Feitelijk gescheiden
echtgenoot.
,.,
495

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Bezwaar - Bedrijfsvoorheffing - Vaststaande belastingschuld
579
- Ontvankelijkheid van het bezwaar.

.!
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Inkomstenbelastingen
Voorziening in cassatie- Vorm- Memorie
van wederantwoord - Ontvankelijkheid. 585

lnkomstenbelastingen
Allerlei - Misdrijven - Aangifte door fiscale
ambtenaren- Vervolging van niet aange:geven feiten- Vervolgihg van aangegeven feitert ~ Ontvankelijkheid.
564

Ondernemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers - Ontslag - Economische of technische redenen - Erkenning
door de arbeidsgetechten - Aard van de
opdracht - Gevolg.
395

Ondetilemingsraad en veiligheidscomite
Beschermde werknemers - Ontslag - Economische of technische redenen - Vordering
in rechte - Tegenvotdering - Uitzonderingsprocedute - Regelirtg van Gerechtelijk
Wetboek- Toepassing niet verenigbaar. 395

K
Kind
Natuurlijk kind- Erfenis- Artt. 765 en 766
(oud) B.W. ~ Verenigbaarheid met art. 8.1 j"
14 E.V.R.M.
387

Kind

Onderzoeksgerechten
Regeling van de procedure Motivering.

Conclusie 447

Onderzoeksgerechten

Afstamming - Erkenning - Betwisting van
de erkenning - Belang van het kind.
429

Koi>p

Kamer van inbeschuldigingstelling- Bevoegdheid - Geschil - Begrip.
488

Onderzoeksgerechten

Ontbindirtg van de overeenkomst
vordering tot teruggave - Gevolg.

Geen
413

Kort geding
Echtscheiding- Rechtspleging- Voorlopige
maatregel - Uitkering tot levensonderhoud
~Aard.
392

Uitlevering - In het buitenland verleend
bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring - Aard van de beslissing.
558

Onderzoeksgerechten
Bevel tot aahhouding- Wettigheid- Bevoegd560
heid.

Onderzoeksrechter

L
Levensonderhoud
Echtscheiding- Rechtspleging- Voorlopige
maatregelen. - Uitkering tot levensonderhoud - Aard.
392

Levensonderhoud
Hulpverlenirtg tussen echtgenoten - Onderhoudsplicht van bloed- of aanverwanten Rangorde.
392

Bevoegdheid- Internationaal humanitair recht
- Ernstige inbreuken- Universele bevoegdheid - Grenzen.
560

Onteigening ten algemenen nutte
Schadevergoeding- Bestemming van de onteigende percelen - Niet-onteigend perceel Waardevetmindering- Vergoeding.
413

Openbaar ministerie
Strafzaken - Opschorting van de veroordelirtg - Instemming - Hoger beroep.
507

Openbaar ministerie

M
Machten
Rechterlijke Macht - Stedebouw - Herstel
van de plaats- Vordering van de gemachtigde ambtenaar - Toetsing van de wettigheid- Bevoegdheid vah de Rechterlijke Macht.
481

Misdrijf
l;techtvaardiging en verschoning ~ Rechtvaardiging- Overtreding Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebtiuw ~ Dwaling- Vool"Waarde.
481

Misdrijf
R,ll~htvaardiging eJ;J, verschoning- Rechtvaar-

diging - Overtreding Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw- Goede ttouw- Gevolg.
481

Strafvordering - Uitoefening - Bekendmaking van een lhisdrijf - Gevolg - Beoordeling.
540

Openbare orde
Strafzaken - Bewijsvoering - Telefoontap
in het buitenland- Regelmatigheid- Vereisteh.
537

Overeenkomst
Bestanddelen - Allerlei - Simulatie - Art.
1321 B.W. - Draagwijdte.
497

Overeenkomst
Einde - Gerechtelijke ontbinding votdering tot teruggave- Gevolg.

Geen
413

Overeenlromst
Allerlei ~ Stratbeding- SchuldvorderingVerhoging- Ereloon- Advocaat- Geldigheid.
390
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p
Pensioen
Werknemers - Rustpensioen - Overlevingspensioen- Vaststelling- Grondslag- Aantal jaren - Aantal toegevoegde fictieve jaren
- Toepassingsgebied - Begrip - Daadwerkelijke ingang pensioenen - Ingang pensioenen.
525

Pensioen
Werknemers - Rustpensioen- Overlevingspensioen- Vaststelling- Grondslag- Aantal jaren- Aantal toegevoegde fictieve jaren
- Toepassingsgebied - Begrip - Ingang
pensioenen- Daadwerkelijke ingang pensioenen - Betaalde pensioenen.
525

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Verplichting van het Hofvan
Cassatie - Begrip.
488

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel6Artikel 6.1- Recht van verdediging- Tuchtzaken - Niet contradictoir deskundigenonderzoek.
518

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6Artikel 6.1- Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Strafzaken - Hof van
assisen- Beschuldigde- Onderzoek van het
strafdossier.
545

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel6Artikel 6.1- Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Strafzaken - Hof van
assisen- Samenste!ling van de jury- Gezworenen - Staat van inlichtingen - Mededeling aan de beschuldigde of diens raadsman
- Weigering.
545

Rechten van de Mens

R
Rechtbanken
Algemeen - Uitspraak bij wege van algemene en als regel geldende beschikking Beslissing o.g.v. rechtspraak Hof Mensenrechten -Arrest Marckx 13 juni 1979. 387

Rechtbanken
Algemeen - Zaak gedurende meer dan zes
maanden in beraad gehouden - Onttrekking
van de zaak aan de rechter- Verwijzing. 425

Rechtbanken
Strafzaken- Strafvordering-Kwalificatieverplichting- Verzwarende omstandighedenGevolgen.
484

Rechtbanken
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Bevoegdheid- Benadeelde- Vereisten. 443

Rechtbanken
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvorderingDoor de partijen aangevoerde gronden- Aanvulling der gronden - Bevoegdheid van de
rechter - Grenzen.
534

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6 Artikel 6.1- Recht op toegang tot een rechterlijke instantie - Strafzaken - Cassatieberoep- Ontvankelijkheid- Bevel tot onmiddellijke aanhouding- Vereiste effectieve hech401
tenis.

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6 Artikel 6.1 - Eerlijke behandeling van de
zaak - Beschikking tot gevangenneming Invrijheidstelling- Beschikking opnieuw uitvoerbaar verklaard- Gevolg t.a.v. de rechtspleging voor het hof van assisen.
492

Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1- Recht op een eerlijke behande545
ling van de zaak- Begrip.

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens -Artikel6Artikel 6.1- Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Bewijsmateriaal - Ontdekking - Regelmatig verrichte onderzoeksopdrachten- Proces-verbaal- Onjuist relaas.
545

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel6Artikel 6.1 - Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Hof van assisen - Verklaring van de jury - Geen motivering. 545

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6Artikel 6.1- Recht op een eerlijke behandeling van de zaak - Redelijke termijn Overschrijding - Afzonderlijke beoordeling.
545

Rechten van d!i! Mens
Verdrag Rechtlm van de Mens- Artikel6Artikel6.1-Redelijke termijn- Overschrijding - Gevolgen.
545

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel6Artikel 6.1 - Eerlijk proces - StrafzakenBetwist deskundigenverslag - Aanvullende
opdracht - Dezelfde deskundige.
567

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel 6Artikel6.1- Onpartijdigheid- Eerste voorzitter van het hof van beroep, zitting houdende na een onderzoeksrechter in de zaak te
hebben aangewezen.
570

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel6Artikel6.1- Redelijke termijn- Begrip. 570

lc:--

9 Rechtsbeginselen (Algemene)

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel6Artikel 6.3 -Art. 6.3.c- Recht van verdediging - Strafzaken - Cassatieberoep - Ontvankelijkheid- Bevel tot onmiddellijke aanhouding- Vereiste effectieve hechtenis. 401

Rechtsbeginselen (Algemene)

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel6Artikel 6.3- Art. 6.3.b- Hofvan assisenBeschuldigde - Voorbereiding van zijn verdediging- Onderzoek van het strafdossier.
545

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 8 Art. 8.1 jo 14- Discriminatieverbod- Natuurlijk kind - Erfenis - Recht van de
naaste verwanten - Artt. 765 en 766 (oud)
B.W.- Verenigbaarheid.
387

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Artikel8Prive-leven - Briefwisseling - Telefoongesprekken - Telefoontap.
532

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 14Art. 8.1 j 0 14 - Discriminatieverbod - Natuurlijk kind - Erfenis - Recht van de
naaste verwanten - Artt. 765 en 766 (oud)
B.W.- Verenigbaarheid.
387

Rechten van de Mens

Rechten van de Mens
Intemationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten -Art. 17 - Prive-leven Briefwisseling - Telefoongesprekken - Telefoontap in Nederland.
532

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Persoon toegevoegd als griffier
- Onvoldoende vermeldingen.
465

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Wijziging in de samenstelling Herneming van de zaak in haar geheel Bewijs.
534

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege- Tegenstrijdige vermeldingen- Verschrijving.
568

Rechtsbeginselen (Algemene)
457

Rechtsbeginselen (Algemene)
Strafzaken straf.

- Verdelende gerechtigheid.

545

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken - Deskundigenonderzoek
- Deskundige reeds in een andere zaak aangesteld met geheel of gedeeltelijk dezelfde
opdracht- Partij die niet bij dat deskundigenonderzoek was betrokken.
432

Recht van verdediging
Strafzaken - Beschikking tot gevangenneming- Invrijheidstelling- Besclrikking opnieuw
uitvoerbaar verklaard- Gevolg t.a.v. de rechts492
pleging voor het hof van assisen.

Recht van verdediging
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Door de partijen aangevoerde gronden- Aanvulling der gronden - Bevoegdheid van de
rechter - Grenzen.
534

Recht van verdediging
Strafzaken- Hofvan assisen- Samenstelling van de jury - Gezworenen - Staat van
inlichtingen - Mededeling aan de beschuldigde of diens raadsman- Weigering. 545

Recht van verdediging

Verdrag Rechten van de Mens- AllerleiArtt. 45, 46, 50, 52 en 53 - Hof Mensenrechten- Arresten- Interpretatie van het Verdrag - Gezag.
387

Begrip.

Beginsel van de gelijkheid der wapens Strafzaken- Hofvan assisen- Samenstelling van de jury - Gezworenen - Staat van
inlichtingen - Mededeling aan de beschuldigde of diens raadsman- Weigering. 545

Persoonlijk karakter van de
512

Strafzaken - Begrip.

545

Recht van verdediging
Tuchtzaken - Niet contradictoir deskundigenonderzoek- Schending- Begrip. 518

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Hof van assisen - Beslissing over de schuld
- Motivering.
545

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Redelijke termijn.
. 545

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Onderzoeksgerecht - Regeling van de procedure- Conclusie- Motivering.
447

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Aanvraag tot uitstel- Verwerping- Motivering.
487

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken- Algemeen- Vordering van een
burgerlijke partij - Memorie zonder tussenkomst van een advocaat bij het Hof van Cassatie - Ontvankelijkheid.
462

10 Regeling van rechtsgebied
Strafzaken .~ Tusseil onderzoeksgerecht en
vonnisgerecht - Omstandigheden na verwijzing- Correctionalisering~ Onbevoegd vqnilisgerecht ~ Gevolgen ~ Sarrienhangende feiten
~ Gedeeltelijke vernietiging van de b(Olschikking van het onderzoeksgerecht - Verwijzing.
538

s
Schenkingen en testamenten
Testament.- yoodopige bewindy-oerder van
een krankzmmge- Bekwaamhe1d om te verkrijgen.
437

Straf
Samenloop .,.-- Meerdaadse - Samenloop van
een misdaad met een of meer wanbedrijvenVeroordeling tot de op de misdaad gestelde
straf- Gevolg t.a.v. de nog fiiet gevonniste
wanbedrijven.
461

Straf
Allerlei- Aanvraag tot uitstel- Verwerping
- Motivering.
487

Strafvordering
Fiscale inisdrijven -..,. Aangifte door fiscale
arribtenaren....,... Vervolging van niet aangegeven feiten- Vervolging van aangegeven feiten - Ontvankelijkheid.
564

Sociale zekerheid
Werkliemers- Onvoiledige aangiften bij de
R.S.Z.- Veroordeling tot bijdrageil; bijdrageopslagen en verwijlinteresten -.Burgerrechtelijke maatregel- Vm:jarifig- Tenhijn.
462

Sociale zekerheid

Zelfstandigen- Bijdn!gen ~ Gehuwde vrouwen- Weduwen- Gelijkheid van de Belgen
voor de wet ...,.... Niet-discrimirtatie in het genot
van de aan de Belgen toegekefide rechten en
vrijheden.
419

Sted.ebouw
Algemeen - Overtreding Wet Ruimtelijke
Ordening en Stedebouw- Dwaling- Gevolg.
481

Stedebouw
Algemeefi ~ Overtreding Wet Riliilitelijke
Ordening en Stedebouw - Goede trouw -,Gevolg.
4fl1

Stedebouw
Herstei vail plaats fh de vorige staat, betalirtg
van een liieerwaarde ...,.... Herstel vail piaats in
de vorige staat- Vordering van de geinachtigde ambtenaar - Toetsing van de wettigheid- Bevoegdheid van de Rechterlijke Macht.
481

Stedebouw
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling
van een meerwaarde - Herstel van plaats in
de vorige staat--,.. Vordering van de bestuu'rlijke overheid ~In eerste aartleg ~ Na verzet
of hoger beroep.
483

T
Taaigebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In eerste
ailnleg ~ Strafzaken - Criminele zaken Nederlafidstalige rechtspleging ,.-- Kamer van
inbeschuldigingstelling van het Hofvan Beroep
te Gent- Beschuldigde- Verzoek tot verwijzing naar een Franstalig hofvan assisenTijdstip van vetzoek.
445

Taalgebruik
Getechtszaken (wet 15 juni 1935) -In hoger
betoep- Burgerlijke zaken ~ Vonnis van de
appelrechters ...,.- Partijen - Woonplaats 522
Maatschappelijke zetel - Brussel.

Telegraat en telefoon

Strafzaken ~ Bewijsvoering in Nederland.

Telefoontap
532

Telegraaf en telei:'omi
Strafzaken - Bewijsyoering - Telefoontap
in het buitenland - Regelmatigheid ~ Ver537
eisten.

Ttissenkoiiist
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Cassatiegeding - Vordering tot bindertdverklaring van het arrest - Ontvankelijkheid.
403

'fussenkomst
Burgerlijke zaken - VrijwiJlige tussenkomst
- Agressieve vrijwillige tussenkomst- Failli!>serrient, faillis$ernerttsakkoord en gerechteJijk akkoord - Faillissement - Ophouden
van betalen - Bepaling - Tetmijrt.
572

Stedebouw
RUiintelijke ordenirtg, plan Vail aanleg- Waals
wetl:mek- Plannen van aanleg ~ Hierarchie
- Bijzonder plan van aanleg- Later gewestplan - Niet overeefistemmende bepalingen
~ Gevolg.
411

Straf
Algemeen, straf en lil.aatregel, wettigheid Persoonlijk karakter van de straf - Algemeen beginsel - Draagwijdte.
512

trltievedng
In het btiitertland verleertd bevel tot aa.Ilho\1ding ~ Uitvoerbaarverhlaring- Ontierzoeksgerellht ~ O)ldracht.
559

Uitievering

Onderzoeksg-erechtert ~ In het buitertland
verleend beve1 tot aanhotidin.g- Uitvoerbaarverklaring- Aard van de beslissing.
559

-

I
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v
Valsheid en gebruik van valse stukken
Valse akten- Herstel- Doorhaling- Verbetering- Vereisten.
545

Verjaring
Burgerlijke zaken - Schorsing - M:inderjarigen en onbekwaamverklaarden- Uitzonderingen.
561

Verjaring
Stra:fzaken - Strafvordering ~ Termijnen Sociale zekerheid- Werknemers- Onvolledige aangiften bij de R.S.Z. - Veroordeling
tot bijdragen, bijdrageopslagert en verwijlinteresten - BurgerrechtEllijke m:aa:tregEll.
462

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Schotsing Verstekvonnis - Betekening - Schotsing
van de verjaring - Begrip.
512

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Gewone opschotting - Openbaar ministerie
Instemming ~ Hoger beroep.
507

~

Veroordeling met uitstel ert opsehorting
van de veroordeling
Gewone opschorting ~ Instemming van. de
verdachte ~ Essentiele veteistEl.
552

Vervoer
Goederenvervoer- Landverv'oer, wegvervoer
- Wegvervoer - Vervoerder - Borgtocht ~
Gewaarborgde schuldvordering ~ Levering
van brandstof.
439

Verwijzing van een rechtbank naar een
ander
Strafzaken - Gewettigde verdenking ~ Onttrekking - Arrest van het Hof- Verzet Ontvankelijkbeid- Voorwaarde.
408

Verzekering
W.A.M.-verzekering ~. Minderjarige of onbekwaamverklaarde getroffen door een ongeval - Rechtsvordering tegen de verzekeraar
van de aansprakelijke- Verjaring- Schorsing.
561

Verzet
Strafzaken- Verwijzing van een techtbank
naar een andere - Gewettigde verdenking Onttrekking- Arrest van het Hof- Verzet
- Ontvankelijkbeid- Voorwaatde.
408

Verzet
Stta:fzaken ~ Buite:!igewone termijn van verzet- Verjaring van de straf- Belang van de
verzetdoende veroordeelde.
459

Verzet
Strafzaken- Ongedaanverklaring- Draagwijdte.
566

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken- Algemeen- PartijenVermelding- Woonplaats ~ Rechtspersoon.
522

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken- Algemeen ~ Vonnis van
de appelreohters ~ Partijen- Woonplaats ~
Maatschappelijke zetel - Brussel - Taalgebtuik - Gerechtszaken.
522

Vonnlssen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Conclusie
- Mededeling - Tetmijn - Begrip.
575

Vonnisseti en arresten
Burgerlijke zaken ~ Algem:een-,--- Stukken Mededeling- Termijn ~ Begrip.
575

Vortnissen en artesten
Straf21aken: - Algem:eert - Persoon toegevoegd als griffier ~ Onvoldoende vermeldingen.
465

Vootlopige heehtenis
Bevel tot aarthouding - Wettigheid ~ Ondet:WekBgerechten: ~ Bevoegdheid.
560

Voorlopige heehtenis
Handhaving ~ Motiv(lring ~ Procedure tot
regeling _van rechtsgebied ~ Redelijke termijn ~ Gevolg ~ Artt. 22 en 30 Wet Voorlopige Hechteirls 1990- Art. 5.3 Verdrag Rechten
van de Mens.
427

Voorlopige hechtenis
Onmiddellijke aanhouding- Cassatie- Vernietiging.
484

Vordering In rechte
Sociaal procesrecht - Beschermde werknemers- Ontslag ~ Econoinische oftechnische
redehen Tegenvordering Uitzonderingsprocedure - Regeling van Gerechtelijk Wetboek ~ Toepassing niet verenigbaar.
395

Vordering in rechte
Strafzaken- Rechtstreekse dagvaarding door
de butgerlijke pattij- Gemeenschap en gewest
- Vertegenwoordiging in rechte.
553

Vreemdewet
Strafzaken - Bewijsvoering- NederlandWetboek van Strafvordering- Artt. 125g en
125h - Telefoontap.
532

Vreemde wet
Strafzaken - Bewijsvoering - Telefoontap
in het buitenland- Regelmatigheid ~Vet
eisten.
537
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Wegverkeer
Wegverkeerswet- Algemeen - Wegverkeersreglement - In de vlucht gedane vaststellingen- Identificatie van de overtreder- Vervolging en bestraffing- Persoonlijk karakter
van de straf.
512

Wegverkeer
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel 38- Verval van het recht tot sturenHerstel afhankelijk van het slagen voor een
onderzoek- Vereisten.
569

Wegverkeer
Allerlei - Vreemdeling
Inschrijving in
vreemdelingenregister - Inschrijvingsbewijs
- Verplichting t.a.v. rijbewijs in Belgie. 510

Werkloosheid
Gerechtigde- Handhaving- E.G.- Art.
69, § 4, verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 Draagwijdte- Uitlegging- Prejudiciele vraag
-H.v.J.
478

Werkloosheid
Recht op uitkering- Onbeschikbaarheid van
de werkloze voor de algemene arbeidsmarkt
- Begrip.
476

Werkloosheid
Recht op uitkering- Toelating- Verkrijging
- E.G. - Art. 69, § 4, verordening (E.E.G.)
nr. 1408/71 - Draagwijdte - Uitlegging Prejudiciele vraag- H.v.J.
478

Werkloosheid
Recht op uitkering- Terugvordering ~ Verjaring- Wet 11 maart 1977- Werking in de
506
tijd.

Werkloosheid
Recht op uitkering - Arbeid voor zichzelfBegrip - Eigen woning - Voltooiingswerken.
527

Werkloosheid
Recht op uitkering - Samenwoning met een
zelfstandige- Aangifte- Begrip- Controlekaart- Vermeldingen van de werkloze. 529

Werkloosheid
Recht op uitkering- Ontzegging- Onrechtmatig ontvangen werkloosheidsuitkeringenBeperking van de terugvordering - Laatste
150 dagen van onverschuldigde toekenningDraagwijdte.
399

Werkloosheid
Recht op uitkering- Terugvordering- Omvang
- Draagwijdte - Aard van de wet.
418

Werkloosheid
Recht op uitkering- Terugvordering- Omvang
-Werking in de tijd.
418

D/1996/0 196/9

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Algemeen- Aard van de wet- Werkloosheid - Recht op werkloosheidsuitkering Terugvordering - Omvang.
418

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd- Werkloosheid- Terugvordering
418
- Omvang.

Woonplaats
Begrip arresten.

Rechtspersoon

Vonnissen en
522

