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BESCHOUWINGEN OVER DE EUROPESE REGELGEVING
INZAKE BETREKKINGEN TUSSEN GERECHT EN PERS

Rede uitgesproken door de heer J. Velu, procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie, op de plechtige
openingszitting van dit Hof, de r september 1995, en
waarvan het Hof het drukken heeft gelast

I. INLEIDING
1. Recente polemieken hebben het netelig probleem van de
betrekkingen tussen gerecht en pers opnieuw volop in de actualiteit gebracht. Mij komt het voor dat dit probleem, dat de jongste
jaren ruime aandacht kreeg (1), ook moet worden benaderd uit de
invalshoek van een aantal Europese regels, die zo al niet gewoon
over het hoofd gezien, dan toch vaak verkeerd uitgelegd worden.
Over die regels handelt mijn uiteenzetting.

In die Europese regelgeving inzake betrekkingen tussen gerecht
en pers (2), moet allereerst een onderscheid worden gemaakt
tussen de regels die juridisch bindend zijn, en de regels die, hoewel
zij in rechte een bepaalde waarde kunnen hebben, niet een dergelijke bindende kracht bezitten.

2. De juridisch bindende Europese regels zijn hoofdzakelijk
regels van het Europees verdragsrecht, inzonderheid de regels
vervat in het Europees Verdrag voo.r de rechten van de mens, zoals
die door de Commissie en het Europees Hofvoor de rechten van de
.. mens zijiLuitgelegd_(3). _Van_die_regels_houden-het-meest-recht~-----
streeks verband met de hier behandelde materie, diegene die
neergelegd zijn in artikel 6.1 betreffende het recht op een eerlijke
behandeling van zijn zaak, in artikel 6.2 betreffende het recht van
de beklaagde op het vermoeden van onschuld, in artikel 8 betreffende de eerbiediging van het prive-leven, en vooral in artikel 10
betreffende het recht op vrijheid van meningsuiting. Ter herinnering : de evengenoemde regels behoren niet alleen tot de in ons
land toepasselijke rechtsorde waarin zij rechtstreekse werking
hebben, zij hebben bovendien voorrang op de regels van ons intern
recht (4).
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Met overname van de formulering uit de Resolutie over de
journalistieke vrijheden en de rechten van de mens, die in
december 1994 is aangenomen door de vierde Europese ministerconferentie over het beleid inzake massacommunicatie, kan
worden gezegd (vertaling) : "Het journalistiek bedrijf binnen de
verscheidene elektronische en geschreven media wortelt voornamelijk in het grondrecht op vrije meningsuiting zoals dat gewaarborgd is bij art. 10 E.V.R.M. en uitgelegd werd door de rechtspraak
van de Verdragsorganen" (beginsel 2) (5).
3. Andere Europese regels die deze problematiek beheersen,
missen die juridisch bindende kracht hoewel zij in rechte een
zekere waarde hebben die weliswaar, naar gelang van het geval,
sterk verschilt. Aileen in die mate kunnen zij, in aanvullende orde
of als element voor de uitlegging, door de internationale of de
nationale rechter worden toegepast. Zij kunnen bovendien een
leidraad vormen voor de parlementen en regeringen van de Europese staten.
De meeste van die regels zijn tot stand gekomen in het kader
van de Raad van Europa (6) hetzij op parlementair, hetzij op
ministerieel niveau.
De Parlementaire vergadering van de Raad van Europa, als
beraadslagend orgaan, heeft inzake mediabeleid een veertigtal
aanbevelingen en resoluties aangenomen (7). De belangrijkste
daarvan - althans met be trekking tot het voorwerp van deze rede
- zijn de Resolutie 428 (1970) houdende verklaring over de
massacommunicatiemiddelen en de rechten van de mens, de
Aanbeveling 582 (1970) die eveneens betrekking heeft op de
massacommunicatiemiddelen en de rechten van de mens (8), de
Resolutie 1003 (1993) betreffende de journalistieke ethiek en de
Aanbeveling 1215 (1993) die eveneens de journalistieke ethiek
betreft (9).
Zijnerzijds heeft het Ministercomite van de Raad van Europa, als
uitvoerend orgaan van de organisatie, meer dan dertig verklaringen, aanbevelingen, resoluties en bekendmakingen inzake de
media genomen (10). Wat meer bepaald de regeling betreft van de
betrekkingen tussen gerecht en pers, dient onder die teksten vooral
rekening te worden gehouden met de Resolutie 26 (74) over het
recht van antwoord en de toestand van het individu ten opzichte
van de pers (11), met de Aanbeveling nr. R 19 (81) over de toegang
tot de door de overheid verkregen informatie (12), met de Verklaring van 29 april 1982 over de vrijheid van meningsuiting en
informatie (13) en met de Bekendmaking van 21 maart 1994
ingevolge de Aanbeveling 1215 (1993) van de Parlementaire vergadering betreffende de journalistieke ethiek (14).
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Verder werden er, sinds 1986, onder de auspicien van de Raad
van Europa, vier Europese ministerconferenties gehouden over het
beleid inzake massacommunicatie (15). Die hebben op hun beurt
geleid tot meer dan vijftien resoluties, verklaringen of mededelingen (16). De belangrijkste tekst daarvan, wat ons probleem
aangaat, is ongetwijfeld de Resolutie nr. 2 betreffende de journalistieke vrijheden en de rechten van de mens, aangenomen op
verslag van de Oostenrijkse afVaardiging (17), tijdens de vierde
conferentie gehouden te Praag op 7-8 december 1994 (18).

4. Uitgaande van de synthese van die verschillende Europese
regels, zowel die met een juridisch verbindend karakter als de
andere, wil ik drie soorten overwegingen onder uw aandacht
brengen:
- overwegingen omtrent de beginselen die, uitgaande van die
regelgeving, de draagwijdte van de persvrijheid evenals de verantwoordelijkheden en de grenzen van de uitoefening ervan bepalen
(II);

- overwegingen omtrent de toepassing van die beginselen op
enkele aspecten van de problematiek van de betrekkingen tussen
gerecht en pers (III);
- overwegingen betreffende maatregelen die, op grond van die
beginselen, kunnen worden genomen ter bevordering van de
rechtsstaat in de verhoudingen tussen gerecht en pers (IV)

II. BEGINSELEN DIE DE DRAAGWIJDTE VAN DE PERSVRIJHEID EVENALS DE VERANTWOORDELIJKHEDEN EN DE
GRENZEN VAN DE UITOEFENING ERVAN REGELEN

A. Draagwijdte van de persvrijheid
5. Op het vlak van het Europees recht vloeien de regels inzake
de draagwijdte van de persvrijheid hoofdzakelijk voort uit artikel
10.1 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, dat
het recht op vrijheid van meningsuiting waarborgt. Die bepaling
--luidt-als volgt-:-"Een-iederlmeft-recht-op-vrijneia van meningstii~
ting. Dit recht omvat de vrijheid een mening te koesteren en de
vrijheid om inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te
geven, zonder inmenging van overheidswege en ongeacht grenzen.
Dit artikel belet niet, dat Staten radio-omroep-, bioscoop- of
televisie-ondernemingen kunnen onderwerpen aan een systeem
van vergunningen." (19)
De oorsprong van die bepaling ligt in artikel 19 van de Universele Verklaringvan de rechten van de Mens (20). Op nationaal vlak
client zij in verband te worden gebracht met de artikelen 19 en 25
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van de Grondwet (21) en op internationaal vlak, met artikel19 van
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten (22).
Het recht op vrije meningsuiting, zoals het door artikel 10 van
het Verdrag wordt gewaarborgd, moet volgens procureur-generaal
Truche : "pouvoir s'exercer a propos taut des affaires judiciaires,
en ce qu'elles traduisent des phenomenes sociaux dont les citoyens
doivent etre informes, que du fonctionnement de la justice qui ne
saurait s'exercer sans controle public. Mais il s'agit d'un droit a
valeur relative" (23).
Luidens die bepaling van het Verdrag rust de vrijheid van
meningsuiting op twee pijlers : enerzijds de vrijheid een mening te
koesteren en anderzijds de vrijheid om inlichtingen of denkbeelden
te ontvangen of door te geven.
De burgers hebben niet aileen recht op een eigen mening over de
gerechtszaken en over de werking van het gerecht, maar daarenboven heeft de pers het recht hen daarover inlichtingen en denkbeelden door te geven, zelfs als die storend zijn, en hebben de
burgers ten slotte ook het recht van de pers die inlichtingen en
denkbeelden te ontvangen. Net zoals op andere gebieden moet de
pers ook hier, zoals dat heet, zijn onontbeerlijke rol van "waakhond" kunnen spelen.
6. In dezelfde optiek heeft de Resolutie over de journalistieke
vrijheden en de rechten van de mens, die in december 1994 door de
vierde Europese ministerconferentie over het beleid inzake massacommunicatie is genomen, nogmaals beklemtoond dat handhaving
en ontwikkeling van een ware democratie fundamenteel het
bestaan en de instandhouding "van een vrije, onafhankelijke,
pluralistische en verantwoordelijke journalistiek" vereisen,
waarna de Resolutie betoogde dat die vereiste aan de journalistiek
aldus een drievoudige opdracht meegeeft :
"- het individu inlichten over de werkzaamheden van de overheid en van de prive-sector (en dus ook over de werking van de
rechterlijke macht) zodat hij zich een eigen mening kan vormen;
- individuen of groepen de gelegenheid bieden hun meningen
te uiten, zodat die meningen ter kennis kunnen komen van de
openbare en prive-overheid en van de hele samenleving;
- de uitoefening van de verschillende machten (en dus ook van
de rechterlijke macht) aan een voortdurend kritisch onderzoek
onderwerpen." (beginsel 1) (24)

-::I_ ___ ! - - - -
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7. Die overwegingen gelden niet alleen voor de geschreven maar
evenzeer voor de audio-visuele pers (25). Hoewel de Staten, ingevolge de derde zin van artikel 10.1, de organisatie van radioomroep, bioscoop of televisie op hun grondgebied kunnen reglementeren middels een systeem van vergunningen, tach ''blijven die
vergunningen onderworpen aan de vereisten van het tweede lid,
anders, zo doet het Europees Hof opmerken, zou het resultaat
strijdig zijn met het voorwerp en het doel van artikel 10 in zijn
geheel beschouwd" (26).

B. Verantwoordelijkheden
bij de uitoefening van de persvrijheid
8. Artikel10.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens bepaalt uitdrukkelijk dat de vrijheid van meningsuiting, en
dus de persvrijheid, plichten en verantwoordelijkheden inhouden.
Dat betekent dat al wie zich beroept op de journalistieke vrijheid, met name op gerechtelijk gebied, plichten en verantwoordelijkheden te dragen heeft. In dat verband is er overigens geen
verschil tussen de noodzakelijke implicaties van de "gerechtelijke"
journalistiek en de implicaties van de journalistieke praktijk in het
algemeen binnen een democratische samenleving. De Resolutie op
de journalistieke vrijheden en de rechten van de mens, die in
december 1994 door de vierde Europese ministerconferentie over
het beleid inzake massacommunicatie is aangenomen, vermeldt
onder beginsel 7 de volgende implicaties die reeds zijn overgenomen in tal van codes van beroepsethiek (27) :
a) eerbiediging van het recht van het publiek op juiste informatie
over feiten en gebeurtenissen;

b) nieuwsgaring met behulp van loyale middelen;
c) loyale voorstelling van informatie, commentaar en kritiek,
waarbij inzonderheid ongerechtvaardigde aantastingen van het
prive-leven, eerroof en ongegronde beschuldigingen moeten
worden vermeden;
d) rechtzetting van elke gepubliceerde of verspreide informatie,
waarvan--achteraf-blijkt-datzij-in ernstige-mateonjuist was:-·--e) het beroepsgeheim ten aanzien van de informatiebronnen;

f) het niet bevorderen van geweld, haat, onverdraagzaamheid of
discriminatie met name op grand van ras, geslacht, seksuele
geaardheid, taal, godsdienst, politiek of andere opvattingen, nationale of regionale oorsprong of sociale oorsprong.

De kwestie van het beroepsgeheim ten aanzien van de
informatiebronnen zal ik het bestek van deze rede verder
bespreken.
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c.

Begrenzing van de uitoefening van de persvrijheid

9. Alleen in Utopia heerst onbeperkte vrijheid.

In de democratische samenlevingen van onze huidige wereld
hebben de meeste mensenrechten en fundamentele vrijheden een
relatieve waarde, in die zin dat aan hun uitoefening bepaalde
grenzen kunnen worden gesteld (28). Uit wat ik hoar of lees leid ik
af dat het, in tegenstelling tot wat soms werd beweerd (29),
helemaal geen gemeenplaats is te stellen dat zulks inzonderheid
het geval is voor de vrijheid van meningsuiting, en dus, voor de
persvrijheid (30).
De persvrijheid, zoals zij is vastgelegd in artikel 10 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, is een vrijheid met
drie soorten beperkingen. Sommige beperkingen vloeien voort uit
algemene regels van het Verdrag; andere zijn inzonderheid bepaald
bij artikel 10.2 van het Verdrag; nog andere volgen uit het
mogelijke conflict tussen die vrijheid en andere door het Verdrag
gewaarborgde fundamentele rechten (31).
1 o Beperkingen die voortvloeien uit algemene regels
van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens
10. De uitoefening van de persvrijheid kan allereerst worden
beperkt ingevolge algemene bepalingen van het Verdrag (32). Zo.
onder meer op grand van artikel15 dat toelaat dat de Staten, onder
bepaalde voorwaarden, maatregelen nemen die afwijken van hun
verplichtingen ingevolge het Verdrag in tijd van oorlog of in geval
van enig andere algemene noodtoestand, welke het bestaan van
het volk bedreigt (33). Voorts is er artikel16 dat, niettegenstaande
het beginsel van niet-discriminatie, bepaalt dat · beperkingen
kunnen worden opgelegd aan de politieke activiteit van vreemdelingen (34). En ten slotte is er artikel 17 dat met name aan een
groep of een persoon het recht ontzegt enige activiteit aan de dag
te leggen of enige daad te verrichten welke ten doel heeft de
rechten of vrijheden welke in het Verdrag zijn vermeld, te vernietigen of deze rechten en vrijheden meer te beperken dan bij het
Verdrag is bepaald (35). Die algemene beperkingen zijn mijns
inziens van weinig belang met betrekking tot het onderwerp van
mijn rede, en ik zal er dan ook niet verder over uitweiden.
2o Specifieke beperkingen
bepaald bij artikel 10.2 van het Verdrag

11. Artikel10.2 van het Verdrag bepaalt: "Daar de uitoefening
van die vrijheden, (vrijheid een mening te koesteren en vrijheid om
inlichtingen of denkbeelden te ontvangen of door te geven),
plichten en verantwoordelijkheden met zich brengt, kan zij worden
onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties, welke bij de wet worden voorzien, en die in een
democratische samenleving nodig zijn in het belang van 's lands
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veiligheid, territoriale onschendbaarheid of openbare veiligheid, de
bescherming van de open bare orde en het voorkomen van strafbare
feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede zeden, de
bescherming van de goede naam of de rechten van anderen, om de
verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen of om
het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te
waarborgen."
De uitoefening van de vrijheid van meningsuiting - en dus van
de persvrijheid - kan derhalve, in de bij dat artikel bepaalde
gevallen, worden onderworpen aan bepaalde formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of sancties. Inmenging in de uitoefening van
de persvrijheid vormt geen schending van artikel 10 van het
Verdrag als drie voorwaarden zijn vervuld, drie voorwaarden die
door de instellingen te Straatsburg op beperkende wijze werden
uitgelegd:
-

de inmenging moet bij de wet zijn bepaald (36);

- zij moet zijn ingegeven door een of meer oogmerken die
rechtmatig zijn overeenkomstig artikel 10.2 (37);
- zij moet "in een democratische samenleving nodig zijn" om
dat of die oogmerken te bereiken (38).
Die voorwaarden stemmen overeen met diegene die t.a.v. de
journalistieke vrijheden zijn vermeld in beginsel4 van de Resolutie
inzake journalistieke vrijheden en rechten van de mensen, die in
december 1944 door de vierde Europese ministerconferentie over
het beleid van massacommunicatie is aangenomen, zij het dat de
classificatie van die voorwaarden in hogervermelde Resolutie
enigszins verschilt (39).

a) Het bestaan van een wet die inmenging mogelijk rhaakt :
12. Eerste voorwaarde is dus dat inmenging bij de wet moet zijn
bepaald. Op te merken valt dat de term wet hier een autonome
betekenis heeft en dus los staat van zijn betekenis in de nationale
rechtsstelsels, en dat, volgens de interpretatie van het Europees
Hof,_die_term.zoweLhet-geschreven- als het niet- geschreven -recht
omvat.
De uitdrukking ''bepaald bij wet" houdt een dubbele voorwaarde
in : "toegankelijkheid" en "voorzienbaarheid". De wet moet, enerzijds, voldoende toegankelijk zijn, in die zin dat "de burger, onder
de omstandigheden van een zaak, voldoende moet zijn ingelicht"
over de rechtsregels die op een bepaald geval van toepassing zijn.
Anderzijds dient de norm "voldoende precies te zijn, zodat de
burger zijn gedrag daarnaar kan richten", in die zin dat ''hij,
eventueel met de hulp van onderlegde raadslieden, in redelijke
mate, gelet op de omstandigheden van de zaak, de mogelijke
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gevolgen van een bepaalde handeling moet kunnen voorzien,
zonder dat die gevolgen met volstrekte zekerheid moeten kunnen
worden voorzien" (40).
b) De rechtmatigheid van het oogmerk of de oogmerken van de
inmenging, gelet op artikel10.2 van het Verdrag:
13. De tweede vereiste is dat de inmenging moet uitgaan van een
of meer bedoelingen die rechtmatig zijn ten opzichte van artikel
10.2, te weten 's lands veiligheid, de territoriale onschendbaarheid,
de openbare veiligheid, de bescherming van de openbare orde, het
voorkomen van strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid
of de goede zeden, de bescherming van de goede naam of de rechten
van anderen, het voorkomen van de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen of het waarborgen van het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht.
14. Een van de rechtmatige oogmerken, die inmenging in de
persvrijheid kunnen rechtvaardigen, is dus het waarborgen van
het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht (41).
De uitdrukking ''het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht" heeft opnieuw een autonome betekenis die los staat
van de betekenis van die woorden in de nationale rechtsstelsels.
Zij moet hier worden begrepen "in de zin van het Verdrag",
rekening houdend "met de centrale plaats die in deze wordt
ingenomen door artikel6 (van het Verdrag), dat het grondbeginsel
van de voorrang van het recht vastlegt" (42).
De bewoordingen "rechterlijke macht" dekken hier ''het gerechtsapparaat of de gerechtelijke sector van de staatsmacht zowel als
de rechters in hun o:fficiele hoedanigheid" (43). De uitdrukking
"gezag van de rechterlijke macht" stemt inzonderheid overeen met
de opvatting "dat de rechtbanken de aangewezen organen zijn om
de juridische rechten en verplichtingen te beoordelen en uitspraak
te doen over de desbetreffende geschillen, dat het publiek ze als
dusdanig beschouwt en dat het eerbied en vertrouwen heeft in het
gerecht omdat het beseft dat het die taak aankan" (44). De termen
"onpartijdigheid van de rechterlijke macht" moeten worden uitgelegd aan de hand van artikel6.1 van het Verdrag, dat, in het kader
van het recht op een eerlijk proces, het recht op een onpartijdige
rechterlijke instantie waarborgt (45).
De bescherming van het gezag en van de onpartijdigheid van de
rechterlijke macht omvat onder meer de bescherming van "de
rechten die personen genieten in hun hoedanigheid van pleiters,
d.w.z. bescherming van de personen die bij het gerechtelijk bedrijf
zijn betrokken" want ''het gezag daarvan kan alleen worden
verzekerd als eenieder die era an deelneemt of ervan ge bruikt
maakt, wordt beschermd" (46).
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Inmenging in de vrijheid van meningsuiting om de reputatie van
een bepaalde rechter te beschermen, heeft rechtstreeks te maken
met de zorg om andermans reputatie te beschermen en onrechtstreeks met de wil om het gezag van de rechterlijke macht te
vrijwaren (47).
Uit de rechtspraak van het Europees Hofblijkt overigens dat het
oogmerk om het gezag van de rechterlijke macht te vrijwaren ook
inhoudt- en het dus volkomen rechtvaardig is t.o.v. art. 10.2 van
het Verdrag- dat er voor gezorgd wordt die macht te beschermen
tegen persberichten :
- die over een litigieuze kwestie die aan een gerecht is voorgelegd, ''bij voorbaat" een oordeel vellen zonder eerbied voor de
wettelijke rechtsmiddelen of met inmenging in de rechtsbedeling
(48);
- die een partij in het geschil kunnen blootstellen aan een
openbaar onderzoek dat nadelig is voor haar stelling, zodat al de
pleiters ervan afgehouden worden zich tot de rechtbank te wenden
(49);
- die zich bij voorbaat uitspreken over de geschilpunten
derwijze dat druk wordt uitgeoefend op een partij die daardoor
schade kan lijden (50);
- die bij voorbaat oordelen over het geschil en aldus een reactie
van de partijen kunnen uitlokken, zodat het gevaar ontstaat dater
"een proces in de pers" wordt gevoerd, wat onverenigbaar is met
een goede rechtsbedeling (51);
- die het onderzoeksgeheim aantasten en aldus de goede gang
van het onderzoek belemmeren (52).
c) De noodzaak van inmenging om het (de) rechtmatige oogmerk(en) te bereiken :
15. De derde vereiste is dat inmenging "nodig moet zijn in een
democratische samenleving" om het (de) volgens artikel 10.2
rechtmatige oogmerk(en) te bereiken.
De rechtspraak van het Europees Hofin deze is opgebouwd rand
vier krachtlijnen (53) die voor alle materies gelden, en dus ook als
het gaat om de uitoefening van de vrije meningsuiting met be trekking tot gerechtszaken of tot de werking van het gerecht.
16. De eerste krachtlijn is dat "de vrijheid van meningsuiting een
van de wezenlijke grondslagen van een democratische samenleving
uitmaakt" en dat zij, "onder voorbehoud van§ 2 van artikellO, niet
alleen geldt t.a.v. inlichtingen ofmeningen (54) die gunstigworden
onthaald of waarvan men oordeelt dat zij onschadelijk of nietszeggend zijn, maar ook t.a.v. die welke de Staat of een bepaald gedeelte
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van de bevolking storen, stuiten ofverontrusten: dat is de tol van
· het pluralisme, de tolerantie en de ruimdenkendheid die de hoekstenen van een democratische samenleving zijn" (55). Daaruit
volgt dat de vrijheid van meningsuiting, zoals zij in artikel 10 van
het Verdrag is vastgelegd, weliswaar uitzonderingen kent, maar
dat die strikt moeten worden uitgelegd en dat de noodzaak van
beperking van die vrijheid op overtuigende wijze moet worden
aangetoond (56).
17. De tweede krachtlijn is dat de eerste van bijzonder belang is
voor de pers, zowel voor de geschreven als voor de audio-visuele
pers (57). De pers speelt immers een vooraanstaande rol in een
Rechtsstaat (58). Mag zij de grenzen niet overschrijden die zijn
vastgelegd ter bescherming van de in artikel 10.2 opgesomde
waarden, het is haar taak, met eerbiediging van haar plichten en
verantwoordelijkheden, informatie en meningen (59) inzake politieke kwesties en andere items van algemeen belang te
verspreiden. "De opdracht van de pers om informatie te
verspreiden gaat gepaard met het recht op informatie· van het
publiek. Anders kan de pers zijn onontbeerlijke rol van 'waakhond'
niet vervullen" (60).
18. De derde krachtlijn is dat het woord "nodig", in de zin van
artikel 10.2 van het Verdrag, het bestaan impliceert van "een
dwingende maatschappelijke nood" en dus niet ~ynoniem is met
"onontbeerlijk", "toelaatbaar", "normaal", "nuttig", "redelijk" of
"opportuun" (61). Aangezien het in de eerste plaats de taak is van
ieder der Verdragsluitende Staten te waken over het genot van de
daarin vastgelegde rechten en vrijheden, "bepaalt artikel 10.2 dat
zij over een beoordelingsvrijheid beschikken", die ''het zowel
verleent aan de nationale wetgever als aan de organen, met name
de gerechtelijke, die de vigerende teksten moeten uitleggen en
toepassen" (62). De beoordelingsbevoegdheid van de verdragsluitende Staten is echter niet onbeperkt, nu het Europees Hof
bevoegd is om in laatste aanleg een eindarrest te vellen dat
uitspraak doet over de vraag of inmenging in de vrijheid van
meningsuiting verenigbaar is met die vrijheid zoals die gewaarborgd is bij artikel 10. "De nationale beoordelingsvrijheid gaat
aldus gepaard met Europees toezicht." (63) Volgens het Europees
Hofverschilt de omvang van de nationale beoordelingsbevoegdheid
naar gelang van de verschillende in artikel 10.2 opgesomde
oogmerken. Aldus heeft die bevoegdheid een andere draagwijdte
naargelang de inmenging strekt tot vrijwaring van het gezag en de
onpartijdigheid van de rechterlijke macht dan wel tot bescherming
van de zedelijkheid (64).
19. De vierde krachtlijn is dat het Hof, wanneer het zijn controle
uitoefent "niet tot taak heeft zich in de plaats te stellen van de
bevoegde nationale gerechten", maar "de beslissingen van de
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rechtbanken in de uitoefening van hun beoordelingsbevoegdheid te
toetsen aan artikel10" (65). De bedoeling van die toetsing bestaat
er niet innate gaan of de verdragsluitende Staat zijn beoordelingsbevoegdheid te goeder trouw, zorgvuldig en redelijkerwijze heeft
toegepast. Ook wanneer hij die bevoegdheid derwijze heeft aangewend, blijft de Staat onderworpen aan het toezicht van het Hof op
de verenigbaarheid van zijn handelingen met de verplichtingen die
voor hem uit artikel 10 van het Verdrag voortvloeien (66). Dat
toezicht heeft zowel betrekking op de basiswet als op de
toepassingsbeslissing (67). Om uit te maken of inmenging in de
uitoefening van de vrijheid van meningsuiting in een democratische samenleving nodig is om een ofmeer legitieme doeleinden van
artikel10.2 van het Verdrag te bereiken, gaat het Europees Hof, in
het licht van de zaak in haar geheel, na (68) of die inmenging
beantwoordt aan een "dwingende maatschappelijke nood", ofzij "in
verhouding is met het nagestreefde legitieme doel" (69) en ten
slotte of de redenen van de nationale overheid om de inmenging te
rechtvaardigen "ter zake dienend en voldoende zijn", t.a.v. de
voormelde bepaling (70).

3° Beperkingen als gevolg van een mogelijk conflict
met andere fundamentele rechten
20. Conflicten kunnen ontstaan tussen het recht op persvrijheid
en andere fundamentele rechten, inzonderheid bepaalde door het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde
fundamentele rechten, zoals het krachtens artikel 6.1 van het
Verdrag gewaarborgde recht op een eerlijke behandeling van zijn
zaak, het in artikel 6.2 neergelegde recht van een ieder die wordt
vervolgd, om voor onschuldig te worden gehouden en het op artikel a gegronde recht van een ieder op eerbiediging van zijn priveleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling.
"De journalistiek, aldus het beginsel 7 van de Resolutie op de
journalistieke vrijheden en de rechten van de mens, die in
december 1994, door de vierde Europese ministerconferentie over
het beleid inzake massacommunicatie werd goedgekeurd, moet
worden beoefend ten dienste van de vrijheid van meningsuiting,
welke vrijheid-het reeht omvat om inlichtingen -te ontvangen- en
door te geven, alsmede met inachtneming van de andere rechten,
fundamentele vrijheden en belangen, waarvan sprake is in het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens".
Als men zegt dat de journ~listiek moet worden beoefend ten
dienste van de vrijheid van meningsuiting, met inachtneming van
de andere rechten en vrijheden uit het Europees Verdrag, betekent
zulks dat wanneer de persvrijheid in conflict komt met die andere
rechten en vrijheden, er moet worden gezocht naar een aanvaardbaar evenwicht tussen die vrijheid en die andere rechten en
vrijheden.
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''De fundamentele rechten", aldus het verslag van de Oostenrijkse delegatie op grand waarvan voormelde resolutie is aangenomen, "zijn niet volgens een hierarchische rangorde georganiseerd; derhalve wordt aangenomen dat tussen de verschillende
rechten een evenwicht moet worden gezocht (... ). Zowel gisteren als
heden, streeft de nationale regelgeving in de Europese Staten,
inzonderheid wat betreft de wetten inzake de pers en het Strafwetboek, naar een aanvaardbaar evenwicht tussen twee fundamentele
doeleinden van rechtsbescherming : enerzijds, moeten de media
worden beschermd als instrumenten van het recht van de mens op
informatie en op meningsuiting en als hulpmiddel bij de vorming
van de publieke opinie in de democratische samenleving; anderzijds, moet de mens worden gevrijwaard tegen een onwettige
verslaggeving, tegen inmenging in zijn prive- en persoonlijk leven
en, ingeval hij voor het gerecht wordt vervolgd, tegen pogingen van
de media om het vermoeden van onschuld te ondermijnen (artikel
6 Europees Verdrag Rechten van de Mens)." (71)
Ook de Parlementaire vergadering (72) en het Ministercomite
(73) van de Raad van Europa hebben herhaaldelijk in hun resoluties of aanbevelingen bevestigd dat de journalist ertoe gehouden is
van de persvrijheid gebruik te maken met inachtneming van de
andere bij het Verdrag gevrijwaarde rechten en vrijheden.
21. Zoals verschillende resoluties en aanbevelingen van de
Parlementaire vergadering van de Raad van Europa erop gewezen
hebben, dient de pers onder de fundamentele rechten die zij in acht
moet nemen, vooral rekening te houden met het bij artikel 6 van
het Verdrag (7 4) beschermde recht op een eerlijke behandeling van
zijn rechtszaak, waarvan het recht op een vermoeden van onschuld
een van de belangrijkste bestanddelen is (75). Met betrekking tot
het recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak, is de hoofdgedachte waarop de Europese regelgeving is gesteund dat moet
vermeden worden dat iemand door de publieke opinie wordt
veroordeeld voordat hij is berecht. De gevolgen van die hoofdgedachte voor de pers worden omstandig uiteengezet in het reeds
aangehaalde Oostenrijks verslag dat ten grondslag ligt aan de
resolutie over de journalistieke vrijheden en de rechten van de
mens, die in december 1994 is goedgekeurd door de vierde Europese ministerconferentie over het beleid inzake massacommunicatie (76).
22. Trouwens, reeds lang v66r de evenvermelde resolutie (77),
hadden verschillende resoluties en aanbevelingen van de Parlementaire vergadering (78) en van het Ministercomite (79) van de
Raad van Europa, gewezen op de dwingende verplichting van de
persorganen rekening te houden met het recht van eenieder op
eerbiediging van zijn prive-leven, waarvan de bescherming te
vinden is in artikel 8 van het Verdrag, op grand dat dit recht een
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ieder moet beschermen niet alleen tegen de inmenging van de overheid, maar ook tegen die van particulieren en prive-instellingen,
met inbegrip van de massacommunicatiemiddelen.
23. Ret virtueel conflict tussen artikel10 van het Verdrag en de
bepalingen van het Verdrag die andere rechten en vrijheden
waarborgen dan het recht op vrije meningsuiting, moet worden
onderscheiden van het geval waarin de Staat zich beroept op de
beperkende clausule van artikel 10.2. Zoals professor Rigaux zeer
terecht schrijft, '1oin de devoir justifier la derogation a une liberte
garantie par le traite, la mesure etatique trouve sa justification
dans le devoir de donner execution a une autre disposition ayant le
meme rang que !'article avec lequel elle entre en conflit. La legitimite de l'action de l'Etat a pour source le traite lui-meme, sa
necessite ne s'apprecie pas par rapport aux criteres d'une societe
democratique, mais face a la contradiction logique de deux dispositions antinomiques du meme instrument international. Au lieu
du principe de proportionnalite, il faudra appliquer la methode de
ponderation des interets (. .. ) afin de verifier si un juste point
d'equilibre a ete atteint entre les deux libertes en conflit" (80). "On
n'est plus alors", schrijft professor Ergec, in dezelfde zin, "en
presence d'une liberte et de ses exceptions de stricte interpretation,
mais bien d'une dialectique interpretative qui doit tendre a la
conciliation des libertes" (81).
Zo bij voorbeeld, wanneer het gaat om een zaak waarin tussen
artikel 10 en artikel 6.2 van het Verdrag betre:lfende het
vermoeden van onschuld een virtueel conflict is ontstaan inzake de
door de overheid aan de pers verstrekte informatie over lopende
strafonderzoeken, brengt het Europees Hof de regels van die beide
bepalingen met elkaar in overeenstemming, middels de overweging - in een arrest van 10 februari 1995 dat ik later zal
bespreken - dat nu de vrijheid van meningsuiting zowel de vrijheid om informatie te verkrijgen als de vrijheid om informaties
mede te delen omvat, "artikel6.2 de overheid niet kan beletten het
publiek in te lichten over lopende strafonderzoeken, maar vereist
dat de overheid zulks doet met al de discretie en omzichtigheid die
nodig_zijn om het vermoeden van onschuld te eerbiedigen"(82).
24. Vastgesteld moet worden dat de rechtspraak van de instellingen in Straatsburg, althans tot op heden, betrekkelijk weinig
duidelijkheid geven omtrent de beperkingen van die derde categorie. De reden ervan is dat v66r die instellingen, alleen Verdragsluitende Staten kunnen worden aangesproken, zodat elk verzoekschrift dat wegens schending van het Verdrag gericht is tegen een
particulier of een groep particulieren, zoals bij voorbeeld de private
persorganen, niet ontvankelijk is (83). Vereist is dus dat het feit
van de aangevoerde schending verband houdt met de bevoegdheid
van de betrokken Staat : de litigieuze handeling of het litigieuze
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verzuim moet behoren tot de rechtstreekse of onrechtstreekse
verantwoordelijkheid van een overheid van die Staat. Een verdragsluitende Staat kan voor de Commissie of het Europees Hof voor
de rechten van de mens onrechtstreeks verantwoordelijk worden
verklaard, bij voorbeeld wanneer bepaalde van zijn overheidslichamen er niet voor zorgen dat de beschermde rechten effectief
worden geeerbiedigd (84), of zijn wetgeving toestaat dat particulieren handelingen of nalatigheden plegen die niet te verenigen
zijn met het Verdrag (85). Schending door een journalist of door
een prive-persorgaan van zodanige fundamentele rechten, zoals
het recht op een eerlijk proces, het recht van de vervolgde op het
vermoeden van onschuld ofhet recht op eerbiediging van het priveleven ontkomt dus niet noodzakelijk aan een sanctie op Europees
vlak. (86)

III. TOEPASSING VAN DIE BEGINSELEN OP ENKELE
ASPECTEN VAN DE PROBLEMATIEK VAN DE BETREKKlNGEN TUSSEN GERECHT EN PERS
25. Die Europese beginselen, die de draagwijdte van de persvrijheid alsook de verantwoordelijkheden en grenzen van de uitoefening ervan regelen, beheersen de hele problematiek van de betrekkingen tussen gerecht en pers.
In zijn arrest Sunday Times nr. 1 van 26 april 1979 verklaarde
het Europees Hof : "Zij zijn toepasselijk op het domein der
rechtsbedeling, dewelke ten dienste staat van de hele gemeenschap
en de samenwerking vereist van een verlicht publiek. Men is het
er doorgaans over eens dat rechtbanken niet in het luchtledige
kunnen werken. Zij zijn bevoegd om geschillen op te lossen, maar
dat betekent niet dat elke voorafgaande discussie over die
geschillen, in gespecialiseerde tijdschriften, in de pers of onder het
brede publiek, uitgesloten is. Bovendien staat het aan de media,
hoewel zij de voor een goede rechtsbedeling bepaalde grenzen niet
mogen overschrijden, informatie en opinies mede te delen over de
bij de rechtbanken aanhangige zaken, net zoals over kwesties uit
andere sectoren van openbaar belang. Hun opdracht, die erin
bestaat informatie te verschaffen, hangt samen met het recht van
het publiek die informatie te ontvangen" (87). Ret arrest van het
Hof van 26 april 1995, in zake Prager en Oberschlick, zegt, in
dezelfde zin, dat onder de onderwerpen van algemeen belang
waarover de pers inlichtingen en opinies moet verspreiden, "ongetwijfeld begrepen zijn die welke de werking van het gerecht
betreffen, nu het gerecht een instelling is die voor iedere
democratische samenleving van wezenlijk belang is. De pers is
immers een van de middelen waarover de politieke leiders en
de publieke opinie beschikken om zich ervan te vergewissen dat
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de rechters hun hoge verantwoordelijkheden uitoefenen, overeenkomstig het wezenlijk doel van de hun toevertrouwde opdracht"
(88).

26. De tijd ontbreekt om de toepassing van die beginselen op alle
aspecten van de onderhavige problematiek te onderzoeken; ik zal
mij dus beperken tot hun toepassing op drie van die aspecten die
mijns insziens het meest van actueel belang zijn, te weten :
- de persvrijheid en het geheim van het opsporingsonderzoek
en van het gerechtelijk onderzoek (A);
- de persvrijheid en het vertrouwelijk karakter van de
informatiebronnen van de journalisten (B);
- de persvrijheid en de kritiek op de rechterlijke macht en haar
magistraten (C).

A De persvrijheid
en het geheim van het opsporingsonderzoek
en van het gerechtelijk onderzoek

27. Op Europees vlak, worden de beperkingen van de vrije
meningsuiting, die voortvloeien uit het geheim van het opsporingsonderzoek en van het gerechtelijk onderzoek, over het algemeen
gegrond op artikel10.2 van het Europees Verdrag voor de rechten
van de mens. Dat artikel bepaalt dat de uitoefening van die vrijheid aan beperkingen kan worden onderworpen wanneer die bij de
wet zijn voorzien en in een democratische samenleving nodig zijn
om de verspreiding van vertrouwelijke mededelingen te voorkomen
of om het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te
waarborgen. In zoverre dat geheim bedoeld is om aan de opsporing
van de waarheid een onontbeerlijke doeltre:ffendheid te verlenen,
wordt het overigens geschraagd door artikel 10.2 van het Verdrag
dat immers toelaat de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting te beperken mits die beperkingen bij de wet zijn voorzien en
in een democratische samenleving nodig zijn in het belang van de
openbare veiligheid en de bescherming van de orde, waaronder ook
de bestra:ffing van strafrechtelijke misdrijven inbegrepen (89). In
zoverre dat --geheim de rechten van personen bedoelt te
beschermen, vindt het eveneens steun allereerst in artikel 6.2 dat
bepaalt dat een ieder, die wegens een strafbaar feit wordt vervolgd
voor onschuldig wordt gehouden totdat zijn schuld volgens de wet
bewezen wordt, vervolgens in artikel 8 dat zegt dat een ieder recht
heeft op eerbiediging van zijn prive-leven en zijn gezinsleven, en
ten slotte in artikel 10.2, op grond waarvan de vrijheid van
meningsuiting aan beperkingen kan worden onderworpen als die
bij de wet zijn voorzien en in een democratische samenleving nodig
zijn voor de bescherming van de goede naam of de rechten van
anderen (90).
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De heer Pierre Mehaignerie, "garde des sceaux" in de vorige
Franse regering, schreef in maart laatstleden : "je pense que le
secret de !'instruction ne peut etre le meme pour l'homme public et
pour le simple citoyen" en "c'est d'ailleurs ce que la Cour europeenne des droits de l'homme a eu !'occasion de juger" (91). Voor
zover ik weet is een dergelijke stelling in geen enkel arrest van het
Europees Hof te vinden. Uit het feit dat de persvrijheid voor de
publieke opinie een van de beste middelen oplevert om de opinies
en houdingen van de bewindslieden te kennen en te beoordelen en
dat, meer algemeen, een vrij politiek debat de essentie vormt van
het begrip democratische samenleving dat het hele Verdrag
beheerst, heeft het Hof gewoon afgeleid : "de grenzen van de
aanvaardbare kritiek zijn ruimer ten aanzien van een politicus,
wanneer die als dusdanig wordt geviseerd, dan ten aanzien van
een gewone burger : de eerste stelt zich onvermijdelijk en wetens
bloot aan een nauwlettend toezicht van journalisten en van het
brede publiek op zijn doen en laten; hij moet bijgevolg een grotere
omzichtigheid aan de dag leggen". Ongetwijfeld kan ook een
politicus aanspraak maken op de regel van artikel 10.2 die de
bescherming waarborgt van de goede naam van anderen, dat wil
zeggen van een ieder, zelfs als die buiten het kader van zijn priveleven optreedt, maar voor het Hof"dienen in dat geval de imperatieven van die bescherming te worden afgewogen tegen de
belangen van een vrije politieke discussie" (92).
De vragen die, met betrekking tot de bepalingen van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, rijzen in verband met
de nieuwsgaring en nieuwsmededeling over een strafonderzoek,
zijn van tweeerlei aard. Er dient immers een onderscheid te
worden gemaakt tussen, enerzijds, de rechten en verplichtingen
van de overheidsorganen en, anderzijds, de rechten en verplichtingen van particulieren en inzonderheid van de privepersorganen.

1 o Rechten en verplichtingen van de overheidsorgane'!
28. De meeste verzoekschriften die werden ingediend bij de
Europese Commissie voor de rechten van de mens door personen
die erover kloegen dat de overheid aan de pers inlichtingen had
doorgespeeld over '/een lopend vooronderzoek of onderzoek,
beriepen zich op schending van artikel 6.2 van het Verdrag inzake
het vermoeden van onschuld van de beklaagde.
29. Verscheidene in het geding gebrachte Staten hebben, zowel
voor de Commissie als voor het Hof, betwist dat die bepaling op de
aangeklaagde feiten toepasselijk zou zijn. Zij voerden daarbij
hoofdzakelijk aan dat artikel 6.2 niet gold voor andere overheidsorganen dan de rechter die uitspraak moet doen over de gegrondheid van de beschuldiging.
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Tot 1978 bleef de desbetreffende rechtspraak van de Commissie
enigszins aarzelend.
In haar beslissing van 8 juli 1978, in zake leden van de Baadergroep tegen de Bondsrepubliek Duitsland, was zij die stelling nog
toegedaan (93).
Drie maanden later, op 3 oktober 1978, volgde evenwel een
radicale ommezwaai met de beslissing over de ontvankelijkheid
van een verzoekschrift in zake Petra Krause tegen Zwitserland, die
met name vermeldt : (94) "Artikel 6.2 van het Verdrag, dat het
beginsel van vermoeden van onschuld huldigt, levert zeker in de
eerste plaats een waarborg van processuele aard op die voor iedere
strafprocedure geldt. De Commissie is evenwel van oordeel dat zijn
draagwijdte ruimer is. Het grondbeginsel dat bij dat artikel wordt
vastgelegd, verleent aan iedere persoon de waarborg dat de vertegenwoordigers van de Staat hem niet kunnen behandelen als
iemand die schuldig is aan een misdrijf, zolang een bevoegde
rechtbank die schuld niet overeenkomstig de wet heeft vastgesteld.
Artikel6.2 kan dus geschonden zijn als magistraten verklaren dat
een persoon schuldig is zonder dat een rechtbank aldus heeft
beslist."
Sedertdien hebben talrijke beslissingen van de Commissie in
substantie bevestigd dat het vermoeden van onschuld, zoals het in
artikel 6.2 van het Verdrag is neergelegd, niet beperkt is tot een
processuele waarborg, maar inhoudt dat geen overheid mag
verklaren dat iemand schuldig is aan een misdrijf vooraleer die
schuld wettelijk door een rechtbank is vastgesteld (95).
Die zienswijze kwam onlangs voor het Europees Hof opnieuw in
het geding in de zaak Allenet de Ribemont tegen Frankrijk waarin
het arrest van 10 februari 1995 (96) is gewezen, dat ik verder zal
bespreken. In dat arrest besliste het Hof, met bevestiging van de
recente rechtspraak van de Commissie, dat "niet aileen de rechter
of een rechtbank maar ook andere overheden het vermoeden van
onschuld kunnen miskennen" (97) (98).
30. De Commissie is, althans tot 1993, doorgaans zeer terughoudend gebleven om verzoekschriften aan te nemen waarin werd
aangevoerd dat inlichtingen van de overheid over lopende vooronderzoeken of onderzoeken het recht van de beklaagde op het
vermoeden van onschuld zouden hebben miskend.
De eerste beslissing van de Commissie over die stelling dateert
blijkbaar van 1967 en betreft de ontvankelijkheid van een verzoekschrift tegen Oostenrijk (99). De verzoeker, die wegens oplichting
was veroordeeld, bekloeg zich inzonderheid over het feit dat een
politiecommissaris hem bij de pers als een oplichter had afgeschil-
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derd, vooraleer zijn schuld wettelijk was bewezen, waarbij de
gewraakte uitlatingen in een Weens dagblad waren verschenen. De
Commissie besliste dat de grief duidelijk ongegrond was : "Ret is
denkbaar- zo vermeldde de beslissing- dat in bepaalde omstandigheden, de inlichtingen die ambtenaren aan de pers doorgeven
alvorens de beklaagde is veroordeeld, de bepalingen kunnen
schenden van artikel 6.2, dat zegt dat 'een ieder, die wegens een
strafbaar feit wordt vervolgd voor onschuldig wordt gehouden
totdat zijn schuld volgens de wet bewezen wordt'." De Commissie
oordeelde evenwel dat, in dit geval, "verzoeker niet had aangetoond
(. .. ) dat zijn beweringen gegrond waren" en "dat uit het onderzoek
van het dossier zelfs niet ambtshalve kon worden afgeleid dat er
een schijn hestand van schending van de rechten en vrijheden die
in het Verdrag en inzonderheid in artikel 6.2 zijn omschreven."
De Commissie heeft vanaf 1978, met haar beslissing van
3 oktober over de ontvankelijkheid van het verzoekschrift in zake
Petra Krause tegen Zwitserland, de beginselen van haar desbetreffende rechtspraak ontwikkeld (100). In 1976 werd een toestel van
Air France naar Entebbe afgeleid. De vliegtuigkapers eisten de
vrijlating van verschillende gevangenen onder wie Petra Krause,
de eiseres, die in Zwitserland was opgesloten en die van verscheidene misdrijven werd verdacht. N aar aanleiding daarvan stand de
Zwitserse "conseiller federal de justice et police" (minister van
Justitie) aan de Zwitserse televisie een interview toe. Petra Krause
voerde voor de Commissie aan dat inzonderheid artikel 6.2 was
geschonden doordat de "conseiller federal" in dat vraaggesprek
publiekelijk had verklaard dat zij misdrijven had gepleegd, terwijl
haar schuld nog niet was bewezen. In haar beslissing stelt de
Commissie allereerst dat, zoals reeds werd gezegd, het beginsel
van het vermoeden van onschuld niet aileen een waarborg van
processuele aard is, die geldt voor de rechter die uitspraak doet
over de gegrondheid van een strafrechtelijke beschuldiging, maar
dat dit beginsel bovendien aan een ieder de waarborg verleent dat
de vertegenwoordigers van de Staat hem niet kunnen behandelen
als iemand die schuldig is aan een misdrijf, zolang zijn schuld niet
volgens de wet is bewezen. Betekent zulks dat de overheid de
lopende strafrechtelijke onderzoeken niet mag bekendmaken?
Vanzelfsprekend niet, zegt de Commissie. Volgens de Commissie
"schendt de overheid artikel 6.2 niet, door te verklaren dat er
vermoedens bestaan (101), dat bepaalde personen werden aangehouden, dat zij bekentenissen hebben afgelegd, enz. Ret is daarentegen uitgesloten dat iemand form eel schuldig wordt verklaard."
In onderhavig geval oordeelde de Commissie dat de verklaring van
de "conseiller federal" weliswaar ietwat ongelukkig was, maar dat
zij, gelet op de omstandigheden van de zaak, diende te worden
begrepen als een informatie van de regering over de vermoedens
die op verzoekster rustten en over het aanstaande proces en dat
dus artikel 6.2 niet werd geschonden (102).
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Dezelfde principiele overwegingen vindt men, op enkele nuances
na, in verschillende latere beslissingen van de Commissie. Al die
beslissingen verklaren soortgelijke verzoekschriften niet-ontvankelijk omdat zij klaarblijkelijk niet gegrond zijn. Hierbij kan
worden verwezen naar :
- een beslissing van 6 oktober 1981 over de ontvankelijkheid
van een verzoekschrift tegen Qostenrijk (103) : de reden tot
verwerping was dat sommige bewoordingen van het perscommunique, afzonderlijk genomen, weliswaar dicht in de buurt van een
· verklaring van schuld kwamen, maar dat de tekst in zijn geheel
niet de bewering inhield dat verzoekster schuldig was;
- een beslissing van 17 december 1981 over de ontvankelijkheid van een verzoekschrift tegen Nederland (104) :de beslissing
beklemtoonde dat de overheid bij openbare verklaringen over
zaken in onderzoek omzichtig te werk moet gaan. "De overheid zo stelt de beslissing - inzonderheid de overheid die belast is met
strafonderzoek en stra:fprocedure, moet zeer omzichtig optreden bij
openbare verklaringen over zaken die in onderzoek zijn en over
personen tegen wie het onderzoek loopt, om te vermijden dat die
verklaringen door het publiek verkeerd worden uitgelegd en twijfel
doen ontstaan nopens de onschuld van de verdachte, nog voor over
hem is geoordeeld." Het verzoekschrift werd afgewezen zowel
wegens de bewoordingen van de betwiste verklaringen als wegens
hun context;
- een beslissing van 7 oktober 1985 over de ontvankelijkheid
van een verzoekschrift tegen Oostenrijk (105) : de beslissing
oordeelde dat rekening moet worden gehouden met de specifieke
omstandigheden van de zaak en dat de in het geding zijnde
belangen moeten worden afgewogen, te weten het rechtmatig
belang van publiek en pers op informatie, enerzijds, en het belang
van de verdachte bij de vrijwaring van het vermoeden van
onschuld, anderzijds. De verwerping van het verzoekschrift was
hoofdzakelijk gegrond op de overweging dat de tekst van de
verklaring, in zijn geheel, niet deed uitschijnen dat de verzoekers
schuldig waren;
- een beslissing vim 15 juli 1986 over de ontvankelijkheid van
een verzoekschrift van de echtgenoten Bricmont tegen Belgie
(106) : Het verzoekschrift, in zoverre het de schending aanvoerde
van artikel 6.2, werd afgewezen op grand dat de informatie, zelfs
al was zij bewezen, quod non, niet het vermoeden kon wekken dat
de verzoekers schuldig waren. Het verzoekschrift werd eveneens
afgewezen in zoverre de schending van artikel 6.1 (recht op een
eerlijk proces) werd aangevoerd (107).
31. Pas in 1993 verklaarde de Commissie voor het eerst een
verzoekschrift ontvankelijk waarin schending van het recht op het
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vermoeden van onschuld wordt aangevoerd naar aanleiding van
door de overheid verspreide informatie over een lopend onderzoek.
Die beslissing van 8 februari 1993 betrof de zaak Allenet de Ribemont t. Frankrijk, waarin de Commissie op 12 oktober 1993 een
verslag heeft opgesteld met het advies dat inzonderheid artikel 6.2
van het Verdrag was geschonden, en waarin het Hof op 10 februari
1995 een arrest heeft gewezen dat besliste dat de Franse Staat met
name die bepaling had geschonden (108).
In december 1976 werd volksvertegenwoordiger en oud minister
Jean de Broglie voor verzoekers woning vermoord. Op 29 december 1976, drie dagen na de moord, hield minister van Binnenlandse
Zaken Poniatowski, bijgestaan door twee hoge politiefunctionarissen, een persconferentie. Oorspronkelijk zou daarbij het meerjarenplan voor de uitrusting van de politie worden besproken,
maar in de loop van die persconferentie werd de pas aangehouden
verzoeker als een van de opdrachtgevers van de moord aangewezen. Verzoeker werd, de maand daarop, als medeplichtige aan
opzettelijke doding in beschuldiging gesteld, en de volgende maand
in hechtenis genomen. Enkele maanden later werd hij vrijgelaten
en drie jaar later werd beslist hem buiten vervolging te stellen. In
zijn verzoekschrift voor de Commissie bekloeg. de heer Allenet de
Ribemont zich met name over het feit dat de uitlatingen van de
minister van Binnenlandse Zaken en van de beide politiefunctionarissen zijn recht op het vermoeden van onschuld hadden aangetast, en bijgevolg artikel 6.2 van het Verdrag hadden geschonden.
Uit het feit dat de vrijheid van meningsuiting, die in artikel10
van het Verdrag is vastgelegd, de vrijheid omvat inlichtingen te
ontvangen of door te geven, leidt het arrest van het Hof af dat
"artikel 6.2 niet kan beletten dat de overheid het publiek inlicht
over lopende strafonderzoeken; het vereist echter dat zij daarbij
discretie en terughoudendheid aan de dag legt, als vereist voor de
eerbiediging van het vermoeden van onschuld" (109).
Het Hof oordeelde ter zake dat verzoeker ten tijde van de litigieuze verklaringen wel degelijk een vervolgde (110) was, en stelde
vervolgens vast dat sommige van de hoogste Franse politiechefs de
heer Allenet de Ribemont ongenuanceerd en zonder enig voorbehoud als een van de opdrachtgevers van en dus als medeplichtige
aan een moord hadden aangewezen. Het stelde verder dat ''het hier
duidelijk een schuldigverklaring betrof die, enerzijds, het publiek
ertoe aanzette dat te geloven en, anderzijds, vooruitliep op de
beoordeling van de feiten door de bevoegde rechters". Het Hof
besliste bijgevolg dat artikel 6.2 was geschonden (111) (112). Het
wees er overigens op dat eiser ontegensprekelijk morele schade had
geleden door de schending van artikel 6.1 (overschrijden van de
redelijke termijn) en vooral van artikel 6.2. "Hoewel- zo luidt het
in dat arrest - een snelle informatie van het publiek wegens het
personage van de heer de Broglie, de omstandigheden van zijn dood
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en de oplaaiende emoties begrijpelijk was, kon worden voorzien dat
de media bijzonder veel aandacht zouden besteden aan de verklaringen over het lopend onderzoek. Het gebrek aan omzichtigheid
en terughoudendheid ten aanzien van eiser valt daarom des te
meer te betreuren. Aan de litigieuze verklaringen werd trouwens
veel ruchtbaarheid gegeven, over de Franse grenzen heen". Gelet
op de verschillende pertinente gegevens van de zaak en uitspraak
doende naar billijkheid, overeenkomstig artikel 50 van het
Verdrag, kende het Hof aan eiser een bedrag van twee miljoen
Franse frank toe (113).
32. Uit de rechtspraak van de Commissie en van het Europees
Hofvoor de rechten van de mens inzake rechten en verplichtingen
van overheidsorganen kunnen bijgevolg de volgende krachtlijnen
worden afgeleid :
a) Artikel 6.2 van het Verdrag, dat het beginsel van het
vermoeden van onschuld vastlegt, is niet aileen maar een processuele waarborg die toepasselijk is op iedere strafrechtspleging en
enkel door de rechter in acht client te worden genomen;
b) Het in dat artikel vastgelegde grondbeginsel verleent ook aan
elke van een misdrijf beschuldigde persoon de waarborg dat
overheidspersonen hem niet schuldig mogen verklaren en hem niet
als dusdanig mogen behandelen zolang zijn schuld niet volgens de
wet bewezen is. De overheid die, v66r dat tijdstip, een verklaring
aflegt waarbij een van misdrijf verdacht persoon schuldig wordt
verklaard en waardoor het publiek wordt aangezet in die schuld te
geloven, zodat wordt vooruitgelopen op de beoordeling door de
bevoegde rechters, schendt bijgevolg artikel 6.2 van het Verdrag;

c) Uit dit alles volgt niet dat de overheid het publiek niet mag
inlichten over lopende strafonderzoeken. Zo schendt de overheid
artikel 6.2, van de Conventie niet wanneer zij verklaart dat er
verdenkingen bestaan, dat bepaalde personen zijn aangehouden,
dat zij bekentenissen hebben afgelegd ... Maar ook in dat geval
client de overheid omzichtig en discreet op te treden. Zij moet, in
de mate van het mogelijke, vermijden dat haar verklaringen door
het publiek verkeerd worden uitgelegd en de onschuld van de
ve:Mrolgae in liet gedrangb-re:rige:ri afvorens over hem is geoordeeld.

2° Rechten en verplichtingen van prive-personen
en inzonderheid van prive-persorganen
33. Om redenen die ik reeds heb uiteengezet (114), zijn de bij de
Europese Commissie voor de rechten van de mens ingediende
verzoekschriften die zich enkel hierop beroepen dat door privepersonen - en met name door prive-persorganen - verspreide
inlichtingen over een lopend strafonderzoek een van de door het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens gewaarborgde
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rechten hebben geschonden, en inzonderheid het recht van de
vervolgde op het vermoeden van onschuld dat beschermd wordt
door artikel 6.2, gewoonlijk tot mislukken gedoemd, aangezien zij
rationae personae niet ontvankelijk zijn.
Soms gaat de Commissie evenwel na of het gedrag van de
betrokken journalisten niet uitzonderlijk de aansprakelijkheid in
het gedrang kan brengen van de Staat waaronder zij ressorteren
(115), dan wel of de verzoeker, niettegenstaande de gehekelde
onthullingen, tijdens zijn proces het vermoeden van onschuld heeft
genoten (116).
34. In verband met een rechtsgeding dat leidde tot de veroordeling van een journalist wegens schending van het geheim van het
onderzoek, heeft het Europees Hof slechts een enkele zaak te
beoordelen gehad, te weten de zaak Weber. In die zaak - waarin
het Hof op 22 mei 1990 een arrest heeft gewezen (117)- waren er
echter twee bijzonderheden, enerzijds, doordat in het Zwitsers
kanton waar het proces plaatsvond, de wetgeving schending door
een der partijen van het geheim van het onderzoek strafbaar stelt
en, anderzijds, doordat de deswege veroordeelde partij een journalist was.
De heer Weber, een Zwitsers journalist, die zich vooral met
natuurbescherming bezig houdt, had samen met een vereniging
waarvan hij de bezieler is, wegens eerroof klacht ingediend tegen
de schrijver van een brief die in een krant van het kanton Waadt
gepubliceerd werd. De dag nadat de briefschrijver wegens eerroof
naar de politierechtbank van het district was verwezen, had Weber,
tijdens een persconferentie, de vervolging openbaar bekendgemaakt en daarover verschillende inlichtingen verstrekt, waarvan
sommige evenwel door hem al een paar maanden voordien,
tijdens een andere persconferentie, ruchtbaar waren gemaakt.
's Anderendaags stonden zijn verklaringen in verschillende
kranten. Daarom had de voorzitter van het "Cour de cassation
penale" van het kanton Waadt, op grond van artikel 185, § 3, van
het Waadtlands Wetboek van strafvordering (118) tegen Weber een
summier gerechtelijk onderzoek ingesteld wegens schending van
het onderzoeksgeheim, een procedure tot slot waarvan aan deze uit
dien hoofde een geldboete werd opgelegd. In zijn verzoekschrift
voor de Commissie, klaagde Weber onder meer erover dat door zijn
veroordeling zijn vrijheid van meningsuiting zoals die bij artikel 10 van het Verdrag wordt gewaarborgd, werd geschonden.
Zowel voor de Commissie als voor het Hof verliep de discussie
hoofdzakelijk over de legitimiteit van het doel van de litigieuze
maatregel en over de noodzaak ervan "in een democratische
samenleving''.
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Wat de wettigheid van het nagestreefde doel betreft, sloten zowel
de Commissie als later het Hof zich aan bij de stelling van de
Zwitserse regering en oordeelden zij dat, gelet op de bijzondere
omstandigheden van de zaak en de bewoordingen zelf van de
arresten van de bevoegde nationale gerechten, "met artikel 185
van het Waadtlands Wetboek van strafvordering op de verzoeker
toe te passen, men bedoelde de goede gang van het onderzoek te
waarborgen, dus het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht te beschermen" (119).
De Zwitserse regering kon echter noch de Commissie noch het
Hof ervan overtuigen dat de betwiste maatregel "in een democratische samenleving" nodig was (120). Om te beslissen dat de heer
Weber, door zijn veroordeling tot een geldboete, te lijden had gehad
van een inmenging in de uitoefening van zijn recht op vrijheid van
meningsuiting die "in een democratische samenleving niet was
vereist voor de verwezenlijking van het nagestreefde legitieme
doel", steunt het Hof op de hierna volgende drie factoren :
- een volgens het Hof niet beslissende factor, namelijk de
omstandigheid dat de verzoeker een zekere bekendheid genoot
wegens zijn inzet voor de natuurbescherming en zijn proces
derhalve publieke belangstelling wekte (121);
- de volgens het Hofmeest doorslaggevende factor: de omstandigheid dat het belang om feiten die reeds "door iedereen bekend
waren" geheim te houden, niet meer bestond ten tijde van de
tweede persconferentie (122), welke omstandigheid door de Zwitserse regering als niet bepalend werd beschouwd (123);
- de omstandigheid dat anders dan de Zwitserse regering
beweerde, de verklaringen van de verzoeker niet neerkwamen op
een poging om op de onderzoeksmagistraten druk uit te oefenen
waardoor het goede verloop van het onderzoek kon worden
geschaad (124).
Uit dat arrest valt inzonderheid te onthouden dat al kan de wet
schending van het onderzoeksgeheim strafbaar stellen om de goede
gang van het strafrechtelijk onderzoek te waarborgen, de bescherming van het vertrouwelijk karakter niet verantwoord is wanneer
de door de schender bekendgemaakte feiten niet of niet meer
geheim waren of reeds onthuld waren : in die zin is de loutere
mededeling van een gegeven van een gerechtelijk onderzoek niet
voldoende om het misdrijf op te leveren; dat het medegedeelde feit
al eerder bekend was of dat het min of meer geheim was, moet
mede in aanmerking worden genomen (125).
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35. Uit het onderzoek van de rechtspraak van de Commissie en
van het Europees Hof voor de rechten van de mens nopens de
rechten en verplichtingen van de prive-persorganen toaovo het
onderzoeksgeheim valt dus zeer weinig lering te haleno Laten we
hopen dat in de toekomst de Europese controleorganen de gelegenheid krijgen om in dat opzicht nader te bepalen waar het nodige
evenwicht ligt tussen de respectieve vereisten van de persvrijheid
en van het onderzoeksgeheimo Ik meen dat de rechtspraak van het
Spaanse grondwettelijk gerecht ter zake als voorbeeld kan worden
genomeno

Artikel 20, § 1, d, en § 4, van de Spaanse Grondwet bevat
bepalingen die zeer nauw verwant zijn met die van artikel 10 van
het Verdrag en het Spaanse grondwettelijk hof heeft in een beslissing van 31 januari 1985 de draagwijdte van die bepalingen
uitgelegd moboto de verhouding tussen de persvrijheid en het
onderzoeksgeheim (126)0 Aanleiding tot het bij het grondwettelijk
hof aanhangig gemaakte beroep was het verbod van een
onderzoeksmagistraat aan een journalist om bepaalde foto's te
maken (127)0 De voormelde beslissing van het Grondwettelijk hof
vermeldt uitdrukkelijk dat ''het onderzoeksgeheim geenszins betekent dat een of meer gegevens van de maatschappelijke werkelijkheid (individuele feiten of collectieve feiten waarvan de kennisneming door geen ander fundamenteel recht beperkt of verboden
wordt) 000 niet vrij mogen worden medegedeeldo 00 om de enkele
reden dat zij het voorwerp zijn van welbepaalde onderzoeksdadeno
De:rhalve kan, volgens het grondwettelijk hof, het recht op informatie slechts worden beperkt ingeval de informatie is verkregen
middels een voorafgaande schending van het onderzoeksgeheimo
Wanneer daarentegen, de informatie is verkregen buiten en naast
het onderzoek en zonder schending van het geheim karakter ervan,
kan de regel van het onderzoeksgeheim niet tegen de journalist
worden opgeworpen" ( 128)0

Ik meen dat die interpretatie kan worden aangenomen voor de
toepassing van artikel10 van het Verdrago Er bestaat in principe
niet zoiets als een "voorbehouden materie" die zou bestaan uit
feiten waarover een rechterlijke overheid een strafonderzoek voert
en .waarvoor de vrijheid om informatie te verstrekken en te
verkrijgen niet zou geldeno Uit de regels inzake het onderzoeksgeheim valt niet af te leiden dat de feiten waarop het onderzoek
betrekking heeft, aan die vrijheid kunnen wotden onttrokken op
grond alleen dat daarover welbepaalde onderzoeksdaden worden
gevoerdo Maar de uitoefening van de persvrijheid kan onderworpen
worden aan zekere formaliteiten, voorwaarden, beperkingen of
sancties voor de gevallen waarin de informatie werd verkregen met
schending van regels inzake het onderzoeksgeheim (129)0
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B. De persvrijheid en het vertrouwelijk karakter
van de informatiebronnen van de journalist
36. Vaststaat dat in de Europese instellingen meer en meer
stemmen opgaan om het vertrouwelijk karakter van de informatiebronnen van de journalist beter te beschermen. Verschillende
resoluties die onlangs zowel in de Raad van Europa als door de
Europese Unie zijn aangenomen, richten aan de Europese Staten
waarvan de wetgeving dat vertrouwelijk karakter nog niet erkent,
de aanbeveling om wettelijke bepalingen uit te vaardigen ter
erkenning hiervan (130).

Op het niveau van de Raad van Europa, heeft de Parlementaire
vergadering van deze organisatie in haar Resolutie 1003 (1993)
van 1 juli 1993 betre:ffende de ethiek van de journalistiek de wens
uitgedrukt dat de Raad van Europa erop zou toezien dat "de aard
van de clausule inzake de ten aanzien van de professionele
bronnen in acht te nemen ethische regels en het in acht te nemen
beroepsgeheim in rechte worden vastgelegd" en "verhelderd door
de harmonisatie van de nationale bepalingen met het oog op de
toepassing ervan in het ruimere kader van de democratische
Europese ruimte" (131). De Resolutie i.v.m. de journalistieke
vrijheden en de rechten van de mens, die in december 1994 is
aangenomen door de vierde Europese ministerconferentie over het
beleid inzake massacommunicatie, heeft in beginsel 3 onder de
voorwaarden die de journalist in staat moe ten stellen bij te dragen
tot het behoud en de ontplooiing van een ware democratie, gewag
gemaakt van "de bescherming van het vertrouwelijk karakter van
de door de journalisten gebruikte informatiebronnen" (132) en
wijst er in beginsel 7 op dat ''het ten aanzien van de informatiebronnen in acht te nemen beroepsgeheim" een van de implicaties
van de journalistiek is die reeds opgenomen zijn in tal van beroepsgedragscodes (133). Ret door de Oostenrijkse delegatie
opgemaakte toelichtend verslag zet uitvoerig de redenen en de
draagwijdte van de bescherming van dat vertrouwelijk karakter
uiteen (134).
Op het niveau van de Europese Unie heeft het Europees Parlemellt op 18 januari 1994 een resolutie goedgekeurd over het
beroepsgeheim van de journalisten en het spreekrecht van ambtenaren (135). In die resolutie, oordeelt het Europees Parlement dat
"een betere en vollediger voorlichting van de burgers in hoge mate
gediend is met het recht op een beroepsgeheim voor journalisten",
en dat "dit recht in de praktijk ook de doorzichtigheid bij de
besluitvormingsprocedure bevordert, het democratische karakter
van niet aileen de communautaire, maar ook de regeringsinstanties in de lid-staten versterkt, onlosmakelijk verbonden is met de
vrijheid van informatieverstrekking en de persvrijheid in de
breedste zin van het woord, en een substanWHe inhoud verleent
aan het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting, zoals
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dit is vastgelegd in artikel 10 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens en de fundamentele vrijheden"; Ret verzoekt
"de lid-staten die het recht op een beroepsgeheim voor journalisten
nog niet hebben erkend, tot wettelijke regelingen ter zake over te
gaan, in het besef dat zij aldus in versterkte mate zullen bijdragen
tot een optimale en zo volledig mogelijke informatie van hun
burgers, waarbij zij zich zouden kunnen laten leiden door de
gedragslijnen en regels van journalistieke deontologie die reeds op
nationaal en internationaal niveau bestaan" (136). Uit het zeer
interessant verslag, dat namens de Commissie Juridische zaken en
rechten van de burger is opgemaakt, blijkt duidelijk de zorg die bij
de goedkeuring van die resolutie heeft voorgezeten (137).
37. Die resoluties hebben op zich geen verbindende rechtskracht.
Men kan zich echter afvragen of de bescherming van het vertrouwelijk karakter van de door de journalist gebruikte informatiebronnen niet een recht is dat inherent is aan de persvrijheid zoals
die bij artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens wordt gewaarborgd, en, zo ja, of dat recht een absolute
waarde heeft dan wel of er beperkingen op bestaan. Bij het
Europees Hof zijn die vragen thans aanhangig in verband met de
zaak Goodwin tegen het Verenigd Koninkrijk waarin de Commissie
op 1 maart 1994 een verslag heeft uitgebracht (138).
De verzoeker, de heer Goodwin, is journalist. Hij beweert dat hij
op een dag werd opgebeld en dat hem daarbij over een handelsvennootschap informaties werden verstrekt die hij niet had gevraagd.
N aar eigen zeggen zou hij achteraf naar die vennootschap hebben
getelefoneerd om te weten of de medegedeelde feiten wel juist
waren en om daarbij enig commentaar te krijgen. Hij had een
ontwerpartikel opgemaakt dat hij in een tijdschrift wilde laten
verschijnen, maar de betrokken vennootschap was van oordeel dat
de informatie waarover hij beschikte, voortkwam uit een confidentieel ontwikkelingsplan dat verdwenen was en vroeg - en
verkreeg- van de High Court dat aan het tijdschrift voorlopig een
eenzijdig bevel zou worden opgelegd om het artikel van de
verzoeker niet te laten verschijnen. Een paar dagen later, op
verzoek van de vennootschap, gaf een rechter in kort geding, op
grond van artikel10 van de Engelse wet van 1981 inzake contempt
of court, aan de uitgever van het tijdschrift bevel om de nota's van
de verzoeker af te geven waarin de identiteit van de informant
werd onthuld. Luidens de voormelde bepaling "mag geen enkel
gerecht iemand om bekendmaking vragen van de bron van de in
zijn publikatie vervatte informatie en maakt niemand zich
schuldig aan smaad aan het gerecht door te weigeren die bron te
onthullen, tenzij de rechtbank ervan overtuigd is dat de bekendmaking noodzakelijk is in het belang van het gerecht of van de
nationale veiligheid of voor de bescherming van de orde en de
voorkoming van misdaden". De verzoeker wiens rechtsmiddelen

-31-

werden afgewezen, weigerde zijn nota's mede te delen, weshalve
de High Court hem wegens smaad aan het gerecht tot een geldboete veroordeeld heeft.
Daarop heeft Goodwin bij de Europese commissie Rechten van
de Mens een verzoekschrift ingediend, waarin hij betoogde dat het
bevel tot bekendmaking zijn in artikel10 van het Verdrag gewaarborgde vrijheid van meningsuiting had geschonden. Dat bevel was,
naar hij beweerde, strijdig met zijn verplichting om de bronnen van
zijn informatie geheim te houden. Bovendien, was daarin, volgens
hem, niet bij de wet voorzien, daar die wet, die zulks toestond, niet
voldoende nauwkeurig was geformuleerd om aan particulieren
duidelijk te maken wanneer zij dan wel toepasselijk is. Ten slotte
en vooral meende hij dat er geen enkele dwingende sociale noodzaak bestond om die beperking toe te passen en dat deze niet in
verhouding was met het nagestreefde doel.
In haar verslag adviseerde de Commissie dat het aan de
verzoeker opgelegde bevel om de identiteit op te geven van zijn
informant, neerkwam op een onverantwoorde inmenging in zijn
vrijheid van meningsuiting en dat bijgevolg artikel 10 van het
Verdrag was geschonden. Zonder zich uit te spreken over de vraag
of de wet in de betwiste maatregel voorzag, nam de Commissie aan
dat het doel van die maatregel wettig was omdat deze strekte tot
bescherming van de rechten van de oorspronkelijk eisende
vennootschap wier zaken ernstig benadeeld dreigden te worden.
Maar de meerderheid van de Commissie (elfleden) was van oordeel
dat die maatregel niet redelijkerwijs kon worden beschouwd als
een maatregel "die in een democratische samenleving nodig was"
om dat doel te bereiken.
"De bescherming van de bronnen waaruit de journalisten hun
informatie putten, is, volgens de Commissie, een wezenlijk middel
om de pers in staat te stellen haar belangrijke taak als 'waakhond'
in een democratische samenleving te vervullen. Als de journalisten
konden gedwongen worden hun bronnen bekend te maken, zou het
voor hen veel moeilijker zijn informatie te verkrijgen en bijgevolg
het publiek over onderwerpen van algemeen belang in te lichten.
Het recht op vrije meningsuiting, zoals het in artikel 10 van het
Verdrag wordt beschermd, en dat het recht inhoudt om informatie
te verkrijgen en mede te delen, vereist dan ook dat zodanige
dwangmaatregel beperkt blijft tot uitzonderlijke omstandigheden,
waarin vitale belangen van allen of van ieder afzonderlijk op het
spel staan". Voor het grootste deel van de leden van de Commissie
was de vraag dan ook of zodanige uitzonderlijke omstandigheden
te dezen aanwezig waren. Hierop is ontkennend geantwoord, om
twee redenen. Ten eerste, werd niet bewezen geacht dat ''het feit
dat informatie werd verstrekt over eventuele verliezen en over de
bedoeling van de vennootschap om nieuwe financieringen te
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zoeken t.a.v. het vertrouwen van de klanten, leveranciers en
financiele partners de voorspelde extreme gevolgen zou hebben
meegebracht" des te meer daar 'boewel de informant steeds
anoniem was gebleven, de vennootschap blijkbaar geen der
nadelen had ervaren die tijdens de procedure voor de nationale
gerechten in het vooruitzicht werden gesteld". Ten tweede; "(was)
de informatie die de verzoeker van plan was bekend te maken iets
courant in de zakenpers : ook al was oorsprong van de informatie
te vinden in een eventuele bekendmaking van vertrouwelijke
gegevens (van diefstal van enig stuk is er geen sprake geweest of is
niets bewezen), toch is het niet overdreven te onderstellen dat de
meeste informatie van de pers uit zodanige bronnen voortvloeit".
De meerderheid van de Commissie kon dan ook niet beslissen dat
er te dezen uitzonderlijke omstandigheden aanwezig waren om af
te wijken van het fundamenteel beginsel volgens hetwelk de
bronnen van de pers tegen bekendmaking moet worden beschermd.
Wat de minderheid betreft (zes leden), die ging wel akkoord met
het basisbeginsel volgens hetwelk een journalist een legitiem
belang erbij heeft zijn informatiebronnen te beschermen, maar
oordeelde dat dit wettig belang in strijd kan komen met andere
wettige belangen, zoals de bescherming van het prive-leven, het
economisch welzijn of 's lands veiligheid (139). Volgens haar
"(hechtte) de meerderheid van de commissie te veel waarde aan het
belang van de journalist om zijn bronnen te beschermen als een
onderdeel van de vrijheid van meningsuiting". Met betrekking tot
de in artikel 10 vermelde verplichtingen en verantwoordelijkheden, was zij van oordeel dat "bescherming van de bronnen van
een journalist aileen verantwoord is wanneer de bekendmaking
van een vertrouwelijke informatie duidelijk een algemeen belang
dient" en dat "als het bij voorbeeld gaat om machtsmisbruik,
omkoping of welke andere misstap dan ook van een openbare of
prive-overheid, de journalist niet mag verplicht worden zijn
bronnen te onthullen" (140).
Aldus is de Commissie tot eenstemmigheid gekomen over twee
punten, namelijk : enerzijds, dat artikel 10.1 van het Verdrag
inhoudt dat de journalist bescherming geniet m.b.t. het vertrouwelijk karakter van zijn informatiebronnen, in die zin dat de journalist niet ertoe kan gedwongen worden zijn bronnen bekend te
maken; anderzijds, dat die bescherming niet absoluut is.
De Commissie was verdeeld over de aard en de omvang van de
beperkingen op die bescherming. Voor de meerderheid, moeten de
eventuele beperkingen alleen toegepast worden in uitzonderlijke
omstandigheden waarin vitale belangen van het publiek of van het
individu op het spel staan. Voor de minderheid kunnen die beperkingen het gevolg zijn van een strijdigheid tussen het belang van
de bescherming van het vertrouwelijk karakter van de informatiebronnen van de journalist en andere wettige belangen, zodat die
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bescherming aileen verantwoord is als een vertrouwelijke informatie duidelijk wordt bekendgemaakt in het algemeen belang.
Binnenkort zal men weten welk standpunt het Hof inneemt in
verband met die belangrijke principekwesties.
38. Kortom, onder voorbehoud van de komende beslissing van
het Hof en in het licht van de diverse resoluties van de Europese
instellingen en van de rechtspraak van de Europese Commissie
Rechten van de Mens, moet in de huidige stand van zaken worden
aangenomen dat, hoewel de bescherming van het confidentieel
karakter van de door de journalist gebruikte informatiebronnen als
een bestanddeel van de persvrijheid moet worden beschouwd, het
recht van de journalist om zijn bronnen niet behoeven bekend te
maken, slechts een betrekkelijke waarde heeft : de uitoefening van
dat recht kan worden beperkt in uitzonderlijke omstandigheden
waarin vitale belangen van de maatschappij of van het individu op
het spel staan.

C. De persvrijheid en de kritiek
op de rechterlijke macht en haar magistraten
39. Hoe dienen, met het oog op de toepassing van artikel 10 van
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, de belangen
van de vrije gedachtenwisseling over problemen die gerechtszaken
en de werking van het gerecht betreffen, te worden afgewogen
tegen de vereisten voor de bescherming van de reputatie van de
gerechtelijke magistraten en van het gezag en de onpartijdigheid
van de rechterlijke macht?
Twee arresten van het Europees Hof voor de rechten van de
mens hebben de desbetreffende rechtspraak van het Hof vastgelegd: het Barfod-arrest van 22 februari 1989 (141) en het Prager
en Oberschlick-arrest van 26 april 1995 (142).
40. Het Barfod-arrest van 22 februari 1989. De heer Barfod had
iri een Deens tijdschrift een artikel gepubliceerd dat kritiek
oefende op een arrest in belastingzaken van 28 januari 1981 van
het hoog gerechtshof van Groenland dat voor het onderzoek van
het geschil (143) was samengesteld uit een beroepsrechter en twee
bijzitters die geen beroepsrechters waren maar ambtenaren van
het plaatselijk bestuur. Het artikel stelde dat de samenstelling van
het Hof strijdig was met een bepaling van de Deense Grondwet
(144) en betwijfelde of de beide niet-beroepsrechters een onpartijdig oordeel konden uitspreken in een rechtsvordering die tegen
hun werkgever was ingesteld. Het artikel stelde met name : "De
meeste leden van het plaatselijke bestuur hadden (. .. ) de tijd om
zeker te stellen dat de twee Groenlandse niet-beroepsrechters die overigens door dat bestuur tewerkgesteld waren, de ene als
museumdirecteur, de andere als adviseur in stadsbewoning- hun
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plicht zouden doen, wat zij ook hebben gedaan. Het arrest werd
gewezen met twee stemmen tegen een ten gunste van het plaatselijk bestuur en, gelet op de samensteiling van het rechtscollege, is
het niet moeilijk om raden wie in welke zin gestemd heeft". Die
passage leidde tot verzoekers veroordeling door een districtsrechtbank wegens eerroof t.a.v. de twee niet-beroepsrechters. Die
veroordeling werd in hoger beroep bij arrest van 3 juli 1984 van
het hoog gerechtshof van Groenland bevestigd. Eiser voerde voor
de Commissie inzonderheid aan dat die veroordeling een onverantwoorde inmenging betekende in de uitoefening van zijn recht op
vrijheid van meningsuiting. Barfod gaftoe dat het ging om een "bij
de wet bepaalde" maatregel die in de geest van de Deense regering
was bedoeld om de reputatie van anderen te beschermen en,
onrechtstreeks, om het gezag van de rechterlijke macht te vrijwaren.
Het geschil draaide dus aileen om de vraag of de inmenging "in
een democratische samenleving nodig was om die oogmerken te
verwezenlijken".
Het artikel van Barfod bevatte twee elementen : enerzijds,
kritiek op de samensteiling van het hoog gerechtshof in een
belastingzaak, anderzijds, de bewering dat de twee nietberoepsrechters ''hun plicht" hadden gedaan, wat in die context
aileen kon betekenen dat zij als ambtenaren van de plaatselijke
regering hadden gestemd en niet als onafhankelijke en onpartijdige rechters. Barfod was aileen op grond van het tweede element
veroordeeld en dus was er aileen op dat punt inbreuk op zijn vrijheid van meningsuiting.
De Commissie had in haar verslag van 16 juli 1987 geadviseerd
dat die inmenging een schending uitmaakte van artikel10 van het
Verdrag, op grond dat zij in een democratische samenleving niet
nodig was om de door de Deense Staat aangevoerde rechtmatige
oogmerken te verwezenlijken. Zij oordeelde immers dat het tweede
element van het gewraakte artikel zaken van algemeen belang
betrof aangaande de goede werking van de administratie, met
inbegrip van de rechterlijke macht. Volgens haar diende het
criterium van de noodzaak hier bijzonder strikt te worden gehanteerd : bijgevolg was een open discussie over de werking van het
gerecht, ook al kon het artikel worden gelezen als een aanval op de
twee niet-beroepsrechters, belangrijker dan de bescherming van de
betrokken bijzitters tegen de opmerkingen van Barfod.
Het Hof sloot zich niet aan bij die zienswijze en besliste dat ten
deze geen schending van artikel 10 was aangetoond. Then het
diende nate gaan of de betwiste maatregel in verhouding stond tot
het rechtmatig beoogde doel, stelde het Hof ailereerst dat de
imperatieven van de in artikel 10.2 opgesomde oogmerken moesten
worden afgewogen tegen die van een vrije discussie over problemen
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die het algemeen belang raken en dat, om een juist evenwicht te
bereiken, de burgers niet door straf- of andere sancties mogen
worden afgeschrikt om zich uit te spreken over dergelijke
problemen (145).
Het Hof besliste ten slotte dat de betwiste maatregel aangepast
was aan het beoogde doel, en steunde daarbij op het noodzakelijke
onderscheid tussen de toegelaten kritiek op de samenstelling van
het hoog gerechtshof en de kritiek die, zonder bewijs, twee magistraten van het rechtscollege van partijdigheid beschuldigde. "Het
artikel stelde dat de twee niet-beroepsrechters hun plicht hadden
vervuld door als trouwe ambtenaren van de plaatselijke regering
te haren voordele uitspraak te doen. Het uitte aldus een zware
beschuldiging aan hun adres, die hen bij het publiek schade kon
berokkenen11 • De inmenging waarover verzoeker zich ten deze
bekloeg 11beoogde dus geen beperking van zijn - door het Verdrag
gewaarborgde - vrijheid om in het openbaar de samenstelling van
het hoog gerechtshofin een belastinggeschil te bekritiseren" (146).
De betwiste veroordeling had in de praktijk ook niet geleid tot
een beperking van die vrijheid. Eiser had immers 11de samenstelling van het hoog gerechtshof kunnen betwisten zonder tegelijk de
twee niet-beroepsrechters persoonlijk aan te vallen11 • Bovendien
werd niet aangetoond dat 11er tussen beide element en van het door
hem opgeworpen geschil een verband bestond dat dusdanig nauw
was dat het zijn verklaringen over de twee betrokken magistraten
rechtvaardigde11 • Overigens leverde hij niet het minste bewijs van
de juistheid van de tegen hen geuite beschuldigingen. Volgens het
arrest van het Hof steunde verzoeker dus op een enkel gegeven :
de hoedanigheid van ambtenaar van de plaatselijke regering,
verweerder in het belastinggeschil van 1981, van die magistraten.
Dat kon weliswaar leiden tot een meningsverschil nopens de
regelmatigheid van de samenstelling van het college, maar toonde
zeker geen werkelijke partijdigheid aan, wat verzoeker redelijkerwijze diende te weten (147). 11Het rechtmatig belang van de Staat
bij de bescherming van de reputatie van de twee nietberoepsrechters botste . dus niet met Barfods belang in het
bijdragen tot een openbare gedachtenwisseling over de structurele
onpartijdigheid van het hoog gerechtshof. 11 (148)
Overigens kon de politieke context van het belastinggeschil, in
tegenstelling tot hetgeen verzoeker betoogde, geen invloed hebben
op de kwestie van de evenredigheid, aangezien de betrokken
magistraten gerechtelijke ambten uitoefenden en de lasterlijke en
persoonlijke aantijging hen bij het publiek kon schaden en helemaal niet was bewezen (149).
Sommigen waren van mening dat het Hofmet dit arrest een stap
terug zette in zijn rechtspraak over de bescherming van de vrijheid van meningsuiting (150). Ik ben het daarmee niet eens. Achter
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dat arrest ligt namelijk een grondgedachte die het Hof zes jaar
later, in zijn Prager en Oberschlick-arrest van 26 april 1995, zal
verduidelijken en die luidt: t.o.v. de kritieken van de pers aan het
adres van magistraten kunnen niet dezelfde criteria worden
· gehanteerd als t.o.v. de kritieken aan het adres van politici (151).
Professor Ergec schreef in 1993 pertinent dat : "Ceux-ci peuvent
repliquer aux attaques dont ils sont l'objet. Ceux-la sont en raison
de leur devoir de reserve, astreints a un mutisme parfois penible.
C'est dire que des critiques a l'endroit des magistrats en personne
ne sauraient etre admises qu'a de strictes conditions, puisque des
insinuations portees a la legere sont susceptibles de saper
l'autorite du magistrat, et, par voie de consequence, la con:fiance
du public dans la justice, condition essentielle du bon fonctionnement du service public de la Justice. En somme, si protection il
y a, elle est celle qui echoit a la justice, et non au magistrat en
personne." (152)
41. Het arrest Prager en Oberschlick t. Oostenrijk van 26 april
1995. De journalist Prager had in een tijdschrift van uitgever
Oberschlick, onder de titel "Opgelet voor kwaadaardige rechters"
een artikel gepubliceerd dat dertien bladzijden besloeg en waarin
hij kritiek oefende op Oostenrijkse strafrechters, daarbij uitgaande
zowel van zijn eigen ervaringen tijdens strafzittingen als van
getuigenissen van advocaten en gerechtelijke verslaggevers en van
universitaire studies. Na een korte samenvatting van de grondgedachte en een algemene inleiding, werd zeer omstandig het gedrag
beschreven van negen leden van de regionale strafrechtbank te
Wenen. Een van hen diende klacht in en de eerste verzoeker werd
veroordeeld tot een geldboete en een vervangende gevangenisstraf
wegens eerroof terwijl de tweede verzoeker werd veroordeeld tot
vergoeding van de. door de klager geleden schade en hoofdelijk
aansprakelijk werd verklaard met de eerste voor de betaling van
de geldboete en de gerechtskosten. Voor de Commissie voerden de
verzoekers met name aan dat die beslissingen een miskenning
vormden van hun recht op vrijheid van meningsuiting, zoals dat
door artikel 10 van het Verdrag is gewaarborgd.
Ook in die zaak was de hamvraag of de inmenging nodig was.
Het verslag van 28 februari 1994 van de Commissie concludeerde dat er van miskenning geen sprake was, op grond dat op
journalisten een bijzondere plicht rust van omzichtigheid en
professionele bedachtzaamheid en dat de informatie van het
publiek niet vereiste dat commentaar op de praktijken, de werkzaamheden en de tekortkomingen bij het vervullen van de gerechtelijke opdrachten verwerd tot zware aanvallen op de professionele
en persoonlijke integriteit van de rechters.
Het Hof deed in die zin uitspraak en besliste dat de litigieuze
inmenging niet buiten verhouding stond tot het rechtmatig
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beoogde doel, te weten de bescherming van de goede naam van
anderen, te dezen die van de bekritiseerde rechters, en de vrijwaring van het gezag van de rechterlijke macht. Het Hof benadrukte
in de eerste plaats de bijzondere opdracht van de rechterlijke
macht in de maatschappij. Hoewel de pers een "vooraanstaande rol speelt in een Rechtsstaat" en "zij met inachtneming
van haar plichten en verantwoordelijkheden, inlichtingen en
meningen moet verspreiden over politieke en andere zaken van
algemeen belang", mits zij daarbij bepaalde grenzen niet overschrijdt, en hoewel tot die zaken "ongetwijfeld ook de werking van
het gerecht behoort - welke insteiling voor iedere democratische
samenleving van wezenlijk belang is-", nu "de pers een van de
middelen is waarover de politieke leiders en de publieke opinie
beschikken om na te gaan of de rechters hun hoge verantwoordelijkheden uitoefenen conform de hen toevertrouwde opdracht",
"moet toch rekening worden gehouden met de bijzondere opdracht
van het gerecht in onze samenleving". Het arrest van het Hof
beklemtoont uitdrukkelijk : "Als borg voor de gerechtigheid, die
fundamentele waarde in een Rechtsstaat, kan het gerecht zijn
opdracht aileen waarmaken als zijn werking het vertrouwen van
de burgers geniet. Zijn werking moet dan ook zo nodig worden
beschermd tegen vernietigende aanvallen zonder ernstige grondslag, te meer daar de aangevallen magistraten, wegens de terughoudendheid waartoe zij zijn gehouden, niet mogen reageren"
(153).
Het arrest wijst vervolgens erop dat sommige in het artikel
vermelde feiten uitermate ernstig waren, aangezien aan de Weense
magistraten impliciet werd verweten dat zij de wet hadden
geschonden of althans hun professionele verplichtingen niet waren
nagekomen. De auteur kon aldus niet aileen de reputatie van de
betrokkenen aantasten, maar ook het vertrouwen van de burgers
in het geheel van de magistraten (154). Hij was er overigens niet
in geslaagd te bewijzen dat zijn beweringen juist waren noch dat
zijn oordeel gegrond was. De gewezen beslissingen betroffen niet
het gebruik als dusdanig dat Prager maakte van zijn vrijheid van
meningsuiting ten aanzien van het gerecht, noch zelfs het feit dat
hij kritiek had geuit op sommige met name genoemde rechters,
maar wel de buitensporige omvang van de geuite verwijten, die, bij
gebrek aan voldoende feitelijke grondslag, aileen maar gratuit
schade bleken te berokkenen (155).
Aangezien het onderzoek van de journalist geen bewijzen had
opgeleverd voor zijn zware aantijgingen tegen magistraten, werden
volgende elementen niet ter zake dienend verklaard :
-

de goede trouw van de journalist;

- het feit dat hij de regels van de journalistieke ethiek had
nageleefd;
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- de omstandigheid dat de vrijheid van meningsuiting niet
aileen geldt ten aanzien van informatie of opvattingen die gunstig
worden onthaald of waarvan men oordeelt dat zij onschadelijk of
neutraal zijn, maar ook ten aanzien van die welke de Staat of een
bepaald gedeelte van de bevolking storen, tegen de borst stuiten of
verontrusten;
- de omstandigheid dat de journalistieke vrijheid gepaard kan
gaan met een zekere mate van overdrijving of zelfs provocatie
(156).
42. Op te merken valt overigens dat thans bij de Europese
Commissie voor de rechten van de mens een zaak aanhangig is
waarbij de Belgische Staat is betrokken en waarbij gelijkaardige
problemen aan de orde zijn: de zaak De Haes en Gysels (157).
De Haes en Gysels zijn twee Antwerpse journalisten. In 1986
publiceren zij in het weekblad Humo een reeks artikelen over een
arrest van het Hofvan Beroep te Antwerpen dat, in het kader van
een echtscheidingsprocedure, verscheidene voorlopige maatregelen
had bevolen. Zo werd met name de bewaking over de kinderen aan
de vader toevertrouwd, niettegenstaande deze door zijn echtgenote
werd beschuldigd van incest en zware mishandelingen. Vier magistraten van het Hof van Beroep te Antwerpen die oordeelden dat
die artikelen voor hen, als magistraat en burger, lasterlijk en
beledigend waren en bovendien uitermate agressief en kwaadaardig, daagden De Haes en Gysels voor de burgerlijke rechtbank
op grand van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. De eerste
rechter die uitspraak deed over die vordering, veroordeelde beide
journalisten tot het betalen van schadevergoeding aan de eisende
magistraten, op grand dat zij "ontegensprekelijk een zware fout
hadden begaan door de eer en de reputatie van de oorspronkelijke
eisers ernstig in het gedrang te brengen met onverantwoorde
beschuldigingen en beledigende verdachtmakingen" (158). Nadat
dit vonnis in hager beroep werd bevestigd stelden de twee journalisten cassatieberoep in. Uw Hof heeft in zijn arrest van 13 september 1991 (159) het cassatieberoep verworpen, inzonderheid op
grand dat : "de rechter, aan wie gevraagd wordt sancties te nemen
tegen een misbruik van de vrijheid van meningsuiting begaan ten
aanzien van leden van de rechterlijke macht, naar een rechtvaardig evenwicht moet streven tussen het belang van de
expressievrijheid en de daarop van toepassing zijnde beperkingsgronden als aangewezen in artikel 10.2 van dat verdrag".
De Commissie heeft het door De Haes en Gysels ingediende
verzoekschrift op 24 februari 1995 ontvankelijk verklaard; het past
dus niet dat ik over die zaak verder uitwijd.
43. De uitleggende dialectiek van het Europees Hof maakt dus
duidelijk dat wanneer, bij perskritiek op de rechterlijke macht of
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haar magistraten, gezocht moet worden naar een evenwicht tussen
de imperatieven van de vrije bespreking van problemen van
algemeen belang in verband met gerechtszaken en de werking van
het gerecht, enerzijds, en de imperatieven van de oogmerken
opgesomd in artikel 10.2 van het Verdrag, anderzijds, met name
de bescherming van de goede naam van de magistraten van de
rechterlijke orde en het waarborgen van het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht, meer in het bijzonder rekening
client te worden gehouden met de volgende gegevens :
a) De rechterlijke macht heeft een specifieke opdracht als borg
voor de gerechtigheid, die een fundamentele waarde van de Rechtsstaat is;
b) De rechterlijke macht kan alleen deugdelijk functioneren als
zij het vertrouwen van de burgers geniet; zij moet dus kunnen
beschermd worden tegen vernietigende aanvallen zonder ernstige
grondslag, te meer daar de aangevallen magistraten, wegens de
terughoudendheid waartoe zij zijn gehouden, niet mogen reageren;

c) De tegen haar of tegen haar magistraten gerichte beschuldigingen maken geen deel uit van het politieke debat waar kritiek
geredelijker kan worden gedoogd;
d) Een journalist is gerechtigd zijn vrijheid van meningsuiting
te gebruiken ten aanzien van gerechtszaken en van de werking van
het gerecht, en hij mag daarbij zelfs met name bepaalde magistraten van de rechterlijke macht bekritiseren, maar hij maakt
misbruik van dat recht wanneer de geuite verwijten buitensporig
zijn en niet voldoende door de feiten worden gestaafd zodat zij
alleen maar gratuit schade blijken te berokkenen;

e) Een journalist kan zich niet op zijn goede trouw noch op zijn
naleving van de regels van de journalistieke ethiek beroepen,
wanneer zijn onderzoek niet voldoende bewijzen aan het licht heeft
gebracht tot staving van zijn zware aantijgingen aan het adres van
het gerecht of zijn organen.

IV. MAATREGELEN DIE AAN DE HAND VAN DIE BEGINBELEN KUNNEN WORDEN GENOMEN TER BEVORDERING VAN DE RECHTSSTAAT IN DE VERHOUDINGEN
TUSSEN GERECHT EN PERS
44. Uit een onderzoek van de Europese normen inzake de betrekkingen tussen gerecht en pers blijkt dat volgens die normen, de
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persvrijheid, hoe noodzakelijk ze in een democratische samenleving ook moge zijn, niettemin aan een aantal beperkingen onderworpen is. Die beperkingen vloeien met name hieruit voort dat,
enerzijds, de overheid zich in de uitoefenin:g van die vrijheid kan
mengen, voor zover die inmenging bij wet is voorzien en nodig is
voor de verwezenlijking van zekere legitieme doeleinden, zoals de
bescherming van andermans goede faam of rechten, van het
vertrouwelijk karakter van bepaalde informatie of van het gezag
en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht en dat, anderzijds,
de uitoefening van de vrijheid moet stroken met de uitoefening van
andere fundamentele rechten, zoals het recht op een eerlijke
behandeling van zijn zaak, het recht op het vermoeden van
onschuld, het recht op eerbiediging van zijn prive-leven.

45. Wat die ogenschijnlijk tegenstrijdige rechten, vrijheden en
legitieme belangen betreft, " kan de vooruitgang van de Rechtsstaat - aldus de Franse minister van Justitie, in een circulaire
van januari 1993 - niet berusten op onderschikking van het ene
aan het andere, maar moet die gezocht worden in de respectieve
versterking ervan'~ (160).
Uiteenlopende rechten, vrijheden en legitieme belangen (161)
moeten in overeen.stemming worden gebracht, waarbij gestreefd
moet worden naar een grotere bescherming van elk daarvan.

A. Betere bescherming van de persvrijheid
46. De bescherming van de persvrijheid moet worden verbeterd
zowel door algemene maatregelen, die dus niet specifiek de betrekkingen tussen gerecht en pers betre:ffen, als door maatregelen die
wel specifiek met die betrekkingen verband houden.

1 o Algemene maatregelen
47. Het ligt op de weg van de overheid of, desnoods, van allen die
bij het journalistiek bedrijf betrokken zijn, de goedkeuring van
bepaalde algemene maatregelen te bevorderen. Ik zal hier aileen
die maatregelen vermelden die volgens de diverse in het kader van
de Raad van Europa of van de Europese Unie aangenomen Resoluties als prioritair worden beschouwd. Het betreft vooral de
bevordering van :
-

de bestrijding van de mediaconcentraties (162);

- de ontwikkeling van hoogwaardige beroepsopleiding voor
journalisten (163);
- de oprichting van verenigingen van mediagebruikers en de
ontwikkeling in de scholen van onderricht in mediagebruik, waar
een kritisch inzicht in de media kan worden opgedaan (164);
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- de doorzichtigheid van de eigendomsstructuren van de
verschillende media-ondernemingen en van hun betrekkingen met
derden die hun onafhankelijkheid als uitgevers bei:nvloeden (165);
- de invoering of handhaving van beschermende maatregelen
voor journalisten met een gevaarlijke opdracht of die zich in een
gevaarlijke toestand bevinden, ook via bi- of multilaterale
akkoorden (166);
- een dialoog tussen journalisten, redacteurs, uitgevers, directeurs en eigenaars van de - zowel elektronische als geschreven media en de instanties die belast zijn met het mediabeleid op
gouvernementeel en intergouvernementeel vlak (167).
Wat dit laatste punt betreft, lijkt het mij hoogstwenselijk dat
tussen de pers en de gerechtelijke autoriteiten die voor het mediabeleid verantwoordelijk zijn, een nauwer, intenser en op een
nieuwe basis georganiseerd overleg tot stand komt, zoals dat in
sommige onzer buurlanden al het geval is.

2o Specifieke maatregelen inzake de betrekkingen tussen gerecht en
pers : bescherming van het vertrouwelijk karakter van de
informatiebronnen van journalisten
48. Wat de specifieke maatregelen inzake de betrekkingen
tussen gerecht en pers betreft, ben ik persoonlijk van oordeel dat
de wetgever, aan de hand van de regels van Europees recht,
uitdrukkelijk zou kunnen erkennen dat de journalist een wettig
belang heeft bij de bescherming van het vertrouwelijk karakter
van zijn informatiebronnen.
De journalisten eisen geenszins het recht op om zich te beroepen
op het bij artikel 458 van het Strafwetboek beschermde beroepsgeheim, want, terwijl dat artikel de geheimhouding van de inhoud
van een informatie beoogt, willen zij in tegendeel de door hen
ingewonnen informatie bekend maken; wat, naar hun oordeel, door
het geheim moet gedekt zijn, is de oorsprong van die informatie en
niet de inhoud ervan (168).
Tot dusver is geen enkel van de vele tijdens de jongste jaren
ingediende wetsvoorstellen tot bescherming van de informatiebronnen van journalisten door het Parlement geraakt (169). Men
kan zich afvragen of zodanige voorstellen, voor zover de bedoeling
ervan is dat journalisten hun informatiebronnen niet behoeven
kenbaar te maken, wel onontbeerlijk zijn, aangezien de artikelen
81 en 158, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering (170) en
929 van het Gerechtelijk Wetboek (171) nu al tot zodanige oplossing kan leiden (172). Krachtens die bepalingen immers kan de
strafrechter of de burgerlijke rechter, wanneer een journalist
weigert aan de rechter zijn informatiebronnen bekend te maken op
grond dat hij aan zijn informant beloofd heeft diens identiteit niet
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te onthullen, dat excuus als wettig aannemen (173). Ik meen dat
volgens de huidige rechtspraak van de Europese Commissie voor
de rechten van de mens, de rechter die moet oordelen over de
wettigheid van de aangevoerde verschoningen of redenen, normaliter de wettigheid zou moeten erkennen van de verschoningen en
redenen die zich beroepen op de vertrouwelijkheid van de ingewonnen informatie (174), behoudens uitzonderlijke omstandigheden waarin vi tale belangen van het publiek of van het individu
op het spel staan (175).
De Raad van State stelde in een advies van 1987 vast dat, sinds
meer dan een eeuw, in Belgie geenjournalist meer was veroordeeld
omdat hij had geweigerd zijn informatiebronnen bekend te maken
(176). Niettemin ben ik er niet zeker van dat, zoals een Brussels
magistraat heeft geschreven, "op een vergadering van welingelichte personen, de kwestie van de bescherming der .bronnen van
de journalist iet of wat impertinent overkomt : semantisch geredetwist, onecht debat, academische discussie omgekeerd evenredig
met het praktisch belang ervan" (177). Al was het maar om het
objectief recht duidelijker te maken, zou het, mijns inziens, niet
overbodig zijn dat de wet uitdrukkelijk erkent dat wanneer een
journalist als getuige wordt gehoord over informatie die hij in de
uitoefening van zijn beroep wettig heeft verkregen, het hem
vrijstaat de oorsprong ervan niet te onthullen (178).
De aldus aan de journalist toegekende vrijheid om de oorsprong
van zijn informatiebronnen al dan niet kenbaar te maken zou hem
echter maar kunnen worden gewaarborgd voor zt>ver hij de informatie wettig heeft verkregen. Die vrijheid zou niet kunnen gelden
voor de journalist die voor zijn nieuwsgaring een misdrijf, bij
voorbeeld heling (179), heeft gepleegd. Zij zou dus niet meebrengen
dat de journalist, in zodanig geval, niet kan worden veroordeeld
(180). Zoals wordt beklemtoond in het toelichtend verslag bij de
Resolutie over de journalistieke vrijheden en de rechten van de
mens, die in december 1994 door de Vierde Europese ministerconferentie over het beleid inzake massacommunicatie is aangenomen, kan een journalist, die zelf aan een misdrijf deelneemt en
deswege wordt vervolgd, niet aanvoeren dat zijn informatiebronnen vertrouwelijk zijn, maar kan hij, zoals elke andere
beklaagde, weigeren te getuigen of bepaalde vragen te beantwoorden (181).
Mocht die vrijheid bij wet worden gewaarborgd, dan zouden
artikel 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens
en artikel 25 van de Grondwet eraan in de weg staan dat zij alleen
geldt voor beroepsjournalisten: ook personen die occasioneel in een
krant schrijven moeten op die vrijheid aanspraak kunnen maken
(182).
Het antwoord op de vraag of de wet aan die vrijheid een absoluut
karakter moet verlenen dan wel daaraan beperkingen dient op te
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leggen (183), moet mijns insziens in het ongewisse worden gelaten
tot het Europees Hof voor de rechten van de mens uitspraak heeft
gedaan in de zaak Goodwin, wat eerstdaags moet gebeuren. Als dat
hoge rechtscollege de mening volgt van de meerderheid van de
Commissie in die zaak, zou de wettelijke erkenning van die vrijheid blijkbaar de mogelijkheid moeten inhouden van inmenging
door de overheid, wanneer er uitzonderlijke omstandigheden
bestaan waardoor de bekendmaking nodig is voor de bescherming
van vi tale belangen van publiek of individu.
49. Waarschijnlijk om te beletten dat de regel van de bescherming van het bronnengeheim wordt omzeild, verbieden sommige
nationale wetgevingen zowel de verbeurdverklaring van redactiemateriaal als huiszoekingen op de redactie of in de waning van
journalisten en lijfonderzoeken om materiaal te vinden met informatie waarvan de vertrouwelijkheid beschermd is (184).
Mijns inziens dient de Belgische wetgever dergelijke maatregelen niet uit te vaardigen. Het kantoor of de woonplaats van een
journalist mag, net zomin als het kabinet van een advocaat, notaris
of geneesheer, een asiel worden dat bescherming biedt tegen de
opsporingen van het strafgerecht. De artikelen 87 en 88 van het
Wetboek van Strafvordering verlenen aan de onderzoeksrechter de
bevoegdheid om opsporingen en inbeslagnemingen te verrichten,
niet aileen in de waning van de verdachte maar ook "in de andere
plaatsen" waar vermoedelijk voorwerpen kunnen worden gevonden die betrekking hebben op het aangeklaagde feit. Er mag
geen bevoorrechte plaats zijn waar overtuigingsstukken aan de
opsporingen van een onderzoeksmagistraat kunnen worden
onttrokken (185).
Kan er dus geen sprake van zijn huiszoekingen in de waning en
in de kantoren van de journalisten te verbieden, dan meen ik toch
dat voor deze laatsten een nieuwe waarborg kan worden overwogen in geval van huiszoeking in de lokalen van een persorgaan.
Zoals in het Franse recht, zou kunnen worden bepaald dat huiszoekingen in de lokalen "van een persbedrijf of van een onderneming voor audiovisuele communicatie niet mogen worden verricht
dan door een magistraat die erop dient toe te zien dat de gedane
opsporingen geen afbreuk doen aan de vrije uitoefening van het
beroep van journalist en de nieuwsverspreiding niet onverantwoord in de weg staan of vertragen" (186) (187).

B. Betere bescherming van onderling strijdige rechten,
vrijheden en rechtmatige belangen
50. Ik ben van oordeel dat de wetgever, parallel daarmee, zou
moeten voorzien in een betere bescherming van de rechten, vrijheden en rechtmatige belangen die mogelijk met de uitoefening
van de persvrijheid in conflict kunnen komen.
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De jongste Europese ministerconferentie over het beleid inzake
de massacommunicatie (188) heeft onlangs nog beklemtoond dat
de overheid niet aileen terughoudend moet optreden wanneer zij
te maken krijgt met de implicaties van het journalistiek bedrijf in
een democratische samenleving, maar tegelijkertijd aan al
diegenen die bij dat bedrijfbetrokken zijn, het recht moet verlenen
auto-regulerend eigen normen vast te leggen, zoals de gedragscodes die hun verantwoordelijkheden beschrijven en de wijze
beschrijven waarop hun rechten en vrijheden moeten worden
verzoend met andere rechten en vrijheden. En het valt niet te
betwijfelen dat de zelf-regulerende organen die in tal van Europese
landen - zo ook in het onze - bestaan, een nuttige rol kunnen
spelen bij het verzoenen van de uitoefening van de persvrijheid met
andere rechten, vrijheden of rechtmatige belangen.
Tach moet worden toegegeven dat de doeltreffendheid van die
organen sterk verschilt van het ene Europese land tot het andere.
Het toelichtend verslag bij de voormelde Resolutie (189) stelt vast:
"Drie hoofdcriteria vormen de maatstaf van die doeltreffendheid :
in de eerste plaats het door hun ethische code - grondslag voor
hun beslissingen - vastgelegde evenwicht tussen de bescherming
van de pers en van andere belangen; vervolgeiis, de gevolgen van
de toepassing van een dergelijke code door de persraad; ten slotte,
de mate waarin de media de beslissingen van de raad naleven ... "
"De doeltreffendste persraden - zo vervolgt het verslag - zijn die
waarin niet aileen beroepsmensen uit de mediawereld zitting
hebben maar ook vertegenwoordigers van het publiek of juristen,
die bijdragen tot de ontwikkeling van de rechtspraak door verfijning van de normen", wat in ons land niet het geval is (190). En
het verslag vermeldt verder : "Een negatieve ervaring is dat de
persraden vaak zeer weinig bijdragen tot bescherming van de
persvrijheid of tot verzoening van tegenstrijdige persoonlijke
belangen (bijvoorbeeld door het prive-leven of de reputatie van een
persoon te beschermen), doordat de opgelegde sancties te licht
zijn."
Bovendien, en vooral, valt uit het feit dat de Staat aan de media
de vrijheid moet laten om eigen beroepsregels te formuleren en
reguleringsorganen samen te steilen, niet af te leiden dat de
wetgever niet zou kunnen optreden door het uitvaardigen van
rechtsnormen, wanneer hij oordeelt dat die normen vereist zijn om
de uitoefening van de persvrijheid te verzoenen met de uitoefening
van andere rechten of vrijheden die d~ Staat, met name krachtens
het Europees Verdrag voor de rechten van de mens, aan zijn rechtsonderhorigen dient te waarborgen, of om aan de uitoefening van
de persvrijheid vormvereisten, voorwaarden, beperkingen of saneties te verbinden die in een democratische samenleving nodig zijn
voor de verwezenlijking van een of meer van de rechtmatige
oogmerken die bedoeld zijn in artikel10.2 van dat Verdrag. In dat
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laatste geval zijn, zoals we hebben vermeld, de maatregelen
waarbij de overheid in de uitoefening van de persvrijheid ingrijpt
en die nodig zijn om een of meer van die rechtmatige oogmerken te
bereiken, aileen verenigbaar mat artikel 10 van het Verdrag, als
zij bepaald zijn bij een wet in de zin van het Verdrag.
51. Gelet op de enkele aspecten van de betrekkingen tussen
gerecht en pers die ik hiervoor heb onderzocht, lijkt mij dat in het
licht van de Europese normen, het optreden van de wetgever uit
drie soorten maatregelen kan bestaan, die respectievelijk de
bescherming beogen te versterken van het recht op het vermoeden
van onschuld in het algemeen (1 °), van het geheim van het
opsporingsonderzoek en het onderzoek (2°), en van het gezag en de
onpartijdigheid van de rechterlijke macht bij vernietigende kritiek
zonder ernstige grondslag (3°).

1 o Maatregelen om de bescherming van het recht
op het vermoeden van onschuld in het algemeen te versterken
52 •. Mijns insziens moet het intern recht voorzien in een betere
bescherming van het recht op het vermoeden van onschuld (191).
Daartoe kan worden overwogen onze wetgeving inzonderheid op
vier punten aan te vullen : de erkenning van het recht op het
vermoeden van onschuld als een persoonlijkheidsrecht, de mogelijkheid om, zelfs in kort geding, in rechte te treden om een perscommunique te doen inlassen, de mogelijkheid voor de onderzoeksgerechten om, bij een beslissing van buitenvervolgingstelling, die
beslissing geheel of ten dele te doen bekendmaken, en de heropening van de termijn voor de uitoefening van het recht op antwoord
voor de persoon die buiten vervolging werd gesteld of vrijgesproken.

a) Erkenning van het recht op het vermoeden van onschuld als
een persoonlijkheidsrecht :
53. Artikel 6.2 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens heeft ongetwijfeld rechtstreekse werking in ons intern recht
en verleent aan eenieder die wegens een strafbaar feit wordt
vervolgd het recht om voor onschuldig te worden gehouden totdat
zijn schuld volgens de wet bewezen wordt. Dat artikel beschermt
echter aileen de personen die reeds wegens een strafbaar feit
worden vervolgd en bovendien kon worden betwist of het aan
individuele personen en groepen van personen kan worden tegengeworpen.
Zoals artikel 9-1 van het Franse Burgerlijk Wetboek, dat in dat
wetboek is ingevoegd bij de wet nr. 93-2 van 4 januari 1993
houdende hervorming van de strafVordering, gewijzigd bij de wet
nr. 93-1013 van 24 augustus van hetzelfde jaar, zou ook bij ons een
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wetsbepaling uitdrukkelijk kunnen bevestigen dat "eenieder recht
heeft op eerbiediging van het vermoeden van onschuld". Het recht
op dat vermoeden zou aldus een subjectief recht zijn waarvan nietinachtneming in principe een fout oplevert waarvoor hij die ze
begaat aansprakelijk is. De fout zou bestaan zodra een, zij het zelfs
onvrijwillige, onduidelijkheid kan doen geloven dat iemand
schuldig is aan een in rechte vervolgbaar misdrijf voordat die
schuld door een rechtbank werd vastgesteld. Het nadeel zou
eveneens voortvloeien uit de aantasting van het recht op het
vermoeden van onschuld (192). De uitdrukkelijke toekenning van
dat recht bij de wet zou het, naar mijn mening, overbodig maken
dat daarin een bepaling wordt opgenomen zoals die welke enkele
maanden geleden is voorgesteld in een verslag van de Franse
Senaat en volgens welke de vrijheid van meningsuiting wordt
uitgeoefend met inachtneming van het vermoeden van onschuld
(193).
b) Mogelijkheid om zelfs via een kart geding in rechte te treden
om een communique in de pers te doen opnemen :
54. Tevens zou, lijkt mij, de wet uitdrukkelijk kunnen voorzien
in het recht van een ieder (of althans van iedere bij de procedure
betrokken partij), die v66r een veroordeling .publiekelijk wordt
voorgesteld als zijnde schuldig aan feiten waarover een opsporingsof gerechtelijk onderzoek aan de gang is, om van de rechter, zelfs
in kort geding, te verkrijgen (194) dat in de betre:ffende publikatie
een communique wordt opgenomen ten einde de aantasting van
het vermoeden van onschuld te doen ophouden, zulks op kosten
van de fysieke of rechtspersoon die voor die aantasting aansprakelijk is (195). Die vordering zou kunnen worden uitgeoefend,
onverminderd een vordering tot herstel van de geleden schade
(196) of de andere in het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven
maatregelen (197), en zou er niet aan in de weg staan dat de
betrokkene tegelijk zijn recht op antwoord uitoefent (198).
c) Mogelijkheid voor de onderzoeksgerechten om in geval van een
beslissing van buitenvervolgingstelling, te bevelen dat die beslissing
geheel of ten dele wordt bekendgemaakt :
55. De wet zou, bovendien, aan de onderzoeksgerechten de
bevoegdheid kunnen verlenen om, op verzoek van de betrokkene,
te bevelen hetzij dat de beslissing van buitenvervolgingstelling
geheel of ten dele wordt gepubliceerd, hetzij dat het publiek, via
een bericht in de door het gerecht aangewezen media, op de hoogte
wordt gebracht van de redenen en van het beschikkende gedeelte
ervan (199). Daartoe zou aan die gerechten overigens een grote
vrijheid worden gelaten. Zo zouden ze niet alleen kunnen beslissen
welke geschreven of audiovisuele persorganen zullen zorgen voor
de bevolen bekendmaking, maar ook bepalen op welke wijze de
bekendmaking moet geschieden, door de bewoordingen van het
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bericht vast te stellen of de uittreksels uit de bekend te maken
beslissing op te geven. De kosten van de bekendmaking zouden ten
laste vallen van de Staat.

d) Heropening van de termijn voor uitoefening van het recht op
antwoord ten gunste van degene ten aanzien van wie een beslissing
van buitenvervolging of van vrijspraak is gewezen :
56. De wet zou ook aan een ieder die naar aanleiding van een
strafvervolging in een persorgaan wordt vernoemd of aangewezen,
het recht kunnen toekennen om alsnog zijn recht op antwoord uit
te oefenen binnen een termijn van drie maanden, te rekenen van
de dag waarop te zijnen opzichte de beslissing van
buitenvervolgingstelling is gewezen of de beslissing van vrijspraak
definitief is geworden (200) en (201).

2° Maatregelen voor een betere bescherming
van het opsporings- en onderzoeksgeheim.
57. Het nationaal recht zou, dunkt mij, ook derwijze moeten
worden aangevuld dat het opsporings- en onderzoeksgeheim
tegenover het publiek efficienter wordt gewaarborgd (202) (203).
Het door de federale regering in juni laatstleden goedgekeurde
regeerprogramma benadrukt terecht ''het belang van het geheim
van het onderzoek, niet enkel met het oog op het behoud van het
vermoeden van onschuld, maar ook om een gebrekkige werking
van het onderzoek te voorkomen" (204).
58. De handhaving van het beginsel van het opsporings- en
onderzoeksgeheim is een van de krachtlijnen van het door de
commissie Franchimont uitgewerkte voorontwerp van wet. Dat
beginsel wordt duidelijk bevestigd in de artikelen 3 en 5 van het
voorontwerp.
Artikel 3 wil in het Wetboek van Strafvordering een artikel
28quinquies invoegen betreffende het opsporingsonderzoek,
waarvan paragraaf 1 zegt dat 'behoudens de wettelijke uitzonderingen, het opsporingsonderzoek geheim is". "Het opsporingsonderzoek, leest men in de memorie van toelichting, moet in principe
geheim blijven. Dat principe wordt gemilderd, enerzijds, ten
aanzien van ondervraagde personen om hun rechten beter te
waarborgen, en, anderzijds, ten aanzien van de pers om het recht
op informatie te waarborgen, zoals dat in artikel 10 E.V.R.M. is
bepaald" (205).
Artikel 5 voert in hetzelfde wetboek een artikel 57 in over het
gerechtelijk onderzoek, waarvan paragraaf 1 ongeveer in dezelfde
bewoordingen is gesteld : "Behoudens de wettelijke uitzonderingen
is het gerechtelijk onderzoek geheim".
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Uit het oogpunt van de betrekkingen met de pers, staat op dat
beginsel van het geheim van het opsporings- en gerechtelijk
onderzoek een beperking die bepaald is in de paragrafen 5 van de
nieuwe artikelen 28quinquies en 57 van het Wetboek van StrafVordering. In de fase van het opsporingsonderzoek" kan het openbaar
ministerie evenwel aan de pers gegevens verstrekken mits de
rechten van de verdediging en van het prive-leven worden geeerbiedigd". In de fase van het gerechtelijk onderzoek, kan het
openbaar ministerie, steeds met inachtneming van die rechten,
slechts "met instemming van de onderzoeksrechter" aan de pers
gegevens verstrekken (206).
Die beperkingen moeten worden goedgekeurd. Zoals in de
memorie van toelichting bij het voorontwerp erop gewezen wordt :
"is het belangrijk dat het publiek op de hoogte wordt gehouden van
de vooruitgang van het onderzoek, in die zaken die de publieke
opinie raken. Wanneer men v66r de rechtspleging ten grande alle
informatie zou onthouden, bestaat het gevaar dat de publieke
opinie zich vragen zou ga:an stellen. Nochtans moet deze transparantie niet volledig zijn om het eindresultaat van het onderzoek
niet in gevaar te brengen en de rechten van de betrokkene niet te
miskennen. Er moet dus een evenwicht worden gevonden. Dat
evenwicht is terug te vinden in het antwerp. Bedoeling is uiteraard
behoorlijk te informeren. Men zal erop moeten toezien dat de
informatie degelijk omschreven is, en dat ze eerder terughoudend
en zelfs gedeeltelijk is, indien de omstandigheden zulks vereisen"
(207).
De straf op schending van het geheim wordt bepaald in paragraaf 4 van de nieuwe artikelen 28quinquies en 57, luidens welke
in substantie "iedere persoon die beroepshalve wordt geroepen zijn
medewerking te verlenen" aan het opsporings- of gerechtelijk
onderzoek, gebonden is door het geheim en "degene die dat geheim
schendt wordt gestraft met de straffen bepaald in artikel 458 van
het Strafwetboek".
59. Volgens het voorontwerp zijn enkel zij die beroepshalve
geroepen zijn aan het opsporings- of gerechtelijk onderzoek deel
te nemen, gebonden door het geheim. De commentaar bij het
nieuwe artikel 28quinquies, § 4, in de memorie van toelichting
zegt het volgende : "De verplichting tot geheimhouding geldt ... voor
iedereen die beroepshalve aan het vooronderzoek zijn medewerking verleent, dus ook voor parketmagistraten, de griffiers, de
politie en degenen die met administratieve en materiele taken zijn
belast"(208).
Het zou ongetwijfeld wenselijk zijn dat, bij de parlementaire
werkzaamheden, dienaangaande enkele aanvullende verduidelijkingen worden gegeven. Dat bijvoorbeeld de rijkswachters en de
gerechtelijk deskundigen, hoewel zij in de commentaar niet worden
vermeld, moeten worden beschouwd als personen die beroepshalve
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aan het opsporings- of gerechtelijk onderzoek hun medewerking
verlenen, is zonder meer duidelijk (209), maar wat te denken van
bij voorbeeld de verschillende van de uitvoerende macht afhangende autoriteiten die zich bezighouden met de doorzending van
ambtelijke opdrachten aan buitenlandse rechters?
60. Er is trouwens alle reden om aan te nemen dat, in feite, een
groot aantal '1ekken" te wijten zijn aan andere personen dan
,diegene die beroepshalve geroepen zijn om hun medewerking te
verlenen aan het opsporings- of gerechtelijk onderzoek.
Het zou wellicht overdreven zijn om, zoals een recent rapport
van de Franse Senaat voorstelt (210), schending van het geheim
van het onderzoek door wie dan ook strafbaar te stellen, en de
omstandigheid dat de schender tot het beroepsgeheim gehouden is
of een magistraat of een rijksambtenaar is die bij de procedure
betrokken is, als verzwarende omstandigheid aan te merken. Niettemin kan men zich terecht afvragen of de plicht tot geheimhouding van het opsporings- en gerechtelijk onderzoek ook niet moet
gelden voor bepaalde categorieen personen die niet beroepshalve
deelnemen aan het opsporings- of gerechtelijk onderzoek.
Bij mijn bespreking van het op 22 mei 1990 door het Europees
Hofvoor de rechten van de mens gewezen arrest Weber, heb ik erop
gewezen dat volgens de artikelen 184 en 185 van het toen vigerend
Waadtlands Wetboek van strafvordering van 12 september 1967,
niet aileen de magistraten of ambtenaren geen stukken of inlichtingen over het onderzoek mochten meedelen, tenzij aan de
deskundigen of een instantie voor zover de mededeling nuttig was
voor het onderzoek of verantwoord om redenen van administratieve of gerechtelijke aard, maar dat bovendien "de partijen, hun
raadslieden en hun bedienden alsmede de deskundigen en de
getuigen door het geheim van het onderzoek gebonden waren, op
straffe van een geldboete van vijfhonderd frank, tenzij de daad
strafbaar werd gesteld door andere bepalingen". Het arrest Weber
heeft niet die bepalingen als zodanig bekritiseerd, maar wel de
toepassing ervan in die bepaalde zaak.
Hoewel het Waadtlands Wetboek van strafvordering, ten gevolge
van dat arrest, bij een wet van 12 december 1989, die op 1 juli 1990
in werking is getreden, werd gewijzigd, is het zo dat krachtens de
huidige artikelen 184, 185 en 186 van dat wetboek, de partijen,
hun gezins- en familieleden, hun raadslieden en hun medewerkers,
hun raadgevers en bedienden, alsmede de deskundigen en
getuigen gehouden zijn tot geheim van het onderzoek, waaronder
de uit het onderzoek gebleken gegevens en de niet openbare beslissingen en onderzoeksmaatregelen, op straffe van een geldboete die
5.000 Zwitserse frank kan bedragen (211).
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61. Wat de advocaten van de partijen betreft, ligt het probleem
bijzonder moeilijk. Te vermelden valt met name dat in Frankrijk,
het decreet nr. 91-1197 van 27 november 1991 houdende regeling
van het beroep van advocaat, in artikel 160 uitdrukkelijk bepaalt
dat "l'avocat, en toute matiere, ne doit commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel" en "il doit, notamment,
respecter le secret de !'instruction en matiere penale, en
s'abstenant de communiquer, sauf a son client pour les besoins de
la defense, des renseignements extraits du dossier ou de publier
des documents, pieces ou lettres interessant une information en
cours". Bij overtreding van die bepaling kan de advocaat zowel
strafrechtelijk (212) als tuchtrechtelijk worden vervolgd (213). Ik
geloof dat we die weg niet mogen opgaan. De commissie Franchimont had aanvankelijk zelfs overwogen aan de raadsman van de
verdachte en aan het openbaar ministerie hetzelfde recht toe te
kennen om informatie te verstrekken aan de pers. Omdat er naar mijn mening terecht- kritiek is geuit op zodanige bepaling,
is zij in het voorontwerp niet opgenomen. Zoals in de memorie van
toelichting op het voorontwerp wordt gezegd, "staat het aan de
hogere instanties van de Orde te bepalen in hoeverre zodanige
mededeling strookt met de regels inzake deontologie van het
beroep" (214). Die oplossing zou volgens mij moeten worden goedgekeurd.

62. Ik heb vroeger reeds de gelegenheid gehad erop te wijzen hoe
wenselijk het is dat in onze wetgeving regels worden opgenomen
om aan de leden van de parlementaire vergaderingen een
geheimhoudingsplicht op te leggen als zij inzage dienen te nemen
van gerechtelijke stukken over aan de gang zijnde strafonderzoeken (215). Thans zijn zij alleen gehouden tot discretie, wat
slechts een weinig effectieve waarborg is, vermits zodanige, louter
deontologische, verplichting vrijwel niet wordt gesanctioneerd. Er
zijn de jongste jaren verschillende wetsvoorstellen ingediend,
onder meer het voorstel dat in januari 1992 bij de Senaat is
ingediend door de heren de Donnea en Foret, die naar het voorbeeld van het Frans recht, met name in de wet van 3 mei 1880 op
het parlementair onderzoek een nieuwe bepaling wilden invoegen,
luidend als volgt: "de leden van de onderzoekscommissies, alsmede
degenen die, in welke hoedanigheid ook, de werkzaamheden
bijwonen of eraan deelnemen, zijn tot geheimhouding verplicht" en
"iedere overtreding van die bepaling wordt gestraft met de bij
artikel 458 van het Straf:Wetboek gestelde straffen". Volgens die
voorstellen, zou dezelfde verplichting moeten worden opgelegd aan
de leden van de parlementscommissies, die belast zijn met het
onderzoek van een verzoek tot vervolging krachtens artikel 45
(thans 59) van de Grondwet, of van een eventuele rechtsvordering
voor het Hofvan Cassatie krachtens artikel 90 (thans 103) van de
Grondwet (216). Naar verluidt is de regering die weg opgegaan
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toen zij enkele weken geleden een voorontwerp van wet heeft
uitgewerkt tot uitvoering van artikel 103 van de Grondwet.
63. Wegens moeilijkheden op het stuk van bewijslevering zal de
vervolging van personen wegens schending van de geheimhouding
van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek niettemin altijd
problematisch zijn. De geheimhouding zou zeker beter beschermd
zijn, indien zoals in Frankrijk bovendien strafbaar zouden worden
gesteld:
- dat v66r de openbare zitting geheel of een deel van een stuk
uit een dossier van een opsporings- of gerechtelijk onderzoek wordt
bekendgemaakt of van dat stuk openbaar gewag wordt gemaakt
(217);
- de verspreiding of de mededeling van documenten uit een
huiszoeking (218);
- het feit, dat in procedures op burgerlijke partijstelling, informatie over die partijstelling wordt bekendgemaakt (219).
64. Het kan tenslotte gebeuren dat een van de "ontsporingen"
van het onderzoeksjournalisme erin bestaat een zekere druk te
willen uitoefenen op getuigenissen of op beslissingen van de
rechter. N aar het voorbeeld van het Franse recht zou, naar mijn
oordeel, als misdrijf moeten worden beschouwd het feit dat, v66r
de uitspraak van de rechterlijke eindbeslissing, commentaren
worden gepubliceerd, met de bedoeling pressie uit te oefenen om
getuigenissen ofbeslissingen van onderzoeks- ofvonnisgerechten
te bei:nvloeden (220).
3o Maatregelen voor een betere bescherming van het gezag en de

onpartijdigheid van de rechterlijke macht tegen vernietigende
kritiek zonder ernstige grondslag
65. Uit de rechtspraak van het Europese Hof over de onderhavige materie blijkt vooral, ik herhaal het, dat "als waarborg voor
de gerechtigheid, die fundamentele waarde in een Rechtsstaat, de
werking (van de rechterlijke macht) het vertrouwen moet genieten
van de burgers om deugdelijk te zijn" en dat het derhalve "nodig
kan zijn dat die wordt gevrijwaard tegen vernietigende kritiek
zonder ernstige grondslag, te meer daar terughoudendheid aan de
magistraat verbiedt te reageren" (221). Bij mijn installatie heb ik
gezegd dat "le visage de la justice est celui qu'elle doit, sinon au
reve des hommes, du moins a leurs espoirs, auxquels le pouvoir
judiciaire est tenu de repondre car la legitimite de celui-ci procede
essentiellement du credit de confiance que lui fait la Nation et que
c'est aussi dans ce credit de confiance qu'il peut avant tout trouver ·
sa force". Men moet echter, jammer genoeg, vaststellen dat hoe
langer hoe meer vernietigende en ongegronde aanvallen, ja zelfs
zekere acties tot ontwrichting van het gerecht, op gevaarlijke wijze
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dat vertrouwen ondermijnen. Daarom meen ik dat het noodzakelijk is dat, zoals in andere landen, de wetgever optreedt om het
gerecht tegen zodanige aanvallen beter te beschermen.
Zo zou men, bij voorbeeld, kunnen strafbaar stellen het feit van
door handelingen, woorden, geschriften of beelden van alle aard,
die zonder ernstige grondslag vernietigende beschuldigingen
inhouden, te trachten ambtelijke handelingen of beslissingen van
magistraten van de Rechterlijke orde publiekelijk in discrediet te
brengen, zodanig dat afbreuk wordt gedaan aan het gezag of de
onpartijdigheid van het gerecht. Uitdrukkelijk zou daarbij moeten
worden vastgesteld dat die bepalingen niet gelden t.a.v. technische
commentaar, noch t.a.v. handelingen, woorden, geschriften of
beelden allerhande die de wijziging, vernietiging ofherziening van
een rechterlijke beslissing beogen (222).
66. Als ik U hier bepaalde maatregelen heb aangewezen
waarvan, naar mijn gevoelen, de goedkeuring moet worden bevorderd in het licht van de Europese normen betreffende de betrekkingen tussen gerecht en pers, dan heb ik mijn beschouwing
bewust beperkt tot slechts enkele aspecten van die betrekkingen.
Weshalve in deze rede zeker lang niet aile moeilijkheden en vragen
in verband met die betrekkingen aan de orde komen.
Aldus voorziet het door de nieuwe federale regering vastgestelde
regeerprogramma in "de vereenvoudiging van de assisenprocedure" en zegt het verder dat "in dat kader, aan het Parlement zal
worden gevraagd om de correctionalisering van persdelicten te
onderzoeken" (223). Die laatste kwestie zou op zich al het onderwerp voor een plechtige openingsrede kunnen zijn. Ik heb met
opzet die aangelegenheid niet willen aansnijden.

V. BESLUIT

67. Bij elke redevoering hoort nu eenmaal een besluit en allicht
verwacht u dat nu ook van mij. Het zal heel kort zijn, want het
derde deel van mijn uiteenzetting (IV), was eigenlijk al een besluit
van de eerste twee delen (II en III).
Als ironisch motto voor een in december 1994 ter gelegenheid
van de vijftigste verjaardag van de krant Le Monde door de Unesco
in Parijs gehouden colloquium, stond dit citaat te lezen uit de
"Illusions perdues" van Balzac : "Si la presse n'existait pas, il
faudrait ne pas !'inventer. Seulement voila, elle existe". De pers
bestaat inderdaad met haar eigen logica, een logica die ten aanzien
van de behandelde zaken, de tijd en de ruimte, volkomen anders is
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dan die van het gerecht (224). Vandaar de vaak moeilijke betrekkingen tussen beide. Met mijn betoog heb ik willen aantonen dat
bij de vaststelling van de grondbeginselen aan de hand waarvan
zij heiden die moeilijkheden moeten kunnen overwinnen, de
verschillende Europese regels betreffende hun wederzijdse betrekkingen en inzonderheid de bepalingen van het Europees Verdrag
voor de rechten van de mens, een doorslaggevende rol kunnen
spelen. Ik ben ervan overtuigd dat die regelgeving hoe langer hoe
meer als een van de meest soliede juridische grondslagen zal
gelden voor de immense Europese ruimte van de berichtgeving die
thans tot stand komt en waarin niet aileen de persvrijheid, maar
ook alle andere mensenrechten en fundamentele vrijheden moeten
worden gevrijwaard.

*
**
68. Het Hof komt eerstdaags samen voor de rouwhulde aan
wijlen emeritus eerste advocaat-generaal baron Mahaux, die op
28 april laatstleden van deze wereld afscheid nam.
Hij werd op 27 oktober 1900 te Nijvel geboren en was van 1930
tot 1940 substituut en later eerste substituut bij het parket van de
procureur des Konings te Brussel waar hij, onder meer met de
leiding van de financiele afdeling, uiterst belangrijke functies
vervulde. In 1940 werd hij benoemd .tot substituut-procureurgeneraal en in 1947 tot advocaat-generaal bij het Hof van Beroep
te Brussel. Ook bij dat parket-generaal leidde hij de financiele
afdeling. Tijdens de moeilijke oorlogsjaren was hij door zijn zelfverloochening en patriottisme tegelijk een voorbeeld van hoogstaande burgerzin en een ernstige aanmoediging voor de hele
magistratuur. Onmiddellijk na de Duitse bezetting werd hij,
achtereenvolgens, substituut van de auditeur-generaal en later
advocaat-generaal bij het militair gerechtshof. In die hoedanigheid
leidde hij, van september 1944 tot juni 1948, op het auditoraatgeneraal bij het militair gerechtshof, de afdeling repressie van de
economische collaboratie.
Hij kwam bij ons Hof in november 1952 als advocaat-generaal
en werd er in juli 1968 eerste advocaat-generaal. Gedurende meer
dan twintig jaar, tot hij in april1974 het emeritaat bereikte, was
baron Mahaux een magistraat van uitzonderlijke verdienste die
hoog in aanzien stond en zijn ambt met hart en ziel was toegedaan.
Niet aileen de rechtspraak van het Hof, maar ook de ontwikkeling
van ons recht zijn door zijn gedachtengoed grondig bei:nvloed. Zijn
opmerkelijke kwaliteiten als jurist, zijn scherpe intelligentie, zijn
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rechtschapenheid en rechtlljnigheid, hebben mede aan de hoge
functies die hij bij het parket van het Hof heeft uitgeoefend,
onvergelijkbaar krediet verschaft.
69. Voor de Koning vorder ik dat het Hof tijdens het nieuw
gerechtelijk jaar zijn werkzaamheden voortzet.
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l'independance a la serenite"; oLe Monde, 4 maart 1995; MESSINNE, J., "La presse
penale et la justice penale", J.T,. 1976, p. 14~; MINC, A., "La trinite du juge, media,
opinion", L'Express, 23 juni 1994; NEELS, L., "Strafzaken en media. Enkele beschouwingen", Vlaams Jurist Vandaag, juni 1995, p. 2-3; NGUYGEN, F., en JACQUIN; P.,
"L'information victime des rapports entre justice et medias", Medias pouvoirs, 1991,
p, 111 e.v.; NICOLAS, A., Les relations presse, police, justice en Belgique, Luik 1993;
OST, F., "Justice aveugle, medias voyeurs", Justice et medias, Juger, bijzonder nr.
1995/p.101-114; PANIER; C.; ''Proces et :rnedias"; Justice et medias, Juger, bijzonder
nilJhffier 1995, p. 72-79; P.D., ''Lekken in· de pers : sancties tegen scherrding
onderzoeksgeheim onhaalbaar", De Morgen, 24. maart 1995; PEETERS, R.; "OU:verture"; La presse et les affaires, Bruxelles, 1995, p: 12-13; RIGHETTINI, S., "Mass
medias, ]Jolitiqiie et justice", Justice et medias, Juger, bijzonder nr, 1995, p. 87 ~90;
RINGELHEIM, F., ''Le tribunal mediatique", Le Vif-L'Express, 31 maart 1995; IDEM,
"La justice sa:isie par l'audiovisuel", Justice et medias, Juger, bijzonder nr. 1995, p.
4-16; RODRIGBES CUNHA, Ld justice et les rridss media, Pottugees verslag voorgesteld o]J ds · Con'fei'el'ltie van de korpschefs vafl· de opperste gerechtshoven van de
landt'ii'l van de Europese Unie, gehtitidim te Lissabo:ri op 18-21 mei 1994; RYCKMANS,
F.; GEVERS, J:j ANTOINE, F.; GRELLIER,· C.; MAHOUX, P., en Dl MATTIA, M.,
"Analyses · et propositions", La presse et les affaires, Brussel, 1995; p. 97-120;
SADOUN, N,, ''La' double mediatisation dans l'affaire OM-Valenciennes", Droit et
soCiete, 1994, nt. 26, p. 35-43'} SENELLE, R., ''Persvrijheid, pijler van de politieke
demokratie", De Standaard, 10 juli 1995; SIJTHOFF-STRAY, A.L., "The right of the

-57accused to have or to refuse publicity", Rev. Dr.h, 1969, p. 159-176; SOULEZLARIVIERE, D., Du cirque mediatico-judiciaire et des moyens d'en sortir, Parijs, 1993;
STRANARD, 0., Les rapports entre lajustice et la presse, Belgisch verslag voorgesteld
op de Conferentie van de korpschefs van de opperste gerechtshoven van de landen
van de Europese Unie, gehouden te Lissabon op 18-21 mei 1994; TOUSSAINT, Ph.,
"Editorial", in Journal des proci~s. 8 maart 1985, nr. 58; IDEM, "Justice et television:
les amants terribles", Justice et medias, Juger, bijzonder nr. 1995, p. 80-82; TRUCHE,
P., La justice et les mass medias, Frans verslag voorgesteld op de Conferentie van de
voorzitters van de opperste gerechtshoven en de procureurs-generaal van de landen
van de Europese Unie, gehouden te Lissabon op 18-21 mei 1994; VAN DE POL, U.,
"Opening van zaken", Proces 1984, p. 310 e.v.; IDEM, "Camera's in de rechtszaal",
Mediaforum 1991, p. 40 e.v.. ; VAN DE VLIEDT, E., "Beschouwingen over de vrijheid
van drukpers en de informatie", R.W, 1970-71, kol. 204-210; IDEM, "Considerations
sur la liberte de la presse et d'information", J.T., 1970, p. 641-648; VAN KERCKVOORDE, J., "Misdaad, misdaadbestrijding en de media : een problematische relatie",
Panopticon, 1986, p. 309-316; VERSELE, S.C., "Les problemes poses par la publicite
donnee aux actes criminels et aux procedures penales", Rev.intern.dr.pen. 1959, p. 323
e.v.; VOETS, F., "Vrouwe Justitia en de pers : een maagd belaagd?", in Persvrijheid,
omroepreclit en de nieuwe media, Tegenspraak Cahier 3, BREWAEYS, E. (uitg.),
Antwerpen 1987, p. 51 e.v.; VOGELWEITH, A., "La strategie mediatique du juge",
Liberation, 21 mei 1994; VOORHOOF, D., "Recht op informatie, garingsvrijheid en
een zwijgrecht voor de journalistiek", Liga voor Mensenrechten, 1985; IDEM, "De zaak
Metro : een aanslag op de persvrijheid?" Panopticon, 1985, p. 225-237; IDEM, "De zaak
Coenen: Sterft de persvrijheid?", De nieuwe Maand, 1985, afl. 3, p. 187-188; IDEM,
"Media en gerechtsverslaggeving", in Panopticon, 1989; IDEM, Actuele vraagstukken
van mediarecht, doctrine en jurisprudentie, Kluwer, 1992; IDEM, "De rechtsbescherming in geval van de persvrijheid", D.C.C.R., 1993, p. 198 e.v. en 304 e.v.; WAMPACH,
C., La justice et les mass media, Luxemburgs verslag voorgesteld op de Conferentie
van de korpschefs van de opperste gerechtshoven van de landen van de Europese
Unie, gehouden te Lissabon op 18-21 mei 1994; WATHELET, M., Betoog op de
studiedag ''Presse-Justice", in Journal des Proces, 31 mei 1991, nr. 196; x., "Laliberte
d'expression des magistrats sous haute surveillance", Bull. d'inf de l'ASM, november
1987; x., "Wie heeft er belang bij openbaarheid in strafzaken?", Recht en kritiek, 1990,
p. 305 e.v.; x., "La justice et la presse", Juger 1992, nr. 3, p. 11 e.v.; x., Duits, Brits,
Spaans, Grieks en ltaliaans verslag over het thema "La justice et les mass media"
voorgesteld op de Conferentie van de korpschefs van de opperste gerechtshoven van
de landen van de Europese Unie, gehouden te Lissabon op 18-21 mei 1994 en
syntheseverslag over dat thema; x., Studiedag CECOM over de betrekkingen "PersPolitie-Gerecht", 4 mei 1994; x., "Principes concernant les relations entre medias et
in dependance de la justice" (vergadering te Madrid op 18-20 januari 1994), Rev. de la
commission internationale des juristes, juni 1994, p. 100-103; x., "La Commission
Rozes propose vingt-sept mesures sur la justice, la presse, les elus et les entreprises",
Le Monde, 3 december 1994; x., "Le droit contre la presse",Le Monde, 11 januari 1995;
x., "Notre deontologie depend de nous" Journalistes, nr. 1, februari 1995, p. 6-7; x.,
"La democratie malade du secret", Le Monde, 5 april 1995; x., "La presse bouc emissaire", Le Monde, 7 april1995; x., "L'enquete qui derange", Le Monde, 17 juni 1995; x.,
"La justice et ses secrets", Le Monde, 2-3 juli 1995; zie ook over de persvrijheid en het
onderzoeksgeheim, infra noot 202; over de persvrijheid en de vertrouwelijkheid van
de informatiebronnen, infra noot 168.

(2) Over de vrijheid van meningsuiting in het internationaal recht, zie inzonderheid : KOHL, A., "The international aspects of the freedom of expression in radio and
television", Rev.dr.h., 1975, p. 127-138; PINTO, R., La liberte d'information et
d'opinion en droit international, Parijs, 1984; x., "Vers un nouvel ordre international
de !'information", in Problemes politiques et sociaux, nr. 324, La Documentation
franr;aise, november 1977; x., La circulation des informations et le droit international,
Akten van het colloquium te Straatsburg van de Societe fran~aise de droit international, Parijs 1978. Over de vrijheid van meningsuiting in Europees recht, zie
inzonderheid : CROSSICK, S.A., ''L'Europe et les media", Cah.dr.eur., 1985, p.

-58238-242; DEMARET, P. en LEWALLE, P., "L'Europe et les moyens de communication:
rapport belge", F.I.D.E., Den Haag 1984, p. 1-32; FALLON, M., "La radio et la
television face au juge europeen", Ann.Dr., 1987, p. 155-192; HONDIUS, F., "The
Council of Europe and the media", Europe and the Media, F.I.D.E., Den Haag, 1984,
p. 1-16; IDEM, "Liberti\ d'expression et d'information en droit europeen", Straatsburg,
direction des droits de l'homme, 1984.
(3) Zie ook in het recht van de Raad van Europa, het Europees Verdrag van
5 mei 1989 op de grensoverschrijdende televisie.
(4) Met dien verstande evenwel dat wanneer een van de regels van het Verdrag
onverenigbaar bleek met een nationale regel die het individu beter beschermt, deze
verdragsregel ingevolge artikel 60 van het Verdrag, derwijze moet worden uitgelegd
dat hij het grondrecht, zoals dat door de nationale regel wordt gewaarborgd, beperkt
noch aantast, zodat in een dergelijk geval tussen beide normen geen conflict kan
bestaan.
(5) De aanhefvan de Resolutie bevestigt niet aileen '1es engagements solennels que
les Etats membres du Conseil de l'Europe ont contractes dans le cadre de l'article 10
de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales", maar ook '1es engagements politiques que ces Etats ont acceptes dans leur
Declaration sur la liberte d'expression et d'information (29 april 1982) dans laquelle
les Etats Membres du Conseil de l'Europe ont rappele leur ferme attachement aux
principes de la liberte d'expression et d'information en tant qu'element fondamental
d'une societe democratique et pluraliste;"
(6) Voor het gemeenschapsrecht, zie inzonderheid- de Resolutie over de concentratie van de media en het pluralisme in de opinies, aangenomen op 16 september
1992 door het Europees Parlernent (P.B.E.G. van 2 november 1992)- de Resolutie
over het beroepsgeheim van de journalisten, aangenomen op 18 j anuari 1994 door het
Europees Parlement (P.B.E.G. van 14 februari 1994).
(7) Zie het document van de Raad van Europa nr. DH-MM (94)3 onder de titel:
"Recommandations et Resolutions adoptees par l'Assemblee parlementaire du Conseil
de l'Europe dans le domaine des media."
(8) De Resolutie 428 (1970) en de Aanbeveling 582 (1970), die heiden door de
Vergadering op 23 januari 1970 zijn aangenomen, na een belangrijk colloquium dat
zij, in september 1968, in samenwerking met de Oostenrijkse federale regering had
georganiseerd, betreffen de verhoudingen tussen de massacommunicatiemiddelen en
de rechten van de mens. De Resolutie 428 (1970) bevat een verklaring met verschillende beginselen inzake het statuut en de onafhankelijkheid van de pers en de andere
massacommunicatiemiddelen, waarin maatregelen worden voorgeschreven om de
verantwoordelijkheid van de pers en de andere massacommunicatiemiddelen vast te
leggen en het individu te beschermen tegen iedere inmenging in zijn recht op
eerbiediging van zijn prive-leven. De Vergadering heeft in haar Aanbeveling 582
(1970), parallel daarmee, het Ministercomite verzocht een geheel van maatregelen te
nemen voor de daadwerkelijke toepassing van sommige beginselen, die in haar
verklaring over de massacommunicatiemiddelen en de rechten van de mens zijn
vermeld (zie het verslag van de juridische commissie, doc. nr. 2687).
(9) De Resolutie 1003 (1993) en de Aanbeveling 1215 (1993), die de Vergadering op
1 juli 1993 heeft aangenomen, betreffen beide de journalistieke ethiek. Zij komen voort
uit een parlementaire hoorzitting die de commissie voor kultuur en opvoeding van de
Vergadering in juni 1991 te Helsinki had georganiseerd na kritiek op de rol van de
media in de Golfoorlog. De Resolutie 1003 (1993) vermeldt een veertigtal journalistieke ethische beginselen inzake informatie en opinies, recht op informatie als
grondrecht van de personen, de functie van de journalistiek, de statuten van de
redactie, conflictsituaties en gevallen van bijzondere bescherming, evenals zelfcontrole en journalisme. Door haar Aanbeveling 1215 (1993) vroeg de Vergadering aan
het Comite van Ministers om ter zake vier maatregelen te nemen :
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openbare media dusdanig regelen dat de neutraliteit van de informatie, het pluralisme van de opinies en de gelijkheid van de geslachten gewaarborgd is, en oak dat
elke burger die in opspraak wordt gebracht over een evenwaardig recht van antwoord
beschikt;
- samen met niet-goevernementele organisaties, zoals de lnternationale Federat.ie
van Journalisten, nagaan of binnen de Raad van Europa een Europees mechanisme
van zelfcontrole kan worden opgericht, een soort Europese "ombudsman" met vanzelfsprekend een internationale vertegenwoordiging die, zo mogelijk, is samengesteld uit
de overeenstemmende nationale instellingen ofmechanismen van zelfcontrole, die een
soortgelijke werking en rol hebben.
- de oprichting bevorderen van verenigingen van media-gebruikers en de scholen
ertoe aanzetten het gebruik van de media in hun onderwijspakket op te nemen;
- een verklaring aan te nemen over de ethiek van het journalisme, overeenkomstig
de richtlijnen van de Resolutie 1003 (1993), en in de Lid-Staten van de Raad van
Europa de toepassing van die grondbeginselen bevorderen.
[Zie het verslag dat tijdens de 44ste gewone zitting van de Vergadering door de h.
Nunez Encabo is voorgesteld in naam van de commissie voor kultuur en opvoeding
(doc. nr. 6854) en dat door de Vergadering op 1 juli 1993 is besproken.]
(10) Zie het document van de Raad van Europa nr. DH-MM(94)2 genaamd: "Recommandations adoptees par le Comite des Ministres du Conseil de l'Europe dans le
domaine des media".
(11) De Resolutie (74)26, aangenomen op 2 juli 1974, spoort de regeringen van de
Lid-Staten ertoe aan de toestand van het individu ten aanzien van de communicatiemiddelen te doen overeenstemmen met de daarin vervatte minimale beginselen. In
bijlage bevat zij minimale regels betreffende het recht van antwoord in de pers, op
radio, televisie en ten aanzien van andere communicatiemiddelen met periodiek
karakter. Merk op dat de aanbevelingen van het Ministercomite v66r 1978 in de vorm
van resoluties werden genomen.
(12) De Aanbeveling nr. R(81)19, die op 25 november 1981 is aangenomen, vraagt
de regeringen van de Lid-Staten hun recht en rechtspraktijk te richten naar de
beginselen die in haar bijlage worden uiteengezet en die betrekking hebben op de
toegang tot informatie in het bezit van de overheid. Hier wordt de overheid bedoeld
andere dan de wetgevende organen en de gerechtelijke overheid.
(13) In de op 29 april 1982 aangenomen verklaring, hebben de Lid-Staten van de
Raad van Europa beklemtoond dat zij verknocht blijven aan de beginselen van vrijheid van meningsuiting en informatie als grondbestanddeel van een democratische
en pluralistische samenleving, en vervolgens verduidelijkt welke de oogmerken zijn
die zij op dat gebied nastreven evenals de modaliteiten van hun toekomstige.
samenwerking.
(14) Die bekendmaking, die door het Ministercomite op 21 maart 1994 is aangenomen, definieert de houding van het comite ten aanzien van de initiatieven waarom
de Parlementaire Vergadering in zijn Aanbeveling 1215 (1993) heeft gevraagd. In
hoofdzaak oordeelt het Comite dat geen verklaring hoeft te worden aangenomen over
de journalistieke ethiek, volgens de benadering vervat in de Resolutie 1003 (1993) van
de Parlementaire Vergadering, maar het kondigt aan welwillend te staan tegenover
het politiek document over de journalistieke vrijheden en de rechten van de mens, dat
waarschijnlijk zou worden aangenomen op de vierde ministerconferentie over het
beleid inzake massacommunicatie, die in december 1994 te Praag zou worden
gehouden. (Doc. 7053 van de Parlementaire Vergadering, d.d. 24 maart 1994).

-60(15) Te Wenen op 9-10 december 1986, over de toekomst van televisie in Europa; te
Stockholm, op 23-24 november 1988 over het Europese beleid inzake de massacommunicatie in een internationale context; te Nicosia, op 9-10 oktober 1991, over de
toekomst van de media in Europa in de jaren 1990, en te Praag, op 7-8 december 1994,
over de media in een democratische samenleving.
(16) Zie het document van de Raad van Europa, nr. DH-MM(95)4, genaamd
"Conferences ministerielles europeennes sur la politique des communications de
masse. Textes adoptes".
(17) Doc. MCM(94)2 van de Raad van Europa.
(18) De ministers van de Staten die aan die conferentie deelnemen hebben door die
Resolutie de verbintenissen bevestigd die de Lid-Staten van de Raad van Europa
hebben aangegaan in het kader van artikel 10 van het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens en de politieke verbintenissen die deze Staten hebben aanvaard
in hun verklaring van 29 april1982 inzake vrijheid van meningsuiting en informatie,
en zijn het vervolgens eens geworden over acht beginselen die, zoals uit beginsel 6
volgt, de leidraad moeten vormen voor het uitoefenen van de journalistiek, niet alleen
ten dienste van de vrijheid van meningsuiting, welke vrijheid het recht omvat om
informatie te ontvangen en mede te delen, maar ook met eerbiediging van de andere
rechten vrijheden en fundamentele belangen die door het Europees Verdrag voor de
rechten van de mens zijn beschermd.
(19) Met betrekking tot art. 10 van het Europees Verdrag voor de rechten van de
mens, zie de bibliografische aanwijzingen in VELU, J., en ERGEC, R., La Convention
europeenne des droits de l'homme, Brussel, 1990, v66r de nrs. 730-785; adde inz.
COHAN-JONATHAN, G., "Article 10", in La Convention europeenne des droits de
l'homme, onder leiding van PETTITI, L-E. e. a., Parijs, 1995, p. 365-408; COUSSIRATCOUSTERE, V., "Article 10, § 2", in La Convention europeenne des droits de l'homme
onder leiding van PETTITI, L.E. e. a., Parijs, 1995, p. 409-418; RIGAUX, F., e. a., "La
liberte d'expression, son etendue et ses limites", bijzonder nr. van de Rev.trim.dr.h.,
1993, p. 3-210; VELAERS, J., De beperkingen van de vrijheid van meningsuiting,
Antwerpen, 1991.
(20) Artikel19 van de Universele verklaring van de rechten van de mens, waarnaar
de Aanbeveling nr. 38, aangenomen op 8 september 1949 door de Consultatieve
vergadering verwijst, zegt : "Een ieder heeft recht op vrijheid van mening en van
uiting van zijn mening, wat het recht insluit niet verontrust te worden omwille van
zijn meningen en het recht door om het even welk uitdrukkingsmiddel en, zonder
inachtneming van grenzen, inlichtingen en ideeen op te zoeken, te ontvangen en te
verspreiden."
(21) Die artikelen van de Grondwet bepalen : Artikel 19 - "De vrijheid van
eredienst, de vrije openbare uitoefening ervan, alsmede de vrijheid om op elk gebied
zijn mening te uiten, zijn gewaarborgd, behoudens bestraffing van de misdrijven die
ter gelegenheid van het gebruikmaken van die vrijheden worden gepleegd". Artikel 25
-"De drukpers is vrij; de censuur kan nooit worden ingevoerd; geen borgstelling kan
worden geeist van de schrijvers, uitgevers of drukkers. Wanneer de schrijver bekend
is en zijn woonplaats in Belgie heeft, kan de uitgever, de drukker of de verspreider
niet worden vervolgd".
(22) Artikel 19 van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke
rechten bepaalt : "1. Ieder heeft het recht zonder inmenging een mening te koesteren.
2. Een ieder heeft het recht op vrijheid van meningsuiting; dit recht omvat mede de
vrijheid inlichtingen en denkbeelden van welke aard ook op te sporen, te ontvangen
en door te geven, ongeacht grenzen, hetzij mondeling, hetzij in geschreven of gedrukte
vorm, in de vorm van kunst, of met behulp van andere media naar zijn keuze. 3. Aan
de uitoefening van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde rechten zijn bijzondere
plichten en verantwoordelijkheden verbonden. Deze kan derhalve aan bepaalde
beperkingen worden gebonden, doch alleen beperkingen die bij de wet worden
voorzien en nodig zijn :a) in het belang van de rechten of de goede naam van anderen;

-61b) in het belang van de nationale veiligheid of ter bescherming van de openbare orde,
de volksgezondheid of de goede zeden".

Over de gelijkenissen en verschillen tussen artikel 10 van het Europees Verdrag en
artikel19 van het Internationaal Verdrag, zie inzonderheid VELU, J., en ERGEC, R.,
op.cit., nr. 734.
(23) TRUCHE, P., "La justice et les mass media", verslag voorgedragen op de
"Conferentie van de korpschefs der opperste gerechtshoven" te Lissabon op 18-21 mei
1994, .p. 1.
(24) Journalistiek kan aileen dan bijdragen tot de ontwikkeling van een ware
democratie als een aantal voorwaarden zijn vervuld die. in beginsel 3 van dezelfde
Resolutie zijn bepaald. Die beginselen zijn : - onbeperkte toegang tot het beroep van
journalist; - werkelijke onafhankelijkheid t.a.v. de politieke machthebbers en van de
druk uitgeoefend door prive-belangengroepen of door de overheid; - toegang tot
informatie die in het bezit is van de overheid moet op billijke en onpartijdige wijze
worden verleend in het kader van een politiek van openheid van informatie;
- bescherming van het vertrouwelijk karakter van de informatiebronnen van de
journalist.
Met betrekking tot de toegang tot informatie die in het bezit is van de overheid, zie
inzonderheid deAanbeveling R(81)19 van het ministercomite van de Raad van Europa
over de toegang tot infiirmatie die in het bezit is van de overheid, welke betrekking
heeft op de overheid andere dan de wetgevende organen en de gerechtelijke overheid.
HofMensenrechten arrest Leander van 26 maart 1987, reeks A, nr. 116, p. 29, § 71 en
Gaskin van 7 juli 1989, reeks A, nr. 160, p. 21, § 52; Commiss. 11 juli 1991, nr.
13.920/88, Nederlandse Omroep Stichting t. Nederland, D.R., vol. 71, p. 126 e.v., inz.
p. 130, § 1; R.v.St. advies van 20 jan. 1995 over voorstel van wet betreffende de vrije
nieuwsgaring en korte nieuwsuitzendingen, Gedr.St., Kamer, g.z. 1994-1995, 1657/394/95; R.v.St. advies van 20 jan. 1995 over voorstel van wet tot regeling van de vrije
nieuwsgaring, Gedr.St., Kamer, g.z. 1994-1995, 1635/2- 94/95; Hoge Raad, 23 oktober
1987, met cone!. advocaat-generaal M.R. Mok, NJ, 1988, nr. 310; Uitleggende noot bij
het voorstel van de Belgische regering om een art. 24ter betreffende de openbaarheid
van bestuur in te voegen, Gedr.St., Kamer, 1992-1993, nr. 839/1, p. 3; HANOTIAU, M.,
"Vers le droit a !'information, ou les idees qui heurtent, choquent ou inquietent,
Journal des proci~s, 1986, nr. 93, p. 21-26; IDEM, Le droit a !'information,
Rev.trim.dr.h., 1993, p. 23-56; JONGEN, F., "Y-a-t-il un droit de savoir?", Justice et
Medias, Juger, bijz. nr., 1995, p. 17-22; VELAERS, J., op.cit., p. 79-80; VELU, J., en
ERGEC, R., op.cit., nrs. 749-750. Met betrekking tot de bescherming van het
vertrouwelijk karakter van de informatiebronnen, zie infra nrs. 36-38 en 48-49.
(25) DEJEANT-PONS, M., "La jurisprudence en matiere de liberte d'expression
audiovisuelle dans la cadre de la Convention europeenne des droits de l'homme", in
La regulation de la liberte de communication audiovisuelle, onder Ieiding van C.
DEBBASCH en C. GUEYDAN, Parijs, 1991, p. 285-328; DE GROOF, J., "Benadering
van de objectiviteitsverplichting van de openbare omroep", in X., Over ether en inkt,
Brussel, 1983, nr. 3-4, p. 194-217; IDEM, "Le droit a !'information et le devoir
d'objectivite du service public de la radiodiffusion", Adm.Publ.T., 1985, p. 265-289;
JONGEN, F., "Laliberte d'expression dans l'audiovisuel : liberte limitee, organisee et
surveillee", Rev.trim.dr.h., 1993, p. 95-117; RIMANQUE, K., "De vrijheid van informatie en de vrijheid van meningsuiting in verband met uitzendingen van radio en
televisie", R. W., 1969-70, col. 1601-1660.
(26) Arrest Gropper a Radio AG e.a. van 28 maart 1990, reeks A, nr. 173, p. 24, § 61.

-62(27) Zie inzonderheid :
- de Verklaring van de rechten en plichten van de journalisten, aangenomen door
de vertegenwoordigers van de vakbonden van de journalisten van de zes Lid-Staten
van de Europese Gemeenschap te Munchen op 24-25 november 1971 en vervolgens
aangenomen door de "Federation Internationale des Journalistes (F.I.J.)" op het
kongres te Istanbul in 1972;
- het Handvest van de journalistieke beginselen, aangenomen door de Belgische
Vereniging van Dagbladuitgevers (B.V.D.U.), de Nationale Federatie der Informatieweekbladen (N .F.I.W.) en de Algemene Vereniging van Belgische Beroepsjournalisten
(A.V.B.B.)
(28) Zie artikel29, § 2, van de Universele verklaring van de rechten van de mens;
over de beperkingen waaraan, in het Belgisch recht, de uitoefening van de fundamentele rechten is onderworpen, zie VANWELKENHUYZEN, A., "Les restrictions que la
loi belge apporte aux libertes individuelles", Rapports belges du VIle Congres international de droit compare, Brussel, 1966, p. 355-384.
(29) VERDUSSEN, M., Opmerkingen onder het Barfod-arrest van het Europees Hof
voor de rechten van de mens van 22 februari 1989, Rev.trim.dr.h., 1990, p. 57-61.
(30) Zie BORMS, A., "Over de (on)redelijkheid van beperkingen op de vrije
meningsuiting, R.W, 1994-1995, p. 926-929; DELPEREE, F., "Libres propos sur la
liberte d'expression",Adm.Publ.T., 1978, p. 103-112; DE MEYER, J., "Les limites ala
liberte d'information (presse, radio, cinema, ti'llevision) en droit belge", Rapports belges
au VIlle Congres international de droit compare, Brussel, 1970, 609-628; DUMEZ, P.,
"Grenzen aan de journalistieke vrijheid", R. W., 1975-76 (1), col. 897-916; HANOTIAU,
M., en VANWELKENHUYZEN, A., "Laliberte d'expression et ses limitations. La
communication audiovisuelle", Adm.Publ.T., 1977-1978, p. 119 e.v.; MAC GREGOR
OF DURRIS, Verslag over '1a liberte d'expression et d'information: conditions, restrictions et limitations decoulant des exigences de la democratie", Akten van het 6de
Internationaal Colloquium over het Europees Verdrag voor de rechten van de mens,
gehouden te Sevilla, op 13-16 november 1985, Straatsburg, 1988, p. 352-411;
ORIANNE, 0., "Le statut de la presse et les limites de la liberte d'expression en droit
belge", Rev.dr.int.comp., 1957-58, p. 401-410; RIGAUX, F., "Introduction generale La liberte d'expression, son etendue et ses limites", Rev.trim.dr.h., 1993, p. 3-22;
STORME, M., en MUYLDERMANS, J., "Het recht op informatie : betekenis en
begrenzing", IUS, 1979-80, p. 5-19; VELAERS, J., De beperkingen van de vrijheid van
meningsuiting, Antwerpen, 1991.
(31) Zie inzonderheid COHEN-JONATHAN, G., La Convention europeenne des
droits de l'homme, Aix-en-Provence-Parijs, 1989, p. 465-474; ERGEC, R., "Laliberte
d'expression et l'autorite et l'impartialite du pouvoir judiciaire", Rev.trim.dr.h., 1993,
p. 171-181; RIGAUX, F., "Introduction generale - La liberte d'expression - son
etendue et ses limites", Rev.trim.dr.h., 1993, p. 3-22, inz. p. 4-7; VERDUSSEN, M.,
Opmerkingen over het Barfod-arrest op 22 februari 1989 door het Europees Hofvoor
de rechten van de mens gewezen, Rev.trim.dr.h., 1990, p. 57-61, inz. p. 57.
(32) COHEN-JONATHAN, G., La Convention europeenne des droits de l'homme.
Aix-en-Provence-Parijs, 1989, p. 465-466; VERDUSSEN, M., Opmerkingen onder het
Barfod-arrest op 22 februari 1989 door het Europees Hofvoor de rechten van de mens
gewezen, Rev.trim.dr.h., 1990, p. 57-61, inz. p. 57.
(33) COHEN-JONATHAN, G., op.cit., p. 556-566; ERGEC, R., Les droits de l'homme
sur ['article 15 de la Convention
europeenne des droits de l'homme, Brussel, 1987; TAVERNIER, P., "Article 15" in La
Convention europeenne des droits de l'homme, onder leiding van PETTIT!, L.E. e.a.,
Parijs, 1995, p. 489-503; VELU, J.; en ERGEC, R., op.cit., nrs. 179-185.

a l'epreuve des circonstances exceptionnelles. Etude

-63(34) DECAUX, E., "Article 16" in La Convention europeenne des droits de l'homme,
onder leiding van PETTITI, L.E. e.a., Parijs, 1995, p. 505-507; VELD, J., en ERGEC,
R., op.cit., nrs. 200-205.
(35) COHEN-JONATHAN, G., op.cit., p. 552-555; LE MIRE, P., "Article 17", in La
Convention europeenne des droits de l'homme, onder leiding van PETTIT!, L.E. e.a.,
Parijs, 1995, p. 509-522; VELD, J., en ERGEC, R., op.cit., nrs. 175-178.
(36) COHEN-JONATHAN, G., La Convention ... , op.cit., p. 467-469; IDEM, "Article
10", in La Convention europeenne des droits de l'homme, onder leiding van PETTIT!,
L.E. e.a., Parijs, 1995, p. 389-392; VELD, J., en ERGEC, R., op.cit., nrs. 188-191.
(37) COHEN-JONATHAN, G., La Convention ..., op.cit., p. 469-472; IDEM, "Article
10" in La Convention europeenne des droits de l'homme onder leiding van PETTITI,
L.E. e.a., Parijs, 1995, p. 393-397; VELD, J., en ERGEC, R., op.cit., nr. 192.
(38) COHEN-JONATHAN, G., La Convention ..., op.cit., p. 472-474; IDEM, "Article
10" in la Convention europeenne des droits de l'homme, onder leiding van PETTITI,
L.E. e.a., Parijs, 1995, p. 397-408; EISSEN, M.A., "Le principe de proportionnalite
dans lajurisprudence de la Cour europeenne des droits de l'homme", in La Convention
europeenne des droits de l'homme, onder leiding van PETTITI, L.E., e. a., Parijs, 1995,
p. 65-81; RIMANQDE, K., "Noodzakelijkheid in een democratische samenlevingeen begrenzing van beperkingen aan grondrechten", Liber Amicorum F Duman,
Antwerpen, 1983, p. 1217-1234; VELD, J., en ERGEC, R., op.cit., nrs. 193-196 en nrs.
759-767.
(39) Ret beginsel 4 van de Resolutie luidt als volgt : "Compte tenu du role fondamental de la liberte d'expression journalistique dans une democratie veritable,
toute ingerence de la part des autorites publiques a l'egard de la pratique du
journalisme doit : a) figurer dans la liste, complete et exhaustive, de restrictions
prevues au paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention europeenne des Droits de
l'Homme; b) etre necessaire dans une societe democratique et repondre a un besoin
social imperieux; c) etre prevue par la loi et formulee dans des termes clairs et precis;
d) faire l'objet d'une interpretation etroite; e) etre proportionnelle au but poursuivi
par une telle restriction."
(40) Arrest Sunday Times, nr. 1, van 26 april 1979, reeks A, nr. 30, p. 31, § 49. In
het licht van de rechtspraak van het Europees Hof, blijkt dat de draagwijdte van die
begrippen toegankelijkheid en voorzienbaarheid in grate mate afhangt van de inhoud
van de bewuste norm, van het bestreken gebied en van het aantal en de hoedanigheid
van zijn geadresseerden. (Zie inzonderheid het arrest in de zaak Groppera Radio AG
e.a. van 28 maart 1990, reeks A, nr. 173, p. 26, § 68.)
(41) ERGEC, R., "Laliberte d'expression et l'autorite et l'impartialite du pouvoir
judiciaire", Rev.trim.dr.h., 1993, p. 171-181; VELD, J., "La notion de 'tribunal' et les
notions avoisinantes dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertes fondamentales", Liber Amicorum F Duman, Antwerpen 1983, d. II, p. 12871315; VELD, J., en ERGEC, R., op.cit., nrs. 766-767.
(42) Arrest Sunday Times nr. 1, van 26 april 1979, reeks A, nr. 30, p. 34, § 55; zie
arrest Golder van 21 februari 1975, reeks A, nr. 18, p. 17, § 34.
(43) Arrest Sunday Times nr. 1 van 26 april 1979, vermeld in de vorige noot, p. 34,
§ 55.
(44) Arrest Sunday Times nr. 1 van 26 april1979, vermeld in de vorige noot, p. 34,
§ 55.
(45) ERGEC, R., op.cit., p. 73; VELAERS, J., op.cit., p. 309; VELD, J., en
ERGEC, R., op.cit., nrs. 543-557 en 766-767.

-64(46) Arresten Sunday Times nr. 1, van 26 april 1979, reeks A, nr. 30, p. 34, § 56,
Observer en Guardian van 26 november 1991, reeks A, nr. 216, p. 28-29, § 56 en
Sunday Times nr. 2, van 26 november 1991, reeks A, nr. 217, p. 28, § 49.
(47) Arresten Barfod van 22 februari 1989, reeks A, nr. 149, p. 12, § 26, en Prager
en Oberschlick van 26 april1995, voorl. uitg., nr. 313, § 31.
(48) Arrest Sunday Times nr. 1 van 26 april 1979, reeks A, nr. 30, p 34-35, § 57.
(49) Idem.
(50) Idem.
(51) Idem.
(52) Arrest Weber van 22 mei 1990, reeks A, nr. 177, p. 21, § 44-45.
(53) Zie de samenvatting van die krachtlijnen, zoals het Europees Hof die heeft
verwoord in zijn arresten Observer en Guardian van 26 november 1991, reeks A,
nr. 216, p. 29-30, § 59 en Sunday Times nr. 2 van dezelfde datum, reeks A, nr. 217,
p. 28-29, § 50 en de Europese commissie in haar verslag van 1 maart 1994 betreffende het verz. nr. 17 488/91, Goodwin t. Verenigd Koninkrijk, p. 10-11, § 60.
(54) Het Hof maakt een onderscheid tussen feiten en waardeoordelen : "si la
materialite des premiers peut se prouver, les seconds ne se pretent pas a une
demonstration de leur exactitude". Als noch de feiten waarop een journalist een
waardeoordeel steunt noch zijn goede trouw worden bekritiseerd, is de veroordeling
van een journalist omdat hij, voor een waardeoordeel, de waarachtigheid van zijn
bewering niet heeft kunnen bewijzen, een aantasting van de vrijheid van meningsuiting, wat een fundamenteel element is van het in artikel 10 gewaarborgd recht
(arresten Lingens van 8 juli 1986, reeks A, nr. 103, p. 28, § 46; Oberschlick van 23 mei
1991, reeks A, nr. 204, p. 27, § 63, en Schwabe van 28 augustus 1992, reeks A,
nr. 242-B, p. 34, § 34).
(55) Arresten Handyside van 7 december 1976, reeks A, nr. 24, p. 23, § 49; Sunday
Times nr.l van 26 aprill979, reeks A, nr. 30, p. 40-41, § 65; Lingens van 8 juli 1986,
reeks A, nr. 103, p. 26, § 41; Oberschlick van 23 mei 1991, reeks A, nr. 204, p. 25, § 57;
Observer en Guardian van 26 november 1991, reeks A, nr. 217, p. 29, § 50; Castells
van 23 april 1992, reeks A, nr. 236, p. 22, § 42; Jersild van 23 september 1994, reeks
A, nr. 298, p. 23-24, § 31; Vereinigung Demokratischer Soldaten Osterreichs en Gubi
van 19 december 1994, voorl. uitg., § 36, en Prager en Oberschlick van 26 april1995,
reeks A, voorl. uitg., § 38.
(56) Arresten Sunday Times van 26 april 1979, reeks A, nr. 30, p. 40-41, § 65,
Barthold van 25 maart 1985, reeks A, nr. 90, p. 26, § 58, Weber van 22 mei 1990, reeks
A, nr. 177, p. 22, § 4 7, Observer en Guardian van 26 november 1991, reeks A, nr. 216,
p. 30, § 59; en Sunday Times nr. 2, van 26 november 1991, reeks A, nr. 217, p. 29,
§ 50.
(57) Arresten Sunday Times nr. 1, van 26 april 1979, reeks A, nr. 30, p. 40, § 65,
Lingens van 8 juli 1986, reeks A, nr. 103, p. 26, § 41, Oberschlick van 23 mei 1991,
reeks A, nr. 204, p. 25, § 58, Observer en Guardian van 26 november 1991, reeks A,
nr. 216, p. 30, § 59, Sunday Times nr. 2 van 26 november 1991, reeks A, nr. 217, p. 29,
§ 50, en Jersild van 23 september 1994, reeks A, nr. 298, p. 23-24, § 31.
(58) Arrest Prager en Oberschlick van 26 april 1995, voorl. uitg., § 34.
(59) Benevens de inhoud van het gedachtengoed en van de informatie beschermt
artikel10 ook hun verspreidingswijze (arresten Oberschlick van 23 mei 1991, reeks A,
nr. 204, p. 25, § 57, en Jersild van 23 september 1994, reeks A, nr. 298, p. 23-24, § 31).
Een objectief en evenwichtig verslag kan heel verschillende wegen opgaan, onder
meer wegens het betrokken communicatiemiddel. Over het feit dat het noch aan het
Europees Hofnoch aan de nationale gerechten staat in de plaats van de pers te treden

-65om te bepalen welke verlaggevingstechniek door de journalisten moet worden
gebruikt, zie het arrest Jersild van 23 september 1994, reeks A, nr. 298, p. 23-24, § 31.
(60) Arresten Sunday Times van 26 april1979, reeks A, nr. 30, p. 40, § 65, Lingens
van 8 juli 1986, reeks A, nr. 103, p. 26, § 41, Oberschlick van 23 mei 1991, reeks A, nr.
204, p. 25, § 58, Observer en Guardian van 26 november 1991, reeks A, nr. 216, p. 30,
§ 59, Sunday Times nr. 2 van 26 november 1991, reeks A, nr. 236, p. 23, § 43, Jersild
van 23 september 1994, reeks A, nr. 298, p. 23-24, § 31 en Prager en Oberschlick van
26 april1995, voorl. uitg., § 34. Over het feit datjournalistieke vrijheid inhoudt dat
enige overdrijving of zelfs provocatie wordt gehanteerd, zie het arrest Prager en
Oberschlick van 26 april 1995, voorl. uitg., § 38.
(61) Arresten Handyside van 7 december 1976, reeks A, nr. 24, p. 22, § 48, Sunday
Times nr. 1 van 26 april 1979, reeks A, nr. 30, p. 35-37, § 59, Observer en Guardian
van 26 november 1991, reeks A, nr. 216, p. 30, § 59, en Sunday Times nr. 2 van 26
november 1991, reeks A, nr. 217, p. 29, § 50.
(62) Arresten Handyside van 7 december 1976, reeks A, nr. 24, p. 22, § 48, en
Sunday Times nr. 1 van 27 april1979, reeks A, nr. 30, p. 35-37, § 59.
(63) Arresten Handyside van 7 december 1976, reeks A, nr. 24, p. 23, § 49, Sunday
Times van 26 april1979, reeks A, nr. 30, p. 36, § 59, Lingens van 8 juli 1986, reeks A,
nr. 103, p. 25, § 39, Barfod van 22 februari 1989, reeks A, nr. 149, p. 12, § 28, Markt
Intern Verlag GmbH en Beermann van 20 november 1989, reeks A, nr. 165, p. 19-20,
§ 33, Groppera Radio AG e. a. van 28 maart 1990, reeks A, nr. 173, p. 28, § 72, Weber
van 22 mei 1990, reeks A, nr. 177, p. 22, § 4 7, Observer et Guardian van 26 november
1991, reeks A, nr. 216, p. 30, § 59, Sunday Times nr. 2 van 26 november 1991, reeks A,
nr. 217, p. 29, § 50, en Prager en Oberschlick van 26 april1995, voorl. uitg., § 35.
(64) Naar het oordeel van het Hof, en terwijl de opvatting van de verdragsluitende
Staten over de vereisten van de moraal "varie dans le temps et dans l'espace, specialement a notre epoque et que, partant, les autorites de l'Etat se trouvimt·en principe
mieux placees que le juge international pour se prononcer sur le contenu precis de ces
exigences" (arrest Handyside van 7 december 1970, reeks A, nr. 24, p. 22, § 48), is het
begrip "gezag en onpartijdigheid van de rechterlijke macht" veel objectiever aangezien
"en la matiere une assez grande concordance de vues ressort du droit interne et de la
pratique des Etats contractants" die "se refiete dans une serie de clauses de la
Convention, dont l'article 6, qui n'ont pas d'equivalent pour la 'morale'". Het Hofleidt
daaruit af "a une liberte d'appreciation mains discretionnaire correspond ici un
controle europeen plus etendu" (arrest Sunday Times nr. 1 van 26 april 1979, reeks
A, nr. 30, p. 35-37, § 59).
(65) Arrest Handyside van 7 december 1976, reeks A, nr. 24, p. 23, § 50, en Sunday
Times nr. 1 van 26 april 1979, reeks A, nr. 30, p. 35-37, § 59.
(66) Arresten Handyside van 7 december 1976, reeks A, nr. 24, p. 21-22, § 47,
Sunday Times nr. 1 van 26 april 1979, reeks A, nr. 30, p. 35-37, § 59, Observer en
Guardian van 26 november 1991, reeks A, nr. 216, p. 30, § 59, en Sunday Times nr. 2
van 26 november 1991, reeks A, nr. 217, p. 29, § 50.
(67) Arrest Sunday Times nr. 1 van 26 april1979, reeks A, nr. 30, p. 40-41, § 65. "Il
ne suffit pas", zegt dat arrest, "que !'ingerence dont il s'agit se classe parmi celle des
exceptions enumerees a l'article 10, § 2, que l'on a invoquee; il ne suffit pas davantage
qu'elle ait ete imposee parce que son objet se rangeait dans telle categorie ou tombait
sous le coup d'une regle juridique formulee en termes generaux ou absolus : la Cour
doit s'assurer qu'il etait necessaire d'y recourir eu egard aux faits et aux circonstances
de la cause precise pendante devant elle".
(68) In dat verband onderzoekt het Hof niet alleen de daad van inmenging zonder
meer, maar het beoordeelt die daad in het licht van het dossier; het onderzoekt het
voorwerp van die daad in het algemeen en vervolgens de stand van de zaak op het in

-66aanmerking genomen tijdstip, en ten slotte de omstandigheden van de zaak en van de
voormelde daad.
Arresten Handyside van 7 december 1976, reeks A, nr. 24, p. 23, § 50, Sunday Times
nr. 1 van 26 april 1979, reeks A, nr. 30, p. 38, § 62, Lingens van 8 juli 1986, reeks A,
nr. 103, p. 25, § 40, Barfod van 22 februari 1989, reeks A, nr. 149, p. 12, § 28, Markt
Intern Verlag GmbH en Beermann van 20 november 1989, reeks A, nr. 165, p. 20, § 34,
Oberschlick van 23 mei 1991, reeks A, nr. 204, p. 26, § 60, Observer en Guardian van
26 november 1991, reeks A, nr. 216, p. 30, § 59; Sunday Times nr. 2 van 26 november
1991, reeks A, nr. 217, p. 29, § 50, en Schwabe van 28 augustus 1992, reeks A, nr:
242-B, p. 33, § 29.
(69) Over het feit dat de evenredigheid vereist dat de imperatieven van de in artikel
10, § 2, opgesomde doeleinden moeten worden afgewogen tegen die van een vrije
bespreking van de problemen van algemeen belang, zie de arresten Lingens van 8 juli
1986, reeks A, nr. 103, p. 26, § 42, Barfod van 22 februari 1989, reeks A, nr. 149, p. 12,
§ 29, en Markt Intern Verlag GmbH en Beermann van 20 november 1989, reeks A, nr.
169, p. 20, § 34.
Over het feit dat om een billijk evenwicht tussen beide imperatieven te bereiken, de
burgers niet mogen worden afgeschrikt door straf- of andere sancties om zich uit te
spreken over dergelijke problemen, zie het arrest Barfod van 22 februari 1989, reeks
A, nr. 149, p. 12, § 29.
(70) Arresten Handyside van 7 december 1976, reeks A, nr. 24, p. 22-24, § 48-50;
Sunday Times nr. 1 van 26 april 1979, reeks A, nr. 30, p. 38, § 62; Barthold van 25
maart 1985, reeks A, nr. 90, p. 24-25, § 55; Lingens van 8 juli 1986, reeks A, nr. 103,
p. 25-26, § 39-40; Muller e.a. van 24 mei 1988, reeks A, nr. 133, p. 21-22, §§ 32-33;
Barfod van 22 februari 1989, reeks A, nr. 149, p. 12, § 28; Gropp era Radio AGe. a. van
28 maart 1990, reeks A, nr. 173, p. 28, § 72; Observer en Guardian van 26 november
1991, reeks A, nr. 216, p. 30, § 59; Sunday Times nr. 2 van 26 november 1991, reeks A,
nr. 217, p. 29, § 50, en Jersild van 23 september 1994, reeks A, nr. 298, p. 23-24, § 31.
(71) Les media dans une societe democratique, verslag van de Oostenrijkse afvaardiging op de 4de Europese ministerconferentie over het beleid inzake massacommunicatiemiddelen gehouden te Praag op 7-8 december 1994 [doc. MCM (94)2),
§§ 4.2.1 en 4.2.2, p. 18].
(72) Resolutie 428 (1970) houdende verklaring over de massacommunicatiemiddelen en de rechten van de mens, aangenomen door de Consultatieve vergadering op
23 januari 1970, punt B "Mesures destinees a garantir la responsabilite de la presse
et des autres moyens de communication de masse, b" en punt C "Mesures destinees a
proteger l'individu contre toute ingerence dans l'exercice de son droit au respect de la
vie privee" (zie het verslag van de juridische commissie, doc. 2687); Aanbeveling 582
(1970) betreffende massacommunicatiemiddelen en de rechten van de mens, aangenomen door de Consultatieve vergadering op 23 januari 1970, punt 4, 8, a en e (zie het
verslag van de juridische commissie, doc. 2687); Resolutie 1003 (1993) betreffende de
journalistieke ethiek aangenomen door de Parlementaire vergadering op 1 juli 1993,
punt 22, 23 en 24 (zie het verslag van de commissie voor kultuur en opvoeding, doc.
6854).
(73) Resolutie (74) 26 over het recht op antwoord en de toestand van het individu
ten aanzien van de pers, aangenomen door het Ministercomite op 2 juli 197 4 (aanhef
en punt 2).
(74) Resolutie 428 (1970) houdende verklaring over de massacommunicatiemiddelen en de rechten van de mens, aangenomen door de Consultatieve vergadering op
23 januari 1970- punt B, "Mesures destinees a garantir la responsabilite de la pre sse
et des autres moyens de communication de masse" (zie het verslag van de juridische
commissie, doc. 2687); Aanbeveling 582 (1970) betreffende massacommunicatiemiddelen en de rechten van de mens, aangenomen door de Consultatieve vergadering op
23 januari 1970, punt 8, a (zie het verslag van de juridische commissie, doc. 2687);
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-67(75) Resolutie 1003 (1993) betreffende de journalistieke ethiek aangenomen door de
Parlementaire vergadering op 1 juli 1993, punt 22 (zie het verslag van de commissie
voor kultuur en opvoeding, doc. 6854). Het recht van de beklaagde op het vermoeden
van onschuld zal verder worden besproken (infra nrs. 27-35 en 52-64).
(76) Les media dans une societe democratique, verm. verslag, § 4.2, p. 19. Het
verslag beklemtoont dienaangaande vier knelpunten :
a) Voor het traditionele liberalisme waren openbare processen van wezenlijk belang
om de verdachte te beschermen tegen politieke willekeur; thans liggen de kaarten
echter anders : "En effet, la necessite de proteger I' accuse du public est double : d'une
part, le droit de l'accuse a reintegrer la societe oblige a limiter la stigmatisation
publique; d'autre part, l'enorme pouvoir que detiennent les media dans la formation
de I' opinion publique compromet le droit de l'accuse a un 'proces equitable' et done le
fonctionnement correct de la justice; or il y va d'un interet vital pour toute la societe"
( § 4.2.3).
b) Om erover te waken dat de pers het bij artikel 6 van het Verdrag gewaarborgde
recht op een eerlijke behandeling van de zaak eerbiedigt, volstaat het niet de personen
te beschermen tegen miskenning van het vermoeden van onschuld. In dezelfde mate
moet, · bij de behandeling van misdrijven, gestreefd naar meer eerbied voor de
menselijke waardigheid. "L'identite de l'accuse doit etre protegee d'une fa~on qui
contrecarre l'interet du public de connaitre les details de l'affaire, et qui protege
l'individu contre un chatiment social supplementaire, un 'pilori mediatique' completant ou rempla~ant la sanction decidee par les juges. La punition sociale est souvent
plus severe que la sanction des tribunaux (en particulier, quand il s'agit d'un delit
mineur). Aussi, une couverture journalistique responsable doit faire tout ce qui est
possible pour eviter de divulguer le nom de }'accuse et du condamne, car cela ruine
tout espoir de reintegrer un jour dans la societe." (§ 4.2.4.)
c) Overdreven mediabelangstelling, zonder eerbied voor de identiteit van de betrokkene, belet elke reintegratie en bezwaart bovendien onrechtstreeks zijn familie. "Face
a cela, il convient egalement de proteger les victimes de delits contre des dommages
comparables : une couverture mediatique sans scrupules en fait des victimes une
deuxieme fois." (§ 4.2.5J

d) Het beginsel van het recht op een eerlijke behandeling van de zaak mag niet in
het luchtledige worden beschouwd. "Ce principe doit se traduire par deux mesures
concretes : la protection face aux media de l'identite des participants au proces des
avant les audiences, et la protection des tribunaux independants, en particulier des
juges, contre une influence excessive des media." ( § 4.2.6).

Zie ook de rechtspraak van de Europese Commissie rechten van de mens :
Commiss., besl. 23 juli 1963 (verz. nr. 1476/62; Rec. nr. 11, p. 31, inz. p. 43); 1 juni
1967 (verz. nr. 2291/64, Rec. nr. 24, p. 20, inz.p. 33); 16 mei 1969 (verz. nr. 3860/68,
Rec. nr. 30, p. 70, inz. p. 74-75); 16 juli 1970 (verz. nr. 3444/67, Rec. nr. 35, p. 37, inz.
p. 48-49); 8 juli 1978 (samengevoegde verz. nrs. 7572/76, 7586/76 en 7587/76, D.R. nr.
14, p. 64, inz.p. 87-88); 3 oktober 1978 (verz. nr. 7986/77, t. ZwitserlandD.R. nr. 13, p.
73, inz. p. 88,Ann. Conv. 21, p. 517, inz. p. 523); 18 december 1980 (verz. nrs. 8603/79,
8722/79, 8723/79 en 8729 t. Italie, Ann. Conv. d24, p. 223, inz. p. 274-277), en 11
december 1981 (verz. nr. 9433/81, Digest 3 p. 758)
(77) Punt 7, c.
(78) Resolutie 428 (1970) houdende verklaring over de massacommunicatiemiddelen en de rechten van de mens, aangenomen door de Consultatieve vergadering op
23 januari 1970, punt B "Mesures destinees a garantir la responsabilite de la presse
et des autres moyens de communication de masse, b" en punt C "Mesures destinees a
proteger l'individu contre toute ingerence dans l'exercice de son droit au respect de la
vie privee" (zie het verslag van de juridische commissie, doc. 2687); Aanbeveling 582
(1970) betreffende massacommunicatiemiddelen en de rechten van de mens, aangenomen door de Consultatieye vergadering op 23 januari 1970, punt 4, Sa en e (zie het
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-68verslag van de juridische commissie, doc. 2687); Resolutie 1003 (1993) betreffende de
journalistieke ethiek aangenomen door de Parlementaire vergadering op 1 juli 1993,
punt 23-24 (zie het verslag van de commissie voor kultuur en opvoeding, doc. 6854).
(79) Resolutie (74) 26 over het recht op antwoord en de toestand van het individu
ten aanzien van de pers, aangenomen door het Ministercomite op 2 juli 1974 (aanhef
en punt 2). Zie oak: DOMINGO, M., "Protection de la vie privee et liberte des medias",
Gaz. du Palais, 30-31 december 1994, p·. 2-8; LANGERWERF, E., (Geen) namen
noemen : een onderzoek naar de informatie over verdachten in de Vlaamse dagbladpers, Antwerpen, U.F.S.I.A., 1984; LEROY, G., "Vie privee et droit de la presse", J.T.
1978, p. 717-721; LINDON, R., "La presse et la vie privee", J.C.P., 1965, nr. 1887;
MIOT, J., "Sur le respect par les medias de la vie privee des personnages publics", Le
Soir 5-6 november 1994; VANDENBERGHE, H., "Bescherming van het prive-leven
en recht op inform atie via de massamedia" R. W 1969-1970, 1470; IDEM, "Bescherming van het priveleven en de massamedia", in Privacy en rechten van de mens,
Handelingen van het derde Internat. Colloq. over het Europees Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens, Leuven, 1974, p. 114-122; WOUTERS, F., "Privacy in
strafzaken. De spanning tussen de bescherming van de privacy en het informatierecht
van de massamedia naar aanleiding van het strafproces", Jura Falc., 1975-76, p.
289-303; x, "Presse et vie privee en matierejudiciaire, Bull. d'inf de l'A.S.M., februari
1985.
(80) RIGAUX, F., "Introduction generale- Laliberte d'expression, son etendue et
ses limites", Rev.trim.dr.h., 1993, p. 3-22, inz. p. 7.
(81) ERGEC, R., "La liberte d'expression, l'autorite et l'impartialite du pouvoir
judiciaire",Rev.trim.dr.h., 1993, p. 171-181, inz. p.178.
(82) Arrest Allenet de Ribemont van 10 februari 1995, voorl. uitg. § 38; zie infra nr.
31.
(83) VELU, J., en ERGEC, R., op.cit., nrs. 93 en 934.
(84) Europees Hof rechten van de mens, arrest Artico van 13 mei 1980, reeks A, nr.
37, p. 18, § 36.
(85) Europees Hof rechten van de mens, arrest Young, James en Webster van
13 augustus 1981, reeks A, nr. 44, p. 20, § 39.
(86) Een verdragsluitende Staat kan niet ongestraft gedogen dat een prive-persoon
de grondrechten van een andere prive-persoon schendt. Anders brengt die Staat zijn
eigen aansprakelijkheid in het gedrang omdat hij aan de getroffene niet de bescherming heeft geboden als opgelegd door het Verdrag. De aansprakelijkheid van de Staat
tegenover de organen van het Verdrag vindt dan zijn rechtstreekse oorsprong in zijn
schuldig verzuim, nu de schending door de prive-persoon alsdan de indirecte of
tussenliggende bran van die aansprakelijkheid blijkt te zijn.
Overigens, in een vergelijkbare gedachtengang, heeft de vraag of prive-personen,
net zoals de verdragsluitende Staten, gebonden zijn door de in het Verdrag erkende
rechten en vrijheden, tot tal van betwistingen geleid. In de rechtsleer spreekt men in
dat verband over "drittwirkung" of van de horizontale toepassing van het Verdrag.
Die controverse kan hier vanzelfsprekend niet uitputtend worden behandeld. (Zie
onder meer: DRZEMCZEWSKI,A., "La Convention europeenne des droits de l'homme
et les rapports entre particuliers", Cah.Dr.Eur., 1980, p. 3-24; RIMANQUE, K, "De
gelding van de fundamentele rechten en vrijheden in de betrekkingen tussen privepersonen naar Belgisch recht, met enkele algemene besluiten", in Privacy en het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de Mens, 1974, p. 279-284;
RIMANQUE, K., en PEETERS, P., "De toepasselijkheid van grondrechten in de
betrekkingen tussen private personen. Algemene probleemstelling", in RIMANQUE,
K., (ed.), De toepasselijkheid van de grondrechten in private verhoudingen, Antwerp en,
1982, p. 1-33; VELU, J., en ERGEC, R., op.cit., nrs. 90-92.)
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verdragsluitende Staten wegen, moet daaruit worden afgeleid dat de
prive-persorganen niet gebonden zijn door het verbod de grondrechten van de
personen te schenden, zoals het recht op een billijk proces, het recht van de beklaagde
op het vermoeden van onschuld of het recht op eerbiediging van het prive-leven. Als
men daarentegen de stelling bijtreedt die ik steeds heb voorgestaan en volgens welke
de meeste bepalingen van het Verdrag in beginsel de verdragsluitende Staten en de
prive-personen binden, moet worden aangenomen dat zowel de prive-persorganen als
de overheid inzonderheid de rechten op een billijk proces, op het vermoeden van
onschuld of op de eerbiediging van het prive-leven moeten eerbiedigen. De rechtspraak van het Europees Hof gaat in de richting van die stelling : het Hof heeft in
1985, met betrekking tot de in artikel 8 gewaarborgde eerbiediging van het priveleven, op grond van positieve verplichtingen die inherent zijn aan een daadwerkelijke
eerbiediging van dat recht, geoordeeld dat die positieve verplichtingen "peuvent
impliquer l'adoption de mesures visant au respect de la vie privee jusque dans les
relations des individus entre eux". (Arrest X en Y t. Nederland van 26 maart 1985,
reeks A, nr. 91, p. 11, § 23; zie in dezelfde zin, met betrekking tot de in artikel 11
gewaarborgde vrijheid van vereniging, arrest Plattform "Artze fiir das Leben" van 21
juni 1988, reeks A, nr. 139, p. 12, § 31-32).
(87) Arrest Sunday Times nr. 1, van 26 april 1979, reeks A, p. 40-41, nr. 30, § 65;
vgl. arrest Lingens van 8 juli 1986, reeks A, nr. 103, p. 26, § 4.
(88) Arrest Prager en Oberschlick van 26 april 1995, voorl. uitg., § 34.
(89) De tekst van artikel 10.2 bedoelt aileen uitdrukkelijk het voorkomen van
strafbare feiten en niet de bestra:ffing van misdrijven. Het zou evenwel verkeerd zijn
daaruit af te leiden dat de bestra:ffing van misdrijven geen beperkingen van artikel
10.1 kan impliceren. De noodwendigheden van de bescherming van de openbare veiligheid en van de bescherming van de openbare orde, vormen dienaangaande een
voldoende grondslag; zie inzonderheid VELU, J., en ERGEC, R., op.cit., nr. 687.
(90) Verg. VELAERS, J., op.cit., nr. 506, p. 475.
(91) MEHAIGNERIE, P., ''De l'independance ala serenite", Le Monde, 4 maart 1995,
p. 1 en 14.
(92) Arresten Lingens van 8 juli 1986, reeks A, nr. 103, p. 26, § 42; Oberschlick van
23 mei 1991, reeks A, nr. 204, p. 25-26, §§ 58-59, en Castells van 23 april 1992, reeks
A, nr. 236, p. 23, § 43.
(93) Commiss. besl. 8 juli 1978, samengevoegde verz. nrs. 7572176, 7586176 en
7587/76, D.R., nr. 14, p. 64, inz. p. 87-88; Ann.Conu., 21, p. 517, inz. p. 521-523.
(94) Commiss. besl. 3 oktober 1978, verz. nr. 7986177; Petra Krause c. Zwitserland,
D.R., nr. 13, p. 73, inz. p. 78-79.
(95) Commiss. besl. 4 maart 1980, verz. nr. 7950/77, X, Y, Z c. Oostenrijk; D.R.,
nr. 19, p. 213, inz. p. 221; 7 december 1981, verz .. 9212/80, Digest 2, p. 720; 6 oktober
1982, verz. nr. 9295/81, X c. Oostenrijk, D.R., nr. 30, p. 227, inz. p. 230.
(96) ArrestAllenet de Ribemont van 10 februari 1995, voorl. uitg., §§ 32-36, zie infra,
nr:31
(97) In de zaak betwistte de Franse regering in substantie de toepassing van artikel
6.2, op grond van het arrest Minelli c. Zwitserland, van 25 maart 1983 (reeks A, nr.
62). Volgens haar kon een aantasting van het vermoeden van onschuld aileen maar te
wijten zijn aan een rechterlijke instantie en pas worden vastgesteld op het einde van
de procedure, als de betrokkene werd veroordeeld, indien uit de motivering van de
rechter kon worden afgeleid dat hij a priori had geoordeeld dat de betrokkene schuldig
was. Het Hof weigerde die stelling te volgen. Het wijst erop dat : '1a presomption
d'innocence consacree par le § 2, de l'article 6 figure parmi les elements du proces
penal equitable exige par le § 1 (zie inz. het arrest Deweer c. Belgie van 27 februari
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trouve meconnue si une decision judiciaire concernant un prevenu refiete le sentiment
qu'il est coupable, alors que sa culpabilite n'a pas ete prealablement legalement
etablie", et qu'"il suffit, meme en !'absence de constat formel, d'une motivation
donnant a penser que le juge considere !'interesse comme coup able (voornoemd arrest
Minelli, p. 18, 37)". Vervolgens zegt het dat '1e champ d'application de l'article 6, § 2,
ne se limite pourtant pas a !'hypothese avancee par le gouvernement Cfran9ais),
rappelant qu'elle avait constate une violation de cette disposition dans les affaires
Minelli et Sekanina (voornoemde arresten Minelli en Sekanina van 25 aug. 1993, reeks
A, nr. 226-A) alors que les juridictions nationales saisies avaient cloture les poursuites
pour cause de prescription dans la premiere et acquitte !'interesse dans la seconde" en
"avait de meme admis son applicabilite dans d'autres affaires ou les juridictions
nationales n'etaient pas amenees a statuer sur la culpabilite" (arrestenAdolfvan 25
maart 1982, reeks A, nr. 49, en Lutz, Englert en Ntilker Bockhoffvan 25 aug. 1987,
reeks A, nrs. 123-A, 123-B en 123-C). "La Convention", zo vervolgde het Hof onder
verwijzing naar zijn rechtspraak, "doit s'interpreter de fa9on a garantir des droits
concrets et effectifs, et non theoriques et illusoires. Cela vaut aussi pour le droit
consacre par !'article 6, § 2." (Zie, a.m. de arresten Artico c. Italii! van 13 mei 1980,
reeks A, nrs. 37, p. 16, § 33, Soering c. Verenigd Koninkrijk van 7 juli 1989, reeks A, nr.
161, p. 34, § 87, en Cruz Varas e.a. c. Zweden van 20 maart 1991, reeks A, nr. 201,
p. 36, § 99).
(98) Een recente studie over het vermoeden van onschuld, met verwijzing naar het
Europees Verdrag Rechten van de Mens en de rechtspraak van het Hof Mensenrechten zegt dat het vermoeden van onschuld uitsluitend een strafrechtelijke regel is
die aan de rechter een wel bepaalde plicht oplegt en die helemaal geen afbreuk doet
aan de vrijheid om zijn mening in het openbaar te uiten (TROUSSE, M., "Qu'est-ce la
presomption d'innocence?", inJustice et Medias, Juger, bijz. nummer (8-9-10) 1995, p.
38-47). Mij dunkt dat die stelling niet strookt met de huidige rechtspraak van de
Commissie en het Europees Hof Mensenrechten.
(99) Commiss. dec. 7 feb. 1967, verz. nr. 2343/64, Ann. Conv., 10, p. 177, inz. p. 183;
Rec., 22, p. 38.
(100) Commiss. besl., 3 okt. 1978, verz. nr. 7986/77, Petra Krause c. Zwitserland,
D.R., nr. 13, p. 73, inz. p. 78-79.
(101) "De toute evidence", zegt de Commissie in een latere beslissing, "la regle
contenue dans l'article 6, § 2, n'empeche pas les autorites de poursuites de soup9onner
quelqu'un d'avoir commis une infraction. L'article 5, § 1 (c) confirme cette interpretation en autorisant !'arrestation et la detention d'un suspect.". Commiss. dec., 4
maart 1980, verz. nr. 7950/77, X, Yen Z c. Oostenrijk, D.R., nr. 19, p. 213, inz. p. 221.
(102) De Commissie heeft tweeerlei gegevens vastgesteld :
- de inhoud van de verklaringen : "Tant dans la version allemande que dans la
version fran9aise de !'interview, le conseiller federal avait declare que la requerante
etait responsable d'infractions, mais pour ajouter aussitot qu'elle devait comparaitre
en jugement; et il avait meme indique, dans !'interview donnee en fran9ais, qu'il ne
savait pas ce que serait le jugement". Volgens de Commissie "il (etait) done tout a fait
clair, dans ce contexte, que le ministre voulait informer le public d'une enquete penale
en cours contre la requerante.";
- de bijzondere omstandigheden waarin die verklaringen werden afgelegd : "La
Commission", aldus luidt de beslissing, "doit egalement tenir compte de ce que ces
declarations ant ete faites a une epoque ou la liberation de la requerante etait
reclamee par des terroristes qui avaient detourne un avian. Il etait des lors evident
que l'interessee etait consideree comme liee au groupe responsable de ce detournement d'avion."
(103) Comrniss. besl., 6 oktober 1981, verz. nr. 9077/80, X c. Oostenrijk, D.R, nr. 26,
p. 211, inz. p. 212-214. Na het overlijden van een kind had de politie van Vorarlberg
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verspreid. Luidens het bericht bleek uit het onderzoek dat, naar alle waarschijnlijkheid, het kind door zijn grootmoeder was gedood. De grootmoeder had dan bij de
Commissie een verzoekschrift ingediend waarin zij beweerde dat te haren opzichte
art. 6.2 was geschonden. Toen de Commissie het verzoekschrift onderzocht, was de
verzoekster niet uitdrukkelijk in beschuldiging gesteld in de tegen haar ingestelde
stra:!procedure, vermits er aan de hand van het onderzoek geen voldoende aanwijzingen van schuld aanwezig waren. De beslissing verwijst naar die van 3 oktober 1978
over de ontvankelijkheid van het verzoekschrift nr. 7986/77 Petra Krause c. Zwitserland (D.R., 13, p. 73). De Commissie oordeelde dat het zich in casu liet verantwoorden
dat de politie een persbericht had verspreid na de ontdekking van het overlijden van
een baby. De vraag of de bekendmaking van dat bericht strijdig was met het
vermoeden van onschuld, hing afvan de tekst zelf. Hoewel zij vaststelde dat bepaalde
bewoordingen van dat bericht, afzonderlijk genomen, aan een schuldigverklaring
grensden en zij aannam dat een neutraler formulering evengoed had kunnen voldoen
als informatie voor het publiek, was de Commissie van oordeel dat andere passages in
het bericht enigerwijze de onzekerheid herstelden die steeds moet blijven bestaan ten
aanzien van een persoon wiens schuld niet bewezen is.
(104) Commiss. besl., 17 december 1981, verz.nr. 8361/78, X. d Nederland, D.R,
nr. 27, p. 37, inz. p. 48-49. Tijdens een televisieinterview had een vertegenwoordiger
van het parket van een rechtbank in Den Haag verklaard dat het parket een
onderzoeksrechter had belast met een onderzoek tegen de verzoeker en dat die rechter
een huiszoeking bij de verzoeker had bevolen. Op de vraag nopens de aard van het
door de verzoeker gepleegde strafbaar feit, antwoordde de vertegenwoordiger van het
parket dat de verzoeker ervan werd verdacht dat hij ten nadele van twee stichtingen
geld had verduisterd. Voor de Commissie voerde de verzoeker met name aan dat dit
interview hem had aangetast in zijn krachtens artikel 6.2 gewaarborgde recht. Die
beslissing verwijst oak naar de motivering van de beslissing van 3 oktober 1978 over
de ontvankelijkheid van het verzoekschrift nr. 7986/77, Petra Krause c. Zwitserland
(D.R, 13, p. 73). Te dezen, was de Commissie van oordeel dat de verklaringen van het
parket geen afbreuk hadden gedaan aan het beginsel van het vermoeden van
onschuld, op grand n.l. dat : "Quant aux declarations televisees du representant du
parquet en l'espece, la Commission attache une importance particuliere a leur libelle.
Cet entretien faisait suite a une emission televisee du .. avril 1978, oil le requerant,
en sa qualite de president du Fonds L., avait ete interroge sur le sort des deux millions
de florins rassembles par le Fonds et dont 700.000 seulement avaient ete regus par le
village de lepreux de A. en Colombie. Pour ce qui est du reqw§rant, le representant du
parquet declara que le juge d'instruction le soupgonnait d'avoir detourne quelque
150.000 florins. Dans ce contexte, il est evident que le parquet voulait informer le
public de l'enquete penale liee a !'utilisation du produit de la collecte destinee au
village de lepreux et a laquelle tant de gens avaient contribue. L'information concernant une instruction penale ouverte contre le requerant en faisait partie."
(105) Commiss. besl., 7 oktober 1985, verz. nr. 10847/81, R.F. en S.F. c. Oostenrijk,
D.R., 44, p. 238, inz. p. 241-242. De verzoekers meenden dat te hunnen aanzien artikel
6.2 van het Europees Verdrag was geschonden doordat de politie van Vorarlberg een
persbericht had verspreid met een foto van tijdens een onderzoek inbeslaggenomen
voorwerpen, te weten drugs, voor de handel waarvan zij later werden verdacht,
alsmede wapens waarvan een een wettig bezit was en waarvoor zij niet werden
vervolgd. Volgens hun zou, door het feit dat drugs en wapens op de foto getoond
werden, de politie aan het publiek doen geloven hebben dat zij gevaarlijke drugsmokkelaars waren. Zulks had te hrinnen opzichte aanleiding gegeven tot beledigingen uit hun omgeving. Zij bekloegen zich tevens erover dat het persbericht niet
voldoende nauwkeurig was omdat het, wat de inbeslagname van de wapens betreft,
grotendeels ging om wapens waarvan het houden geoorloofd was. De beslissing begint
met een verwijzing naar de rechtspraak van de Commissie ingeluid op 3 oktober 1978
in de zaak Petra Krause c. Zwisterland (D.R., 13, p. 73). Wat de verspreiding van een
persbericht door de politie betreft, meende de Commissie niet dat het feit dat de
politie, in verband met de ontdekking van een handel in een grate hoeveelheid drugs,
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persbericht en van de foto strijdig was met de vrijwaring van het vermoeden van
onschuld, hangt af van de inhoud van de litigieuze stukken. De Commissie
beschouwde dat de tekst van het litigieuze bericht, in zijn geheel genomen, hoewel
het de weergave was van de aan de verzoekers verweten feiten, niet liet uitschijnen
dat ze schuldig waren. In verband met de verspreiding van de foto, was de Commissie
van oordeel dat de verzoekers niet hadden aangetoond in welk opzicht die verspreiding
aan die vrijwaring afbreuk had gedaan. In de onderstelling dat daaruit enige
dubbelzinnigheid kon ontstaan over de aard van de hun verweten misdrijven, deed
die foto niet uitschijnen dat zij schuldig waren.
(106) Commiss. besl., 15 juli 1986, verz. nr. 10857/84, Georges en Louise Bricmont
c. Belgie, D.R, 48, p. 106, inz. p. 120-122. De verzoeker die als advocaat was
opgetreden voor Prins Karel, Graaf van Vlaanderen, gewezen Regent van het
Koninkrijk, had zich samen met zijn echtgenote met name erover beklaagd dat, na
verzoek van journalisten om een onderhoud, een eerste-substituut bij het parket van
de procureur des Konings te Brussel een persconferentie had gehouden tijdens welke
hij had bevestigd dat Prins Karel bij het parket klacht had ingediend wegens geldverduistering, en dat hij op een vraag van journalisten had geantwoord dat de
onderzoeksrechter onderzoeksdaden en met name een huiszoeking bij de verzoeker
had bevolen en dat de naam van de verzoeker in die klacht was vermeld. Dit alles
werd in verschillende kranten bekendgemaakt. Daarop beriepen de verzoekers zich
op artikel6.l en 6.2 E.V:R.M., daar zij oordeelden dat niet alleen het beginsel van het
vermoeden van onschuld maar tevens hun recht van verdediging was geschonden. De
Commissie is begonnen met te wijzen op haar vaste rechtspraak sinds de beslissing
van 3 oktober 1978 in zake Petra Krause c. Zwitserland (D.R., 13, p. 73). In casu,
verwierp zij de grief, op grond van twee overwegingen. Zij wees er eerst op dat de
verzoekers niet hadden bewezen dat hun beweringen gegrond waren, daar niet was
aangetoond dat de bewuste verklaririgen tot doel en gevolg hadden de getuigen en de
magistraten te hunnen nadele te bei:nvloeden. Dat werd bewezen door het feit dat de
verzoekers in eerste aanleg (waren) vrijgesproken. De Commissie stelde bovendien
vast dat die verklaringen, zoals zij door de partijen werden samengevat, niet konden
doen geloven dat de verzoekers schuldig waren, maar blijkbaar bedoelden het publiek
te informeren over het bestaan van een klacht van Prins Karel wegens geldverduistering en de geruchten over die zaak bij het publiek te doen ophouden.
(107) In verband met de grief uit schending van het recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak, herinnerde de Commissie eraan dat zij vroeger had aangenomen
dat een heftige perscampagne, in bepaalde gevallen, de eerlijke behandeling van het
proces kon schaden en de Staat aansprakelijk kon doen verklaren, met name wanneer
ze was uitgelokt door een van zijn organen (nrs. 7572176, 7586/76 en 7587176, dec. 8
juli 1978, D.R., 14, p. 64). Te dezen weigerde de Commissie de litigieuze feiten als een
aantasting van een eerlijke behandeling van de zaak te beschouwen, om twee redenen.
Enerzijds wees zij erop dat "het onvermijdelijk was dat aan een proces metals partijen
een vooraanstaande persoonlijkheid, i.e. Prins Karel, en zijn advocaat, een zekere
ruchtbaarheid werd gegeven", en dat "dat enkele feit, naar haar mening, niet kon
volstaan om te zeggen dat het proces niet op eerlijke wijze was verlopen, des te meer
daar de pers verdeeld was". Anderzijds, vond zij het belangrijk dat "de verzoekers niet
betwistten dat zij, zoals het Hofvan Cassatie had benadrukt, de gelegenheid hebben
gehad voor de vonnisgerechten vrij te weerleggen wat het openbaar ministerie tijdens
de persconferentie van 12 oktober 1977 tegen hen had aangevoerd".
(108) Arrest Allenet de Ribemont van 10 februari 1995, voorl. uitgave.
(109) Arrest voormeld, § 38.
(110) Artikel 6.2 van het Verdrag vrijwaart het vermoeden van onschuld alleen ten
aanzien van de vervolgde partij (in de autonome betekenis van het woord waarin het
moet worden begrepen volgens het Verdrag). Doch, tijdens de persconferentie van 29
december 1976, was de h. Allenet de Ribemont pas aangehouden door de politie en
was hij nog niet verdacht van medeplichtigheid aan opzettelijk doden. Kon hij zich in

-73die omstandigheden beroepen op artikel 6.2 van het Verdrag? Daarop antwoordt het
arrest bevestigend en legt het begrip vervolgde partij uit in de ruime zin van het
woord : "Bien qu'il ne se trouvat pas encore inculpe de complicite d'homicide
volontaire, son interpellation et sa garde a vue s'inscrivaient dans le cadre de
l'information judiciaire ouverte quelques jours plus tot par un juge d'instruction de
Paris et lui conferaient la qualite d"accuse' au sens de l'article 6.2. Les deux hauts
fonctionnaires de police etaient en I'occurrence charges de conduire les investigations.
Tenus en contrepoint de !'information judiciaire et appuyes par le ministre de
l'Interieur, leurs propos s'expliquent par !'existence de celle-ci et presentent un lien
direct avec elle. L'article 6.2, s'applique done en l'espece." (Arrest, § 37.)
(111) De Franse regering betoogde voor het Hof dat wat de minister van Binnenlandse Zaken en twee hoge politieambtenaren die hem vergezelden, hadden gezegd en
luidens hetwelk de verzoeker iemand was die had aangezet tot de moord op de heer de
Broglie, dee! uitmaakte van de berichtgeving over lopende strafzaken en geen afbreuk
kon doen aan het vermoeden van onschuld, vermits de rechters daardoor niet
gebonden waren en het kon worden tegengesproken door latere onderzoeken. De feiten
van de zaak, aldus de Franse regering, zijn een illustratie van die stelling, vermits de
verzoeker slechts vijftien dagen na de persconferentie in verdenking en uiteindelijk
buiten vervolging werd gesteld. (Arrest § 40.)
(112) Op dit arrest is commentaar gekomen. Volgens die commentaar stemt dat
arrest tot nadenken over de Belgische manier waarop het parket perconferenties
houdt, zoals die "gewettigd" zijn door circulaires van de hh. du Bus de Warnaffe,
Vermeylen en Go!, alsmede door een recenter initiatief van minister Wathelet
(Panier,C., Commentaar op het arrest in Journal des proci~s, 26 mei 1995, p. 23). Ik
geef toe dat ik de draagwijdte van zodanige opmerking niet goed begrijp. In die
ministeriele circulaires staat uitdrukkelijk dat zo al de parketten over lopende
onderzoeken aan de pers bepaalde inlichtingen mogen verstrekken, ·in het openbaar
belang, zulks aileen kan op voorwaarde dat:- het recht van verdediging zorgvuldig
is inachtgenomen; - geen persoonlijke beoordeling wordt gegeven; - indien over een .
zaak een onderzoek aan de gang is, geen enkele inlichting wordt medegedeeld tenzij
met toestemming van de onderzoeksrechter.
Het spreekt vanzelf dat de parketten zodanige inlichtingen aan de pers niet mogen
verstrekken dan met alle omzichtigheid en alle voorbehoud, naar vereis van de regel
dat onschuld wordt vermoed, wat inhoudt dat geen enkele verklaring mag worden
afgelegd als zou iemand schuldig zijn aan een misdrijf.
(113) Arrest waarvan sprake, § 62.
(114) Zie supra nr. 24.
(115) Zie bij voorbeeld Commiss. besl. van 16 december 1966, verz. nr. 2413/63, X. c.
Bondsrepubliek Duitsland, Rec., nr. 23, p. 1, inz. p. 7. Een Brits onderdaan, die wegens
verschillende misdrijven door een gewestelijke rechtbank van de Republiek Duitsland
was veroordeeld, had in zijn verzoekschrift onder meer aangevoerd dat te zijnen
aanzien artikel 6.1 en 6.2 van het Verdrag was geschonden, doordat de politie voor
zijn berechting aan de pers berichten had medegedeeld. Daardoor waren zijn betrekkingen met zijn familie en verloofde verbroken. De Commissie heeft dat verzoek niet
ontvankelijk verklaard. Zij was van oordeel dat voor zover de grieven van de verzoeker
gericht waren tegen pers-, radio- en televisieondernemingen en betrekking hadden op
eerrovende informatie v66r oftijdens zijn proces, uit art. 19 van het Verdrag bleek dat
de enkele taak van de Commissie erin hestand te zorgen voor de naleving van de
verplichtingen van het Verdrag, waartoe de Hoge Verdragsluitende Partijen zich in
het Verdrag hadden verbonden, nl. die van de Lid-Staten van de Raad van Europa die
het Verdrag hadden ondertekend en bekrachtigd. Daaruit volgde dat de Commissie
ratione personae onbevoegd was om in te gaan op verzoeken tegen personen of priveondernemingen. Bovendien was, volgens de Commissie in ieder geval, het recht op de
goede naam als dusdanig niet door het Verdrag gewaarborgd. De Commissie wees er
ten slotte op dat uit het onderzoek van de zaak, zoals ze was voorgelegd, geen reden
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aansprakelijk zou zijn geweest wegens de aangevoerde handelingen van de betrokken
pers-, radio- of televisieondernemingen.
(116) Commiss. besl. 7 december 1981, verz. nr. 9212/80, Digest 2, p. 720. Nadat de
Commissie had herinnerd aan haar rechtspraak over de draagwijdte van artikel 6.2,
sinds haar beslissing d.d. 3 oktober 1978 in de zaak Petra Krause c. Zwitserland (D.R.,
13, p. 73) wees zij erop dat in casu de informatie waarin reeds over de schuld van de
verzoekers werd gesproken, geenszins was verstrekt door openbare ambtenaren of
autoriteiten, maar wel door personen of priveverenigingen en dat de autoriteiten een
procedure wegens smaad aan het hof tegen die verantwoordelijken hadden ingesteld
met het oog op een goede rechtsbedeling. "En outre" voegt zij eraan toe, "rien dans les
documents produits par les requerants n'indique qu'ils n'ont pas beneficie de la
presomption d'innocence pendant leur proces".
(117) Arrest Weber van 22 mei 1990, reeks A, nr. 177.
(118) In die tijd luidden de artt. 184 en 185 van het Waadtlandse wetboek van strafrechtspleging als volgt :Art. 184- "Toute enquete demeure secrete jusqu'a sa cloture
definitive. Les magistrats ou fonctionnaires ne peuvent communiquer ni piece ni
renseignement sur l'enquete, sinon aux experts, aux temoins ou a une autorite dans
la mesure ou la communication est utile a !'instruction ou justifiee par des motifs
d'ordre administratif ou judiciaire". Art. 185 - "Les parties, leurs conseils et les
employes de ceux-ci ainsi que les experts et les temoins sont tenus de respecter le
secret de l'enquete, sous peine d'une amende jusqu'a cinq cents francs, a moins que
l'acte ne soit punissable en vertu d'autres dispositions. La peine prevue a l'alinea
precedent est prononcee d'office ou sur denonciation, par le president de la Cour de
cassation. Celui-ci statue apres une instruction sommaire".
(119) Arrest voormeld, p. 21, §§ 44-45.
(120) In zijn arrest, herinnert het Rof er vooraf aan dat naar zijn vaste rechtspraak
'1a marge d'appreciation dont les Etats disposent pour juger de la necessite d'un
ingerence allait de pair avec un contri\le europeen s'exergant ala fois sur la loi et sur
les decisions qui l'appliquent, meme quand elles emanent d'une juridiction independante", en oordeelt het dat het Rof"a done competence pour rechercher, eu egard aux
faits et circonstances de la cause, si une 'sanction' se conciliait avec la liberte
d'expression", alsmede dat '1a necessite d'une restriction visant l'un des buts
qu'enumere !'article 10, 2, devait se trouver etablie de maniere convaincante".
(121) Ret Rof benadrukt, zonder daaraan een doorslaggevend belang te hechten,
het feit dat de verzoeker wegens zijn inzet voor natuurbescherming, een zekere
bekendheid genoot. "Ses interventions energiques, sur les plans tant national
qu'international, avaient souleve de vifs debats dans le public, eveillant un large echo
dans la presse. Partant, un proces le concernant, et dont le deroulement s'avera, par
certaines de ses aspects, peu orthodoxe, selon !'expression du Tribunal federal, ne
pouvait que susciter l'interet de tous ceux qui suivaient de pres son action." (Arrest
voormeld, p. 22, § 48.)
(122) Ret arrest stelt vast dat '1ors de sa conference de presse du 2 mars 1982 a
Lausanne, M. Weber repeta pour l'essentiel ses declarations du 11 mai 1981" "il n'y
ajouta que deux renseignements nouveaux (. .. ), que 'tout le monde' connaissait deja
les trois autres circonstances relatees" (. .. ),"dans son arret du 15 octobre 1982, la Cour
de cassation penale jugea que seule la revelation des ordonnances de production et de
sequestre des comptes tombait SOliS le COUp de !'article 185 (ci-dessus)" "ces informations avaient deja ete fournies par le requerant le 11 mai 1981 a Berne" "par la meme,
elles avaient perdu leur caractere secret". (Arrest voormeld, p. 22-23, § 49.)
(123) De Zwitserse regering beriep zich op de formele aard van het in de artt. 184
en 185 van het wetboek bedoelde geheimhouding. Volgens de Zwitserse rechtspraak
en rechtsleer terzake, aldus de Regering, zou de loutere mededeling van een der
gegevens van een gerechtelijk onderzoek voldoende zijn om het misdrijf op te leveren;
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komt aileen in aanmerking bij de begroting van de geldboete. Op dat argument
antwoordde het Hof dat, op grand van het Verdrag, "!'interet de garder secrets les faits
susmentionnes n'existait plus le 2 mars 1982" en dat "a cette date, Ia sanction infligee
au requerant n'apparaissait done plus necessaire pour atteindre le but legitime
poursuivi". "II en serait aile, peut-etre, differemment lors de Ia premiere conference
de presse, mais les autorites vaudoises n'ayant pas engage de poursuites a l'epoque, Ia
Cour n'a pas a se pencher sur Ia question." (Arrest voormeld, p. 23, §§ 50-51.)
(124) Dienaangaande wijst het arrest erop dat "au 2 mars 1982l'enquete se trouvait
pratiquement en etat, car Ia veille, le juge avait renvoye R.M. en jugement et que des
ce moment, pareille tentative eut iitii tardive et, partant, inefficace. Sans doute R.M.
recourut-il contre ce renvoi, mais meme si son appel empechait !'ordonnance de renvoi
de devenir definitive, les operations de l'enquete n'en restaient pas mains suspendues.
Sous cet aspect non plus, il ne s'imposait pas d'infliger une sanction a !'interesse."
(Arrest vermeld, § 51, p. 23.)
(125) Vergelijk de arresten Observer en Guardian van 26 november 1991, reeks A,
nr. 216, p. 34, § 68, en Sunday Times nr. 2 van 26 november 1991, reeks A, nr. 217,
p. 30-31, §§ 53-54.
(126) Spaans Grondwettelijk Hof, beslissing 13/1985 van 31 januari 1985, BOE nr.
55 van 5 maart 1985.
(127) In maart 1984, was iemand omgekomen bij een brand in een gebouw in Palma
de Mallorca. Tijdens het onderzoek verbood de onderzoeksrechter aan een journalist
foto's te nemen, hoewel hij wist dat de brandweercommandant zulks aan andere
journalisten had toegestaan. De reden van de rechter was dat er geen foto's mochten
genomen worden v66r het einde van het onderzoek, vermits dit daardoor nadeel kon
ondervinden.
(128) Verslag van het Spaanse Opperste Gerechtshof op de Conferentie van de
korpschefs van en bij de opperste gerechtshoven van de Ianden van de Europese Unie,
gehouden te Lissabon op 18-21 mei 1994, p. 5-6.
(129) Zie het eindverslag van de in de vorige noot vermelde Conferentie, nrs. 21-22.
(130) Vgl. met :
- Verklaring van de rechten en plichten van de journalisten, op 25 november 1971
te Miinchen goedgekeurd door de Internationale Federatie van Journalisten, waarvan
punt 7 "tot beroepsgeheim" verplicht en nl. "niets bekend te maken over de bronnen
waaruit vertrouwelijk informatie werd ingewonnen";
- Handvest van de journalistieke beginselen, goedgekeurd door de B.V:D.U., de
NFIW, en de AVBB, waarvan punt 8 bepaalt dat '1es sources d'information confidentielles ne peuvent etre communiquees sans autorisation expresse des informateurs".
(131) Punt 14.
(132) Principe 3, d.
(133) Principe 7, e.
(134) Les media dans une societe democratique, verslag van de Oostenrijkse
a:!Vaardiging op de 4de ministerconferentie over het beleid inzake massacommunicatie, te\Praag gehouden, op 7-8 dec. 1994, doc., Raad van Europa, MCM (94)2. Het
verslag stelt allereerst dat '1a confidentialite des sources d'information protege les
informateurs, les sources et le materiel, y compris les dossiers et photos des journalistes et decoule de Ia fonction specifique des media dans les societes democratiques".
"Les mesures juridiques relatives a Ia confidentialite des sources, zo vervolgt het,
reposent sur le fait que celles-ci se tariraient si les journalistes ne pouvaient leur
garantir le secret ou si les informateurs risquaient d'etre obliges de reveler leur

-76identite. La protection garantie par la confidentialite des sources revet une importance
particuliere quand l'informateur lui-meme viole son devoir de ne pas divulguer
d'informations confidentielles." (3.3.1, p. 10.) Verder zegt het verslag dat "en termes
juridiques, la confidentialite des sources est protegee par le droit de refuser- sans
etre inquiete- de temoigner devant un tribunal au un fonctionnaire". "Le droit de
refuser de temoigner doit, zo voegt het eraan toe, etre accorde a taus ceux qui
pratiquent le journalisme, c'est-a-dire aux proprietaires/editeurs, aux redacteurs et a
taus les collaborateurs des entreprises de presse. L'etendue du groupe de personnes
devant beneficier de ce droit s'explique par le fait que !'information au les documents
confidentiels peuvent etre manipules non seulement par les journalistes salaries au
independants, mais aussi par taus ceux qui participent a la production d'oeuvres
imprimees au d'autres media." (3.3.2, p.10.)
(135) PB.E.G., 14 feb. 1994, C 44/34.
(136) "Ret Europees Parlement, verklaart verder de resolutie, -is van mening dat
wanneer het beroepsgeheim van journalisten op communautair niveau niet kan
worden beschermd, dit het risico vergroot dat door de concentratie van de massamedia
die op communautair en in het algemeen op Europese en wereldschaal plaatsvindt,
een pluralistische nieuwsvoorziening wordt beperkt, voor welk risico het Parlement
reeds in zijn resoluties van 15 februari 1990 en van 16 september 1992 ernstig heeft
gewaarschuwd; - wijst erop dat het geen twijfel lijdt dat deze concentraties,
ingegeven door overwegingen van bedrijfskundige aard, een virtuele of mogelijke
beperking vormen voor het recht op de vrijheid van meningsuiting, terwijl het
ontbreken van respect voor het beroepsgeheim van journalisten een indirecte beperking vormt voor het recht op informatie; - wijst er met klem op dat bij de voorstellen
tot vaststelling van een handvest van de fundamentele rechten en vrijheden van de
Europese burger oak de bescherming van het beroepsgeheim van journalisten ten
behoeve van een optimale en een zo volledig mogelijke informatieverstrekking aan de
orde zou moeten komen;- spreekt de hoop uit dat het Europees Rofvan Justitie in
de tussenliggende tijdjurisprudentie tot stand zal brengen ten aanzien van de toepassing in de Europese Gemeenschap van de bepalingen van het Europees Verdrag tot
bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, en met name
van artikel 10 daarvan; - wijst erop dat aldus de voorwaarden zouden kunnen
worden geschapen voor een, zij het indirecte, gemeenschappelijke benadering van de
bescherming van de persvrijheid en het beroepsgeheim van journalisten."
(137) Verslag van M. G. Anastassopoulos, zitt. Eur. Parl., St. A3-0434/93, van 20
dec. 1993 (deel A) en 6 jan 1994 (deel B). Belangrijk is het feit dat deel A van dat
verslag een vergelijkende tabel bevat i.v.m. de desbetreffende rechts- en feitelijke
toestanden in de verschillende Lid-Staten van de Unie. (p. 7-10.)
(138) Verz. nr. 17488/91.
(139) Zie de andersluidende zienswijze van M.S. Trechsel, waarmee de hh.
Norgaard, Ermacora, Jiirundsson, Schermers en Geus zich akkoord hebben verklaard.
(140) Te dezen, was de minderheid van oordeel dat, indien men het belang van de
verzoeker om zijn bronnen niet bekend te maken teneinde aan het publiek informatie
te kunnen verstrekken over vertrouwelijke onderwerpen, afwoog tegen het belang van
de oorspronkelijk eisende vennootschap om de bronnen bekend te maken ter vermijding van ieder ander nadeel, dit laatste belang voorrang heeft hoven het eerste, zodat
men kon aannemen dat de inbreuk op de vrijheid van meningsuiting van de verzoeker
noodzakelijk was voor de bescherming van andermans rechten en om te vermijden
dat vertrouwelijke informatie verspreid werd.
(141) Arrest Barfod van 22 feb. 1989, reeks A, nr. 149; zie ERGEC, R., "Laliberte
d'expression, l'autorite et l'impartialite du pouvoir judiciaire", Rev.trim.dr.h., 1993,
p. 171-181, inz.p. 177; VELAERS, J., op.cit., p. 485-486, nr. 512; VELU, J., enERGEC,
R., op.cit., nr. 766; VERDUSSEN, M., Observations sous l'arret Barfod du 22 fevrier
1989, Rev.trim.dr.h., 1990, p. 57-61; VOORROOF, D., "Ret waarborgen van het gezag

-77van de rechterlijke macht en de bescherming van de eer en goede naam van
magistraten - Enkele beschouwingen bij het arrest Barfod", R. W, 1988-1989,
p. 1201-1204.
(142) Arrest Prager en Oberschlick van 26 april1995, voorl. uitg.
(143) Het geschil had betrekking op de beslissing van de Groenlandse regering om
belasting te heffen van de Denen die zijn tewerkgesteld op de Amerikaanse basis op
het eiland.
(144) Het ging om artikel 62 van de Deense Grondwet volgens hetwelk de
rechtsbedeling moet gescheiden blijven van de uitvoerende macht en de wet daartoe
de vereiste regels vaststelt.
(145) Arrest Barfod, vermeld, p. 12, § 29.
(146) Evenvermeld arrest, p. 13, § 32.
(147) Evenvermeld arrest, p. 13-14, § 33.
(148) Evenvermeld arrest, p. 14, § 34.
(149) Evenvermeld arrest, p. 14, § 35.
(150) Zie met name VOORHOOF, D., "Het waarborgen ...", op.cit., p. 1202 e.v.
(151) Zie supra, nr. 27 en noot 92.
Over de aanvaardbare beperkingen in het kader van het openbaar debat nopens
een politieke kwestie van algemeen belang, zie arresten Handyside van 7 december
1976, reeks A, nr. 24, p. 22-24, §§ 48-50; Sunday Times nr. 1 van 26 april1979, reeks
A, nr. 30, p. 35-37, § 59, en p. 40-41, § 65; Lingens van 8 juli 1986, reeks A, nr. 103-B,
p. 24-26, §§ 38-42; Oberschlick van 23 mei 1991, reeks A, nr. 204, p. 25-26, §§ 57-59;
Observer en Guardian van 26 november 1991, reeks A, nr. 216, p. 29-30, § 59; Sunday
Times nr. 2 van 26 november 1991, reeks A, nr. 217, p. 28-29, §50; Castells van 23
april 1992, reeks A, nr. 236, p. 22-24, §§ 42-43 en 46, en Schwabe van 28 augustus
1992, reeks A, nr. 242-B, p. 32-33, § 29.
(152) ERGEC, R., "Laliberte d'expression ... , op.cit., inz. p. 177; in dezelfde zin:
VELAERS, J., op.cit., p. 485-486, nr. 512; vgl. VERDUSSEN, M., "Observations ... ",
op.cit., p. 57-61.
(153) Arrest Prager en Oberschlick, reeds vermeld, § 34.
(154) Idem, § 36.
(155) Idem, § 37.
(156) Idem, §§ 37-38.
(157) Verz. nr. 19983/92.
(158) Zie VOORHOOF, D., "De grenzen van de I¢tiek op !eden van de rechterlijke
macht, Enkele beschouwingen bij de vonnissen inzake de magistraten W, X, Y en Z
tegen De Morgen en Humo", Recht en Kritiek, 1989, p. 290-304.
(159) Cass. 13 september 1991, AR 7332, A. C., 1992, nr. 25.
(160) Circulaire van de Franse minister van Justitie inzake de Franse wet nr. 93-2
van 4 jan. 1993 "portant reforme de Ia procedure penale", Rec.Dalloz-Sirey, 1993,
Legislation, p. 222-229, inz. p. 226.
(161) OST, F., "La conciliation des libertes", J. T., 1985, p. 361-366.

-78(162) Zie onder meer de Resoluties 534 (1972) en 747 (1975) van de Parlementaire
vergadering van de Raad van Europa, (74)43 van het Comite van Ministers, de
resoluties, goedgekeurd op de verschillende Europese ministeriele conferenties over
het beleid inzake massaberichtgeving en de resoluties, door het Europees Parlement
goedgekeurd op 15 februari 1990 en 16 september 1992.
(163) Resolutie inzake joumalistieke vrijheden en de rechten van de mens, in
december 1994 goedgekeurd op de Vierde Europese ministerconferentie over het
beleid inzake massacommunicatie, beginsel 5, a.
(164) Resolutie 1215 (1993) van de Parlementaire vergadering van de Raad van
Europa en mededeling van 21 maart 1994 van het Comite van Ministers van de Raad
van Europa.
(165) Resolutie inzake joumalistieke vrijheden, reeds vermeld, principe 5, d.
(166) Resolutie inzake journalistieke vrijheden, reeds vermeld, principe 5, c.
(167) Resolutie inzake joumalistieke vrijheden, reeds vermeld, principe 5, h.
(168) CEULEERS, J., "Een zwijgrecht voor joumalisten", R.W, 1977-78, kol. 10251040; CORTVRIEND, J., Het beroepsgeheim van de journalist, Vlaamse Conferentie
der Balie van Antwerpen, 15 oktober 1960, R. W, 1960, kol. 353-371; DEJEMEPPE,
B., Protection des sources ou secret professionnel, verslag voorgedragen op een
studiedag "Journee de refiexion Justice et presse", Paleis van Justitie te Brussel, 19
april1991; HANOTIAU, M., "La protection des sources", Journal des proces, 28 juni
1985, p. 12-19; HEYRENDT, A., "Presse : legaliser le secret des sources?", La Libre
Belgique, 28 juni 1995; HUGUENEY, L., "Le secret professionnel des joumalistes", in
Revue penitentiaire, 1924, v. van 13 december 1923; KOOPMANS, T., Het verschoningsrecht van de journalist, Preadvies Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, 1978, p. 3-34; KORTHALS ALTES, W.F., Naar een journalistiek privilege,
Amsterdam, 1990; IDEM, Het joumalistieke privilege : een strijd op drie fronten,
NJB, 1995, p. 919-924; LAMBERT, P., "Le secret professionnel et le secret des
sources", Journal desproces, 1 oktober 1993, p. 21-23; LEROY, G., "Lejournaliste a-t-il
le droit de taire ses sources?", J. T., 1980, p. 181-187; TAPIE, P., "Unjoumaliste peut-il
etre tenu de designer a la justice la source de ses informations et reveler les circonstances qui s'y rapportent?", Le Journaliste, oktober 1958; VOORHOOF, D., Recht op
informatie, garingsvrijheid en een zwijgrecht voor de journalistiek, Liga-dossier nr. 3,
Liga voor de rechten van de mens, 1985, p. 90; VRIJ, M.P, "Moet de journalist zich
mogen verschonen van het getuigen in rechten", NJB, 1953, p. 61-72; WILHELM, P.,
"La protection des sources du journaliste : question de droit au question de moeurs",
Journal des juristes democrates, april1987, nr. 48.
(169) Wetsvoorstel betreffende de bescherming van de informatiebronnen van de
journalist, in maart 1985 bij de Kamer ingediend door de heer D'Hose (Ged1:St.,
Kamer, zitting 1984-85,1170, nr. 1); wetsvoorstel tot bescherming van het zwijgrecht
in hoofde van professionele persmedewerkers die worden gedagvaard om te worden
gehoord, in mei 1985 bij de Kamer ingediend door de heer Dierickx (Gedr.St., Kame1;
zitt. 1984-85, 1196, nr. 1); wetsvoorstel betreffende de bescherming van de informatiebronnen van de journalist, injanuari 1986 bij de Kamer ingediend door de heer Coeme
(Gedr.St., Kamer, zitt. 1985-86, 261, nr. 1); wetsvoorstel tot bescherming van het
zwijgrecht in hoofde van professionele persmedewerkers die worden gedagvaard om
te worden gehoord, in februari 1987 bij de Kamer ingediend door de heer Dierickx
(Gedr.St., Kamer, zitt. 1986-1987, 786/1, 86/87); wetsvoorstel betreffende de bescherming van het zwijgrecht in hoofde van de pers, in maart 1987 bij de Kamer ingediend
.door de heer Van Den Bossche (Gedr.St., Kamer, zitt.,1986-1987, 800/1-86/87); wetsvoorstel tot bescherming van het zwijgrecht in hoofde van professionele
persmedewerkers die worden gedagvaard om te worden gehoord, in maart 1988 bij de
Senaat ingediend door de heer Dierickx e.a. (Gedr.St., Senaat, b.z., 1988, 94-1);
wetsvoorstel betreffende de bescherming van de informatiebronnen van de journalist,
in maart 1988 bij de Kamer ingediend door de heer Coeme (Gedr.St., Kamer, b.z., 19'88,
336/1-1988); wetsvoorstel betreffende de bescherming van de informatiebronnen van

-79de journalist, in mei 1993 bij de Kamer ingediend door de heer Coveliers (Gedr. St.,
Kamer, zitt. 1992-1993, 1015/1-92/93); wetsvoorstel tot regeling van de vrije nieuwsgaring, in december 1994 bij de Kamer ingediend door de heren Denys en Dewael
(Gedr.St., Kamer, zitt. 1994-1995, 1635/1-94/95).
(170) Art. 81 Sv. bepaalt het volgende : "de getuige die aldus tot geldboete is
veroordeeld wegens een eerste niet-verschijning en die na een tweede dagvaarding
aan de onderzoeksrechter wettige redenen van verschoning voorlegt, kan op de
conclusie van de procureur des Konings van de geldboete worden ontheven." In
art. 158, eerste lid, komt dezelfde regel voor in verband met de niet-verschijning voor
de politierechtbank.
(171) Art. 929 Ger. W. bepaalt het volgende : "Indien de getuige aanvoert dat hij een
wettige reden heeft om te worden ontslagen van het afleggen van de eed of het
getuigenis en indien een van de partijen vordert dat hij het zal doen, beslist de rechter
over het tussengeschil. Als wettige reden wordt onder meer beschouwd het beroepsgeheim waarvan de getuige bewaarder is. De rechter mag geen veroordeling
uitspreken dan na het verweer van de getuige en de toelichting van de partijen te
hebben gehoord".
(172) In de negatieve zin, zie het advies d. d. 24 juni 1987 van de Raad van State
over het voorstel van wet tot bescherming van het zwijgrecht in hoofde van professionele persmedewerkers die worden gedagvaard om te worden gehoord (Gedr.St.,
Kamer, zitt. 1986-1987, 786/2-86/87); zie LAMBERT, P., "Secret professionnel et secret
des sources", Journal des proces, nr. 245, 1 oktober 1993, p. 21-23).
(173) Bepaalde voorstellen zijn ongrondwettelijk doordat zij bepalen dat tegen een
dagblad of tegen een journalist aileen dan een rechtsvordering zou kunnen worden
ingesteld als, een nog op te richten Nationale Persraad, voorafin een advies de mening
te kennen geeft dat de door de journalist aangevoerde reden om informatiebronnen te
verzwijgen, niet wettig is. Zoals de Raad van State in een advies van 24 juni 1987
erop wees, doordat die bepaling aldus niet aileen het parket of een eiser in een
burgerlijke vordering of een stra:!Vordering buiten spel zet, maar ook de rechtbank
waarbij zo'n vordering aanhangig is, miskent zij artikel 92 (thans artikel144) van de
Grondwet, dat aan de rechtbanken bevoegdheid verleent om uitspraak te doen over
geschillen over burgerlijke rechten" (R.v.St., advies dd. 24 juni 1987 inzake het
wetsvoorstel betreffende de bescherming van de informatiebronnen van de journalist,
in januari 1986 bij de Kamer ingediend door de heer Coeme (Gedr.St., Kamer, zitt.,
1985-1986, 26112- 85/86).
(17 4) "S'il a egard a Ia conscience sociale des valeurs en presence", schrijft Pierre
Lambert, "il pourra considerer que le droit a !'information peut prevaloir sur les
necessites de Ia repression des infractions. II ne serait pas raisonnable de pretendre
que ce droit devrait beneficier d'une preeminence queUes que soient les circonstances : le droit a ]'information n'est qu'une valeur parmi d'autres qui devra ceder
devant une valeur plus importante". LAMBERT, P., "Secret professionnel et secret des
sources", Journal des prod~s, nr. 245, 1 oktober 1993, p. 21-23.
(175) Commiss. verslag goedgekeurd op 1 maart 1994 in zake Goodwin c. Verenigd
Koninkrijk, zie supra, nr. 37.
(176) R.v.St., advies van 24 juni 1987, voormeld in de noten 172 en 173.
(177) DEJEMEPPE, B., Journal des proces, nr. 196, 31 mei 1991, p. 33.
(178) De Franse wet nr. 93-2 van 4 januari 1993 "portant reforme de Ia procedure
penale" heeft in artikel 56, na het eerste lid van artikel109 van het Code de procedure
penale, een lid ingevoegd, luidend als volgt: "Toutjournaliste, entendu comme temoin
sur des informations recueillies dans l'exercice de son activite, est libre de ne pas en
reveler l'origine."

-80(179) Cass., 7 april1982, A. C., 1981-82, nr. 4 76). "Al betreft heling noodzakelijk een
stoffelijke zaak, niet vereist is echter dat deze, als dusdanig, op geld waardeerbaar is;
derhalve kan er heling zijn van een fotokopie, verkregen bij wege van verduistering
door een derde, al heeft dat stuk op zichzelf geen geldwaarde, wanneer het, wegens
zijn inhoud en n.l. de inlichtingen die het bevat, belang heeft voor de eigenaar ervan".
Zie ook cass. Frankrijk, 13 mei 1991 (Bull. crim., nr. 200), en 3 april 1995 (Semaine
juridique J.C.P., 1995, Jur. nr. 22429, p. 181 met de nota van DERIEUX, E.; Droit
penal, juli 1995, p. 8, met de nota van VERON, M.).
(180) Zie R.v.St., advies van 24 juni 1987 vermeld in de noten 172-173.
(181) Les media dans une societe democratique, verslag op de Conferentie voorgedragen door de Oostenrijkse delegatie, doc. Raad van Europa, MCM (94)2, 3.3.4, p. 10;
zie supra, noot 134.
(182) Zie R.v.St., advies van 24 juni 1987, vermeld in de noten,172 en 173.
(183) Er dient op gewezen dat luidens artikel10 van de Engelse wet van 1981 inzake
smaad aan het gerecht, "geen enkele rechtbank mag vragen dat iemand iets bekend
maakt over zijn informatiebron en niemand maakt zich schuldig aan smaad aan het
gerecht wanneer hij niets wil verspreiden over de bron van informatie in de publicatie
waarvoor hij verantwoordelijk is, tenzij de rechtbank ervan overtuigd is dat verspreiding van de informatiebron noodzakelijk is in het belang van het gerecht of van
's lands veiligheid of orde en voorkoming van misdaden". In Nederland bestaat er een
antwerp-wet journalistiek privilege met een tussenregeling : in principe zou de
journalist niet gehouden zijn getuigenis te geven of vragen te beantwoorden over de
herkomst van aan hem met het oog op openbaarmaking toevertrouwde informatie. In
burgerlijke zaken, heeft de regel geen beperkingen, terwijl in strafzaken die regel niet
van toepassing zou zijn "indien daardoor aan een zwaarwegend maatschappelijk
belang een onevenredig grote schade zou worden toegebracht" (zie KORTHALS
ALTES, W.F., "Ret journalistiek privilege : een strijd op drie fronten", NJB, 23 juni
1995, p. 919-924, inz. p. 922).
(184) Les media dans une societe democratique, verslag door de Oostenrijkse
delegatie voorgedragen op de Europese ministerconferentie over het beleid inzake
massacommunicatie, gehouden te Praag op 7-8 dec. 1994, doc. van de Raad van
Europa, MCM(94)2, 3.3.3., p. 10.
(185) LECLERCQ, J., "Magistrature- barreau- presse et conferences de presse",
R.D.P., 1987, p. 871-889, inz. p. 876-877; R.P.D.B., V Procedure penale, nr. 358.
0

(186) Code fran~ais de procedure penale, art. 56-2, in dat wetboek ingevoerd bij de
wet nr. 93-2 van 4 januari 1993 "portant reforme de la procedure penale" (art. 55).
(187) Men zou kunnen denken aan een andere waarborg : zoals in geval van een
huiszoeking bij iemand die tot beroepsgeheim is gehouden, de onderzoeksrechter moet
vergezeld zijn van een vertegenwoordiger van de bevoegde persoon uit het betrokken
beroep (stafhouder, lid van de raad van de orde ... ) zou men kunnen bepalen dat, indien
bij een journalist een huiszoeking wordt gehouden, de onderzoeksmagistraat moet
vergezeld zijn van de voorzitter van AVBB of van een zijner afgevaardigden. In de
huidige stand van zaken, meen ik echter dat zodanige innovatie meer nadelen dan
voordelen zou vertonen.
(188) Resolutie inzake de journalistieke vrijheden en de rechten van de mens,
goedgekeurd op de vierde conferentie te Praag, van 7-8 december 1994, principe 8.
(189) Les media dans une societe democratique, verslag waarvan reeds sprake was,
§ 5, p. 23.

(190) In ons land heeft de Algemene Vereniging voor Beroepsjournalisten van Belgie
(AVBB) een nieuwe organisatie opgericht inzake deontologie. Die organisatie bestaat
uit drie organen: het bureau van de AVBB, De Raad voor deontologie en het College
voor deontologie. Aangezien het om een interne organisatie gaat, is zij samengesteld

-81uit beroepsjournalisten. Het bureau van de AVBB ontvangt de aanvragen om advies
aan de Raad voor deontologie en behandelt de dossiers betreffende klachten, voordat
ze naar de Raad worden overgezonden; het kan evenwel beslissen dat geen gevolg
wordt gegeven aan aanvragen om advies of aan klachten.
De Raad voor deontologie is het orgaan in eerste aanleg. Bestaande uit elfberoepsjournalisten, leden van de AVBB , is hij bevoegd om advies te geven over deontologische kwesties en een standpunt in te nemen in dossiers inzake klachten tegen
journalisten. Hij kan ook zelf optreden. Hij spreekt zich echter niet uit als diezelfde
feiten aanleiding hebben gegeven tot een gerechtelijke procedure. Zijn adviezen mogen
bekend worden gemaakt in het tijdschrift "Journalisten". Wat het standpunt betreft
t.a.v. de klachten, hieraan wordt bekendheid gegeven, voor zover zulks nodig wordt
geacht, in ieder geval afzonderlijk. Hoewel hij als bemiddelaar kan optreden, kan de
Raad zich echter niet uitspreken over de vergoeding waarop de eiser aanspraak zou
kunnen maken.
Het College voor deontologie is het orgaan in hoger beroep. Het is samengesteld uit
vijfberoepsjournalisten, leden van deAVBB en uit plaatsvervangers, en is voorgezeten
door een gewezen voorzitter van die vereniging. Het is bevoegd om kennis te nemen
van de beroepen van een der partijen tegen de beslissingen over dossiers inzake
klachten tegen journalisten. Het maakt zijn beslissing bekend, voor zover het zulks
nodig acht.
(191) AUVRET, P., "Le droit au respect de la presomption d'innocence", La Semaine
juridique, (J.C.P.), 1994, I, Doctrine, nr. 3802, p. 497-506; BOULOC, R., Le renforcement de la presomption d'innocence, Rev.sc.crim., 1994, p. 554; FETTWEIS, A., "La
charge de la preuve en droit penal belge et la presomption d'innocence", in Les droits
de la defense en matiere penale, Luik, 1985, p. 133-157; TROUSSE, M., "Qu'est-ce que
la presomption d'innocence?", Justice et medias, Juger, bijzonder nr., 1995, p. 38-47;
ROBERT, J.H., "La presomption d'innocence selon la loi du 4janvier 1993", Legipresse,
1994, 1/37; VAUZELLE, M., "L'innocence et la presse", Le Monde, 30 november 1994;
X., "Preserver la presomption tl.'innocence", Le Monde, 9 december 1994.
(192)AUVRET, P., "Le droit au respect de la presomption d'innocence, op.cit., p. 499,
nrs. 18 en 22; sur la conciliation qui s'impose en droit fran~ais entre la responsabilite
civile fondee sur le non-respect du droit a la presomption d'innocence et le regime
juridique de la diffamation, zie op.cit., noot 29.
(193) Le Monde, 7 april1995, p. 12.
(194) Over de ontwikkeling en de actualiteit van het kort geding, zie de LEVAL en
van COMPERNOLLE, J., ''L'evolution du refere :mutation ou renouveau", J.T., 1985,
p. 517-524; MARCHAL, P., "Les referes", Repetoire notarial, t. XV, livre XXIV; Brussel,
1992; van COMPERNOLLE, J., "Actualite du refere", Ann.dr.de Louvain, 1989, p.
141-172; over kortgeding op persgebied, zie HANOTlAU, M., en KADANER, M., "Le
refere dans la presse ecrite et dans l'audiovisuel", Revue de la faculte de droit de l'ULB,
1993, p. 147-192; JADOT, B., "La radio et la television face au juge des referes",
Ann.dr.de Louvain, 1987, p. 37-51; SCHAUS, A., "Les restrictions a la liberte
d'expression operees par le juge des referes face a l'article 10 de la Convention
europeenne des droits de l'homme", Cahiers de droitjudiciaire, 1991, nr. 6, p. 165-172;
VELU, S., "Le juge des referes et la liberte d'expression", in Presence du droit public
et des droits de l'homme, Melanges offerts aJacques Thlu, Brussel, 1992, t. III, p. 17571797.
(195) De Franse wet nr. 93-2 van 4 januari 1993 "portant reforme de la procedure
penale" (art. 47) had, na artikel9 van het Burgerlijk Wetboek, een volgend artikel9-1
ingevoegd, luidend als volgt: "Art. 9-1.- Chacun a droit au respect de la presomption
d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, presentee publiquement comme etant coupable de faits faisant l'objet d'une enquete ou d'une instruction
judiciaire, le juge peut, meme en refere, ordonner !'insertion d'une rectification ou la
diffusion d'un communique aux fins de faire cesser l'atteinte a la presomption
d'innocence, sans prejudice d'une action en reparation des dommages subis et des
autres mesures qui peuvent etre prescrites en application du nouveau Code de

-82procedure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de
l'atteinte ala presomption d'innocence. De wet nr. 93-1013 van 24 augustus 1993 tot
wijziging van de wet nr. 93-2 van 4 januari 1993 (art. 44) heeft de toepassingssfeer
beperkt van dit nieuwe artikel waarvan de bepalingen aileen nog maar kunnen
worden aangevoerd door personen "placees en garde a vue", "mises en examen" of die
het voorwerp zijn van een dagvaarding om in rechte te verschijnen, van een vordering
van de procureur de la Republique of van een klacht met burgerlijke- partijstelling.
De parlementsleden waren van oordeel dat aileen degenen die bij de procedure in
rechte betrokken waren, de bescherming van die bepaling, te weten het "vermoeden
van onschuld", konden genieten. Door die wijziging luidt het begin van het tweede lid
van artikel 9-1 van het Burgerlijk Wetboek als volgt : "Lorsqu'une personne placee en
garde a vue, mise en examen ou faisant I'objet d'une citation a comparaftre en justice,
d'un requisitoire du procureur de la Republique ou d'une plainte avec constitution de
partie civile, est, avant toute condamnation, presentee publiquement comme etant
coupable de faits faisant I'objet de l'enquete ou de !'instruction judiciaire, le juge peut,
meme en refere, ordonner !'insertion dans la publication concernee d'un communique
aux fins de ...". (Verder zonder veranderingen.) Het verslag dat de Franse Senaat bij
het begin van het jaar heeft opgemaakt, stelt voor dat het toepassingsgebied van
artikel 9-1 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgebreid zodat "toute personne
presentee publiquement comme coupable" - en niet uitsluitend meer de personen
"gardees a vue", "mises en examen", of die het voorwerp zijn van een dagvaarding om
in rechte te verschijnen, van een vordering of van een klacht met burgerlijkepartijstelling - de mogelijkheid heeft zich tot de rechter in kort geding te wenden,
die kan bevelen dat een wijziging wordt opgenomen of dat een bericht wordt verspreid.
(Le Monde, 7 april 1995, p. 12).
(196) DALCQ, R.O. "La responsabilite des dommages causes par les moyens
d'information de masse", in Rapports belges au Xle Congres de l'Academie internationale de droit compare, Brussel, 1974, p. 125-138; DIEMER, E., Preadvies. Bescherming van het individu ten opzichte van de communicatiemedia, in het bijzonder met
betrekking tot ongefundeerde ofniet gemotiveerde aantijgingen, Handelingen N.J. V.,
1978, dl. 1, nr. 7-79; DE MEIJ, J.M., De vrijheid en verantwoordelijkheid van de pers,
Utrecht, 1975; DUPLAT, G., Le journal. Sa vie juridique, Ses responsabilites civiles.
Le droit de reponse, Parijs, 1929; JONGEN, F., "Liberte de presse et responsabilite en
cascade", (nota bij Civ. Luik, 28 juni 1989), J.L.M.B., 1990, p. 268-269; IDEM, "La
responsabilite penale et civile de la presse", Journal des proci~s, nr. 196 van 31 mei
1991, p. 11; LECLERCQ, J., "Atteintes portees al'honneur ou ala consideration des
personnes", in Les Novelles. droit penal, rv; Les infractions, Brussel, 1989, p. 132-236;
MILQUET, J., "La responsabilite aquilienne de la presse", Ann. de dr. de Louvain,
1989, p. 33-104; MOUT, P., Preadvies, Bescherming van het individu tegen ongefundeerde aantijgingen in massamedia, Handelingen N.J.V., 1978, p. 81-165;
NUYTINCK, J., Preadvies. De strafrechtelijke bescherming van eer en goede naam in
Belgie, V.V.S.R.B.N., Zwolle, 1972; RIMANQUE, K., Preadvies. Aantasting van eer en
goede naam in het Belgisch Staatsrecht, V.V.S.R.B.N., Zwolle, 1972; VANDEPLAS, A.,
"Belediging door geschriften", (nota bij Gent, 24 oktober 1977), R. W, 1979-80, p.
1390-1391; IDEM, "Illegale radioberichtgeving", (nota bij Corr. Leuven, 19 december
1980), R.W, 1980-81, p. 2130-2131; VANDENBERGHE, H., Preadvies, De eer en de
goede naam in het Belgisch privaatrecht, V.V.S.R.B.N., Zwolle, 1972; IDEM, "De
gemeenrechtelijke aansprakelijkheid voor geschreven persbijdragen", in NEELS, L.
(uitg.), Mediarecht, Antwerpen, 1984, p. 5-35; IDEM, "Over persaansprakelijkheid",
Tijdschrift voor privaatrecht, 1993, 3, p. 843-883; VOORHOOF, D., "De burgerlijke
aansprakelijkheid voor drukpersartikelen en de regel van de getrapte verantwoordelijkheid", (nota bij Burg. Antwerpen, 10 november 1983), R. W, 1983-84, p. 1909-1913.
(197) Zie in Frans recht AUVRET, P., "Le droit au respect de la presomption
d'innocence, op.cit., p. 502-503, nrs. 47-68.
(198) CALEWAERT, W., "Het recht tot antwoord", R. W, 1961-62, p. 241-262; DE
GROOF, J., Rechtsbescherming t.a.v. het lasterlijk, eerrovend, beledigend of onjuist
optreden van de communicatiemedia in Belgie, het systeem van het recht van antwoord,

-83Brugge, 1979; EECKHOUT, J., "La loi du 23 juin 1961 relative au droit de reponse",
J.T., 1962, p. 597-599; IDEM, "Radio, television, droit de reponse", J.T., 1969, p. 227;
GOLSONG, H., "L'harmonisation du droit de reponse en Europe", in Das Gegendarstellungsrecht in Europa, LOFFLER, GOLSONG, FRANK, Munich, 1979, p. 5; HANOTIAU, M., "Pour un veritable droit de reponse a Ia R.T.B.", Rev. de l'Univ. Br., 1972, p.
384; IDEM, "Le droit de reponse a Ia radio et a Ia television", in Les cahiers R. T.B. Etudes de radio television, 1972, nr. 18, p. 25; PLATEL, M., Het recht van antwoord in
de communicatiemedia, Bruxelles, 1971; LEROY, G., "La jurisprudence du droit de
reponse dans les ecrits periodiques depuis 1961", J.T., 1980, p. 433-435; TULKENS,
F., en VERDUSSEN, M., "La radio et Ia television, Le delit de presse et le droit de
reponse", Ann.Dr., 1978, p. 53-93; VANDEPLAS, E., '1Iet recht van wederantwoord in
de audiovisuele communicatiemedia", R.W, 1976-77, p. 2427-2430; VANDEVELDE,
R., Recht op antwoord, Brugge, 1969.
(199) Vgl. Code frangais de procedure penale, art. 177-1 et 212-1 die in dat wetboek
zijn ingevoegd bij de wet nr. 93-2 van 4 januari 1993 "portant reforme de Ia procedure
penale", gewijzigd bij de wet nr. 93-1013 van 24 augustus van hetzelfde jaar; zie
AUVRET, P., "Le droit a Ia presomption d'innocence", op.cit., p. 503-504, nr. 69-79.
(200) Vgl. met de Franse wet van 29 juli 1881 sur Ia liberte de Ia presse, art. 13,
tweede lid, aangevuld bij de wet nr. 93-2 van 4 januari 1993 portant reforme de Ia
procedure penale; zie AUVRET, P., "Le droit a Ia presomption d'innocence", et.cit., p.
504-506, nrs. 80-99.
(201) Onlangs is door de Franse Senaat in een verslag voorgesteld dat bij het recht
van antwoord geen commentaar van de redactie zou worden gevoegd. Zodanig
wettelijk verbod is naar mijn mening overdreven. Blijft anderzijds de vraag of het
strookt met de deontologie van de pers dat de journalist, door zijn rechtstreeks
bijgevoegde commentaar, eigenlijk het effect van de reactie teniet doet. Op deontologisch vlak zou, m.i. nag meer aandacht moeten worden geschonken aan de handhaving
van de plicht tot rechtzetting, zelfs als er niemand rechtstreeks wordt bedoeld of
benadeeld..
(202) BEKAERT, H., "Le secret de !'instruction", J.T., 1950, p. 505-507;
COMMISSIE STRAFPROCESRECHT, Hervorming van het strafprocesrecht, Luik,
1995; CORDY, J. e.a., "Le secret de !'instruction sur Ia place publique", Le Soil; 26-27
november 1994; IDEM, "France : defense du secret de !'instruction", Le Soir, 3-4
december 1994; LAMBERT, P., "Le secret de !'instruction et Ia liberte de Ia presse",
Journal des proces, 26 juni 1992, p. 11-14; MASSON, J.P., "Le secret de !'instruction",
R.D.P., 1981, p. 393-399; PANIER, C., "L'enseignement de !'arret Allenet de Ribemont
est de premiere importance", Journal des proces, nr. 284, 26 mei 1995, p. 23; ROLAND,
B., Opinion, discours de rentree du Jeune Barreau de Charleroi, 27 januari 1995 (zie
Journal des tribunaux, 1995, p. 1371); STASSEN, J., "Rapport general", inLe secret et
le droit, Trav. Assoc. H. Capitant, XXV (1974), Parijs, 1976, p. 601-618; THEOLLEYRE, J.M., "Les deboires du secret de !'instruction", Le Monde, 29 november 1994;
TULKENS, F., "Les limites du secret de !'instruction", Journal des proces, 6 september
1985, p. 20-23 en 20 september 1985, p. 16-19; X., "Le procureur general de Paris veut
punir les violations du secret de !'instruction", Le Monde, 11 januari 1995; X., "Les
senateurs souhaitent renforcer le secret de !'instruction", Le Monde, 7 april 1995;
COHEN, C., "De Ia presomption d'innocence au secret de !'instruction : Ia double
impasse", Gazette du Palais, 14-18 juli 1995, p. 2-4.
(203) Men onderstelt in alles wat volgt dat geen grondige wijziging wordt gebracht
in de traditionele rol van het openbaar ministerie en van de onderzoeksrechter.
Sommige auteurs meenden immers de moeilijkheden in verband met het geheim van
het opsporings- en gerechtelijk onderzoek op te lassen door de onderzoeksrechter af te
schaffen. Aldus zou, volgens Soulez-Lariviere, nadat de onderzoeksrechter is uitgeschakeld, een strafzaak in staat wijzen worden gebracht, in twee fasen, te weten bij
een eerste onderzoek en verder bij een contradictoir onderzoek, dit alles onder toezicht
van de rechter over het onderzoek. De onderzoekingen zouden aan het parket worden
toevertrouwd. De rechter over het onderzoek zou beslissen over de geschillen tussen

-84de verdediging en de beschuldiging en zou alle rechtsvragen beslechten die eigen zijn
aan het in-staat-van-wijzen brengen van de zaak (betekening van de bezwaren,
terechtzittingen voor de erkenning of betwisting van de feiten, inhechtenisneming,
beslissing over uitstel). Het oorspronkelijke onderzoek en de onderzoekingen in het
contradictoir onderzoek zouden geheim zijn. Maar alle terechtszittingen van de
rechter over het onderzoek zouden openbaar zijn, behoudens verzoek van de betrokkene waarover de rechter beslist. (SOULEZ-LARIVIERE, D., Du cirque mediaticojudiciaire et des moyens d'en sortir, Paris, 1993, p. 181-182; zie ook de verklaringen in
november 1994 door Mr. J.R. Farthouat, stafhouder van de advocaten bij het Hof te
Parijs, Le Monde, 20-21 november 1994.)
(204) Krachtlijnen voor het federaal regeringsprogramma, Gedr.St., Kamer, van 28
juni 1995, b.z., 1995, 23/1- 1995 (B.Z.), p. 43.
(205) Commissie strafprocesrecht, Hervorming van het strafprocesrecht, p. 60.
(206) Thans wordt de materie geregeld door artikel 458 van het Strafwetboek en
door ministeriele circulaires van 24 juli 1953, 9 april1965 en 15 juni 1984. Krachtens
die circulaires mag het parket aan de pers bepaalde inlichtingen verstrekken over
lopende opsporingsonderzoeken of lopende onderzoeken, wanneer het openbaar
belang zulks verantwoordt en op voorwaarde dat het volgende wordt inachtgenomen :
- het recht van verdediging moet volledig worden gevrijwaard; - er mag geen
persoonlijke beoordeling worden gegeven; - als de zaak in onderzoek is, mag geen
inlichting worden medegedeeld tenzij met instemming van de onderzoeksmagistraat.
(207) Hervorming van het strafprocesrecht, p. 42-43.
(208) Hervorming van het strafprocesrecht, p. 64.
(209) FRANCHIMONT, M., JACOBS, A., en MASSET, A., Manuel de procedure
penale, Luik, 1989, p. 272.
(210) Volgens dat voorstel, zou iedere aantasting van het onderzoeksgeheim gestraft
worden met een jaar gevangenis en 100.000 Franse frank geldboete. Indien de
bekendmaking uitgaat van iemand die tot het beroepsgeheim is gehouden, van een
magistraat of een openbare ambtenaar die bij de procedure is betrokken, worden die
straffen verhoogd tot twee jaar gevangenisstraf en 200.000 frank geldboete. Thans
wordt schending van het beroepsgeheim gestraft met een jaar gevangenis en met
100.000 frank geldboete (Le Monde, 7 april1995, p. 12).
(211) Zie het bijvoegsel bij de Resolutie DH(90)39 betreffende het arrest van het
Europees Hof Mensenrechten van 22 mei 1990 inzake Weber, op 13 december 1990
goedgekeurd door het Ministercomite van de Raad van Europa (informaties verstrekt
door de Zwitserse regering, met toepassing van artikel 54 van het Verdrag).
(212) Frans strafwetboek, art. 226-13.
(213) Decreet van 27 november 1991, art. 183.
(214) Hervorming van het strafprocesrecht, p. 65.
(215) Overwegingen omtrent de betrekkingen tussen de parlementaire onderzoekscommissies en de rechterlijke macht, plecht. openingsrede voor het Hof, van 1 sept.
1993, Brussel, 1993, nr. 60, p. 54-56.
(216) Zie de wetsvoorstellen ingediend bij :
- de Kamer, in januari 1985 door de heren Henrion en Remacle, Gedr.St., Kamer,
zitt., 1984-1985, 1117/1;
- de Senaat, in januari 1986 door de heren Henrion en Remacle, Gedr.St., Senaat,
zitt., 1985-1986, 78/1;

==========-L__:_-c_,.~.,----c--~~

-85-de Senaat, in maart 1988, door de heer Henrion, Gedr.St., Senaat, b.z., 1988, 75/1;
- de Senaat, in oktober 1989, door de heer Henrion, Gedr.St., Senaat, zitt., 19891990, 783/1;
- de Senaat, in januari 1992, door de heren de Donnea en Foret, Gedr.St., Senaat,
b.z., 1991-1992, 99/1.
(217) De Franse Senaat heeft bij het begin van dit jaar voorgesteld dat met een
geldboete van 200.000 frank wordt gestraft de bekendmaking van "tout ou partie
d'une piece d'un dossier d'instruction" of het feit "d' en faire publiquement etat" v66r
de openbare terechtzitting. Thans bepaalt artikel 38 van de Franse wet van 29 juli
1881 "sur la liberte de la presse" : "II est interdit de publier les actes d'accusation et
tous autres actes de procedure criminelle ou correctionnelle avant qu'ils aient ete Ius
en audience publique, et ce, sous peine d'une amende de 180 F il. 15.000 F. Sans
prejudice des dispositions de ]'article 378 du Code d'instruction criminelle, il est
interdit, sous la meme peine, de publier aucune information relative aux travaux et
deliberations du Conseil superieur de la magistrature. Pourront, toutefois, etre
publiees les informations communiquees par le president ou le vice-president dudit
conseil. La meme peine sera appliquee pour infraction constatee il. la publication, par
tous moyens, de photographies, gravures, dessins, portraits ayant pour objet la
reproduction de tout ou partie des circonstances d'un des crimes et delits prevus aux
sections 1, 2, 3 et 4 du chapitre rer du titre II du livre III du Code penal. Toutefois, il
n'y aura pas de delit lorsque la publication aura ete faite sur la demande ecrite du
juge charge de !'instruction. Cette demande sera annexee au dossier de !'instruction."
Aileen het openbaar ministerie kan uit dien hoofde de strafvordering instellen (zie de
artikelen 47 en 48 in fine van de wet van 28 juli 1881); die strafvordering verjaart
overigens na verloop van een termijn van drie maanden (cf. zie artikel65 van die wet).
(218) Artikel 58 van het Franse Code de procedur penale (Ord. nr. 60-121 van 13
februari 1960) bepaalt dat : "Sous reserve des necessites des enquetes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation de l'inculpe ou de ses ayants droit ou
du signataire ou du destinataire d'un document provenant d'une perquisition il. une
personne non qualifiee par la loi pour en prendre connaissance est punie d'une amende
de 1.800 F il. 30.000 F et d'un emprisonnement de deux mois il. deux ans." Een
circulaire van 17 februari 1961 geeft daarop de volgende commentaar: "L'article 58,
dont le texte a ete precise et complete par l'ordonnance nr. 60-121 du 13 fevrier 1960,
prohibe, sous reserve des necessites des enquetes, toute communication ou toute
divulgation d'un document provenant d'une perquisition il. une personne non qualifiee
par la loi pour en prendre connaissance. Sous cette reserve, dont il appartiendra il. la
jurisprudence de preciser la portee, peuvent seuls prendre connaissance de papiers et
documents provenant d'une perquisition, en dehors du procureur de Ia Republique et
du juge d'instruction : l'oflicier de police judiciaire qui a effectue personnellement
I'operation, les personnes visees il. ]'article 56, alinea 2; les personnes susceptibles de
fournir il.l'oflicier de police judiciaire des renseignements sur les documents saisis. Le
texte de !'article 58 modifie etant general, ses dispositions sont applicables aux
enquetes preliminaires. L'article 58, reprenant le texte de !'article 38, alinea 2, du
Code d'instruction criminelle, reprime le delit de communication sans autorisation de
documents saisis. Le nouveau texte di:tlere de I'ancien sur deux points :a) il sanctionne
non seulement la communication mais aussi Ia divulgation, terme plus general
concernant le fait de rendre public ce qui devrait etre tenu secret. II semble que les
auteurs du code aient entendu ainsi sanctionner les revelations de tout ou partie du
contenu des documents provenant de perquisitions, par des conversations, declarations ou ecrits rendus publics; b) il prevoit, conformement au droit commun, un
minimum et un maximum pour I'amende."
(219) Artikel 2 van de Franse wet van 2 juli 1931 tot wijziging van artikel 70 van
het Franse Wetboek van Strafvordering bepaalt dat het verboden is om, v66r een
rechterlijke beslissing, enige inlichting te verstrekken betreffende burgerlijkepartijstellingen overeenkomstig artikel 63 van het Wetboek van Strafvordering, op
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laatste lid van artikel 39 van de wet van 29 juli 1881 op de pers. In een recent verslag
van de Franse Senaat wordt voorgesteld dat het maximum van de geldboete op
200.000 Franse frank wordt gebracht. (Le Monde, 7 april1995, p.12).
(220) Artikel434-16 van het Franse Strafwetboek bestraft dat feit met zes maanden
gevangenisstraf en 50.000 Franse frank geldboete. Het vervangt artikel227 van het
oude Strafwetboek (Ord. nr. 58-1298 van 23 december 1958) waarvan de draagwijdte
nader is bepaald in verschillende arresten van het Franse Hofvan Gassatie. Dat had
namelijk het volgende beslist :
- dat de bepalingen van artikel 227 van het Strafwetboek, hoewel zij in het
algemeen belang werden uitgevaardigd, toch de bescherming beoogden van privepersonen die door die commentaren eventueel rechtstreeks en persoonlijk schade
zouden kunnen lijden, op grond waarvan een burgerrechtelijke vordering voor het
strafgerecht zou kunnen worden ingesteld (Grim., 2 okt 1985, Bull. crim., nr. 291);
- dat die bepalingen alleen betrekking hadden op de commentaren die voor een
jurisdictionele eindbeslissing zijn gepubliceerd, in zoverre zij druk wilden uitoefenen
op de verklaringen van de getuigen of op de beslissing van de onderzoeks- of vonnisgerechten. (Grim., 15 mei 1961, Bull. crim., nr. 257; JCP, 1961, II, 12233, nota Mimin;
Rev. sc. crim., 1961, 803, opm. Huguenay; 2 mei 1963, Bull. crim., nr. 164; D. 1965,
235, nota Souty; Rev. sc. crim., 1963, 802, opm. Hugenay, 4 nov. 1987, Bull. crim., nr.
388);
- dat het aan het Hof stond na te gaan of die commentaren, gelet op hun
bewoordingen en de vorm waarin zij waren gesteld, de genoemde druk beoogden uit te
oefenen (Grim., 2 mei 1963, voorm., 4 nov. 1987, voorm.).
(221) Zie supra, nrs. 41 en 43.
(222) Artikel 434-25 van het Franse Strafwetboek bepaalt het volgende : "Le fait de
chercher i'ljeter le discredit, publiquement par actes, paroles, ecrits ou images de toute
nature, sur un acte ou une decision juridictionnelle, dans des conditions de nature a
porter atteinte a l'autorite de la justice ou a son independance est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50.000 F d'amende. Les dispositions de l'alinea precedent ne
s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, ecrits ou images
de toute nature tendant a la reformation, la cassation ou la revision d'une decision.
Lorsque !'infraction est commise par la voie de la presse ecrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulieres des lois qui regissent ces matieres sont applicables en ce qui
concerne la determination des personnes responsables. L'action publique se prescrit
. par trois mois revolus, a compter dujour ou !'infraction definie au present article a ete
commise, si dans cet intervalle il n'a ete fait aucun acte d'instruction ou de poursuite."
Dat artikel vervangt artikel226 van het oude Franse Strafwetboek (Ord. nr. 58-1298
van 23 december 1958). In zijn werk "Du cirque mediatico-judiciaire et des moyens
d'en sortir", (1993, p. 182) stelde Soulez-Lariviere voor een nieuw misdrijfin te voeren,
te weten "Delit d'entrave a l'autorite et l'impartialite de l'autorite judiciaire", ter
vervanging van het oude artikel 226 van het Strafwetboek, krachtens hetwelk '1e
discredit jete sur une decision juridictionnelle" strafbaar was gesteld.
(223) Krachtlijnen voor het federaal regeringsprogramma, Gedr.St., Kamer,
28 juni 1995, b.z. 1995, 23/1-1995 (B.Z.), p. 47.
(224) TRUGHE, P., La justice et les mass media, verslag voorgedragen op de
Gonferentie van de Korpschefs der opperste gerechtshoven van de Ianden der
Europese Unie, te Lissabon gehouden op 18-21 mei 1994.
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Lijst van de belangrijkste afkortingen
A.A.:

Arresten Arbitragehof.

A.C.:

Arresten Hof van Cassatie.

A.P.R.:

Algemene Praktische Rechtsverzameling.

A.R.:

Algemene Rol.

Arr.R.v.St.:

Arresten Raad van State.

art., artt. :

artikel, artikelen.

aug.:

augustus.

Ben.GH.:

Benelux-Gerechtshof.

Ben.Jur.:

Benelux-Gerechtshof-Jurisprudentie.

B.J.:

Belgique Judiciaire.

Bosw.:

Boswetboek.

B.R.H.:

Belgische Rechtspraak in Handelszaken.

B.S.:

Belgisch Staatsblad.

Bull.:

Bulletin des arrets de la Cour de cassation.

B.V.:

besloten vennootschap (naar Nederlands recht).

B.V.B.A.:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

B.W.:

Burgerlijk Wetboek.

C.A.O.:

collectieve arbeidsovereenkomst.

Cass.:

cassatiearrest - arret de la Cour de cassation.

Com.V.:

cornmanditaire vennootschap.

Com. V.Aand. :

commanditaire vennootschap op aandelen.

concl. :

conclusie.

C.V.:

cooperatieve vennootschap.

dec.:

december.

Deer.:

decreet.

Decr.D.Gem.:

decreet Duitstalige Gemeenschapsraad.

Decr.Fr.Gem.:

decreet Franse Gerneenschapsraad.

Decr.Vl.:

decreet Vlaamse Raad.

Decr.W.Gew.:
De verz.:

decreet Waalse Gewestraad.
De Verzekering.

-88e.a.:

en litisconsorten, en anderen.

E.E.G.:

Europese Economische Gemeenschap (oude benaming).

E.G.:

Europese Gemeenschappen.

e.v.:

en volgende.

E.V.R.M.:

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

feb.:

februari.

Gec.W.:

gecoiirdineerde wetten.

Gedr.St.:

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

Gem.regl.:

gemeentereglement.

Ger.W.:

Gerechtelijk Wetboek.

Gw.:

Grondwet.

Hand.:

Handelingen (Kamer, Senaat, .. .).

H.v.J.:

Hof van Justitie E.G.

I.V.B.P.R. :

Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke
Rechten.

jan.:

januari.

J.T.:

Journal des Tribunaux.

J.T.T.:

Journal des Tribunaux du Travail.

Jur.H.v.J. :

Jurisprudentie Hofvan Justitie E.G.

K.B.:

koninklijk besluit.

Kh.:

zie: W.Kh.

L.V.:

landbouwvennootschap.

M.B.:

ministerieel besluit.

Mil.Sv.:

Wetboek Militaire Strafvordering.

Mil.Sw.:

Militair Strafwetboek.

nov.:

november.

N.V.:

naamloze vennootschap.

O.C.M.W.:

openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

o.g.v.:

op grond van.

okt.:

oktober.

o.m.:

onder meer.

O.M.:
Ord.Br.H.G. :

openbaar ministerie.
ordonnantie Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

-89Pand.:

Pandectes Belges.

Pand.per.:

Pandectes periodiques.

Pas.:

Pasicrisie.

Pasin.:

Pasinomie.

Prov.regl. :

provinciereglement.

P.V.B.A.:

personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (oude benaming).

Rb.E.G.:

Rechtbank van Eerste Aanleg van de Europese
Gemeenschappen.

R.C.J.B.:

Revue critique de jurisprudence belge.

Rev.dr.pen. :

Revue de droit penal et de criminologie.

R.G.A.R.:

Revue generale des assurances et des responsabilites.

R.P.D.B.:

Repertoire pratique du droit belge.

R.W:

Rechtskundig Weekblad.

R.v.St.:

Raad van State.

sept.:

september.

S.E.W.:

Sociaal-economische Wetgeving Europees en economisch recht.

Sv.:

Wetboek van Strafvordering.

Tijdschrift voor

Sw.:

Strafwetboek.

t.:

tegen.

T.B.H.:

Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht.

T.B.P.:

Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en Publiek
Recht.

T.P.R.:

Tijdschrift voor Privaatrecht.

Veldw.:

Veldwetboek.

Verz.Arr. R.v.St. :

zie: Arr.R.v.St.

vgl.:

vergelijk.

V.O.F.:

vennootschap onder firma.

Vr. enAntw.:

Vragen en Antwoorden.

V.T.Sv.:

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

v.z.w.:

vereniging zonder winstoogmerk.

W.:

wet.

W.B.T.W.:

Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde.

-90W.I.B.:

Wetboek van de Inkomstenbelastingen.

W.I.G.B.:

Wetboek van de met de Inkomstenbelastingen
Gelijkgestelde Belastingen.

W.Kh.:

Wetboek van Koophandel.

W.Reg.:

Wetboek van Registratierechten.

W.Succ.:

Wetboek van Successierechten.

W.Zeg.:

Wetboek van Zegelrechten.
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Lijst van verkorte citeertitels van wetten en besluiten
en hun volledige benaming
Alle verdere citeertitels worden naar de onderstaande gevormd
Alcoholwet

Wet van 12 juli 1978 betreffende het accijnsregime
van alcohol.

Apothekerswet

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

A.R.A.B.

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.

Arbeidsartsenwet

Wet van 28 december 1977 tot bescherming van de
arbeidsgeneesheren.

Arbeidsongeschiktheidsbesluit
Zelfstandigen

Koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende
instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen.

Arbeidsongevallenwet

Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel

Wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op
de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector.

Arbeidsovereenkomstenwet

Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Arbeidsovereenkomstenwet
Bedienden

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

Arbeidsovereenkomstenwet
Sportbeoefenaars

Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars.

Arbeidsovereenkomstenwet
Werklieden

Wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst.

Arbeidsreglementenwet

Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen.

Arbeidswet

Arbeidswet van 16 maart 1971.

Architectenwet

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

Artsenwet

Koninklijk besluit nr. 79 betreffende de Orde der
Geneesheren.

Auteurswet

Wet van 26 juni 1981 tot vastellingvan de Nederlandse tekst van de auteurswet van 22 maart
1886.
Wet van 24 juli 1973 tot instelling van een
verplichte avondsluiting in handel, ambacht en
dienstverlening.

Avondsluitingswet
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Wet van 20 september 1948 houdende organisatie
van het bedrijfsleven.

_Benelux-Merkenwet

Eenvormige Beneluxwet op de merken.

Benelux-Tekeningen- of Modellenwet

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

Beroepsziektenwet

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

Bestaansminimumwet

Wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het
recht op een bestaansminimum.

Bijzondere Wet Arbitragehof

Bijzondere wet op het Arbitragehof van 6 januari
1989.

C.A.O.-wet

Wet van 5 december 19.68 betre:ffende de collectieve
arbeidsovereenkomsten en de paritaire comites.

Chequewet

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

C.I.M.-Verdrag

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

C.M.R.-Verdrag

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

Dienstplichtwet

Koninklijk besluit van 30 april1962 tot coordinatie
der dienstplichtwetten.

Douane en Accijnzenwet

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

Dronkenschapwet

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

Drugwet

Wet van 24 februari 1921 betre:ffende het verhandelen van gifsto:ffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica.

Dwangsomwet

Benelux-Overeenkomst 4oudende eenvormige wet
betreffende de dwangsom, ondertekend op 26
november 1973 en goedgekeurd bij wet van 31
januari 1980.

E.E.G.-Verdrag

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

E.E.G.-verordening 1408/71
Sociale Zekerheid

Verordening Raad E.G. nr. 1408/71 van 14 juni
1971 betre:ffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen.

-93E.E.G.-verordening 574172
Sociale Zekerheid

Verordening Raad· E.G. nr. 574/72 van 21 maart
1972 tot vaststelling van de wijze van toepassing
van verordening (EEG) nr. 1408/71 betreffende
de toepassing van de sociale-zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op
hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen.

Executieverdrag

Verdrag van 27 september 1968 tussen de LedenStaten van de E.E.G. betre:ffende de rechterlijke
bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken.

Faillissementswet

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

Feestdagenwet

Wet van 4 januari 1974 betre:ffende de feestdagen.

Financieringshuurwet

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

Gehandicaptenwet Tegemoetkomingen

Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten.

Geluidshinderwet

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

Gemeentewet

Nieuwe gemeentewet van 24 juni 1988.

Geneeskundewet

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

Gewetensbezwaardenwet

Wet houdende het statuut vail de gewetensbezwaarde, gecotirdineerd op 20 februari 1980.

Gezinsbijslagenwet Zelfstandigen

Wet van 29 maart 1976 betre:ffende de gezinsbijslag
voor zelfstandigen.

Gezondheid en Veiligheidswet

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

Handelshuurwet

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

Handelspraktijkenwet

Wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken.

Handelsvertegenwoordigerswet

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

Hormonenwet

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

Huurwet 1975

Wet van 10 april 1975 betreffende de huurprijzen
van woningen.
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Wet van 20 februari 1991 houdende wijziging van
de bepalingen van het Burgerlijke Wetboek
inzake huishuur.

Hypotheekwet

Hypotheekwet van 16 december 1851.

IJkwet

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

Jachtwet

Wet van 28 februari 1882 houdende de jachtwet.

Jeugdbeschermingswet

Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming.

Kinderbijslagwet Werknemers

Samengeordende wetten van 19 december 1939
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

Krankzinnigenwet

Wet van 18 juni 1850 op de krankzinnigen.

Leerlingwezenwet

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

Leurhandelwet

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

Luchtvaartwet

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

Mijnwet

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

Minder-validenwet Sociale
Reclassering

Wet van 16 april1963 betreffende de sociale reclassering van de minder-validen.

Minder-validenwet Tegemoetkomingen

Wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen
van tegemoetkomingen aan de minder-validen.

O.C.M.W.-wet

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

Onteigeningswet

Wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging
bij hoogdringende omstandigheden inzake de
onteigeningen ten algemenen nutte.

Onteigeningswet Autosnelwegen

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

Pachtwet

Wet van 4 november 1969 tot wijziging van de
pachtwetgeving en van de wetgeving betreffende
het recht van voorkoop ten gunste van huurders
van landeigendommen.

Pensioenwet Werknemers

Koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers.
·

Pensioenwet Zelfstandigen

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

-95Postchequewet

Wet van 2 mei 1956 op de postcheque.

Probatiewet

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

Programmawet 1976

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

Programmawet 1977

Wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978.

Provinciewet

Wet van 30 april 1836.

Racismewet

Wet van 30 juli 1981 tot bestra:ffing van bepaalde
door racisme of xenofobie ingegeven daden.

Sluitingswet

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

Sluitingsfondswet

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

Sociale-Documentenwet

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

Sociale-Zekerheidswet Mijnwerkers

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

Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969

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

Sociale-Zekerheidswet Zelfstandigen

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

Taaldecreet

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

Taalwet Bestuurszaken

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

Taalwet Gerechtszaken

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

Uitleveringswet

Wet van 15 maart 1874 op de uitleveringen.

Vakantiewet

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

Vakbondswet Overheidspersoneel

Wet van 19 december 1974 tot regeling van de
betrekkingen tussen de overheid en de
vakbonden van haar personeel.

-96Vennootschappenwet

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

Verdrag Benelux-Gerechtshof

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

Verdrag Rechten van de Mens

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

Vervoerwet

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

Verzekeringswet

Wet van 11 juni 187 4 betreffende de verzekeringen.

Vreemdelingenwet

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

VT.Sv.

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

W.A.M.-wet

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

Wapenwet

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

Wegverkeersreglement

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

Wegverkeerswet

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

Werkloosheidsbesluit 1963

Koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende de arbeidsvoorziening en werkloosheid.

Werkloosheidsbesluit 1991

Koninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid.

WetAdministratieve Geldboeten

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

Wet Bescherming Loon

Wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers.

Wet Bescherming Maatschappij

Wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers.

Wet Economische Herorientering

Wet van 4 augustus
herorientering.

Wet Gerechtelijk Akkoord

Wetten op het gerechtelijk akkoord, gecoordineerd
bij Regentsbesluit van 25 september 1946.

1978 tot economische
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Wet Kleine Nalatenschappen

Wet van 22 juli 1974 op de giftige afval.
Wet van 16 mei 1900 tot erfregeling van de kleine
nalatenschappen.

Wet Prestaties Algemeen Belang

Wet van 19 augustus 1948 betre:ffende de prestaties
van algemeen belang in vredestijd.

Wet Prive-milities

Wet van 29 juli 1934 waarbij de private milities
verboden worden.

Wet Raad van State

Wetten op de Raad van State, gecotirdineerd bij
koninklijk besluit van 12 januari 1973.

Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw

Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van
de ruimtelijke ordening en van de stedebouw.

Wet Sociale·Promotie

Wet van 1 juli 1963 houdende toekenning van een
vergoeding voor sociale promotie.

Wet verzachtende omstandigheden

Wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende
omstandigheden.

Wet Voorlopige Hechtenis

Wet van 20 juli 1990 betre:ffende de voorlopige
hechtenis.

WisselbriefWet

Gecotirdineerde wetten van 31 december 1955 op de
wisselbrieven en de orderbriefjes.

Zeewet

Wet van 21 augustus 1879 op de zee- en binnenvaart.

Ziekenhuiswet

Wet van 7 augusuts 1987 op de ziekenhuizen.

Z.I.V.-wet

Wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.
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II. Op de voorziening van de N.V.
A.G. 1824:
2e

KAMER-

2 januari 1996

VERZEKERING- ALLERLEI-

GEMEENSCHAPPELIJKMOTORWAARBORGFONDS- VERGOEDING VAN DE STOFFELIJKE SCHADEVOORWAARDEN.

Elke benadeelde kan van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vergoeding
verkrijgen van de stoffelijke schade die
door een nwtorrijtuig is veroorzaakt, wanneer geen enkele verzekeringsonderneming
tot die vergoeding verplicht is om reden
van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het voertuig dat het ongeval veroorzaakte vrijuit gaat (art. 19, § 1,
KB. 16 dec. 1981 houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artt. 49 en
50 wet 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen); de
rechter die enerzijds vaststelt dat de identiteit van het betrokken motorrijtuig niet
is vastgesteld, en anderzijds dat de bestuurder van dit niet gei'dentificeerd motorrijtuig uitsluitend en alleen aansprakelijk is voor het desbetreffend verkeersongeval, sluit zodoende het bestaan uit
van zodanig toevallig feit waardoor de onbekend gebleven bestuurder vrijuit gaat
en geen enkele verzekeringsonderneming
tot vergoeding van stoffelijke schade verplicht is ( 1).
(A. G. 1824 N.V. T. GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)
ARREST

(A.R nr. P.94.1296.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 september 1994 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;

(1) Zie: Cass., 25juni 1992,A.R. nr. 9270,AC.,
1991-92, nr. 566, en in De Thrz., 1992, 689, de noot
J. Muyldermans; 16 maart 1993, A.R. nr. 6023,
A. C., 1993, nr. 147, en in De Thrz., 1993, 572, de
noot N. Pevernagie; J.T., 1994, 235; Verkeersrecht jurisprudentie 1593, 208-212. Zie ook :
Cass., 2 mei 1989,AC., 1988-89, 1022; J.M. HAUFFERTIM, "Nouvelle attribution du fonds commun
de garantie automobile", Bull. Ass., 1982, 487
(508).

Over het middel :
Overwegende dat krachtens artikel 50,§ 1, 1", van de wet van 9 juli
1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen, elke benadeelde van bet Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds vergoeding
van de schade voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrijtuig zijn veroorzaakt kan bekomen
wanneer de identiteit van het motorrijtuig dat het ongeval heeft veroorzaakt niet is vastgesteld;
Overwegende dat naar luid van artikel19, § 1, van het koninklijk besluit houdende inwerkingstelling en
uitvoering van de artikelen 49 en 50
van de wet van 9 juli 1975 betreffende
de controle der verzekeringsondernemingen, het Fonds bovendien de stoffelijke schade vergoedt die door een
motorrijtuig is veroorzaakt, onder
meer, wanneer geen enkele verzekeringsonderneming tot die vergoeding
verplicht is om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van bet
voertuig dat het ongeval veroorzaakte,
vrijuit gaat;
Overwegende dat eiseres voor de
appelrechters conclusie heeft genamen zoals in het middel is weergegeven ten betoge dat niet aileen de fout
van een onbekende vrachtwagenbestuurder die de lading van zijn voertuig slecht vastmaakte vaststaat maar
dat er ook een toevallig feit voorhanden is "te weten de aanwezigheid van
een groat vrachtwagenwiel op een onverlichte rijbaan" en "dat tot het ontstaan van de schade hebben bijgedragen de fout van een onbekend gebleven
bestuurder en een toevallig feit" zodat "de op het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds berustende verplichting tot vergoeding van stoffelijke schade (. .. ) - namelijk wanneer
geen erkende verzekeringsonderneming verplicht is tot vergoeding om red en van een toevallig feit waardoor de
bestuurder van het voertuig dat het
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ongeval heeft veroorzaakt vrijuit gaat
- niet verdwijnt doordat het ongeval waaruit de schade ontstond ook
veroorzaakt werd door een motorrijtuig waarvan de identiteit niet is vastgesteld";
Overwegende dat de appelrechters
hun beslissing dat de tegen verweerder ingestelde civielrechtelijke vordering van eiseres, die in haar hoedanigheid van omnium-verzekeraar
uitsluitend vergoeding van stoffelijke
schade vordert, niet gegrond is laten
steunen op de consideransen dat "waar
geen fout is bewezen lastens een of
meer van de beklaagden en (het ongeval is) toe te schrijven aan de fout
van de bestuurder van een niet geidentificeerd motorrijtuig, erkent de
vrijwillig tussengekomen partij ondertinge verzekeringsvereniging Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, gehouden te zijn tot vergoeding conform
artikel 50, paragraaf 1, 1', van de wet
van 9 juli 1985 betre:ffende de controle der verzekeringsondernemingen"
en "gezien de tussenkomst van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds
zijn grond vindt in de fout van een niet
gei:dentificeerde bestuurder, is het
Fonds uitsluitend gehouden tot vergoeding van de lichamelijke schade
doch niet van de sto:ffelijke schade";
Dat de rechters aldus, met bevestiging van de door de eerste rechter vermelde feitelijke gegevens waarop zij
hun oordeellaten steunen, vaststellen, enerzijds, dat de identiteit van de
vrachtwagen die een deel van zijn lading verloor niet is vastgesteld, anderzijds, dat de bestuurder van de niet
gei:dentificeerde vrachtwagen "uitsluitend en aileen aansprakelijk dient geacht voor de dramatische ongevallenreeks", mitsdien het bestaan van een
toevallig feit waardoor de onbekend
gebleven bestuurder vrijuit gaat en
geen enkele verzekeringsonderneming
tot vergoeding van sto:ffelijke schade
verplicht is, uitsluiten;
Dat de rechters door hun motivering de strijdige of andere aanvoeringen van eiseres verwerpen, zodoende
. haar conclusie beantwoorden, en de

Nr. 2

beslissing waarbij zij de civielrechtelijke vordering van eiseres tot vergoeding van sto:ffelijke schade niet gegrond verklaren, regelmatig met
redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, .. . verwerpt de
voorziening van de eiseres N.V. A.G.
1824; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; laat de kosten van de voorziening van Luc De Pauw ten laste van
de Staat; veroordeelt de N.V. A. G. 1824
in de kosten van haar voorziening;
zegt dat er geen grond is tot verwijzing.
2 januari 1996 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Biitzler; S. De Vos-De Groote en H.
D'Haenens, Gent.

Nr. 2
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1 o ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZAKEN VERZOEK OM BIJKOMENDE
ONDERZOEKSMAATREGEL - AFWIJZING VOORWAARDE.

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN VERZOEK OM BIJKOMENDE
ONDERZOEKSMAATREGEL - AFWIJZING VOORWAARDE.

1 o en 2° De feitenrechter oordeelt op onaantastbare wijze of aanvullende onderzoeksmaatregelen noodzakelijk of raadzaam zijn om tot zijn overtuiging te
komen of om de waarheid te kunnen achterhalen, mits hi} door het afwijzen van
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een gevorderde onderzoeksmaatregel het
recht van verdediging niet miskent (1).
(DE CLERCK, RAMBOER T. AUDENAERT, X ... )
ARREST

(A.R. nr. P.95.0127.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1994 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;

I. Op de voorzieningen van Roger De
Clerck en van de N.V. Verlipack:

A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen op de
strafvordering tegen de verweerders :
Over het middel : miskenning van het
recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest verdachte
buiten vervolging stelt uit hoofde van de
tenlasteleggingen van valsheid in geschriften en schending van het beroepsgeheim;
het bestreden arrest de vraag tot aanvullend onderzoek van eiser in cassatie verwerpt op grond van de motieven: "dat uit
de elementen van het onderzoek en van het
aanvullend onderzoek duidelijk blijkt dat
in verscheidene omstandigheden - zoals
bij de huiszoeking bij Ramboer en de brand
te Ghlin- journalisten ingelicht worden
over de inhoud van strafonderzoeken; dat
de journalisten evenwel met klem weigeren de identiteit van hun bronnen kenbaar te maken; dat het dan ook niet nuttig vertoont hen onder eed te verhoren; dat
er voor het overige geen aanwijzingen zijn
die verdere onderzoeksverrichtingen zouden rechtvaardigen",
terwijl, zo de wenselijkheid of de noodzaak van aanvullende onderzoeksmaatregelen in feite soeverein wordt beoordeeld door de rechter ten gronde, Uw Hof
uit het antwoord van de strafrechter op de
conclusies van partijen evenwel kan nagaan ofhet recht van verdediging werd gevrijwaard; luidens artikel 458 van
het Strafwetboek, geneesheren, heelkundi(1) Cass., 31 dec. 1985, A.R. nr. 9887, A. C.,
1985-86, 624; 19 april1994,A.R. nr. 6902,A.C.,
1994, nr. 186.
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gen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun
zijn toevertrouwd, en deze bekend rnaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte getuigenis af te leggen en
buiten het geval dat de wet hen verplicht
die geheimen bekend te maken, zich schuldig maken aan schending van het beroepsgeheim; journalisten echter niet beschikken over een beroepsgeheim in de zin van
voornoemd artikel 458; overeenkomstig artikel 80 van het Wetboek van Strafvordering, de getuige, die gedagvaard wordt, gehouden is om te verschijnen en aan de
dagvaarding te voldoen; de getuige overeenkomstig artikel 75 van het Wetboek van
Strafvordering, gehouden is de eed af te
leggen en de gehele waarheid en niets dan
de waarheid te zeggen; de getuige die weigert aan de dagvaarding te voldoen, strafbaar is met de geldboete bepaald bij voornoemd artikel80; journalisten derhalve een
strafrechtelijk gesanctioneerde spreekplicht hebben, wanneer zij gedagvaard worden om ten aanzien van een rechter onder eed te getuigen; het bestreden arrest
derhalve niet, zonder het recht van verdediging van eiser in cassatie te schenden,
kon oordelen dat het niet nuttig is om de
journalisten onder eed te verhoren (scherrding van de in het middel aangehaalde
wetsbepalingen en algemeen rechtsbeginsel) :
Overwegende dat de kamer van inbeschuldigingstelling de buitenvervolgingstelling van de eerste verweerder en van de onbekende(n) waartegen
het gerechtelijk onderzoek was gevorderd bevestigt, na te hebben vastgesteld dat tegen de eerste verweerder
en tegen de onbekend gebleven verdachte(n) geen bezwaren bestaan en
nate hebben beslist dater geen aanleiding is om de bijkomende daden van
onderzoek te gelasten welke door de eisers worden gevorderd;
Overwegende dat de feitenrechter op
onaantastbare wijze oordeelt over de
noodzakelijkheid of de raadzaamheid
van bijkomende onderzoeksmaatregelen om tot zijn overtuiging te komen of om de waarheid te kunnen
achterhalen, mits hij door het afwijzen van een gevorderde onderzoeksmaatregel het recht van verdediging
niet miskent;
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Overwegende dat de appelrechters
de argumentatie onderzoeken door de
eisers in hun conclusie ontwikkeld tot
staving van een verzoek om welbepaalde aanvullende onderzoeksverrichtingen, doch oordelen dat
daarop niet hoeft te worden ingegaan
om de redenen vermeld op bladzijde 8
van het arrest, wat de verweerder Audenaert betreft, en op bladzijde 9 van
het arrest, wat de onbekend gebleven verdachte(n) betreft;
Dat het Hof geen miskenning van
het recht van verdediging vermag af te
leiden uit de enkele omstandigheid dat
het bestreden arrest de conclusie van
de eisers verwerpt, nu het de granden voor die beslissing aanduidt, waarmee het oordeelt dat de gevraagde
onderzoeksverrichtingen niet van aard
zijn om de waarheid te ontdekken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen waarbij de eisers worden veroordeeld tot
schadevergoeding aan de eerste verweerder:
Overwegende dat de eisers geen bijzonder middel aanvoeren;
II. Op de voorziening van Willy
Ramboer:
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de strafvordering tegen de verweerders :
Overwegende dat het middel door
eiser aangevoerd hetzelfde is als dat
aangevoerd tot staving van de voorzieningen van de eisers sub I :
Dat het middel om de redenen hiervoren vermeld, niet kan worden aangenomen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser
wordt veroordeeld tot schadevergoeding aan de eerste verweerder :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers sub I

Nr. 3

en sub II in de kosten van hun respectieve voorzieningen.
2 januari 1996 - 2e kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du
Jardin, eerste advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Verbist en De Gryse; A. De
Nauw en M. Vandebotermet, Brussel.

Nr. 3
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VERZEKERING- W.A.M.-VERZEKERINGHODDER VAN HET MOTORRIJTUIG- BEGRIP..

Hij die zich door diefstal, geweldpleging of
heling de macht over een motorrijtuig verse haft, is houder ervan (1). (Artt. 1, 2, §
1, 3, § 1, 22, § 1, en 24, W.A.M.-wet van
21 nov. 1989; art. 8, § 2, Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake mqtorrijtuigen.)
(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE GENT
T. BEROUKA)
ARREST

(A.R. nr. P.95.1170.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 7 september 1995
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op het arrest van het BeneluxGerechtshof van 8 december 1994;
(1) Zie Ben.Jur., 8 dec. 1994, A 93/6, inzake
O.M. t. Berouka, met concl. eerste adv.-gen.
B. Janssens de Bisthoven; Cass., 21 dec. 1992,
R.W., 1992-93, 1404; E. BREWAEIJS, De houder
van het motorrijtuig, inRecente Cassatie, 198788, 479; L. SCHUERMANS, De verzekeraar in het
strafproces, in Actuele problemen van strafrecht
(1987-88).

Nr. 3

HOF VAN CASSATIE

Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van de artikelen 2, § 1, 3, § 1, (eerste lid), en 22, § 1, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen :
doordat het Hof in het bestreden arrest
vaststelt dat uit de bewoordingen van artikel 22, § 1, van de wet van 21 november 1989 slechts kan worden afgeleid dat de
wetgever, naast de eigenaar, enkel de bestuurder heeft willen straffen zo deze laatste een voertuig in het verkeer brengt
waarvoor de eigenaar heeft nagelaten een
verzekering af te sluiten die beantwoordt
aan de bepalingen van de wet, zodat de
dief, die een gestolen motorrijtuig in het
verkeer op de openbare weg brengt niet
strafbaar is bij toepassing van artikel 22,
§ 1, van de wet van 21 november 1989
wanneer de eigenaar zelf zijn verzekeringsplicht niet verzuimde na te komen,
terwijl, enerzijds, luidens artikel 2, § 1,
van de wet van 21 november 1989 tot het
verkeer op de openbare weg aileen motorrijtuigen worden toegelaten indien de
burgerrechtelijke aansprakelijkheid waartoe zij aanleiding kunnen geven gedekt is
door een verzekering die aan de bepalingen van de wet voldoet, met dien verstande
dat volgens de bepalingen van thans artikel 3, § 1, eerste lid, wet van 21 november 1989 de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van hen die zich door diefstal of
geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft niet door een verzekering is gedekt en, anderzijds, luidens
artikel 22, § 1, eerste lid, van de wet van 21
november 1989 met gevangenisstraf en/of
geldboete zowel de eigenaar wordt gestraft
die een motorrijtuig in het verkeer brengt
of toelaat dat het in het verkeer wordt gebracht zonder dat hij heeft voldaan aan de
voorschriften van artikel 2 als de bestuurder van "dit rijtuig", waarmee, om tekstuele
herhaling te vermijden, verwezen wordt
naar het eerste gedeelte van de eerste zin
van artikel 22, § 1, eerste lid, van de wet
van 21 november 1989 waarin het in het
verkeer brengen van een motorrijtuig zonder dat is voldaan aan de voorschriften van
artikel 2 strafbaar wordt gesteld; dat derhalve met de woorden "de bestuurder van
dit rijtuig" de wetgever niet uitsluitend de
bestuurder van het motorrijtuig van de
niet-verzekerde eigenaar heeft bedoeld,
maar elke bestuurder die een motorrij~
tuig in het verkeer op de openbare weg
brengt zonder dat is voldaan aan de voorschriften van artikel 2; dat derhalve met de
woorden "de bestuurder van dit rijtuig" de
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wetgever niet uitsluitend de bestuurder van
het motorrijtuig van de niet-verzekerde eigenaar heeft bedoeld, maar elke bestuurder die een motorrijtuig in het verkeer op
de openbare weg brengt zonder dat is voldaan aan de voorschriften van artikel 2; dat
uit de omstandigheid dat de eigenaar van
het door verweerder gestolen motorrijtuig een regelmatige aansprakelijkheidsverzekering had afgesloten, niet valt af te
leiden dat verweerder niet schuldig is aan
het misdrijf waarvan hij werd vrijgesproken:

Overwegende dat het BeneluxGerechtshof in zijn arrest van 8 december 1994 voor recht verklaart :
"23. De verbintenis van de Verdragsluitende Partijen, omschreven in artikel8, § 2, van de Benelux-Overeenkomst betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, strekt niet tot het
opnemen in de nationale wetgeving
van strafbepalingen tegen de bestuurders, die zich door diefstal of geweldpleging de macht over het motorrijtuig hebben verschaft of die wetende,
een dergelijk motorrijtuig zonder geldige reden gebruiken";
Dat het Benelux-Gerechtshofin zijn
arrest ook considereert: "10. Dat, zoals volgt uit de preambule en uit artikel 1, § 2, van de Benelux-Overeenkomst, iedere Verdragsluitende
Partij vrij blijft in haar wetgeving
strafbepalingen op te nemen die verder strekken of meer behelzen dan
hetgene door de bij artikel 8, § 2, aangegane verbintenis is vereist";
Overwegende dat luidens artikel 3,
§ 1, van de vermelde wet van 21 no-

vember 1989 de verplichte verzekering niet de burgerlijke aansprakelijkheid moet dekken van hen die zich
door diefstal, geweldpleging of heling de macht over het motorrijtuig
hebben verschaft;
Dat de appelrechters, door overneming van de motieven van het beroepen vonnis, considereren: "Zodoende,
en in tegenstelling tot wat het Hof van
Cassatie overwoog in zijn arrest van
15.2.1992 (R. W. 1992-93, 1404) valt uit
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de enkele omstandigheid dat de eigenaar van het door (verweerder) gestolen voertuig een regelmatige aansprakelijkheidsverzekering had afgesloten,
en ook al was de burgerlijke aansprakelijkheid van (verweerder) waartoe het door hem gestolen motorrijtuig aanleiding kon geven van dekking uitgesloten, wel degelijk af te
leiden dat (verweerder) niet schuldig
is aan de telastlegging B, zijnde inbreuk op art. 22, § 1, van de W.A.M.wet";

Nr. 4

2 januari 1996 - 2e kamer- Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste
advocaat-generaal.

Nr. 4
2e KAMER- 2 januari 1996

Overwegende dat artikel 22, § 1, van
de vermelde wet van 21 november 1° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
1989 niet aileen de eigenaar, maar ook
15 JUNI 1935)- IN HOGER BEROEP- STRAFde houder van het motorrijtuig die het
ZAKEN - VERZOEK TOT VERWIJZING NAAR
in het verkeer brengt of toelaat dat het · RECHTSCOLLEGE MET ANDERE VOERTAALin verkeer wordt gebracht zonder gelONTVANKELIJKHEID.
dige verzekering, alsmede de bestuurder van dat motorrijtuig strafbaar
2° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
stelt;
Dat hij die zich door diefstal, geweldpleging of heling de macht over
een motorrijtuig verschaft, ervan houder is;
Overwegende dat de appelrechters
door de vrijspraak van verweerder te
laten steunen op de considerans dat de
eigenaar van het door hem gestolen
motorrijtuig een geldige verzekering
had afgesloten en de omstandigheid
dat verweerder als houder en als bestuurder van het voertuig zelf geen
geldige verzekering had afgesloten,
buiten beschouwing te laten, de artikelen 1, 2, § 1, 22, § 1, en 24 van de
wet van 21 november 1989 betreffende
de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen schenden en de beslissing niet naar recht
verantwoorden;
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;
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.

15 JUNI 1935)- IN HOGER BEROEP- STRAFZAKEN- VERZOEK TOT VERTALING VAN STUKKEN.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.3 - ARTIKEL 6.3, A EN B- KENNIS DOOR
DE VERDACHTE VAN DE TAAL VAN DE RECHTSPLEGING- BEOORDELING DOOR DE FEITENRECHTER

4 o RECHTEN VAN DE MENS -

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN ENPOLITIEKE RECHTEN- ARTIKEL 14.3, A EN B KENNIS DOOR DE VERDACHTE VAN DE TAAL
VAN DE RECHTSPLEGING BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER

1o Alteen een politierechtbank of een cor-

rectionele rechtbank die zitting houdt als
eerste rechter mag, op verzoek van een beklaagde die verkeert in een van de bij art.
23 Taalwet Gerechtszaken bedoelde gevallen, de verwijzing gelasten naar het
dichtstbijgelegen gerecht van dezelfde
rang, waarvan de taal van de rechtspleging de taal is die door de beklaagde is
gevraagd; het eerst voor de appelrechter
gedane verzoek is niet ontvankelijk. Hieraan doet niets af de omstandigheid dat
het beroepen vonnis bij verstek werd gewezen, noch dat de beklaagde pas op zijn
verzet tegen het verstekarrest voor het

Nr. 4
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eerst zijn verweer heeft aangevoerd. (Artt.
23 en 24 Taalwet Gerechtszaken.) (1)
2° Het bij art. 22, vierde lid, Taalwet

Gerechtszaken aan de beklaagde toegekend recht op vertaling van stukken geldt,
voor de rechtscolleges in hager beroep, enkel wat betreft de nieuwe over te leggen
stukken. (Art. 22, vierde en vijfde lid,
Taalwet Gerechtszaken.)
3° en 4° De feitenrechter stelt op grand van
de hem overgelegde feitelijke gegevens onaantastbaar vast dat de beklaagde de taal
van de rechtspleging voldoende verstaat.
Geen schending van de artt. 6.3, a en b,
E.VR.M. en 14.3, a en b, I.VB.P.R. kan
worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat een voor het eerst in hager beroep door de beklaagde gedaan verzoek tot
verwijzing naar een andere rechter of tot
vertaling van stukken door de appelrechters wordt afgewezen met aanvoering van redenen die in de bestreden beslissing zijn vermeld (2).
(DEFFET)
ARREST

(A.R. nr. P.95.1299.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 oktober 1995 op verzet door het Hof van Beroep te Gent
gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser tot
straf wordt veroordeeld :
Over het eerste middel :
Overwegende dat krachtens artikel 23 Taalwet Gerechtszaken aileen
een politierechtbank of een correctionele rechtbank die zitting houdt als
eerste rechter, op verzoek van een beklaagde die verkeert in een van de bij
(1) Cass., 5 dec. 1979, A. C., 1979-80, nr. 223;
27 okt. 1987,A.C., 1987-88, nr. 116; zie ook:
Cass., 7 dec. 1971,A.C., 1972, 347; 5 sept. 1989,
A.R. nr. 2905, A. C., 1989-90, nr. 5; LINDEMANS,
Taalgebruik in gerechtszaken, inA.P.R. (1973), nr.
187.
(2) Zie Cass., 22 dec. 1993, A.R. nr. P.93.1278.F,
A. C., 1993, nr. 542); 3 nov. 1987, A.R. nr. 1841,
A.C., 1987-88, nr. 140).
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voormelde wetsbepaling bedoelde gevallen, de verwijzing mag gelasten
naar het dichtstbij gelegen gerecht van
dezelfde rang, waarvan de taal van de
rechtspleging de taal is die door de beklaagde is gevraagd;
Dat luidens artikel 24 van vermelde
wet voor de rechtscolleges in hoger beroep, voor de rechtspleging, de taal
wordt gebruikt waarin de bestreden
beslissing is gesteld; dat hieraan niet
afdoet de omstandigheid dat het beroepen vonnis bij verstek werd gewezen, noch dat de beklaagde pas op zijn
verzet tegen het verstekarrest voor het
eerst zijn verweer aanvoert;
Dat de appelrechters hun beslissing dat het verzoek tot verwijzing
naar een ander rechtscollege niet meer
ontvankelijk is, naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel;
Overwegende dat krachtens artikel 22, vierde lid, Taalwet Gerechtszaken de vordering van de beklaagde
tot vertaling van de stukken in de andere taal die hij aileen verstaat, om
ontvankelijk te zijn, moet geschieden door overmaking, langs de griffie, van een verzoekschrift aan de
ambtenaar van het openbaar ministerie binnen de acht dagen die volgen op de betekening van de dagvaarding om te verschijnen ter terechtzitting van de rechtbank, zitting houdend
in eerste aanleg; dat krachtens artikel 22, vijfde lid, van vermelde wet,
hetzelfde recht wordt erkend aan de
beklaagde voor de rechtscolleges in hoger beroep, enkel wat de nieuwe over
te leggen stukken betreft;
Dat de appelrechters met de considerans : "Aan geen enkele van de wettelijke voorwaarden, zoals voorzien in
artikel 22, lid 4 en 5, (van de wet op
het taalgebruik in gerechtszaken) is
voldaan, zodat het verzoek, strekkende
tot vertaling van het dossier in het
Frans, niet ontvankelijk is", de beslissing naar recht verantwoorden;
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Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde, het vierde, het zevende en het achtste middel :
Overwegende dat de feitenrechter
onaantastbaar uit de hem overgelegde
feitelijke gegevens vaststelt dat de beklaagde de taal van de rechtspleging
voldoende verstaat; dat de middelen,
in zoverre zij opkomen tegen deze beoordeling van feiten door de rechter of
het onderzoek ervan het Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, niet
ontvankelijk zijn;
Overwegende dat geen miskenning
van het recht van verdediging noch
een schending van de ingeroepen verdragsbepalingen kan worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat
een voor het eerst in hoger beroep gedane verzoek van de beklaagde tot verwijzing naar een andere rechter of tot
vertaling van de stukken wordt afgewezen, wanneer uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt, eensdeels, dat de beklaagde
hiertoe niet overeenkomstig de artikelen 22 en 23 Taalwet Gerechtszaken
van de hem geboden rechten gebruik
heeft gemaakt noch aanvoert daartoe niet de mogelijkheid te hebben gehad, anderdeels, dat deze beklaagde
ter terechtzitting werd bijgestaan door
een tolk die hem onverwijld, in een
taal welke hij verstaat, en in bijzonderheden, op de hoogte kon stellen van
de aard en de reden van de tegen hem
ingebrachte beschuldiging, de rechter vaststelt dat die beklaagde de taal
waarin de stukken zijn opgesteld voldoende begrijpt, en Wegens de gebezigde taal geen uitstel van behandeling werd gevraagd;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

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

Nr. 5

2 januari 1996 - 2e kamer - Voorzitter: de h. D'Haenens,:voorzitter- Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste
advocaat-generaal-Aduocaat: mr. Y. Miroir, Brugge.

Nr. 5
2e KAMER - 3 januari 1996

1° CASSATIE- VERNIETIGING, OMVANGSTRAFZAKEN- BURGERLIJKE.RECHTSVORDE·
RING- BURGERLIJKE PARTIJ- VORDERINGEN VAN DE GETROFFENE EN VAN EEN IN
DIENS PLAATS GETREDEN PARTIJ- BESLISSINGEN OVER DIE VORDERINGEN- CASSATIEBEROEP VAN DE GETROFFENE- VERNIETIGING - GEVOLGEN VAN DE INDEPLAATSSTELLING- UITBREIDING VAN DE CASSATIE.

2° ZIEKTE- EN
VERZEKERING

INVALIDITEITS-

ALGEMEEN
VERZEKERINGSINSTELLING- VERZEKERDE
DIE SCHADE GELEDEN HEEFT- SCHADE TEN
GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF- TOEKENNING
VAN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSUITKERINGEN
AAN DE GETROFFENE - VORDERINGEN VAN
DE GETROFFENE EN VAN DE VERZEKERINGSINSTELLING TEGEN DE VEROORZAKER
VAN DE SCHADE- BESLISSINGEN OVER DIE
VORDERINGEN- CASSATIEBEROEP VAN DE
GETROFFENE - CASSATIE - VERZEKERINGSINSTELLING RECHTENS IN DE PLAATS GETREDEN VAN DE GETROFFENE- GEVOLGEN
VAN DE INDEPLAATSSTELLING- UITBREIDING VAN DE CASSATIE.

3o INDEPLAATSSTELLING-

SCHADE
TEN GEVOLGE VAN EEN MISDRIJF- RECHTSVORDERING TOT VE*GOEDING VAN DIE
SCHADE - VERVOLGING VOOR HET STRAFGERECHT- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VAN DE GETROFFENE- IN DE PLAATS
VAN DE GETROFFENE GETREDEN PARTIJVORDERING VOOR DEZELFDE RECHTER INGESTELD- BESLISSINGEN OVER DIE VORDERINGEN- CASSATIEBEROEPVAN DE GETROFFENE
- CASSATIE - GEVOLGEN VAN DE INDEPLAATSSTELLING- UITBREIDING VANDE CASSATIE.

1o, 2° en 3° De vernietiging, op de voorziening van een burgerlijke partij aan wie
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Nr. 5

een ongeval is overkomen, van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering van
de getroffene tegen de beklaagde, heeft de
vernietiging tot gevolg van de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering, die
tegen dezelfde beklaagde is ingesteld door
een andere, in de plaats van eerstgenoemde getreden burg'er?i}ke partij, met
name de verzekeringsinstelling die aan de
getroffene ziekte- en invaliditeitsuitkeringen heeft toegekend (1). (Art. 136, § 2,

vierde lid, gecoiirdineerde Z.I.V.-wet van
14 juli 1994; artt. 1249 en 1251 B.W.)

(KUCHES T. KOPPER E.A.; LANDSBOND DER CHRIS·
TELIJKE MUTUALITEITEN T. KUCHES E.A.)
ARREST

(vertaling)
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telijke vordering van eiseres tegen J oseph Maraite :
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de civielrechtelijke vordering van de eiser Alexander Kuches de vemietiging meebrengt
van de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiseres, nu
zij als in de rechten van eiser getreden partij geen afzonderlijke burgerlijke rechtsvordering heeft ingesteld, doch bij wege van een afzonderlijke vordering de rechtsvordering
zelf van eiser heeft uitgeoefend, zodat het tussen hen en de verweerder
Maraite bestaande geschil onsplitsbaar is;

(A.R. nr. P.95.0730.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 april 1995 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Eupen en gelet
op de in het Duits gestelde voorzieningen;
Gelet op de beschikking dd. 16 oktober 1995 van de eerste voorzitter van
het Hof waarbij wordt beslist dat de
rechtspleging vanaf de terechtzitting
in het Frans zal worden voortgezet;

II. Op de voorziening van de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen Alexander Kuches, Sylvia
Kupper en de naamloze vennootschap
Royale Beige :
Overwegende dat tussen eiseres en
de verweerders geen geding is aangegaan voor de feitenrechter en dat het
bestreden vonnis geen enkele veroordeling uitspreekt ten voordele van de
ene en ten nadele van de andere;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrech(1) Cass., 24 sept. 1986, A.R. nr. 5074 (A. C.,
1986-87, nr. 44).

Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
tweede en derde middel die door de
eiser Alexander Kuches zijn aangevoerd en niet tot ruimere cassatie of
tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, en ongeacht de door eiseres, de Landsbond der Christelijke
Mutualiteiten, aangevoerde middelen, vernietigt het bestreden vonnis,
behalve in zoverre het uitspraak doet
over de tegen Sylvia Kupper ingestelde
strafvordering en Joseph Maraite vrijspreekt; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vemietigde vonnis; veroordeelt iedere verweerder in
een derde van de aan de voorziening
van Alexander Kuches verbonden kosten; veroordeelt eiseres in drie vierde
van de kosten van haar voorziening en
de verweerder Maraite in het overige
vierde van die kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde Correctionele Rechtbank
te Eupen, zitting houdende in hoger
beroep . .
3 januari 1996 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Kirkpatrick, De Bruyn; Axel Kittel,
Eupen.
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Nr. 6

1e

KAMER-

4 januari 1996

ARBEIDSOVEREENKOMST -

SCHORSING VAN DE OVEREENKOMST- BEGRIP.

In artikel 75 Arbeidsovereenkomstenwet bedoelen de woorden "een schorsing van de
overeenkomst (.. .) als bedoeld in de artikelen 70, 71 en 72" de schorsing van de
arbeidsovereenkomst tijdens de periode
waarvoor, overeenkomstig de genoemde
artikelen, de werkgever de betaling van
het gewaarborgd loon verschuldigd is (1).
(COENEGRACHTS
T. KINDERBIJSLAGFONDS LIMBURG)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0177.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 30 november 1992 in
hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt;
Over het middel, gesteld als volgt : schending van artikel 75 van de wet van 3 juli
1978 betre:ffende de arbeidsovereenkomsten,
doordat de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt in het bestreden vonnis eisers beroep ontvangt doch als ongegrond afwijst en derhalve verweerster gerechtigd
ver klaart op 51.17 8 frank, op volgende
gronden : ''De verantwoordelijkheid van (eiser) wordt niet betwist. Artikel 75 van de
wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten bepaalt : (. .. ). Het kwestieuze artikel heeft echter niet enkel betrekking op
het gewaarborgd loon, doch op alle door de
werkgever uitgekeerd loon gedurende de
periode van schorsing, waartoe hij gehouden is ingevolge de wet of een individuele
of collectieve arbeidsovereenkomst. De door
(verweerster) betaalde ziektevergoedingen
voor november en december 1978 en januari 1988 ten bedrage van 26.814 F zijn
vergoedingen, voortkomende uit een individuele arbeidsovereenkomst tussen partijen. Ook de gratificatie ten bedrage van
7.849 F en de patronale RSZ op deze gra(1) Zie ook: Cass., 23 feb. 1981, A. C., 198081, nr. 374.

Nr. 6

tificatie en het enkel en dubbel verlofgeld
ten bedrage van 13.867F voor de ziekteperiode dienen beschouwd als tegenprestatie van de werkgever in het kader van
een arbeidsovereenkomst. De hoger aangehaalde vergoedingen dienen beschouwd
als loon of sociale bijdrage op dat loon. De
eerste rechter verklaarde derhalve terecht
de oorspronkelijke uitgebreide vordering
deels gegrond" (vonnis pp. 2-3),

terwijl overeenkomstig artikel 75 van de
wet van 3 juli 1978 betre:ffende de arbeidsovereenkomsten de werkgever tegen derden die aansprakelijk zijn voor de ongevallen, de arbeidsongevallen, de ongevallen
op de weg naar of van het werk en de beroepsziekten, die een schorsing van de uitvoering van de overeenkomst hebben veroorzaakt als bedoeld in artikelen 70, 71 en
72, een rechtsvordering kan instellen tot terugbetaling van het loon dat aan het slachtoffer is betaald en van de sociale bijdragen waartoe hij door de wet of door een
individuele of collectieve arbeidsovereenkomst is gehouden; deze bepaling opgenomen is onder hoofdstuk II, van titel III van
de arbeidsovereenkomstenwet, met betrekking tot de loonregeling bij schorsing van
de uitvoering van de arbeidsovereenkomst,
en daartoe verwijst naar de schorsing bedoeld in artikelen 70, 71 en 72; deze laatste bepalingen betrekking hebben op het
recht op gewaarborgd loon in hoofde van de
bediende, naargelang de aard van de arbeidsovereenkomst en naargelang de oorzaak van de schorsing der arbeidsovereenkomst;
De wet aldus een rechtstreekse vordering instelt, ten gunste van de werkgever, tegen de aansprakelijke voor het ongeval of de beroepsziekte die de schorsing
van de arbeidsovereenkomst van zijn werknemer heeft veroorzaakt, tot terugvordering van het gewaarborgd loon dat aan het
slachto:ffer werd betaald en van de sociale
bijdragen waartoe hij door de wet of door
een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst is gehouden;
Als gewaarborgd loon dient te worden begrepen het in uitvoering van artikelen 70,
71 of 72 (en voor de daarin bedoelde periodes) betaalde loon, zonder acht te slaan
op eventueel andere door de werkgever tijdens die periodes uitbetaalde vergoedingen, of op het na deze periodes, tijdens de
voortdurende schorsing van de arbeidsovereenkomst, uitgekeerde loon of andere
voordelen;

•
Nr. 7
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Aldus geen loon, dat voor terugvordering lastens de aansprakelijke in aanmerking kwam overeenkomstig artikel 75 van
de Arbeidsovereenkomstenwet, konden vormen, de ziektevergoedingen voor november en december 1987 en januari 1988
(24.814 frank), de "gratificatie" (7.849
frank) en de sociale-zekerheidsbijdragen
hierop, en het enkel en dubbel vakantiegeld overeenstemmend met de gehele
ziekteperiode (13.867 frank);
De rechtbank van eerste aanleg niet wettig kon oordelen dat deze vergoedingen
"dienen beschouwd (te worden) als loon of
sociale bijdrage op dat loon", in de zin van
artikel 75 van de Arbeidsovereenkomstenwet,
zodat de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Hasselt niet wettig, door bevestiging van
het vonnis van de eerste rechter, eiser kon
veroordelen tot betaling van 51.178 frank
(schending van artikel 75 van de Arbeidsovereenkomstenwet) :

Overwegende dat, luidens artikel 75
van de Arbeidsovereenkomstenwet, de
werkgever tegen derden die aansprakelijk zijn voor de ongevallen, de arbeidsongevallen, de ongevallen op de
weg naar of van het werk en de beroepsziekten, die een schorsing van de
overeenkomst hebben veroorzaakt als
bedoeld in de artikelen 70, 71 en 72,
een rechtsvordering kan instellen tot
terugbetaling van het loon dat aan het
slachtoffer is betaald en van de sociale bijdragen waartoe hij door de wet
of door een individuele of collectieve
arbeidsovereenkomst is gehouden;
Overwegende dat in deze wetsbepaling de woorden "een schorsing van
de overeenkomst (... ) als bedoeld in de
artikelen 70, 71 en 72" de schorsing
van de arbeidsovereenkomst bedoelen tijdens de periode waarvoor, overeenkomstig de genoemde artikelen, de
werkgever de betaling van het gewaarborgd loon verschuldigd is;
Overwegende dat uit het vonnis en
de stukken waarop het Hof vermag
acht te slaan, blijkt dat de appelrechters, op grond van artikel 75 van
de Arbeidsovereenkomstenwet, aan eiser het recht op terugbetaling toekennen van andere bedragen dan het gewaarborgd loon en de hierop ver-

schuldigde sociale bijdragen; dat zij aldus voormelde wetsbepaling scherrden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre dit
het incidenteel beroep onontvankelijk verklaart; 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 Tongeren, zitting
houdende in hoger beroep.
4 januari 1996 - 1e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boes Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Butzler den De Gryse.
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4 januari 1996

1 o ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING

VAN TAFEL EN BED -

ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE- VERANDERING VAN FEITELIJKE SCHEIDING (VAN EEN ZEKERE DUUR)
WEERLEGGING VAN HET SCHULDVERMOEDEN- INCIDENTEEL BEROEP- TERMIJN.

2° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELS- EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- INCIDENTEEL BEROEP- ECHTSCHEIDING - OP GROND VAN FEITELIJKE SCHEIDING VAN MEER DAN VIJF JAAR- WEERLEGGING VAN HET SCHULDVERMOEDEN.

3° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- INCIDENTEEL BEROEP- TERMIJN.

1 o en 2° Uit art. 1054, eerste lid, Ger. W

volgt dat de gedaagde in hager beroep ten
aanzien van de partij die in het geding is
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voor de rechter in hager beroep, de beschikking van het beroepen vonnis met betrekking tot de vordering strekkende tot
weerlegging van het in art. 306 B. W bepaalde vermoeden van schuld, waardoor hij gegriefd wordt, ongeacht de in
art. 1051 Ger. W bepaalde termijn mag
aanvechten (1). (Artt. 232, eerste lid, en
306 B.W.; 1054, eerste lid, Ger.W.)
3° De gedaagde in hager beroep kan te allen
tijde incidenteel beroep instellen tegen alle
partijen die in het geding zijn voor de
rechter in hager beroep, zelfs indien hij
het vonnis zonder voorbehoud heeft betekend of v66r de betekening erin be rust
heeft (2). (Art. 1054, eerste lid, Ger.W.)
(MARTIN T. VAN DE WALLE)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0377.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 1992 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 232, eerste lid,
en 306 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 1 juli 1974 en 2 december 1982, 28, 860, tweede lid, 862, § 1,
1" en§ 2, 1042, 1050, 1051, 1054, 1056, 4°,
1261, eerste lid, 1275, 1276, 1277 en 1278,
van het Gerechtelijk Wetboek, gewijzigd bij
de wetten van 1 juli 1969 en 1 juli 1974 en
v66r de wijziging bij de wet van 3 augustus 1992,
doordat het bestreden arrest van gedeeltelijke hervorming het incidenteel beroep
van eiser om te zeggen voor recht dat verweerster dient beschouwd als verantwoordelijke voor het mislukken van het huwelijk en mitsdien het schuldvermoeden om
te keren, onontvankelijk verklaart op grand
"dat de echtscheiding tussen partijen bij
vonnis van 16.11.1989 ten verzoeke van (eiser) werd ingewilligd op grand van art. 232
lid 1 B.W.; dat hij voor de eerste rechter gelijktijdig de omkering der schuldvraag nastreefde, waarin hij niet geslaagd is en wat
door de eerste rechter werd afgewezen; dat
(1) Zie ook : Cass., 1 maart 1985, A.R. nr. 4468,
nr. 394.

A.C., 1984-85,

(2) Cass., 19 dec. 1975, A. C., 1976, 487.

Nr. 7

de partij die op grand van art. 232, lid 1,
B.W. de echtscheiding vordert niet noodzakelijk tesamen met deze vordering oak de
vordering tot omkering der schuldvraag
dient te stellen; dat echter uit het bestreden vonnis blijkt dat de eerste rechter over
deze vordering beslist heeft; dat dit vonnis betekend werd en dat enkel hager beroep werd ingesteld door (verweerster) betre:ffende het basisbedrag (lees : der
gevorderde) uitkering na echtscheiding; dat
door dit beperkt hager beroep het inwilligen der echtscheiding niet aan het oordeel van het Hof werd onderworpen, noch
de omkering der schuldvraag; dat (eiser)
echter ten alle tijde incidenteel beroep kan
instellen tegen alle beschikkingen van de
beroepen beslissing waardoor hij gegriefd
wordt; dat dit vonnis echter kracht van gewijsde bekomen had en op 21 maart 1990
zelfs overgeschreven werd in de registers
van de burgerlijke stand van de Gemeente
Schoten; dat het in casu door (eiser) bij ter
griffie van het Hof op 26 oktober 1990 neergelegde conclusie ingestelde incidenteel beroep tegen het vonnis, waarbij de omkering der schuldvraag werd afgewezen,
wegens laattijdigheid onontvankelijk is, vermits het incidenteel beroep is gericht tegen het vonnis dat desbetre:ffend kracht van
gewijsde bekwam";

terwijl, de eerste rechter bij vonnis van
16 november 1989 de hoofdeis van eiser tot
echtscheiding op grand van feitelijke scheiding van meer dan vijf jaar gegrond verklaarde maar de door eiser gevorderde
weerlegging van het schuldvermoeden afwees en de tegeneis van verweerster gedeeltelijk gegrond verklaarde door eiser te
veroordelen tot een uitkering na echtscheiding van 10.000 fr. per maand; dat eiser het
vonnis liet betekenen aan verweerster en
dat hij het beschikkend gedeelte liet overschrijven in de registers van de ambtenaar van de burgerlijke stand binnen de
termijnen van art. 1275 Ger.W., namelijk op
21 maart 1990; dat verweerster ondertussen op 30 januari 1990 hager beroep ingesteld had doch uitsluitend tegen de beslissing van de eerste rechter over de tegeneis;
dat eiser bij conclusie neergelegd op 26 oktober 1990 incidenteel beroep instelde doch
uitsluitend tegen de afwijzing van de gevorderde weerlegging van het schuldvermoeden; dat eiser, als gedaagde in hager beroep, te allen tijde incidenteel beroep
kon instellen, oak al had hij het vonnis zonder voorbehoud betekend; dat die betekening immers als voorwaardelijk wordt beschouwd en geen beletsel vormt voor het
incidenteel beroep ingeval de tegenpartij

Nr. 8
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achteraf hoger beroep instelt; dat incidenteel beroep bijgevolg mogelijk blijft zelfs indien de termijn van hoger beroep verstreken is op het ogenblik dat het bestreden
arrest dan ook ten onrechte beslist heeft
dat het door eiser bij conclusie van 26 oktober 1990 ingestelde incidenteel beroep
wegens laattijdigheid onontvankelijk is omdat het gericht is tegen een vonnis dat
kracht van gewijsde bekwam (schending
van art. 28, 860, tweede lid, 862, § 1 en
§ 2, 1042, 1050, 1051, 1054, 1056, 4°, en
1261, eerste lid, Ger.W.); dat het bestreden arrest de onontvankelijkheid van het
incidenteel beroep evenmin wettelijk kan
verantwoorden op grond van de overschrijving van het vonnis van de eerste rechter
in de registers van de burgerlijke stand op
21 maart 1990; dat het huwelijk van partijen weliswaar definitief ontbonden werd
door die overschrijving; dat het incidenteel beroep echter niet gericht was tegen de
beslissing die de echtscheiding toestond
maar uitsluitend tegen de afwijzing van de
vordering strekkende tot weerlegging van
het schuldvermoeden uit art. 306 B.W.; dat
de ontbinding van het huwelijk immers niet
aangevochten werd door dit incidenteel beroep en dus geen beletsel was voor dit incidenteel beroep (schending van art. 232,
eerste lid, 306, B.W., 1275, 1276, 1277 en
1278 Ger.W.),

zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

13

artikel1051 van het Gerechtelijk Wethoek bepaalde termijn, mag aanvechten;
Overwegende dat de appelrechters
het incidenteel beroep van eiser tegen de beslissing over de omkering
van de schuldvraag, wegens laattijdigheid afwijzen omdat het is ingesteld buiten de bij artikel1051 van het
Gerechtelijk Wetboek bepaalde termijn;
Dat zij aldus de aangewezen wetsbepalingen schenden;
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 Gent.
4 januari 1996 - 1 e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Forrier Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Houtekier.

Overwegende dat, krachtens artikel 1054, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de gedaagde in hager ·Nr. 8
beroep te allen tijde incidenteel beroep kan instellen tegen aile partijen
die in het geding zijn voor de rechter
1e KAMER- 4 januari 1996
in hager beroep, zelfs indien hij het
vonnis zonder voorbehoud heeft bete- 1o ECHTSCHEIDING EN SCHEID lNG
kend of v66r de betekening erin beVAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIrust heeft;
DINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN- BEGRIP.

Dat uit die bepaling volgt dat de gedaagde in hager beroep ten aanzien
van de partijen die in het geding zijn
voor de rechter in hager beroep, de beschikking van het beroepen vonnis,
met betrekking tot de vordering strekkende tot weer legging van het in artikel 306 van het Bu;rgerlijk Wetboek
bepaalde vermoeden van schuld, waardoor hij gegriefd wordt, ongeacht de in

2° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEIDINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN - TWEE VORDERINGEN TOT ECHTSCHEIDING- AFSTAND VAN DE EERSTEGEVOLG.

3° ECHTSCHEIDING EN SCHEIDING
VAN TAFEL EN BED - ECHTSCHEI-
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DINGSPROCEDURE - VOORLOPIGE MAATREGELEN- TWEE VORDERINGEN -AFSTAND
VAN DE EERSTE- GEVOLG T.A.V. DE VOORLOPIGE MAATREGELEN.

4 o AFSTAND (RECHTSPLEGING)- AFSTAND VAN GEDING- BURGERLLJKE ZAKENTWEE VORDERINGEN TOT ECHTSCHEIDINGAFSTAND VAN DE EERSTE - GEVOLG T.A.V. DE
VOORLOPIGE MAATREGELEN.

1 o De voorlopige maatregelen bedoeld in

art. 1280 Ger. W worden door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg bevolen tussen echtgenoten die in termen
van echtscheiding zijn (1).
2°, 3° en 4° Als een partij twee vorderingen tot echtscheiding instelt en zij afstand van geding doet wat betreft de eerste vordering, nadat zij de tweede heeft
ingesteld, heeft die afstand niet tot gevolg dat de voorlopige maatregelen bevolen tijdens de echtscheidingsprocedure
waarvan afstand is gedaan, geen uitwerking meer hebben. (Art. 820, eerste lid, en
1280, eerste lid, Ger.W.) (2)
(VAN HOVE T. LUYTEN)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0199.N)

Nr. 8

doordat het hofvan beroep oordeelde dat
"(eiser)'ten onrechte het verval van onderhavige procedure wil doen voortvloeien uit
zijn afstand op 7/10/1993 van de vordering tot echtscheiding welke hij instelde op
18/11/1985; Dat, immers, die afstand gedaan werd na de inleiding op 16/12/1991
van zijn tweede vordering tot echtscheiding (op grand van art. 232lid 1 B.W.) zodat, nu een vordering op grand van art.
1280 Ger.W. enkel vereist dat tussen partijen een echtscheidingsgeding hangende is,
de bestreden beschikking van 6/2/1986 oak
na die afstand haar rechtskracht behield;
Dat het door (eiser) opgeworpen middel dan
oak niet opgaat" (pp. 2-3) en vervolgens de
aan verweerster toekomende onderhoudsuitkering begrootte,
terwijl eiser op 7 oktober 1993 afstand
deed van de echtscheidingsvordering die hij
op 18 november 1985 instelde op grand van
feiten, dat de procedure strekkende tot het
bekomen van voorlopige maatregelen in het
raam van deze echtscheidingsprocedure
werd ingeleid;
Voormelde afstand van de echtscheidingsvordering op grand van feiten het verval tot
gevolg heeft van de procedure gevoerd in
kort geding, nu er ingevolge de afstand tussen partijen geen echtscheidingsprocedure
op grand van bepaalde feiten meer bestaat
en de procedure strekkende tot voorlopige maatregelen een accessorium vormt
van de echtscheidingsprocedure;

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 december 1994 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;

Het feit dat eiser op 16 december 1991
een nieuwe echtscheidingsvordering instelde op grand van een feitelijke scheiding van vijf jaar daaraan geen afbreuk
doet;

Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van artikelen 820, eerste lid, 826,
1280, eerste lid van het Gerechtelijk Wethoek, laatstgenoemde bepaling in haar redactie van voor de wijziging ervan bij wet
van 30 juni 1994, evenals in haar redactie van na deze wijziging, en voor zover als
nodig van artikelen 231 en 232, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek, zoals laatstgenoemde bepaling gewijzigd werd bij wet
van 1 juli 1974 en 2 december 1982, 822,
823, 824, eerste en tweede lid, 825, eerste en tweede lid, van het Gerechtelijk Wethoek,

zodat het hofvan beroep niet anders dan
met miskenning van de in de aanhef van
het middel aangehaalde wettelijke bepalingen heeft kunnen beslissen dat onderhavige procedure in kort geding strekkende tot voorlopige maatregelen niet
verviel door de afstand door eiser van zijn
initiele echtscheidingsvordering op 7 oktober 1993:

(1) Zie Cass., 4 nov. 1983, A.R. nr. 3985, A. C.,
1983-84, nr. 128.

Overwegende dat de voorlopige
maatregelen bedoeld in artikel 1280
van het Gerechtelijk Wetboek door de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg worden bevolen tussen echtgenoten die in termen van echtscheiding zijn;

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

Overwegende dat als een partij twee
vorderingen tot echtscheiding instelt
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en zij van de eerst ingestelde vordering afstand doet nadat zij de tweede
heeft ingesteld, die afstand niet tot gevolg heeft dat de voorlopige maatregelen bevolen tijdens de echtscheidingsprocedure waarvan afstand is
gedaan, geen uitwerking meer hebben;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
4 januari 1996 - 1 e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Boes Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal-Advocaat: mr.
Biitzler.

Nr. 9
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KAMER -

5 januari 1996

HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN
(HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP, VORM, TERMIJN, ONSPLITSBAAR GESCHIL- 'IERMIJN VAN
VERSCHIJNING- NIET-INACHTNEMING- NIETIGHEID VAN HET HOGER BEROEP.

De termijn om in hager beroep te verschijnen is voorgeschreven op straffe van nietigheid; die nietigheid wordt door de rechter, zelfs ambtshalve, uitgesproken, ook al
zou de akte van hager beroep het doel
hebben bereikt dat de wet ermee beoogt,
daar art. 867 Ger. W niet van toepassing is als de op straffe van verval of nietigheid voorgeschreven termijnen niet in
acht genomen zijn (1). (Artt. 710, 862,
1042, 1062 Ger.W.)
(1) Zie R. DE CORTE en B. DECONINCK, Nullites apres Ia Ioi du 3 aout 1992, in Le droit judiciaire renove, Kluwer, 1992, biz. 129; G. DE LEVAL, noot Kli. Verviers, 4 maart 1993, J.L.M.B.,
1993, biz. 495; G. DELVOIE, De nieuwe nietigheidsregeiing van de artikeien 860 e.v. Ger.W., Revue generate de droit civil belge, 1993, biz. 36, A.
KoHL, noot Arbh. Luik, 2 mei 1994, J.L.M.B., biz.
978; C. PANIER, La theorie des nullites a Ia Iu-
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(RESTAURANT DE L'EUROPE N.V T. LONDON E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.95.0101.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 november 1994 door
het Hofvan Beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 710, 867, 1042, 1062 en 1068 van
het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 867
en 1062 zoals gewijzigd bij de wet van 3 augustus 1992,
doordat het bestreden arrest vaststelt, in
hoofdzaak : 1. dat eiseres hager beroep
heeft ingesteld tegen het vonnis d. d. 7 juni
1994 van de Rechtbank van Koophandel te
Luik; 2. "dat de termijn van verschijning,
bepaald in het aan (de verweerders) ter
kennis gebrachte verzoekschrift in hoger
beroep niet lang genoeg was, nu artikel
1062 van het Gerechtelijk Wetboek een termijn van vijftien dagen voorschrijft, terwijl tussen de indiening van het verzoekschrift en de inleidingszitting slechts
dertien dagen tijd gelaten werd; dat, gelet op de kennisgeving van het verzoekschrift in hoger beroep, moet worden vastgesteld dat (de verweerders) slechts een
bedenktijd van negen dagen hebben gekregen"; 3. dat het Hofvan Beroep te Luik,
bij arrest van 8 juli 1994, dat ten aanzien
van de verweerders bij verstek was gewezen, het hager beroep van eiseres ontvankelijk heeft verklaard en haar de toestemming heeft gegeven tot kantonnement van
het bedrag waartoe zij, bij beslissing van de
eerste rechter, jegens de verweerders was
veroordeeld; dat het bestreden arrest vervolgens het verzet van de verweerders tegen het arrest van 8 juli 1994 aanneemt,
dat arrest vernietigt en het hoger beroep
van eiseres tegen het vonnis d.d. 7 juni
1994 van de Rechtbank van Koophandel te
Luik niet ontvankelijk verklaart, op grand
"dat de (bij artikel 1062 van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven) termijn van
vijftien dagen bedoeld is om de gedaagde in
hoger beroep voldoende bedenktijd te geven en op straffe van nietigheid is voorgeschreven, aangezien die nietigheid de openbare orde raakt ... ; dat die nietigheid enkel
kan worden gedekt als het doel van de wet
bereikt is; dat, als die termijn niet in acht
miere de Ia Ioi du 3 aout 1992, J.T., 1994, biz. 101,
nr. 7, en noot 43; S. RAE:s, noot Gent, 24 dec. 1993,
Proces en bewijs, 1994, biz. 44.
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genomen wordt en de opgeroepen partij niet
verschijnt, de rechter de nietigheid moet
uitspreken ... ; dat de gedaagde in hager beroep, in het geval dat hij niet verschijnt, onbetwistbaar schade lijdt, als het bestreden vonnis, al is het maar ten dele of
voorlopig, wordt gewijzigd zonder dat hij is
gehoord; dat de omstandigheid dat het vonnis niet gemotiveerd is wat de intrekking
van het recht op kantonnement betreft de
appelrechter niet noodzakelijk ertoe verplicht dat recht terug te geven",

terwijl : 1. artikel 867 van bet Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "bet verzuim of
de onregelmatigheid van de vorm van een
proceshandeling of van de vermelding van
een vorm niet tot nietigheid kan leiden,
wanneer uit de gedingstukken blijkt ofwei dat de handeling bet doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, ofWel dat die
niet-vermelde vorm werkelijk in acht is genomen"; die bepaling van toepassing is op
de termijnen van dagvaarding en verschijning en, meer in het bijzonder, op de bij artikel 1062 van het Gerechtelijk Wetboek
voorgeschreven termijn van verschijning;
het doel dat de wetgever voor ogen stand
toen hij voor de verschijning in hager beroep een termijn van vijftien dagen voorschreef, wordt bereikt, zelfs als tussen de
indiening van bet verzoekschrift en de
inleidingszitting nog geen vijftien dagen
verlopen zijn, wanneer de zaak op die zitting naar de rol wordt verwezen, zodat de
gedaagde in boger beroep, v66r elke nieuwe
dagbepaling, een langere dan de bij artikel 1062 voorgeschreven bedenktijd heeft
gekregen; in bet geval dat, enerzijds, het
zonder inachtneming van de termijn van
artikel1062 ingediende verzoekschrift in
boger beroep twee afzonderlijke punten bevatte en appellant voor het ene de rechtspleging van de korte debatten en voor het
andere de verwijzing naar de rol vroeg, en
dat, anderzijds, op de inleidingszitting
slechts over het eerste van die punten bij
verstek uitspraak gedaan is ten aanzien
van de gedaagde in boger beroep, terwijl de
zaak voor het overige naar de rol verwezen is, uit het onderling verband tussen de
artikelen 867 en 1062 volgt dat de akte van
boger beroep enkel nietig is wat het punt
betreft waarover bij verstek uitspraak is gedaan; 2. het door eiseres ingediende verzoekschrift in boger beroep te dezen ertoe strekte, enerzijds,om "het bestreden
vonnis teniet te doen, de (oorspronkelijke
rechtsvordering van de verweerders) niet
gegrond te verklaren en (te doen) afwijzen, en om hen tevens (te doen) veroordelen tot een schadevergoeding van 100.000

Nr. 9

frank wegens roekeloos en tergend geding" en, anderzijds, om "met toepassing
van artikel 1066, 6°, van het Gerechtelijk
Wetboek, de zaak (te doen) aanhouden op
de inleidingszitting en (te doen) zeggen dat
er geen reden was om het kantonnement te
verbieden"; het arrest van 8 juli 1994 vaststelt dat op de inleidingszitting "de debatten enkel betrekking hadden op het onderzoek van de vordering (. .. ) die ertoe strekte
de mogelijkheid te verkrijgen tot kantonnement van bet bedrag van 2.000.000 frank
tot de betaling waarvan (eiseres) is veroordeeld jegens (de verweerders); het arrest, na te hebben" verklaard dat (eiseres) op de procedure van het kantonnement
een beroep kan doen voor het geheel van de
sommen waartoe zij jegens (de verweerders) is veroordeeld", "de zaak voor het overige naar de rol heeft verwezen (en) de kosten heeft aangehouden"; het bestreden
arrest bijgevolg, door het boger beroep van
eiseres in zijn geheel niet ontvankelijk te
verklaren op grond dat de termijn van vijftien dagen, die bij artikel 1062 van het Gerechtelijk Wetboek is voorgeschreven om te
verschijnen, niet in acht genomen is en,
door die nietigheid niet te beperken tot het
enkele punt van het hager beroep waarover op de inleidingszitting bij verstek uitspraak gedaan was ten aanzien van de verweerders (dat is het punt van het boger
beroep waarin de toestemming gevraagd
werd tot kantonnement van het bedrag van
de door de eerste rechter uitgesproken veroordeling), de verwerping van het middel
waarin eiseres zich in haar appelconclusie
beriep op artikel 867 van het Gerechtelijk Wetboek niet naar recht verantwoordt
en de in dat artikel bepaalde regel valgens welke de onregelmatigheid van een
proceshandeling niet tot nietigheid kan leiden, wanneer blijkt dat de handeling het
doel heeft bereikt dat de wet ermee beoogt, miskent (schending van de artikelen 710, 867, 1042 en 1062 van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 867 en
1062, zoals ze zijn gewijzigd bij de wet van
3 augustus 1992); bet arrest althans de regel miskent volgens welke de rechter, in het
geval dat de akte van hager beroep verschillende afzonderlijke punten bevat, de
eventuele nietigheid wegens nietinachtneming van de bij artikel 1062 voorgeschreven termijn van verschijning afzonderlijk dient na te gaan voor elk van de
onderscheiden punten van het boger beroep (schending van de artikelen 710, 867,
102, 1062 en 1068 van het Gerechtelijk

------~
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Wetboek, de artikelen 867 en 1062, zoals ze
zijn gewijzigd bij de wet van 3 augustus
1992) :

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

Overwegende dat het middel ervan uitgaat dat artikel 867 van het
Gerechtelijk Wetboek van toepassing
is op de termijnen van dagvaarding en
verschijning en, meer in het bijzonder, op de bij artikel1062 van dat wethoek voorgeschreven termijn voor verschijning in hoger beroep;

5 januari 1996 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - 1krslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
-Advocaten: mrs. Kirkpatrick en Draps.

Overwegende dat bovenvermeld artikel 867 bepaalt dat het verzuim of de
onregelmatigheid van de vorm van een
proceshandeling of van de vermelding van een vorm niet tot nietigheid
kan leiden, wanneer uit de gedingstukken blijkt ofwel dat de handeling het doel heeft bereikt dat de wet
ermee beoogt, ofwel dat die nietvermelde vorm werkelijk in acht is genomen;
Overwegende dat uit de bewoordingen van dat artikel 867 blijkt dat het
enkel betrekking heeft op de vorm van
de proceshandelingen en de vermelding van vormen en dat het niet van
toepassing is als de op straffe van verval of nietigheid voorgeschreven termijnen niet in acht genomen zijn;
Overwegende dat, met toepassing
van de artikelen 1062, 710, 1042 en
862 van het Gerechtelijk Wetboek, de
termijn om in hoger beroep te verschijnen is voorgeschreven op straffe
van nietigheid en dat de nietigheid,
zelfs ambtshalve, wordt uitgesproken door de rechter;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de termijn om in hoger beroep te verschijnen niet in acht genamen is; dat het derhalve wettig beslist
dat het hoger beroep niet ontvankelijk is; dat, voor het overige, het middel, nu het betrekking heeft op de
eventuele nietigheid van de akte van
hoger beroep, niets uitstaande heeft
met de draagwijdte van de bestreden beslissing;
Dat het middel faalt naar recht;

Nr. 10
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VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - BURGERLLlliE ZAKEN- GEWETTIGDE VERDENKING- RECHTBANK VAN KOOPHANDEL- ONTTREKKINGVORDERING- ONTVANKELIJKHEID- VEREISTEN.

Het Hof wijst het verzoek tot onttrekking
van de zaak wegens gewettigde verdenking van een rechtbank van koophandel af, wanneer de verdenking alleen tegen de voorzitter van die rechtbank is
gericht en daaruit niet valt af te leiden
dat geen van de rechters in die rechtbank in staat zou zijn over de zaak uitspraak te doen op een onafhankelijke en
onpartijdige wijze of dat bij de openbare opinie gewettigde twijfel zou worden gewekt aangaande de geschiktheid
van die rechters om de zaak op zodanige wijze te behandelen (1). (Artt. 648
e.v. en 828 e.v. Ger.W.)
(ETUDES ET PROJETS D'INVESTISSEMENTS N.V.
E.A. T. GENERALE BANKMAATSCHAPPIJ N.V)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nrs. C.95.0358.F en C.95.0369.F)

HETHOF;- ...
Overwegende dat de onder de nummers C.95.0358.F en C.95.0369.F op de
(1) Cass., 3 juni 1993, A.R. nr. C.93.0096.F
(A. C., 1993, nr. 267); J.M. PIREr,'1mpartialite du

juge et suspicion legitime", in Melanges offerts a
J. Velu, Brussel, Bruylant 1992, blz. 862.

---y===- • • • •
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algemene rol ingeschreven verzoekschriften samenhangend zijn; dat zij
dienen te worden gevoegd;
I. Wat het verzoek nr. C.95.0369.F
betreft:
Gelet op het met redenen omkleed
en ondertekend verzoekschrift, dat
door Meester Thomas Delahaye, advocaat bij het Hof, namens de naamloze vennootschap Etudes et Projets
d'investissements, op 6 oktober 1995,
ter griffie van het Hof werd ingediend,
waarbij de verzoekende partij vordert dat aan de Rechtbank van Koophandel te Namen zou worden onttrokken de zaak, die zij tegen de naamloze
vennootschap Generale Bankmaatschappij had aangespannen en
die onder het nummer 2044/94 op de
algemene rol van dat gerecht was ingeschreven;
Overwegende dat volgens eiseres "de
Rechtbank van Koophandel te Namen en meer bepaald de voorzitter ervan, ( ... ) zo niet partij hebben gekozen voor de Generale Bankmaatschappij, in ieder geval herhaaldelijk verzuimden afstand te houden
en op de aanhangige zaak vooruitliepen : - doordat twee beslissingen in
kart geding over afzonderlijke zaken in
werkelijkheid op gezamenlijke wijze
door twee verschillende magistraten
werden behandeld, zulks met miskenning van de onafhankelijkheid van iedere magistraat en van de bijzondere
omstandigheden van elke zaak; doordat dezelfde voorzitster van de
rechtbank van koophandel zowel zitting had in kart geding als over de
zaak zelf terwijl de beslissing in kart
geding reeds op de beslissing over de
zaak zelf vooruitliep; - doordat meteen "ter zitting'' een verstekvonnis is
uitgesproken op de tegenvordering van
de Generale Bankmaatschappij en (eiseres) werd veroordeeld om aan de
bank de bedoelde bedragen te betalen, zodat elke heropening van het debat onmogelijk of in ieder geval ondoeltreffend werd, en die heropening
was aangekondigd en vastgesteld als
een mogelijkheid, die voor (eiseres), die
zich ter zitting niet had kunnen ver-

Nr. 10

dedigen, moest bestaan in de hypothese dat de Rechtbank van Koophandel te Nijvel het faillissement niet
uitsprak op 2 oktober 1995;- doordat het recht van verdediging werd geschonden;
Overwegende dat uit de door eiseres aangevoerde gegevens, ook al waren zij juist bevonden en al hadden zij
de draagwijdte die zij eraan toekent
niet valt af te leiden dat geen van d~
rechters in de Rechtbank van Koophandel te Namen in staat zou zijn om
op een onafhankelijke en onpartijdige wijze over de zaak uitspraak te
doen of bij de openbare opinie gewettigde twijfel zouden wekken aangaande de geschiktheid van die rechters om de zaak op zodanige wijze te
behandelen;
Dat het verzoek niet gegrond is;
II. Wat het verzoek C.95.0369.F betreft:
Gelet op het met redenen omkleed
en ondertekend verzoekschrift, dat
door Meester Thomas Delahaye, advocaat bij het Hof, namens de naamloze vennootschap Pierre Invest, op 18
oktober 1995, ter griffie van het Hof
werd ingediend, waarbij eiseres vordert dat aan de Rechtbank van Koophandel te Namen zou worden onttrokken de zaak, die zij tegen de naamloze
vennootschap Generale Bankmaatschappij had aangespannen en
die onder het nummer 2444/94 op de
algemene rol van dat gerecht was ingeschreven;
Overwegende dat volgens eiseres "de
voorzitster van de Rechtbank van
Koophandel te N amen twijfel, althans
schijnbare twijfelliet bestaan dat zij
die zaak niet met alle onafhankelijkheid, onpartijdigheid en objectiviteit
kon behandelen";
Overwegende dat het verzoek berust op feiten betreffende de voorzitter van voormeld gerecht; dat zulks
geen aanleiding geeft tot wettige verdenking van de gehele rechtbank van
koophandel;
Dat het verzoek niet gegrond is;
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Om die redenen, voegt het Hof, wegens samenhang, de onder de nummers C.95.0358.F en C.95.0369.F op de
algemene rol ingeschreven zaken; wijst
de verzoeken af; veroordeelt de eiseressen in de kosten.
5 januari 1996 - 1e kamer - Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. Delahaye.

Nr. 11
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RECHTBANKEN- ALGEMEEN- ZAAK GEDURENDE MEER DAN ZES MAANDEN IN BERAAD GEHOUDEN- ONTTREKKING VAN DE
ZAAK AAN DE RECHTER- VERWIJZING.

Wanneer een rechter meer dan zes maanden verzuimt de zaak te berechten die hij
in beraad had genomen, kan het Hof,
zonder de in art. 656 Ger. W: bedoelde mededeling te bevelen, de zaak aan die rechter onttrekken en ze naar hetzelfde gerecht, anders samengesteld, of naar een
ander gerecht verwijzen (1). (Artt. 648, 4°,
652 tot 655 en 658 Ger.W.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN BEROEP TE BERGEN IN ZAKE GEMEENTE ESTAIMPUIS T. MAQUET)
ARREST

(vertaling)

19

puis versus Joel Maquet is ingeschreven, te onttrekken aan mevrouw S.
Wuilbaut, raadsheer, en aan de heren P. Ody en J.C. 'furu, raadsheren in
sociale zaken;
Overwegende dat het verzoekschrift
hierop is gegrond dat de voormelde
raadsheren gedurende meer dan zes
maanden hebben verzuimd de zaak die
zij in beraad hadden genomen, te berechten;
Gelet op de artikelen 648, 4°, 652 tot
655 en 658 van het Gerechtelijk Wethoek;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat vorenvermelde raadsheren
gedurende meer dan zes maanden
hebben verzuimd de voornoemde-zaak
te berechten, hoewel zij deze in beraad hadden genomen; dat de beslissing over het geschil, in het belang van
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 11529 aan mevrouw S. Wuilbaut,
raadsheer in dat arbeidshof, en aan
de heren P. Ody en J.C. Turu, raadsheren in sociale zaken in dat arbeidshof; verwijst de zaak naar het anders
samengestelde Arbeidshof te Bergen.
5 januari 1996 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - \lerslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-

generaal.

(A.R. nr. C.95.0387.F)

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift van de procureur-generaal bij
het Hof van Beroep te Bergen, dat op
3 november 1995 ter gri:ffie van het
Hof is ingediend en dat ertoe strekt de
zaak, die op de algemene rol van het
Arbeidshof te Bergen onder nummer
11529 in zake de gemeente Estaim-
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BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGER(1) Cass., 22 dec. 1994, A.R. nr. C.94.0383.F
(A.C., 1994, nr. 574).

LIJKE ZAKEN- BEVOEGDHEID- VOLSTREKTE
BEVOEGDHEID (MATERIELE, PERSOONLIJKE)-
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VERKEERSONGEVAL- VORDERING VAN DE
VERZEKERAAR TEGEN DE AANSPRAKELIJKE
VERZEKERDE.

De politierechtbank is bevoegd om uitspraak
te doen over de regresvordering van de
verzekeraar tegen zijn verzekerde, die
aansprakelijk is voor een verkeersongeval (1). (Art. 601bis Ger.W.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK IN ZAKE OMOB E.A.)
ARREST

(A.R. nr.

(vertaling)
C~95.0394.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 oktober 1995 door de
Arrondissementsrechtbank te Luik gewezen;
Over het middel : schending van artikel601bis van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis de zaak
naar de vrederechter van het kanton Fleron
verwijst, op grond dat artikel 36 van de wet
van 11 juli 1994 een artikel 601bis in het
Gerechtelijk Wetboek invoegt, dat als volgt
luidt : "de politierechtbank neemt kennis, ongeacht het bedrag, van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan
uit een verkeersongeval zelfs indien het
zich heeft voorgedaan op een plaats die niet
toegankelijk is voor het publiek", en dat "de
verzekeraar, ten deze, geen rechtsvordering heeft ingesteld tot terugvordering van
een vergoeding maar tot terugvordering
van een onverschuldigde betaling"; dat, bijgevolg, "de rechtsvordering niet is ontstaan uit een verkeersongeval, maar uit een
tussen de partijen gesloten overeenkomst",
terwijl de leden van de commissie voor de
Justitie van de politierechtbank een inzake verkeer gespecialiseerd gerecht hebben willen maken, en daartoe artikel601bis
van het Gerechtelijk Wetboek ruim hebben opgesteld, zonder enige verwijzing naar
de rechtsgronden waarop een vordering tot
vergoeding na een verkeersongeval zou
kunnen worden ingesteld, waarbij dat laatste begrip zelf ruim wordt uitgelegd. Dat
dienaangaande de keuze van het woord
"tot" vergoeding van schade ... wijst op de
wil van de wetgever om de politierecht(1) Gedr. St., Senaat, b.z. 1991-92, nr. 209-2,
blz. 64, 121, 123.

Nr. 12

bank ook te doen oordelen over de regresvordering. Dat zou niet het geval zijn geweest als de wetgever had gekozen voor de
formule : "vorderingen die hun oorsprong
vinden in een verkeersongeval"; dat het
probleem bovendien aan de orde was bij de
parlementaire voorbereiding in de senaatscommissie, waar de vraag van een commissielid of"de regresvordering van de verzekeraar tegen de verzekerde ook tot de
bevoegdheid van de politierechtbank behoort" door de vertegenwoordiger van de
minister bevestigend is beantwoord, onder verwijzing naar artikel 31 van het voorstel dat een artikel 601bis in het Gerechtelijk Wetboek invoegt (Parlementaire
voorbereiding van de wet van 11 juli 1994,
Gedr. St., Senaat, zitting 1993-1994, 3 juni
1994, 209-2, p. 64) :

Overwegende dat artikel601bis van
het Gerechtelijk Wetboek, dat bij artikel 36 van de wet van 11 juli 1994 in
dat wetboek is ingevoegd, bepaalt dat
"de politierechtbank, ongeacht het bedrag, kennis neemt van alle vorderingen tot vergoeding van schade ontstaan uit een verkeersongeval zelfs
indien het zich heeft voorgedaan op ·
een plaats die niet toegankelijk is voor
het publiek";
Overwegende dat uit die tekst en uit
de parlementaire voorbereiding van de
wet van 11 juli 1994 volgt dat, valgens de wil van de wetgever, de
politierechtbank bevoegd is om uitspraak te doen over elke vordering die
verband houdt met de vergoeding van
schade ontstaan uit een verkeersongeval en inzonderheid, zoals ten deze,
over de regresvordering van de verzekeraar, die het slachtoffer van een
dergelijk ongeval heeft vergoed, tegen zijn verzekerde;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de zaak, met toepassing van artikel 660 van het Gerechtelijk Wetboek naar de bevoegde
rechter moet worden verwezen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde vonnis;

Nr. 13
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verwijst de zaak naar de Politierechtbank te Luik.
5 januari 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal.

dezelfde toestand verkeert (2). (Algemeen rechtsbeginsel dat rechtsdwaling
een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is.)
3° Wanneer de onoverkomelijke dwaling is
veroorzaakt door de verkeerde vermelding van twee data die na het verstrijken van de termijn vallen, eindigen de gevolgen van die vergissing niet noodzakelijk op de eerste van die data (3).
(Algemeen rechtsbeginsel dat rechtsdwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is.)

Nr. 13
(AXA BELGIUM N.V T. FRERE)

3e KAMER - 8 januari 1996

1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- DWALING - RECHTVAARDIGING - ONOVERKOMELIJKE DWALING- DUUR VAN DE
GEVOLGEN.

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- DWALING- RECHTVAARDIGING- ONOVERKOMELIJKE DWALING- DUUR VAN DE GEVOLGEN- BEOORDELING- FEITENKECHTER

3° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- DWALING- RECHTVAARDIGING- ONOVERKOMELIJKE DWALING- DUUR VAN DE GEVOLGEN - BEGRIP- VERKEERDE VERMELDING VAN TWEE DATA DIE NA RET
VERSTRIJKEN VAN DE TERMIJN VALLEN.

1o De onoverkomelijke dwaling omtrent het

recht of omtrent de feiten kan alleen in de
weg staan aan het verval tengevolge van
het verstrijken van een bij de wet bepaalde termijn, tijdens de duur van de
volstrekte onmogelijkheid tot handelen
van de persoon die de handeling moet
stellen (1). (Algemeen rechtsbeginsel dat
rechtsdwaling een rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is.)
2° De feitenrechter beoordeelt de duur van
de volstrekte onmogelijkheid tot handelen van de persoon die de handeling moet
stellen, met inachtneming van de omstandigheden waaruit volgt dat degene
die zich op dwaling beroept, heeft gehandeld zoals ieder bedachtzaam en voorzichtig mens zou hebben gedaan, die in
(1), (2) en (3) Zie Cass., 24jan. 1974 (A.C.,
1974, 579) en de noot W.G.; 31 okt. 1994, A.R. nr.
S.94.0035.F (ibid., 1994, nr. 462) en de noot J.F.L.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.94.0145.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 april1994 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 28 van het Gerechtelijk Wetboek,
24, 72 van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971 (laatstgenoemd artikel als gewijzigd bij de wet van 1 augustus 1985 en
bij het koninklijk besluit nr. 530 van 31
maart 1987) en miskenning van het uit de
artikelen 1108, 1109, 1110, 1148, 1382 van
het Burgerlijk Wetboek en 71 van het
Strafwetboek afgeleid algemeen rechtsbeginsel dat onoverkomelijke dwaling een
rechtvaardigingsgrond vormt en in de weg
staat aan het verval ingevolge de wet van
een binnen een opgelegde termijn uit te oefenen recht en, voor zoveel nodig, scherrding van de genoemde artikelen 1108, 1109,
1110, 1148, 1382 van het Burgerlijk Wethoek en 71 van het Strafwetboek,
doordat het arrest heeft vastgesteld dat
"niet wordt betwist dat de bij artikel 72 van
de wet van 10 april 1971 bepaalde
herzieningstermijn drie jaar na de uitspraak van het arrest van 18 februari 1988
verstrijkt, dus op 18 februari 1991", maar
dat de rechtsvoorganger van eiseres in zijn
brief van 6 december 1990 aan verweerder had gemeld "dat hij rekening diende te
houden met het verstrijken van de
herzieningstermijn op 23 juni 1991, volgens de aanhefvan haar brief, en op 23 mei
1991 volgens die brief zelf', en vervolgens
de door verweerder op 21 juni 1991 ingestelde eis tot herziening ontvankelijk verklaart en "de heropening van de debatten beveelt om de partijen in staat te
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stellen over de grond van de zaak uitleg te
geven", op grond dat de termijn voor het indienen van de eis tot herziening "een termijn is waarop de regels inzake verjaring
en rechtspleging niet toepasselijk zijn, zodat hij gestuit, geschorst noch verlengd kan
worden; dat algemeen wordt aangenomen
dat overmacht in de weg kan staan aan het
verval dat volgt uit het verstrijken (van de)
termijn (van verval bepaald bij artikel 72);
dat eveneens is geoordeeld dat terecht mag
worden verwacht dat de erkeride
verzekeringsondernemingen
pnveinstellingen die volgens de wil van de wetgever betrokken zijn bij het beheer van een
openbare dienst - de getroffene door een
ongeval op juiste en loyale wijze inlichten nopens de werkelijke omvang van zijn
rechten en van de wijze waarop hij ze kan
doen gelden, zodat een dergelijke erkende
verzekeringsonderneming, als zij hem niet
inlicht over hetgeen hij moet doen om tijdig op te treden, de onwetendheid onoverkomelijk kan maken en de termijn van de
eis tot herziening kan verlengen; dat het
Arbeidshof te Brussel zijnerzijds· he eft
geoordeeld dat de arbeidsongevallenverzekeraar, door aan de getroffene door een
arbeidsongeval mede te delen dat de
herzieningstermijn op 24 mei 1989 verstrijkt, terwijl dat in werkelijkheid op 6 januari 1989 gebeurde, bij die getroffene een,
te dezen onoverkomelijke dwaling doet ontstaan, nu een ter zake niet gespecialiseerde
rechthebbende niet onderkent dat de medegedeelde datum het gevolg is van een
zware vergissing of zelfs van een gewone
vergissing; dat die redenering ook in dit geval kan worden gevolgd; dat het, in tegenstelling tot hetgeen (eiseres) betoogt, zonder belang is dat de brief van 6 december
1990 twee data vermeldt - 23 mei en 23
juni 1991 - als uiterste data voor de
herzieningstermijn, aangezien beide na de
werkelijke datum van het verval van de
herzieningstermijn, te weten 18 februari
1991, vallen",

terwijl, hoewel ingevolge het in de aanhef van het middel aangewezen algemeen
rechtsbeginsel de onoverkomelijke dwaling in feite of in rechte in de weg kan
staan aan het verval ingevolge de wet van
een binnen een opgelegde termijn uit te oefenen recht, die dwaling evenwel geen oorzaak van schorsing of stuiting van de termijn vormt; de betrokkene zijn recht moet
uitoefenen zodra de hinderpaal, veroorzaakt door de onoverkomelijke dwaling, verdwijnt; aldus de rechtzoekende, wanneer hij
van de overheid of van een prive-persoon
die betrokken is bij het beheer van een
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openbare dienst, tegenstrijdige inlichtingen ontvangt over de datum waarop een
rechtsvordering verjaart en blijkt dat beide
data na het verstrijken van de termijn vallen, het voordeel van de onoverkomelijke
dwaling aileen kan aanvoeren op voorwaarde dat hij zijn rechtsvordering uiterlijk op de eerste van de twee data instelt
die hem verkeerdelijk zijn medegedeeld;
daaruit volgt dat het arrest, door de eis tot
herziening ontvankelijk te verklaren die
verweerder heeft ingesteld op 21 juni 1991,
dus na de eerste van de twee data die hem
per vergissing door de rechtsvoorganger van
eiseres waren medegedeeld, de voorwaar~
den miskent waaronder de onoverkomelijke dwaling in de weg kan staan aan het
verval ten gevolge van het verstrijken van
de vaste termijn bepaald bij artikel 72 van
de Arbeidsongevallenwet (miskenning van
het in de aanhef van het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel en, voor zoveel nodig, schending van het geheel van de
in de aanhef van het middel aangewezen
wetsbepalingen) :

Overwegende dat het arrest beslist
dat de door verweerder op 21 juni
1991 ingestelde eis tot herziening ontvankelijk is; dat het arrest nochtans
vaststelt dat de termijn om die eis in
te stellen op 18 februari 1991 was verstreken, maar oordeelt dat verweerder het slachtoffer was van een onoverkomelijke dwaling die in de weg
staat aan het verval ten gevolge van
het verstrijken van de herzieningstermijn; dat het arrest erop wijst dat verweerders onoverkomelijke dwaling
volgt uit de verkeerde inlichtingen van
eiseres die, in een brief van 6 december 1990, nu eens vermeldt dat de
herzieningstermijn op 23 juni 1991,
dan weer op 23 mei 1991 verstrijkt en,
later, na 23 mei 1991, heeft bevestigd dat de vervaldag van de voornoemde termijn 23 juni 1991 was; dat
het arrest zegt dat het zonder belang
is dat eiseres twee data heeft vermeld,
aangezien beide buiten de termijn vallen;
Overwegende dat de onoverkomelijke dwaling omtrent het recht of omtrent de feiten aileen in de weg kan
staan aan het verval ten gevolge van
het verstrijken van een bij de wet bepaalde termijn, tijdens de duur van de
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volstrekte onmogelijkheid tot handelen van de persoon die de handeling
moet stellen;
Dat de feitenrechter de duur van die
volstrekte onmogelijkheid beoordeelt
met inachtneming van de omstandigheden waaruit volgt dat degene die
zich op dwaling beroept, heeft gehandeld zoals ieder bedachtzaam en voorzichtig mens zou hebben gedaan, die
in dezelfde toestand verkeert;
Overwegende dat uit dat beoordelingscriterium niet volgt dat, wanneer de onoverkomelijke dwaling is
veroorzaakt door de verkeerde vermelding van twee data die na het verstrijken van de termijn vallen, de gevolgen van die vergissing noodzakelijk
op de eerste van die data eindigen;
Overwegende dat het arbeidshof, op
grand van dat criterium en van de
voorgelegde feitelijke gegevens, zonder miskenning van het algemeen
rechtsbeginsel en zonder schending
van de in het middel aangewezen
wetsbepalingen, kan beslissen dat de
gevolgen van de door verweerder aangevoerde onoverkomelijke dwaling op
23 mei 1991 niet waren beeindigd;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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h. Leclercq, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Kirkpatrick.
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3e KAMER- 8 januari 1996
SOCIALE ZEKERHEID- WERKNEMERSTOEPASSINGSGEBIED- PERSONEN DIE ARBEID VERRICHTEN- GELIJKAARDIGE VOORWAARDEN ALS DIE VAN EEN ARBEIDSOVEREENKOMST - THUISWERKERS.

Om te oordelen of thuiswerkers arbeid verrichten in gelijkaardige voorwaarden als
die van een arbeidsovereenkomst en derhalve onder de sociale zekerheid vallen,
mag de rechter geen rekening houden met
gegevens die niets te maken hebben met
de voorwaarden en omstandigheden
waarin de arbeid wordt verricht (1). (Art.
2, § 1, 1°, Sociale-Zekerheidswet Werknemers 1969; art. 3, 4°, K.B. 28 nov.
1969.)
(R.S.Z. T. POUTRAIN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.95.0063.F)

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 mei 1993 door
het Arbeidshof te Bergen gewezen;

8 januari 1996 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gedeeltelijk andersluidende conclusie (4) van de

Over het middel : schending van de artikelen 1, § 1, 2, 5, 21, 22, 23, 28, § 1, van
de wet van 27 juni 1969 tot herziening van
de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid
der arbeiders, v66r de wijziging van die wet
bij de wetten van 20 juli 1991 en 30 maart
1994, 2, 3, inzonderheid 4", van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot
uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot

(4) Het O.M. concludeerde eveneens tot verwerping maar oordeelde dat het middel feitelijke grondslag miste. Volgens het O.M. oordeelde het bestreden arrest niet dat de door
verweerder aangevoerde dwaling een oorzaak van
schorsing of stuiting van de herzieningstermijn
opleverde en beperkte het zich niet ertoe vast te
stellen dat verweerder op een bepaald tijdstip van
de besprekingen van eiseres tegenstrijdige inlichtingen had gekregen. Het bestreden arrest
wees erop dat de onoverkomelijke dwaling van
verweerder het gevolg was van onjuiste inlichtingen van eiseres die, in een brief van 6 december 1990, nu eens had vermeld dat de herzienings-

termijn op 23 juni 1991, dan weer op 23 mei 1991
verstreek, en dan, na de brief van 6 december
1990, had bevestigd dat de vervaldag van de hoven vermelde termijn op 23 juni 1991 viel.
(1) Cass., 10 okt. 1983, A.R. nr. 3962 (A. C.,
1983-84, nr. 80); zie Cass., 9 april1979 (ibid.,
1978-79, 944).
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herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 15 juni 1970, 2,
3, 4, 5, 17, inzonderheid r, 2° en 5°, 18, 19
en 20, inzonderheid 1° en 3°, van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten,

doordat het arrest het beroepen vonnis
vernietigt dat verweerster tot betaling van
de volgende bedragen had veroordeeld :
Frank
- sociale-zekerheidsbijdragen verschuldigd voor het vierde kwartaal
van het jaar 1980 en voor de vier
kwartalen van het jaar 1981, omdat
thuiswerkers van door verweerster
vervaardigde en verkochte plastieken figuurtjes met snoep hebben gevuld ..................................................... 2.672.072
- opslagen.........................................
267.201
- verwijlintrest tegen 12 pet. tot 20
december 1983 ...................................
549.370
- totaal

3.488.643

met de verwijlintrest tegen 10 pet. op
2.672.072 frank sedert 21 december 1983,
en doordat het arrest afwijzend beschikt op
de oorspronkelijke vordering van eiser en
op zijn incidenteel beroep tot betaling van
voormeld bedrag van 3.488.643 frank, met
de verwijlintrest van 12 pet. van 21 december 1983 tot 31 juli 1985 en van 10 pet.
vanaf 1 augustus 1985, en eiser in de kosten van beide instanties veroordeelt, en
zulks op grond: "dat de stukwerkers ... in
de regel voor de uitvoering van het gevraagde werk alleen een termijn van twee
maanden in acht dienden te nemen,
waarna hen op hun werk werd gewezen en
een nieuwe termijn voor de afwerking werd
afgesproken zonder dat een sanctie was bepaald; dat zulks de regel is, ook al werd
soms een kortere termijn opgelegd als het
orderboekje van het bedrijf dat vereiste; dat
de prijs voor het werk volgens het gewicht
was bepaald waarbij ook rekening werd gehouden met het soort figuurtje dat moest
worden gevuld; dat er tweemaal werd gewogen, een eerste keer bij het aannemen
van de figuurtjes en de snoep door de werknemer, en de tweede keer bij de levering
door die werknemer van het voltooide werk;
dat daaruit volgt dat het verlies ten laste
van laatstgenoemde was; dat wat betreft de
betalingsmodaliteiten van de werknemers
elke 20ste dag van de maand voor de stuk-
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werkers die de afgelopen maand hadden gewerkt, cheques werden uitgeschreven; dat
ieder van hen zijn cheque naar eigen goeddunken kon komen afhalen; dat (verweerster), zowel qua aantal werknemers als
qua totale kostprijs van de stukwerkers,
een groat aantal thuiswerkende stukwerkers werk verschafte : 121 in 1980, 140 in
1981, 103 in 1982, 52 in 1983; dat de kostprijs ervan wisselde van honderden franken voor sommigen tot tienduizende franken per jaar, met een gemiddelde van
ongeveer 15.000 frank per jaar; dat aldus
blijkt dat die arbeid voor de meeste thuiswerkers weinig belangrijk en occasioneel
was; ( ... ) dat die gegevens evenwel niets te
maken hebben met de voorwaarden en de
omstandigheden waaronder het werk is uitgevoerd ... ; (... ) dat de stukwerkers geen enkele inspraak in de conceptie van het werk
hadden, aangezien het een louter werk van
uitvoering betreft; dat zulks niets te rnaken heeft met de eigenlijke uitvoeringsvoorwaarden van het werk; dat het voorwerp en de aard van de arbeid ten deze
immers geen invloed hebben op het onderzoek van de voorwaarden en omstandigheden waarin dat werk wordt uitgevoerd,
zelfs al is dat volledig werktuiglijk; (. .. ) dat
erop dient te worden gewezen dat elke
thuiswerker steeds volledig vrij blijft om
stukwerk te weigeren, als hij zich gewoon
niet aanbiedt bij het bedrijf om naar mogelijk werk navraag te doen; dat zulks onder meer blijkt uit het feit dat de meeste
van die arbeiders slechts zeer sporadisch
werken ... ; dat de keerzijde van die vrijheid is dat (verweerster)- 'arbeidsverstrekker' - nooit verplicht is de thuiswerkende stukwerkers werk te bezorgen; dat
die dubbele vaststelling strijdig is met de
'gelijkaardige voorwaarden' van een arbeidsovereenkomst; dat de omstandigheid dat de thuiswerkende stukwerkers die
werk willen, de te verwerken partijen volgens de marktsituatie - dienen te aanvaarden, niets te maken heeft met de
uitvoeringsvoorwaarden van het werk; dat
zij afhangt van de economische werkelijkheid die zowel voor de arbeidsverstrekker
als voor de thuiswerkers geldt; dat het feit
een - doorgaans lange - termijn op te leggen voor de uitvoering van het werk, en de
omstandigheid van het toezicht - bij de levering van de partijen - op de correcte uitvoering van het werk, zowel qua hoeveelheid als qua kwaliteit, geen 'gelijkaardige
voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst zijn'; dat dat feit en die omstandigheid in elke rechtsverhouding voorkomen waarin een partij aan een
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andere een opdracht geeft tegen betaling;
dat het feit dat de thuiswerker bij gebrekkig werk, verlies van de beeldjes of van het
snoepgoed, een sanctie kan oplopen bestaande in een vermindering van het loon
ten gevolge van het gewichtsverlies van de
afgewerkte partij, een voorwaarde is die helemaal verschilt van de voorwaarden van
de arbeidsovereenkomst; dat die analyse
wordt bekrachtigd door de omstandigheid
dat de thuiswerker geen sanctie oploopt
wanneer de uitvoering van het werk vertraging oploopt; dat met betrekking tot de
financiele arbeidsvoorwaarden, waarover de
partijen blijkbaar niet vrij hebben onderhandeld, die omstandigheid in tal van overeenkomsten van levering van diensten voorkomt, nu de prestatieplichtige - ten deze
de thuiswerker - steeds de mogelijkheid
heeft het werk te weigeren dat de werkverstrekker hem vanzelfsprekend niet kan
opleggen; de betalingswijze van het loon bij cheque - en de periodiciteit - de 20ste
dag van elke maand (zie III.9-r) aileen op
praktische overwegingen steunt; dat elke
arbeider zijn cheque naar eigen goeddunken afhaalt; dat die wijze en die periodiciteit ten deze geen doorslaggevend criterium vormen; (... ) dat het hof oordeelt dat
uit de voormelde analyse van de voorwaarden en omstandigheden waarin het betwiste werk wordt uitgevoerd, volgt dat (eiser) het bewijs niet levert dat de personen
waaraan (verweerster) stukwerk toevertrouwde, die arbeid verrichten 'in gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst'",

terwijl artikel 2, § 1, van de wet van 27
juni 1969 het volgende bepaalt : "De Koning kan . .. 1" onder de voorwaarden die
Hij bepaalt, de toepassing van deze wet uitbreiden tot de personen die, zonder door
een arbeidsovereenkomst te zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties onder het
gezag van een ander persoon verrichten of
die een arbeid verrichten in gelijkaardige
voorwaarden, als die van een arbeidsovereenkomst ... "; ingevolge artikel1, § 1, van
de genoemde wet die personen in dat geval worden gelijkgesteld, voor de toepassing van de wet, met werknemers en werkgevers en ingevolge artikel 5 van dezelfde
wet, eiser tot taak heeft hun bijdragen in
de sociale zekerheid te innen; overeenkomstig artikel 2 van het koninklijk besluit van
28 november 1969, artikel 3 van dat besluit bepaalt dat "de toepassing van de wet
wordt verruimd tot: 1" ... ; 2° ... ; 3° ... ; 4° (K.B.
15 juni 1970, artikel1, 1°,- de personen
die, op een door hEm gekozen plaats in
gelijkaardige voorwaarden als die van een
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arbeidsovereenkomst grtmdstoffen of gedeeltelijk afgewerkte produkten hewerken die een ofverschillende handelaars hun
hebben toevertrouwd en die aileen werken of gewoonlijk ten hoogste vier helpers tewerkstellen, alsmede tot die handelaars); 5° ... ; 5·bis ... ; 6° ... ; T ... ; 8° ... "; die
bepaling van het koninklijk besluit van 28
november 1969 de uitvoering is van de
tweede mogelijke verruiming van de sociale verzekeringsplicht als bepaald bij artikel2, § 1, 1°, van de wet van 27 juni 1969,
te weten tot de personen "die een arbeid
verrichten in gelijkaardige voorwaarden als
die van een arbeidsovereenkomst"; uit de
vergelijking van de twee in die bepaling
van artikel 2, § 1, 1", van de wet vastgelegde verruimingsmogelijkheden blijkt dat
de voor de eerste mogelijkheid noodzakelijke gezagsverhouding (uitbreiding van de
sociale verzekeringsplicht tot "personen die,
zonder door een arbeidsovereenkomst te
zijn verbonden, tegen loon arbeidsprestaties
onder het gezag van een ander persoon verrichten") niet is vereist voor de tweede mogelijke verrmmmg van de sociale
verzekeringsplicht; het arrest vaststelt dat
ten deze de verruimingsvoorwaarden bepaald bij artikel3.4° van het koninklijk besluit van 28 november 1969 vervuld zijn, te
weten : de uitvoering door arbeiders op een
door hen gekozen plaats -ten deze hun
woonplaats - van stukwerk van een gedeeltelijk afgewerkt product- ten deze figuurtjes en snoepgoed om de figuurtjes te
vullen - die hun door een handelaar - ten
deze verweerster- zijn toevertrouwd; het
arrest dus de uitvoering van stukwerk vaststelt voor rekening van een derde; het ook
het bestaan vaststelt van een bepaalde afhankelijkheid van de arbeider van de handelaar die hem het werk toevertrouwt :
geen vrijheid bij de conceptie van het werk,
uitvoeringstermijn, toezicht op de correcte uitvoering, betaling van het loon bij
cheque die op de 20ste van iedere maand
wordt uitgeschreven; die gegevens betrekking hebben op de voorwaarden en omstandigheden waarin de arbeid wordt uitgevoerd en "gelijkaardige voorwaarden zijn
als die van een arbeidsovereenkomst", in
die zin dat zij de uitvoering van het werk
impliceren, niet onder het volledige gezag van de werkgever, zoals dat het geval
is bij een arbeidsovereenkomst - waarbij de arbeider zich ertoe verbindt tegen
loon onder gezag van een werkgever arbeid te verrichten (artikelen 2, 3, 4, 5, 17,
18 en 20, inzonderheid 1" en 3°, van de wet
van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten), en de verplichting aangaat
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zijn werk te verrichten op tijd, plaats en
wijze zoals is overeengekomen en te handelen volgens de bevelen en instructies die
hem worden gegeven door de werkgever,
zijn lasthebbers of zijn aangestelden met
het oog op de uitvoering van de overeenkomst (artikel 17, 1° en 2°, van de genoemde wet) - maar met een zekere mate
van afhankelijkheid ten aanzien van de
handelaar die het werk toevertrouwt, nu
die handelaar de conceptie van het werk, de
uitvoeringstermijn en de periodiciteit van
de betaling van het loon bepaalt en toezicht oefent op de correcte uitvoering van
het werk; in tegenstelling tot hetgeen het
arrest zegt, het gebrek aan vrijheid van de
arbeider bij de conceptie van het werk en
het feit dat het louter uitvoeringswerk betreft dat werktuiglijk gebeurt, helemaal
niet vreemd zijn aan de voorwaarden en
omstandigheden waarin het werk moet
worden uitgevoerd- zelfs als die omstandigheden inherent zijn aan de aard van het
werk (arrest, p.14, III.9-3°); het arrest niet
kon weigeren het bepalen van een
uitvoeringstermijn en de omstandigheid
van het toezicht op de correcte uitvoering
van het werk te beschouwen als gelijkaardige voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst, alleen op grond dat zij
voorkomen "in elke rechtsverhouding
waarin een partij aan een andere een opdracht toevertrouwt tegen betaling", nu die
reden integendeel impliceert dat die gegevens gelijkaardige voorwaarden zijn als die
van een arbeidsovereenkomst, ook al kunnen zij in andere rechtsverhoudingen bestaan; de betaling van het loon met een
door de werkgever op dezelfde dag van elke
maand uitgeschreven cheque eveneens een
gelijkaardige voorwaarde als die van een
arbeidsovereenkomst is (zie inz. artikel
20.3°, van de wet van 3 juli 1978); het bepalen van de prijs rekening houdend met
het gewicht van de geleverde partijen, wat
geenszins een "sanctie" is voor "wanuitvoering" zoals het arrest zegt, maar een
wijze om het loon te berekenen, weliswaar
een voorwaarde is die verschilt van die van
de arbeidsovereenkomst - die overigens
bepaalde maatregelen voorschrijft bij wanuitvoering (zie inz. de artikelen 17, 5°, en
18 van de wet van 3 juli 1978) -maar
geenszins de wezenlijke gelijkaardigheid
uitsluit, wei integendeel, die bestaat in de
afhankelijkheid van de werknemer van de
werkgever; het facultatiefkarakter van het
werk, dat het arrest hieruit afleidt dat verweerster niet verplicht is werk te verschaffen en dat de arbeiders de mogelijkheid
hebben om het werk te weigeren, inzon-
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derheid wanneer zij het niet eens zijn met
de voorgestelde financiele voorwaarden,
niet impliceert dater geen gezagsverhouding is die gelijkaardig is als die van de
werknemer die door een arbeidsovereenkomst met zijn werkgever is verbonden; dat
gegeven overigens, zoals de verplichting
voor de arbeiders om, als zij beslissen te
werken, de partijen aan te nemen zoals zij
ten gevolge van de economische werkelijkheid kunnen worden aangeboden, niets te
maken heeft met de uitvoering van het
werk; uit het voorgaande volgt dat het
arbeidshof niet zonder miskenning van het
begrip "gelijkaardige voorwaarden als die
van de arbeidsovereenkomst", in de zin van
de artikelen 2, § 1, van de wet van 27 juni
1969 en 3, 4°, van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 gewijzigd bij het koninklijk besluit van 15 juni 1970, kon beslissen dat de door het hof in aanmerking
genomen gegevens geen dergelijke voorwaardeil zijn en dat de door verweerster gebruikte thuiswerkers niet onder toepassing van de genoemde bepalingen vielen
(schending van alle in de aanhef van het
middel aangewezen bepalingen) :
Overwegende dat naar luid van artikel 3, 4 °, van het koninklijk besluit
van 28 november 1969, de wet van 27
juni 1969 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders van
toepassing is op "de personen die, op
een door hen gekozen plaats in gelijkaardige voorwaarden als die van een
arbeidsovereenkomst grondstoffen of
gedeeltelijk afgewerkte produkten bewerken die een of verschillende handelaars hun hebben toevertrouwd en
die aileen werken of gewoonlijk ten
hoogste vier helpers tewerkstellen, alsmede tot die handelaars";
Overwegende dat de arbeidsgerechten op grond van de hen voorgelegde feitelijke gegevens beslissen of
thuiswerkers arbeid verrichten in
gelijkaardige voorwaarden als die van
een arbeidsovereenkomst; dat die beoordeling weliswaar buiten het toezicht van het Hofvalt; dat de rechter echter geen rekening mag houden
met gegevens die niets te maken heb·ben met de voorwaarden en omstandigheden waarin de arbeid wordt verricht;
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Overwegende dat het nriddel het arrest verwijt rekening te hebben gehouden met de feiten dat verweerster
niet verplicht was werk te verschaffen en dat de thuiswerker niet verplicht was een werk te aanvaarden;
dat die feiten niet vreemd zijn aan de
voorwaarden en omstandigheden
waarin de arbeid wordt verricht;
Dat het middel in dat opzicht feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat het middel voor
het overige aileen kritiek oefent op de
bodemrechters feitelijke beoordeling
van de gegevens van de zaak;
Dat het middel in zoverre, zoals verweerster betoogt, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
8 januari 1996 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De
Bruyn en Bu.tzler.
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KAMER-

9 januari 1996

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE- BEGRIP,
VORMEN- BEGRIP.

2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST
SCHADE
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID, RAMING, PEIL·
DATUM- RAMING.

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE -MATERIELE SCHADE, ELEMENTEN EN GROOTTE VERNIELD VOERTUIG- BELASTING OVER DE
TOEGEVOEGDE WAARDE.

1o en 2° De schade van de persoon aan wie
ten gevolge van een onrechtmatige
daad een zaak is ontnomen waarvan te-

ruggave niet mogelijk is, komt over een
met de vervangingswaarde van die zaak,
d.w.z. met het bedrag dat nodig is om
zich een gelijkwaardige zaak aan te schaffen (1). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
3° Wanneer een voertuig in een ongeval is
vernield, heeft de schadelijder recht op het
bedrag dat nodig is om zich een gelijkwaardig voertuig aan te schaffen; eventueel verhoogd met de B.T.W. (2). De rechter kan evenwel, als vergoeding voor die
belasting, geen hager bedrag toekennen
dan de som die de schadelijder werkelijk zal moeten betalen om een gelijkwaardige zaak aan te kopen; bij de bepaling van dat bedrag moet de rechter
dus ermee rekening houden dat de kans
bestaat dat de gelaedeerde een
tweedehandsvoertuig aankoopt waarop
geen B. T.W. of slechts B. T. W. op de winstmarge van de garagehouder is verschuldigd. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(VAN GILS T. VAN OPROOY)
ARREST

(A.R. nr. P.94.1424.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 november 1994 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout;
Overwegende dat het vonnis enkel
beslist op civielrechtelijk gebied;
Over het middel gesteld als volgt : schending van de artikelen 149 van de op 17 februari 1949 gecoordineerde Grondwet, 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, 1, § 1,
2, eerste lid, 4, § 1, 9, 10, § 1, en 58, § 4,
van het Wetboek op de belasting op de toegevoegde waarde (Wet van 3 juli 1969 tot
invoering van het Wetboek op de belasting op de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet van 28 december 1992), 1,
eerste lid, van het koninklijk besluit nummer 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van
de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de
goederen en de diensten bij die tarieven (zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 17
(1) Cass., 15 nov. 1995, A.R. nr. P.95.0448.F
(A. C., 1995, nr. 497).

(2) Zie Cass., 15 nov. 1995, A.R. nr. P.95.0448.F,
waarvan sprake is in de vorige noot.
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maart 1992 en bij koninklijk besluit van 21
december 1993), 94, 97 en 98 van het Wethoek van de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen (zoals gecodificeerd bij koninklijk besluit van 23
november 1965; zoals ingevoegd bij Wet van
1 juni 1992 en gewijzigd bij Wet van 25 mei
1993),

doordat de correctionele rechtbank in de
bestreden beslissing eiser veroordeelt tot
betaling van een schadevergoeding van, onder meer, 35.675 frank verhoogd met 829
frank intresten en met de gerechtelijke intresten vanaf 4 november 1994, als belasting op de toegevoegde waarde berekend op
de waarde van de vernielde zaak, na aftrek van de wrakwaarde, op volgende granden: "overwegende dat partijen het (. .. )
eens zijn dat de waarde van de motorfiets
v66r het ongeval145.123 frank bedroeg;
overwegende dat de schadebegroting, zoals de eerste rechter (die) heeft doorgevoerd, als volgt was samengesteld: B.T.W.
19,50 pet. op de som van 145.123 frank,
zijnde 28.299 frank, meer gebruiksderving: 5.925 frank, of een totaal van: 34.224
frank; overwegende dat betichte op heden betracht te horen zeggen voor recht dat
aan de burgerlijke partij voorbehoud dient
te worden verleend inzake de B.T.W. op de
waarde van het voertuig v66r het ongeval, en dit tot op het moment dat een aankoopbewijsfaktuur kan worden voorgelegd van een vervangingsvoertuig; overwegende dat in het incidenteel beroep
gesteld wordt dat het vonnis van de eerste rechter dient gewijzigd te worden en
aangepast aan de op heden toepasselijk
zijnde B.T.W.-tarieven; overwegende dat de
rechtbank stelt dat het vermogensverlies
dient vergoed te worden, dat het
vermogensverlies niet aileen de waarde van
het voertuig is op de dag van het ongeval, maar ook de daarop (voordien) betaalde belasting omvat; overwegende dat
een correcte toepassing van het artikel1382
B.W. niet voorziet dat bijkomende voorwaarden kunnen opgelegd worden om schadevergoeding toe te kennen; overwegende
dat de benadeelde derhalve in de regel aanspraak kan maken op het bedrag dat noodzakelijk is om de zaak te kunnen doen herstellen of vervangen ongeacht of hij
daadwerkelijk de hers telling of vervanging doorvoert; overwegende dat verwezene en/of de verzekeraar geenszins het
recht heeft!hebben op eniger wijze te betuttelen en/ofvoorwaarden te stellen wat
betreft het al dan niet uitkeren van de
schadevergoeding; overwegende dat, overeenkomstig artikel 83 van de Wet van 25

Nr. 15

juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomsten, de benadeelde vrij beschikt over de door verzekeraar verschuldigde schadevergoeding en het bedrag van
de schadevergoeding niet mag verschillen naargelang van het gebruik dat de benadeelde ervan zal maken; overwegende
dat deze bepaling van dwingend recht is;
overwegende dat derhalve ten onrechte
voorbehoud voorgesteld wordt; (. .. ) overwegende dat op heden het bedrag dient toegekend te worden aan benadeelde dat nodig is om zich een gelijkaardige zaak te
kunnen aanschaffen en dit op datum van
uitspraak, ongeacht het feit ofhij dat daadwerkelijk ook doet of zou doen; overwegende dat op heden het B.T.W.-tarief dienaangaande 20,50 pet. bedraagt; overwegende dat het vonnis van de eerste rechter
slechts 19,50 pet. toekende; overwegende
dat een wijziging van het vonnis a quo zich
opdringt" (vonnis pp. 2, 3 - bovenaan -,
4 en 5 - bovenaan -),

terwijl een persoon aan wie ten gevolge
van een onrechtmatige daad een zaak of
het nuttig gebruik van deze zaak wordt
ontnomen nu deze zaak onherstelbaar werd
vernield, krachtens de artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek, recht
heeft op het herstel van zijn vermogen door
teruggave van de zaak die hem is ontnomen, of, wanneer deze niet mogelijk is, door
het toekennen van een vergoeding gelijk
aan de vervangingswaarde van die zaak,
dat is het bedrag dat nodig is om zich een
gelijkaardige zaak aan te schaffen;
en terwijl, eerste onderdeel, het tegenstrijdig is enerzijds te stellen dat het
vermogensverlies dat dient vergoed te worden, "niet alleen de waarde van het voertuig is op de dag van het ongeval, maar ook
de daarop (voordien) betaalde belasting omvat", en anderzijds een vergoeding toe te
kennen die bestaat uit de waarde van het
voertuig op de dag van het ongeval, verhoogd met de op de dag van de uitspraak
geldende belasting op de toegevoegde
waarde (voor de aanschafvan een nieuw
voertuig), zodat het vonnis met tegenstrijdige motieven is omkleed, wat gelijkstaat
met een gebrek aan motieven, en derhalve
de motiveringsverplichting niet werd nagekomen (schending van artikel149 van de
op 17 februari 1994 gecotirdineerde Grandwet);
en terwijl, tweede onderdeel, de vergoeding tot herstel van de schade aan een zaak
die niet kan worden teruggegeven of waarvan het herstel onmogelijk is, gelijk is aan
de vervangingswaarde van die zaak, dit is

Nr. 15
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het bedrag dat nodig is om zich een gelijkaardige zaak aan te schaffen; wanneer het
slachtoffer geen B.T.W.-plichtige is en dus
die belasting niet kan aftrekken of van de
Staat kan terugkrijgen overeenkomstig het
wetboek betreffende de belasting over de
toegevoegde waarde, het bedrag dat voor
die aankoop nodig is die belasting omvat,
voor zover deze verschuldigd is; eiser in dat
verband in conclusie preciseerde dat "de
B.T.W.-reglementering terzake aangeeft dat
niet steeds B.T.W. verschuldigd is om (het)
patrimonium te herstellen", dat "geen
B.T.W. verschuldigd (zal) zijn wanneer een
vervangingsvoertuig wordt aangekocht bij
een partikulier" (eerste appelconclusie p. 2;
dit moge blijken uit de artikelen 1, § 1, 2,
eerste lid, 4, § 1, 9 en 10, § 1 van het Wethoek op de Belasting op de Toegevoegde
Waarde), en dat in zulk geval hoogstens een
belasting op de inverkeersstelling verschuldigd kon zijn (aanvullende appelconclusie
p. 2; dit moge blijken uit de artikelen 94, 97
en 98 van het Wetboek van de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen); eiser tevens aanvoerde dat ook niet
steeds een belasting op de toegevoegde
waarde op de volledige koopsom verschuldigd is en hiertoe verwees naar de hypothese van de aankoop van een
tweedehandsvoertuig bij een garagist die
het op zijn beurt aankocht van een nietbelastingplichtige; in zulk geval de belasting op de toegevoegde waarde immers aileen verschuldigd is op de door de garagist
gerealiseerde winst (aanvullende conclusie p. 2, in fine; dit moge blijken uit de artikelen 1, § 1, 2, eerste lid, 4, § 1, 9, 10,
§ 1, en 58, § 4, van het Wetboek op de Belasting op de Toegevoegde Waarde); eiser
tenslotte er op wees dat het in casu ging om
een motorfiets met een gebruik door de burgerlijke partij van 2,5 jaar (juiste ouderdom van het voertuig niet gekend zijnde),
zodat de kans zeer groat was dat het slachtoffer in de vervanging van het voertuig zou
voorzien door een tweedehandskoop, zo mogelijk bij een partikulier of bij een garagist die het van een partikulier kocht; eiser aldus de redenen opgaf waarom het
herstel van het patrimonium van de benadeelde partij niet noodzakelijk diende te geschieden door het stellen van een uitgave
waarbij belasting op de toegevoegde waarde
zou worden aangerekend, zodat de correctionele rechtbank, door het toekennen van
een schadevergoeding waarvan het bedrag gelijk is aan de waarde van de vernielde zaak v66r het ongeval, verhoogd met
20,5 pet. van dit bedrag als (mogelijk doch
niet noodzakelijk verschuldigde) belas-
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ting op de toegevoegde waarde, zonder te
antwoorden op bovengenoemde middelen
inzake de niet-verschuldigdheid van deze
belasting op de toegevoegde waarde, haar
beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt (schending van artikel149 van de op
17 februari 1994 gecoi:irdineerde Grandwet) en alleszins niet wettig rechtvaardigt (schending van alle in de aanhef van
het middel genoemde wetsbepalingen, artikel149 van de gecoi:irdineerde Grandwet uitgezonderd) :

Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de persoon aan
wie tengevolge van een onrechtmatige daad een zaak is ontnomen, recht
heeft op herstel van zijn vermogen
door teruggave van deze zaak; dat de
benadeelde, wanneer teruggave niet
mogelijk is, recht heeft op de vervangingswaarde van deze zaak, dat is op
het bedrag dat nodig is om zich een gelijkwaardige zaak aan te schaffen,
eventueel verhoogd met de B.T.W. indien hij geen B.T.W.-plichtige is en dus
overeenkomstig het Wetboek betreffende de belasting over de toegevoegde
waarde die belasting niet kan aftrekken of kan terugkrijgen;
Overwegende dat de rechter met
toepassing van de artikelen 1382 en
1383 Burgerlijk Wetboek aan de benadeelde die geen B.T.W.-plichtige is
- zonder afbreuk te doen aan diens
vrije beschikking over de verschuldigde schadevergoeding - slechts de
vergoeding van de B.T.W. mag toekennen die hij effectiefverschuldigd is bij
het aanschaffen van een gelijkwaardige zaak;
Dat de appelrechters mitsdien dienden te antwoorden op eisers op feitelijke gegevens gegrond verweer dat de
kans zeer groat was dat verweerder
een tweedehandsvoertuig zou aankopen waarop geen B.T.W. of slechts
B.T.W. op de winstmarge van de garagist verschuldigd is;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van het eerste onderdeel van het middel, vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde
vonnis; veroordeelt verweerder in de
kosten; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Mechelen, zitting houdende in hoger beroep.
9 januari 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitterVerslaggever: de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Bu.tzler en De Gryse.

Nr. 16

3° en 4 o Met toepassing van art. 6 wet 15
juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale of met
anti-hormonale werking, kunnen de door
de Koning aangewezen ambtenaren voor
de uitvoering van het hun ten behoeve van
de volksgezondheid opgedragen algemeen toezicht ter opsporing en vaststelling van wetsovertredingen, monsters nemen zonder dat daartoe vooraf aanwijzingen dienen te zijn dat op het betrokken
bedrijf stoffen met hormonale of antihormonale werking werden toegediend en
zonder dat een voorafgaande inbeslagneming van dieren is vereist (2).
(BOONE)
ARREST

(A.R. nr. P.94.0613.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 maart 1994 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;

Nr. 16
2e KAMER- 9 januari 1996

1 o en 2° Nu art. 6.1 E. V.R.M. naast celeriteit van de rechtspleging ook het algemeen rechtsbeginsel van goede rechtsbedeling omvat (1), dient bij het beoordelen
van de duurtijd van een beraadslaging
rekening gehouden te worden met de complexiteit van de zaak, inzonderheid van de
te beoordelen feiten en omstandigheden en
van de debatten.

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser
"van alle rechtsvervolging voor de feiten A9 en B9 (wordt ontslagen)" :
Overwegende dat de voorziening bij
gebrek aan belang niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser
wordt veroordeeld :
Over het tweede middel :
Overwegende dat artikel 6.1
E.V.R.M. weliswaar celeriteit van de
rechtspleging maar ook het algemeen
rechtsbeginsel van goede rechtsbedeling omvat;
Dat het feit en de gevolgen van de
overschrijding van de redelijke termijn op onaantastbare wijze door de
feitenrechter worden beoordeeld, in het
licht van de bewijsvoering, enerzijds,
in verband met het aan de feiten te
verbinden strafgevolg, anderzijds;
Overwegende dat uit het enkele feit
dat de beraadslaging ongeveer een jaar
heeft geduurd geen schending van ar-

(1) Cass., 14 sept. 1993, A.R. nr. P.03.0250.N
(AC., 1993, nr. 346)_

(2) Zie Cass., 5 okt. 1993,A.R. nr. 6334 (AC.,
1993, nr. 394)_

1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTENVAN DE MENS-ARTIKEL 6-ARTIKEL 6.1- REDELIJKE TERMIJN- BERAADSLAGING-DUUR

2° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN- ALGEMEEN - REDELIJKE TERMIJN- BERAADSLAGING- DUUR.

3° DIEREN- GEBRUIK VAN STOFFEN MET
HORMONALE OF ANTI-HORMONALE WERKING
- MONSTERNEMING- VOORWAARDEN.

4 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN DIEREN- GEBRUIK VAN STOFFEN MET HORMONALE OF ANTI-HORMONALE WERKINGMONSTERNEMING- VOORWAARDEN.

Nr. 17
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tikel 6.1 E.V.R.M. kan worden afgeleid;
Dat de duurtijd van beraadslaging
mede bepaald wordt door de complexiteit van de zaak, inzonderheid van de
te beoordelen feiten en omstandigheden en van de debatten;
Dat te dezen de uitspraak verscheidene malen werd uitgesteld wegens
het niet beeindigd zijn van de beraadslaging;
Dat eiser voor de appelrechters omstandig juridisch en feitelijk verweer
heeft gevoerd en het arrest dit verweer met opgave van redenen verwerpt en beantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het eerste middel :
Overwegende dat met toepassing
van het artikel 6 van de wet van 15
juli 1985 betre:ffende het gebruik bij
dieren van sto:ffen met hormonale of
met anti-hormonale werking, de door
de Koning aangewezen ambtenaren
voor de uitvoering van het hun ten behoeve van de volksgezondheid opgedragen algemeen toezicht ter opsporing en vaststelling van wetsovertredingen, monsters kunnen nemen
zonder dat daartoe voorafgaandelijk
aanwijzingen dienen te zijn dat op het
betrokken bedrijf sto:ffen met hormonale of met anti-hormonale werking
werden toegediend en zonder dat een
voorafgaandelijke inbeslagneming van
dieren is vereist;
Dat het artikel 8 van dezelfde wet
hieraan niet in de weg staat;
Overwegende dat de appelrechters
considereren dat de artikelen 6 en 8
van de voornoemde wet geenszins het
voorafvoorhanden zijn van aanwijzingen dat sto:ffen met hormonale of
met anti-hormonale werking werden
toegediend, vereisen opdat deze ambtenaren zich toegang zouden mogen
verscha:ffen tot eisers stal en er monsters zouden mogen nemen op zijn dieren, nu zij zonder monsternames de
hun opgedragen controletaak niet naar
behoren kunnen uitoefenen; dat de
'bovendien" gegeven redenen geen on

nauwkeurigheid of dubbelzinnigheid
doen ontstaan;
Overwegende dat de appelrechters
het bewezen verklaren van de aan eiser sub A en B ten laste gelegde misdrijven op het resultaat van regelmatig gedane monsternemingen laten
steunen;
Dat zij door hun motivering, eensdeels, eisers verweer, waaronder de
summiere en hypothetische verwijzingen naar het E.V.R.M. en het
I.V.B.P.R., verwerpen, zodoende zijn
conclusie beantwoorden, anderdeels, de
beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele of op stra:ffe 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.
9 januari 1996 - 2" kamer - Voorzitter en verslaggeuer : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. Lust, Brugge.

Nr. 17

2"

KAMER-

9 januari 1996

1° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWETWETSBEPALINGEN -ARTIKEL 62- BEWIJSWAARDE VAN PROCES-VERBAAL TOT BEWIJS
VAN HET TEGENDEEL- TEGENBEWIJS- GETUIGEN- BEOORDELING DOOR DE RECHTER

2° BEWIJS -

STRAFZAKEN - BEWIJSLAST,
BEOORDELINGSVRIJHEID- WEGVERKEERBEWIJSWAARDE VAN PROCES-VERBAAL TOT
BEWIJS VAN HET TEGENDEEL- TEGENBEWIJS- GETUIGEN- BEOORDELING DOOR DE
RECHTER
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3° ONAANTASTBARE BEOORDELING

DOOR DE FEITENRECHTER- STRAF·
ZAKEN - WEGVERKEER - BEWIJSWAARDE
VAN PROCES-VERBAAL TOT BEWIJS VAN HET
TEGENDEEL- TEGENBEWIJS- GETUIGENBEOORDELING DOOR DE RECHTER

1o, 2° en 3° Voor de strafrechter geldt slechts

als inlichting waarvan hij vrij de bewijswaarde beoordeelt, een in welke vorm oak
afgelegde getuigenverklaring die als tegenbewijs wordt aangevoerd van een
proces-verbaal betreffende de politie over
het wegverkeer dat bewijs oplevert zolang het tegendeel niet is bewezen (1).
(Art. 62, eerste lid, Wegverkeerswet.)
(REYSERHOVE)
ARREST

(A.R. nr. P.94.1024.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 16 juni 1994 in hager
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Over de middelen :
Overwegende dat het proces-verbaal
van vaststelling van 3 mei 1993 tot bewijs van het tegendeel bewijst dat het
voertuig Opel Corsa met nummerplaat KBT 161 op 3 mei 1993 te llu07
op de plaats van vaststelling te
Nieuwerkerken reed; dat niet wordt
betwist dat eiser op de gezegde dag het
kwestieuze voertuig bestuurde;
Overwegende dat wat het door eiser aangevoerde tegenbewijs betreft, is
vast te stellen dat voor de strafrechter een onder welke vorm ook afgelegde getuigenverklaring slechts geldt
als inlichting waarvan hij vrij de
bewijswaarde apprecieert;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering vaststellen dat de
door eiser aangebrachte getuigenverklaring, zelfs indien ze waar zou zijn,
niet van aard is het aan eiser toekomende tegenbewijs op te leveren, nu,
(1) Cass., 15jan. 1992,A.R. nr. 9140 (A.C.,
1991-92, nr. 246).

Nr. 18

de feitelijke mogelijkheden v:;m verplaatsing in acht genomen, die verklaring niet bewijst dat eiser niet op
dag en uur van vaststelling op de
plaats van vaststelling was;
Dat zij door hun motivering - die
geen miskenning van het beginsel van
het vermoeden van onschuld inhoudt
- hun beslissing dat eiser het hem
toekomende tegenbewijs niet levert en
dat de hem ten laste gelegde feiten bewezen zijn, regelmatig met redenen
omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe 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.
9 januari 1996- 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Engelen, Hasselt.

Nr. 18

2e KAMER- 9 januari 1996

CASSATIE -

BEVOEGDHEID VAN HET HOFALGEMEEN- STRAFZAKEN- VERSCHRLJVING
IN DE BESTREDEN BESLISSING- VERBETERING DOOR HET HOF.

Het Hof vermag voor de beoordeling van het
middel een verschrijving in de bestreden beslissing betreffende de datum der
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feiten, die kennelijk uit de gedingstukken
blijkt, verbeteren (1). (Art. 794 Ger.W.)
(MEELBERGHS)
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En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voor
geschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

ARREST

(A.R. nr. P.94.1S4S.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 oktober 1994 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Hasselt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat eiser tot afzonderlijke straffen wordt veroordeeld wegens A. overtreding van een bepaling
van het Wegverkeersreglement en
B. vluchtmisdrijf, gepleegd te Beringen op 29 januari 1993;
Dat het middel aanvoert dat het beroepen vonnis, dat door het bestreden vonnis wordt hernomen, de bewijskracht van het proces-verbaal miskent, dat vaststelt dat
het ongeval gebeurde op 29 januari
1994;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 januari 1996 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Savelkoul, Hasselt.

Nr. 19
2e KAMER- 9 januari 1996

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- DAAD- MISDRIJFSPORTWEDSTRIJD- VOETBALSPEL- OPZETTELIJKE SLAGEN OF VERWONDINGEN.

Overwegende dat eiser in conclusie genomen voor de appelrechters
stelde het feit van de telastlegging A
niet te betwisten;

2° SLAGEN EN VERWONDINGEN, DODEN- OPZETTELIJK TOEBRENGEN VAN

Dat uit de door eiser bij de appelrechters genomen conclusie en uit zijn
memorie blijkt dat de in het vonnis
vermelde datum der feiten een verschrijving is en moet luiden : 29 januari 1994;

so

Dat het Hof voor de beoordeling van
het middel deze verschrijving mag verbeteren;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

(1) Cass., 22 okt. 1971 (A. C., 1972, 193); 25 feb.
1974 (ibid., 1974, 697) en de noot 2 get. P.M.; 19
maart 1987, A.R. nr. 7606 (ibid.,1986-87, nr. 431).

VERWONDINGEN EN OPZETTELIJK DODENSPORTWEDSTRIJD - VOETBALSPEL.

SPORT- SPORTWEDSTRIJD- VOETBALSPEL- OPZETTELIJKE SLAGEN OF VERWONDINGEN.

1", 2° en so Deelnemen aan een sportwedstrijd verleent geen strafrechtelijke immuniteit; de spelers dragen weliswaar de
risico's van het voetbalspel maar aanvaarden dit slechts binnen de perken van
de regels van die sport zelve waarbij elke
opzettelijke aanranding van de fysieke integriteit van de medespelers buiten de
normale spelregels valt, ongeacht of die
feiten niettemin onderworpen worden aan
de inwendige tucht van de Voetbalbond
(1). (Art. S98 Sw.)
(1) Zie Cass., 21 okt. 1982, A.R. nr. 6637 (A. C.,
1982-83, nr. 126).
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(VANUYTSEL T. GEUDENS)
ARREST

(A.R. nr. P.94.1374.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 over de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over de beide middelen :
Overwegende dat de middelen, in
zoverre zij opkomen tegen de beoordeling van feiten door de rechter of het
onderzoek ervan het Hof zou verplichten tot een onderzoek van feiten waarvoor het niet bevoegd is, niet ontvankelijk zijn;
Overwegende voor het overige dat
eiser in conclusie aanvoerde dat uit de
feitelijke omstandigheden van de zaak
bleek dat hij weliswaar een zware fout
tegen de spelregels had begaan maar
daarbij niet opzettelijk handelde; dat
zijn fout geen misdrijf opleverde in de
zin van het artikel 392 van het
Strafwetboek daar het morele bestanddeel inzonderheid het inzicht om verwee~der te kwetsen, geenszins vaststand· dat het plegen van een fout
tegen de spelregels inherent is aan de
voetbalsport en het gevolg ervan valt
onder de door de spelers aanvaarde
risico's; dat de beteuge~ing van deze
fout alleen aan de schmdsrechter behoort;
Overwegende dat de rechter in strafzaken, behoudens in zich te dezen niet
voordoende gevallen, onaantastbaar de
bewijswaarde beoordeelt van de hem
regelmatig overgelegde feitelijke gegevens waarover de partijen tegenspraak hebben kunnen voeren, waaronder de verklaringen van partijen en
van getuigen;
Dat de appelrechters met de vaststelling dat eiser zelf verklaarde een
"zware fout" te hebben begaan, aileen de bewijswaarde van deze verklaring beoordelen zonder de bewijs-

Nr. 19

kracht ervan te miskennen; dat zij
vaststellen dat het treffen tussen eiser en verweerder plaats greep toen
deze laatste "(eiser) van op 2 a 3 meter met een schijnbeweging ontweek,
zodat (eiser) als doelwachter gevloerd
was en, vermits de bal reeds buiten
zijn bereik was, nog alleen de speler
kon raken", en "dat (... )de getuigen uit
dit alles met de grootste stelligheid afleiden dat (eiser) de naderende aanvaller opzettelijk onderuit heeft getrapt met de kennelijke bedoeling hem
te raken en hem dus te kwetsen en zeker niet de bal heeft willen spelen";
Dat zij verder considereren "~at
deelnemen aan de sport geen strafrechtelijke immuniteit verleent; dat zo
de spelers inderdaad de risico's van het
voetbalspel dragen, zij dit uiteraard
slechts aanvaarden binnen de perken van de regels van deze sport zelf;
dat voor het voetbalreglement elke opzettelijke aanranding van de fysieke
integriteit met de medespelers onaanvaardbaar is; dat de spelfout, waarbij de aanrander wetens en willens, zoals te dezen, lichamelijk letsel veroorzaakt aan een tegenstrever uiteraard
buiten de normale spelregels valt, ongeacht of deze feiten niettemin onderworpen worden aan de inwendige
tucht van de Voetbalbond";
Overwegende dat de appelrechters
met deze motivering geenszins het moreel bestanddeel van de telastlegging
uit het materieel feit van het toebrengen van de slagen afl.eiden, doch de gegevens vermelden op grond waarva~
zij wettig vermogen te oordelen dat eisers gedraging geen verband houdt
met enig aanvaard risico of immuniteit en dat zijn inzicht om de persoon
van verweerder aan te randen en te
kwetsen bewezen is; dat zij zodoende
de andere, eventueel strijdige aanvoeringen van eiser verwerpen, hierdoor
zijn conclusie beantwoorden, en de beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

Nr. 20
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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 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.
9 januari 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. De
Ruyck, Gent; Pauwels, Mechelen.

Nr. 20
2e KAMER- 9 januari 1996
1o KOOPHANDEL, KOOPMAN- ONDERLINGE VERZEKERINGSVERENIGING
HANDELSKARAKTER

2° VERZEKERING- LANDVERZEKERINGONDERLINGE VERZEKERINGSVERENIGINGHANDELSKARAKTER

1o en 2° Ingevolge art. 2 Verzekeringswet 11

juni 1874 heeft een onderlinge verzekeringsvereniging een eigen rechtspersoonlijkheid (1); de onderlinge verzekering
maakt op zich geen handelsdaad uit en
· een vereniging die deze dienstverlening
beoogt verkrijgt hierdoor geen handelskarakter (2).
(1) Zie thans ook artt. 2, § 2, en 146 wet 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst.
(2) Zie L. FREDERICQ, Handboek van Belgisch
Handelsrecht (1976), I, 140.
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(TIESTERS E.A. T. AXA BELGIUM N.V.)
ARREST

(A.R. nr. P.94.1405.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 oktober 1994 op verwijzing gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Gelet op het arrest van het Hof van
1 juni 1993;

Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van de artikelen 42, lid 1, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964 tot cotirdinering van de wetten betreffende het
handelsregister, en 2, meer bepaald, 2, § 4,
en 2, laatste paragraaf, van de wet van 15
december 1872, zoals gewijzigd bij artikel2 van de wet van 3 juni 1956, houdende
hoek I, titell, van het Wetboek van Koophandel,
doordat het bestreden arrest, bij bevestiging van het vonnis a quo, de burgerlijkepartijstelling van verweerster toelaatbaar en gegrond verklaart, de eisers ieder
voor het geheel veroordeelt verweerster het
provisioneel bedrag van een frank te betalen en de eisers solidair veroordeelt tot de
kosten van beide aanleggen, om reden dat :
"( ... )in beginsel de verzekeraar tegen vaste
premie er uit winstbejag een bedrijfvan
maakt terwijl de leden van de verenigingen van onderlinge verzekeringen zonder
naar winst te zoeken er uitsluitend om bezorgd zijn een verlies te voorkomen; (... ) dat
uit de voorliggende stukken en onder meer
uit de statuten niet blijkt dat de burgerlijke partij verzekeringsovereenkomsten
met vaste premie afsloot (artikel 2 Wethoek van Koophandel); ( ... ) dat nochtans
aanvaard wordt dat onderlinge verzekeringen, alhoewel zij geen objectieve daden van koophandel zijn, een handelskarakter verkrijgen wanneer zij gesloten
worden tussen handelaars onderling en met
het oog op hun handel; (... ) dat door de burgerlijke partij niet wordt betwist dat in casu
de leden van de vereniging van onderlinge
verzekeringen handelaars zijn (... ); dat volgens de statuten de gemeenschappelijke
kas hoofdzakelijk tot doel heeft aan de
werknemers van de aangesloten vennoten, (werkgevers) het geheel der vergoedingen voorzien bij de wet op de arbeidsongevallen te waarborgen; (... ) dat
dergelijke overeenkomst die betrekking
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heeft op een wettelijke verplichting die opgelegd wordt door de wetgever aan de
werkgevers-vennoten die aan de wet op de
arbeidsongevallen zijn onderworpen niet
kan beschouwd worden als afgesloten 'met
het oog op de handel' van de leden; (... ) dat
de eerste rechter dan ook terecht de eis van
de burgerlijke partij toelaatbaar verklaarde" (bestreden arrest, blz. 4-5),

terwijl niet ontvankelijk is op grond van
artikel 42, lid 1, van het koninklijk besluit van 20 juli 1964, iedere vordering die
haar grond vindt in een handelswerkzaamheid door een partij niet ingeschreven in het handelsregister bij het instellen ervan; een onderneming van verzekering met premies krachtens artikel 2, § 4,
van het Wetboek van Koophandel, tot bewijs van het tegendeel vermoed wordt een
handelswerkzaamheid uit te maken; het
niet-handelskarakter van een onderneming van verzekering met premies weliswaar kan voortvloeien uit het feit dat zulke
onderneming werkt volgens het mutualistisch principe, als zgn. onderlinge of gemeenschappelijke verzekering; zulke onderlinge verzekeringen toch geacht moeten
worden een handelswerkzaamheid uit te
maken zo ze worden aangegaan door handelaars in verband tot hun handel, ingevolge de algemene regel vervat in artikel 2,
in fine, van het Wetboek van Koophandel; niet betwist is dat de leden van verweerster handelaars zijn en de verzekeringen die verweerster voor hen afsluit
betrekking hebben op personeel dienstig
voor die handelsaktiviteiten; de omstandigheid dat het onderschrijven van een verzekering tegen arbeidsongevallen voor de
werknemers die de leden van verweerster
in dienst hebben, een wettelijke verplichting uitmaakt, niet determinerend is voor
de vraag of die verzekering al dan niet in
verband staat tot een handelsaktiviteit; tal
van verbintenissen die deel uitmaken van
elke handelsaktiviteit door wetten worden opgelegd; zodat het bestreden arrest, op
grond van de vaststelling dat, "volgens de
statuten (verweerster) hoofdzakelijk tot doel
heeft aan de werknemers van de aangesloten vennoten (werkgevers) het geheel der
vergoedingen voorzien bij de wet op de arbeidsongevallen te waarborgen" niet wettig heeft kunnen beslissen dat zulke verzekering "die betrekking he eft op een
wettelijke verplichting die opgelegd wordt
door de wetgever", niet is afgesloten "met
het oog op de handeY' van de verzekeringsnemer (schending van artikel 2 van het
Wetboek van Koophandel) en bijgevolg niet
wettig de exceptie van ontoelaatbaarheid

Nr. 20

wegens niet-inschrijving in het handelsregister van verweerster heeft afgewezen
(schending van artikel 42 van het koninklijk besluit van 20 juli 1964) :

Overwegende dat ingevolge artikel
2 van de op het ogenblik van het instellen van de vordering door de
rechtsvoorgangster van verweerster
toepasselijke Verzekeringswet van 11
juni 1874 een onderlinge verzekeringsvereniging een eigen rechtspersoonlijkheid heeft;
Dat het doel van een vereniging met
rechtspersoonlijkheid en niet de hoedanigheid van de vennoten bepaalt
of ze een handelskarakter heeft of
niet;
Overwegende dat, afgezien van de te
dezen niet toepasselijke regeling betreffende de zeeverzekering, krachtens de op het ogenblik van het instellen van de vordering toepasselijke
wet de onderlinge verzekering op zich
geen handelsdaad uitmaakt en een
vereniging die deze dienstverlening beoogt hierdoor geen handelskarakter
verkrijgt;
Dat de omstandigheid dat de vennoten van een onderlinge verzekeringsvereniging kooplieden zijn en de
door de vereniging verrichte verzekeringen betrekking hebben op hun handel, geen afbreuk doet aan het feit dat
de vereniging zelf geen daden van
koophandel tot doel heeft;
Overwegende dat de appelrechters
considereren "dat (... )onder meer uit
de voorliggende (... ) statuten niet blijkt
dat (verweerster) verzekeringsovereenkomsten met vaste premie afsloot", en "dat volgens de statuten (verweerster) hoofdzakelijk tot doel heeft
aan de werknemers van de aangesloten vennoten (werkgevers) het geheel der vergoedingen voorzien bij de
wet op de arbeidsongevallen te waarborgen";
Dat zij op die gronden hun beslissing dat de exceptie van niettoelaatbaarheid wegens nietinschrijving in het handelsregister van
de rechtsvoorgangster van verweerstrr
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moet worden verworpen, naar recht
verantwoorden;
Dat het middel faalt naar recht;
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(DE SMEDT T. CASlER E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0348.N)

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
9 januari 1996- 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Bruyn.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 februari 1995 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van Philippe De
Smedt:

A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het middel :
Wat de beide onderdelen samen betreft:
Overwegende dat eiser, in zoverre
Nr. 21
hij inroept dat "de redactievereisten
gesteld in de artikelen 15 en 16 van de
2e KAMER - 9 januari 1996
Ventosewet, en artikel 78 van het Wethoek van Strafvordering, in de eerSTRAFZAKEN
1 o HOGER BEROEP ste plaats de onduidelijkheid aan(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- ALgaande de vastlegging van de tekst
GEMEEN- AKTE VAN HOGER BEROEP- NIET
zelf betreffen, hetwelk een andere
GOEDGEKEURDE DOORHALINGEN- GEVOLG.
duidelijkheidskwestie is dan die van
de mogelijke interpretaties van de be2° HOGER BEROEP STRAFZAKEN
doelde inhoud. Aangezien de interpre(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- ALtatie van teksten uit dient te gaan van
GEMEEN -AKTE VAN HOGER BEROEP- NIET
afgewerkte, vastgelegde teksten. AanGOEDGEKEURDE DOORHALINGEN- GELDIGgezien
de beroepsakte van het openHEID VAN RECHTSMIDDEL.
baar ministerie geenszins als vastge1 o Een akte van hager beroep in strafza- legd kan worden beschouwd en
ken die niet goedgekeurde doorhalingen redactioneel niet afgewerkt is volbevat, moet gelezen worden met behoud gens de wettelijke vereisten", niet prevan de geschrapte woorden (art. 78 Sv.) ciseert welke onwettigheid hij uit de in
maar zij is niet nietig wanneer de zon- het middel vermelde bewoordingen en
der goedkeuring geschrapte woorden de omstandigheden afleidt met betrekregelmatigheid van de rechtspleging niet king tot het bestreden arrest;
aantasten (1).
Dat het middel in zoverre wegens
2° Een hager beroep in strafzaken is niet onduidelijkheid niet ontvankelijk is;
nietig doordat in de akte van hager beOverwegende dat niet krachtens de
roep doorhalingen zonder enig verband
met de vermelding van een substantiele of artikelen 15 en 16 van de wet van 16
op straffe van nietigheid voorgeschre- maart 1803 (25 ventose jaar XI) op het
ven rechtsvorm, niet regelmatig zijn goed- notarisambt maar wel krachtens het
gekeurd (2).
artikel 78 van het Wetboek van Strafvordering, dat van toepassing is op alle
authentieke akten van de straf(1) Zie Cass., 26 april1994, A.R. nr. 6634 (A C., rechtspleging, een niet regelmatig
1994, nr. 197).
goedgekeurde doorhaling als niet bestaande wordt beschouwd;
(2) Zie noot 1.
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Dat wanneer een akte waarbij het
openbaar ministerie verklaart hoger
beroep in te stellen, niet goedgekeurde
doorhalingen bevat, deze akte met behoud van de geschrapte woorden moet
worden gelezen;
Dat zij niet nietig is wanneer de
zonder goedkeuring geschrapte woorden de regelmatigheid van de rechtspleging niet aantasten;
Dat een hoger beroep niet nietig is
doordat in de akte waarbij dit hoger
beroep wordt aangetekend, doorhalingen zonder enig verband met de vermelding van een substantiele of op
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvorm, niet regelmatig zijn
goedgekeurd;
·
Dat de hier besproken akte van hoger beroep vermeldt : "Goedgekeurd de
doorhaling van 1 regel(s) en 4 woorden'' waarbij de bedoelde doorgehaalde
regel in de tekst eveneens met een cijfer een is gemarkeerd terwijl ook drie
doorgehaalde woorden in de volgorde
van een tot drie respectievelijk zijl'l gemarkeerd met de cijfers een en drie;
Dat rekening houdend met deze
laatste regelmatig goedgekeurde doorhalingen de akte van hoger beroep
weergeeft dat het openbaar ministerie verklaart "hoger beroep in te stellen tegen het vonnis door deze rechtbank uitgesproken in haar zitting van
negenentwintig maart negentienhonderd drieennegentig 16de kamer
alleenrechtsprekend rechter rechtdoende in correctionele zaken, in de
zaak van het openbaar ministerie tegen (eiser). Dit beroep wordt aangetekend tegen al de schikkingen van
het vonnis";
Dat de door eiser bijzonder aangevoerde onregelmatige doorhaling enkel betrekking heeft op een schuine
lijn die getrokken is doorheen de twee
laatste letters van het woord "regels"
waarbij slechts ingevolge een verschrijving ook de letter '1" en niet slechts zoals bedoeld, de meervouds-"s" werd
doorgehaald; dat de zin met behoud
van de doorgehaalde letters van dit
woord moet gelezen worden en als-
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dan geen twijfel kan rijzen dat goedgekeurd werd de doorhaling van een
aantal van een "regels", wat spraakkundig fout is maar geen substantiele noch op straffe van nietigheid
voorgeschreven rechtsvorm raakt;
Overwegende dat de appelrechters,
die op grond van de motieven weergegeven op de tweede bladzijde van
het arrest, beslissen dat de akte van
hoger beroep aldus wettig de vereiste
elementen vaststelt voor een geldig hoger beroep van het openbaar ministerie, eisers strijdig of ander verweer
weerleggen, en de beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantiele 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 beslissingen over de door
de verweerders tegen eiser ingestelde
civielrechtelijke vorderingen :
Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;
II. Op de voorziening van MarieJeanne easier:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiseres, burgerlijke partij, werd betekend aan verweerder;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun respectieve voorziening.
9 januari 1996 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. D'Hont - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Cooreman, Brugge.

Nr. 22
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2e KAMER- 9 januari 1996
1o ONTUCHT EN PROSTITUTIE- AANVULLENDE GEMEENTEVERORDENING.
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5o, 6° en 7o Niet naar recht verantwoord is
de beslissing van de strafrechter die zich
niet beperkt tot het toezicht op de overeenstemming met de wet van een aanvullende gemeenteverordening op de uitoefening van de prostitutie, maar de
gepastheid en de doelmatigheid ervan beoordeelt (3). (Art. 159 Gw. 1994.)

2° GEMEENTE -

ONTUCHT EN PROSTITUTIE - AANVULLENDE GEMEENTEVERORDENING.

(PROCUREUR DES KONINGS TE DENDERMONDE
T. JOHANNESEN E.A.)

3o KOOPHANDEL, KOOPMAN- lliTOEFENING VAN HANDEL OF BEROEP- VRIJHEID
VAN UITOEFENING- OPENBARE ZEDELIJKHEID EN OPENBARE RUST- GEMEENTEVERORDENING.

4° GEMEENTE- UITOEFENING VAN HAN-·
DEL OF BEROEP- VRIJHEID VAN UITOEFENING- OPENBARE ZEDELIJKHEID EN OPENBARE RUST- GEMEENTEVERORDENING.

5° MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHTTOEZICHT OP GEMEENTEVERORDENING
DRAAGWIJDTE.

6° GEMEENTE -

1DEZICHT OP GEMEENTEVERORDENING - RECHTERLIJKE MACHTDRAAGWIJDTE.

7° GRONDWET- GRONDWET 1994- ARTIKEL 159 - RECHTERLIJKE MACHT -1DEZICHT
OP GEMEENTEVERORDENING DRAAGWIJDTE.

1o en 2° De gemeenteraden kunnen, ter aanvulling van de wet van 21 augustus 1948
tot afschaffing van de officiele reglementering van de prostitutie, verordeningen
vaststellen indien deze tot doel hebben de
openbare zedelijkheid en de openbare rust
te verzekeren (1). (Art. 121 Nieuwe Gemeentewet.)
3° en 4° De vrijheid van uitoefening van een

handel of beroep kan worden beperkt door
de bevoegdheid van de gemeenteraad om,
in de bij de wet bepaalde gevallen, aanvullende politieverordeningen uit te vaardigen ter verzekering van a.m. de openbare zedelijkheid en de openbare rust (2).
(Art. 7 Decreet 2-17 maart 1791.)
(1) Cass., 28 feb. 1995, A.R. nr. P.94.0488.N
(A.C., 1995, nr. 123).
(2) Zie Cass., 11 juli 1939, Bull. en Pas., 1939,
I, 358.

ARREST

(A.R. nr. P.95.0893.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 juni 1995 in hoger
beroep op verwijzing gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Dendermonde;
Gelet op het arrest van het Hofvan
28 februari 1995 (4);
Over het middel gesteld als volgt : scherrding van artikel149 van de Grondwet en
de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat de appelrechters uit hun consideransen over de werking van de artikelen 2 en 3 van het gemeentereglement van
de Stad Gent van 17 mei 1993, enerzijds,
niet wettig kunnen afleiden dat dit reglement niet toepasbaar is wegens scherrding van de wet, meer bepaald voor wat artikel 2 betreft het recht op vrijheid van
handel en nijverheid vervat in artikel 7 van
het Decreet van 2 en 17 maart 1991 (lees
1791) en voor wat artikel 3 betreft, artikel 8, tweede lid, en artikel14 van het
E.VR.M. en, anderzijds, aan het bedoelde
gemeentereglement een interpretatie geven die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is en derhalve de bewijskracht
van het reglement miskent :

Overwegende dat naar luid van artikel121 van de Gemeentewet door de
gemeenteraden verordeningen tot aanvulling van de wet van 21 augustus
(3) Zie Cass., 4 maart 1974, A. C., 1974, 726; 23
jan. 1975 (drie arresten), ibid., 1975, 576; 21 mei
1980, ibid., 1979-80, nr. 593.
(4) Zie noot 1.
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1948 tot afscha:ffing van de officiele re~
glementering van de prostitutie kunnen worden vastgesteld, indien zij tot
doel hebben de openbare zedelijkheid
en de openbare rust te verzekeren;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de gemeenteraad van de stad
Gent met toepassing van artikel121
van de Gemeentewet, op 17 mei 1993
een "Aanvullende politieverordening
op de uitoefening van de prostitutie"
heeft uitgevaardigd waarvan de artikelen 2 en 3 luiden : "Artikel 2 : In de
huizen gehouden door personen die
zich aan ontucht overleveren, moeten de ramen en deuren van de plaatsen waarin die personen zich bevinden bestaan uit of afgesloten zijn met
ondoorzichtige materialen indien deze
lokalen rechtstreeks grenzen aan de
openbare weg en zich bevinden op
minder dan 8 meter van de rand van
de rijbaan; artikel 3 : Ret is aan personen die zich aan ontucht overgeven, verboden zich op de openbare weg
te vertonen met de bedoeling zich als
dusdanig bekend te maken";
Overwegende dat, wat het artikel 2
van het vermelde reglement betreft, de
appelrechters hun oordeel dat dit artikel "terzake niet toepasselijk is" omdat het "voorziet in een ernstige arbitraire en nodeloos discriminerende
beperking van de vrijheid van handel en nijverheid, die niet in verhouding staat met de noodzaak tot handhaving van de openbare zedelijkheid
en rust" laten steunen op de consideransen dat "mogelijk bepaalde preventieve politiemaatregelen nuttig en
nodig (zijn), doch zij moeten aangepast zijn aan de ernst van de verstoring van de openbare orde die zij willen verhelpen en wel dusdanig dat er
evenredigheid is tussen enerzijds de
beperking van de vrijheid, in voorliggend geval de vrijheid van handel en
nijverheid, door een administratieve
politiemaatregel en anderzijds de
stoornis die moet worden vermeden"
en "de wet laat de politieoverheid niet
toe louter arbitrair deze vrijheid bevestigd door een norm met kracht van

Nr. 22

wet vervat in artikel 7, Decreet van
2-17 maart 1791, het zogenaamde Decreet Allarde, op te heffen, gebruik makend van een willekeurig criterium ter
aanduiding van de woningen die ramen en deuren moeten afsluiten";
Overwegende dat het Decreet van
2-17 maart 1791 geenszins de uitoefening van een handel of een beroep
waarborgt in omstandigheden die strijdig zouden zijn met de openbare zedelijkheid en de openbare rust; dat de
vrijheid van uitoefening noodzakelijk beperkt is door de bevoegdbeid van
de gemeenteraad om, in de bij de wet
bepaalde gevallen, aanvullende politieverordeningen uit te vaardigen ter
verzekering van onder meer de openbare zedelijkheid en de openbare rust;
Overwegende dat uit de tekst van
het vermelde artikel 2 van de aanvullende politieverordening van de stad
Gent van 17 mei 1993 noch uit de aan
dat besluit van de gemeenteraad voorafgaande toelichting blijkt dat de gemeentelijke overheid de uitoefening
van een handel, een beroep, een bedrijf of een ambacht heeft willen belemmeren onder het voorwendsel, op
grond van een willekeurig criterium,
de openbare zedelijkheid of de openbare rust te verzekeren; dat de wettelijkheid van een gemeentereglement
niet afhangt van de omstandigheid dat
een handel of een beroep wegens dit
reglement niet op dezelfde wijze als
voorheen kan worden uitgeoefend of
dat de mogelijkheid om dit te doen aan
bepaalde voorwaarden wordt onderworpen;
Dat de appelrechters door hun motivering oordelen dat de vermelde
maatregel nutteloos en onnodig is omdat er geen actuele en voldoende ernstige verstoring van de openbare orde
is bewezen, hetgeen evenwel de mogelijke verstoring van de openbare zedelijkheid en de openbare rust en de
noodzaak van reglementering met het
oog op de verzekering ervan niet uitsluit;
Overwegende dat, wat het artikel 3
van het vermelde reglement betreft, de
appelrechters ervan uitgaan dat ''het

stellen van ontuchtige handelingen op
de openbare weg" gelijk te stellen is
met ''het zich overgeven aan ontucht",
hetgeen zowel in feite als naar recht
verschillend is, mitsdien uit de daarop
gestoelde consideransen niet wettig
vermogen af te leiden dat het vermelde
artikel 3 "meer dan nodig de vrijheid
van prive-leven beperkt dan vereist is
om de wettelijke doelstellingen van het
reglement te realiseren";
Dat de rechters door hun redengeving zich niet tot het toezicht op de
overeenstemming met de wet van de
artikelen 2 en 3 van de vermelde gemeenteverordening beperken, maar de
gepastheid en de doelmatigheid ervan beoordelen, mitsdien en de beslissing dat de artikelen 2 en 3 niet toepasselijk zijn niet naar recht
verantwoorden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestredeh 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 Oudenaarde, zitting houdende in hoger beroep.
9 januari 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal.

Nr. 23
2e
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Nr. 23

KAMER-

10 januari 1996

BEWIJS -

STRAFZAKEN BEWIJSLAST,
BEOORDELINGSVRIJHEID- BEKLAAGDE DIE
ZICH OP EEN RECHTVAARDIGINGSGROND BEROEPT- ANTWOORD.

De regels inzake de bewijslast in strafzaken worden niet miskend door de rechter die, op grond van de feitelijke gege-

vens die hij vaststelt, in zijn antwoord op
de conclusie waarin de beklaagde zich op
een rechtvaardigingsgrond beroept, impliciet te kennen geeft dat die beweringen alle geloofwaardigheid missen (1).
(PROVEZ T. EL GAOUR E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.0990.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 juni 1995 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafVordering:
Overwegende dat, wanneer een beklaagde een rechtvaardigingsgrond
aanvoert en zijn bewering niet alle geloofwaardigheid mist, het aan de vervolgende partij of, in voorkomend geval, aan de burgerlijke partij staat de
onjuistheid van die bewering te bewijzen;
Overwegende dat eiser in zijn conclusie, op grond van verschillende feitelijke gegevens, aanvoerde in staat
van wettige verdediging te hebben gehandeld;
Dat de appelrechters op de conclusie hebben geantwoord, in feite, dat de
aangevoerde rechtvaardigingsgrond
alle geloofwaardigheid mist; dat zij aldus hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden zonder het algemeen
beginsel van het recht van verdediging te miskennen of artikel 6 van het
Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden te schenden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

(1) Cass., 10 okt. 1990, A.R. nr. 8396 (A. C.,
1990-91, nr. 73).
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10 januari 1996- 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter- Verslaggever : de h. Echement- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
P. Mayence, Charleroi.

Nr. 24
2e KAMER- 10 januari 1996

1° HOF VAN ASSISEN- SAMENSTELLING
VAN DE JURY EN VAN HET HOF- ONDERVRAGING VAN DE BESCHULDIGDE DOOR DE AANGEWEZEN VOORZITTER- VERVANGING VAN
DE VOORZITTER- UITWERKINGEN.

2° HOF VAN ASSISEN- SAMENSTELLING
VAN DE JURY EN VAN HET HOF- VERVANGING
VAN DE VOORZITTER- VASTSTELLING.

1o De magistraat die de beschuldigde

krachtens art. 293 Sv. heeft ondervraagd,
hoeft niet noodzakelijk deel uit te rnaken van het hof van assisen waarvoor de
beschuldigde achteraf verschijnt (1).
2° Wanneer uit een bij het dossier van de
rechtspleging voor het hof van assisen gevoegde beschikking van de eerste voorzitter van het hof van beroep blijkt dat een
raadsheer van het hof van beroep is aangewezen tot voorzitter van een hof van assisen ter vervanging van de v66r hem tot
voorzitter aangewezen en wettelijk verhinderde raadsheer, hoeft het procesverbaal van de de batten geen melding te
maken van die vervanging (2). (Art. 120
Ger.W.)
(VANGEEL)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.1334.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 november 1995 gewezen door het Hof van As sis en van
(1) Cass., 25 aug. 1943 (A. C., 1941-44, 184).
(2) Novelles, Procedure penale, t. II/1, blz. 102,
nr. 28.

Nr. 24

het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad;
Gelet op de middelen, ...
Over het eerste middel :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het hof vermag acht te slaan,
blijkt dat de eerste voorzitter van het
Hofvan Beroep te Brussel, bij beschikking van 3 juli 1995, de dag van de
opening van de 16e zitting van het Hof
van Assisen van het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad voor
het jaar 1995 heeft vastgesteld op
maandag 6 november 1995 om 9 uur,
de opening van de debatten in de zaak
van eiser heeft vastgesteld op dezelfde
dag en hetzelfde uur en raadsheer de
le Court, die eiser heeft ondervraagd
op 10 oktober 1995, heeft aangewezen tot voorzitter;
Overwegende dat de eerste voorzitter van het hof van beroep, na te hebben vastgesteld dat raadsheer de le
Court wettelijk verhinderd was om als
voorzitter op te treden, bij beschikking van 23 oktober 1995, raadsheer
Gerard hiertoe heeft aangewezen;
Overwegende dat artikel 293 van
het Wetboek van Strafvordering bepaalt dat ten laatste tien dagen nadat de stukken ter gri:ffie zijn ingeleverd en de beschuldigde in het huis
van bewaring is aangekomen, hij
wordt ondervraagd door de voorzitter van het hof van assisen; dat zulks
de taak is van de voorzitter die op dat
ogenblik in functie is; dat deze tekst
noch enige andere wetsbepaling vereist dat de magistraat die de beschuldigde heeft ondervraagd, deel uitmaakt van het hof van assisen
waarvoor de beschuldigde vervolgens
terechtstaat;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat uit de beschikking van 23 oktober 1995 blijkt dat
raadsheer Gerard werd aangewezen
als voorzitter van het hof van assisen ter vervanging van raadsheer de
le Court, die wettelijk verhinderd was;

Nr. 25
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Overwegende dat artikel 120 van
het Gerechtelijk Wetboek noch enige
andere wetsbepaling voorschrijft dat in
het proces-verbaal van de debatten gewag gemaakt wordt van de aanwijzing als voorzitter van het hofvan assisen;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiEile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

2° Nieuw en derhalve niet ontvankelijk is

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

(WARGNIES, MEIJS)

10 januari 1996- 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Echement- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. P. Vanderveeren, Brussel.

Nr. 25
2e KAMER- 10 januari 1996

1° HOF VAN ASSISEN-

BEHANDELING
TER ZITTING EN TUSSENARRESTEN, VERKLARING VAN DE JURY- VRAAG AAN DE JURYONDUIDELIJK ANTWOORD- HERHALING.

2o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- NIEUW MIDDEL- HOF VAN ASSISEN- MIDDEL DAT KRITIEK OEFENT OP DE SAMENSTELLING VAN DE JURY

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- VORDERING VAN HET OPENBAAR MINISTERIE - KRITIEK.

1o Geen enkele wets bepaling verbiedt de

voorzitter van het hof van assisen, die het
antwoord van de jury op een vraag niet
goed begrepen heeft, dit te doen herhalen (1). (Art. 348 Sv.)
(1) Zie Cass., 19 juni 1991, A.R. nr. 9122 (A. C.,
1990-91, nr. 543).

het cassatiemiddel, dat de samenstelling van de assisenjury bekritiseert, terwij{ eiser de gelegenheid heeft gehad gezworenen te wraken en niet blijkt dat hij
die samenstelling voor het hof van assisen heeft bekritiseerd.
3° De beschuldigde kan niet aanvoeren

dat zijn recht van verdediging is geschonden door de door het O.M. voor het hof
van assisen verdedigde stelling, als hij de
gelegenheid heeft gehad om die stelling
tijdens de debatten te betwisten. (Art. 335
Sv.)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.1335.F)

RET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 17 februari 1995 gewezen door het Hof van Beroep te
Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, en op 31 oktober 1995 gewezen door het Hof van Assisen van de
provincie Waals-Brabant;
I. Wat betreft de voorziening van
Jacques Meijs tegen het arrest van 17
februari 1995 tot verwijzing naar het
hof van assisen :
Overwegende dat het Hof, op het
binnen vijftien dagen na de uitspraak
van het veroordelend arrest ingestelde
cassatieberoep, niet nagaat of de wetten inzake de bevoegdheid van de kamer van inbeschuldigingstelling en
van het hof van assisen zijn geschonden en evenmin of de nietigheden
voorhanden zijn, die worden opgesomd in artikel 299 van het Wetboek
van Strafvordering ofvoortvloeien uit
de niet-inachtneming van de wetten
tot invoering van een debat op tegenspraak voor de kamer van inbeschuldigingstelling en tot regeling van het
taalgebruik aldaar;
Overwegende voor het overige dat
de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen
in acht zijn genomen en de beslissing
overeenkomstig de wet is gewezen;
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II. Wat betreft de voorzieningen van
de eisers tegen het veroordelend arrest van 31 oktober 1995 :
A. Wat de voorziening van de eiser
Jacques Meijs betreft:
Over het enige middel :
Overwegende dat uit de enkele omstandigheid dat de voorzitter van het
hof van assisen ''het antwoord op de
derde vraag niet duidelijk gehoord
heeft" en dat hij daarom "de hoofdman van de jury gevraagd heeft het
antwoord op die derde vraag te herhalen", aan welk verzoek de hoofdman terstond gevolg gegeven heeft
door die vraag ontkennend te beantwoorden, niet kan worden afgeleid dat
de gezworenen op die vraag een onregelmatig, onvolledig, dubbelzinnig of
tegenstrijdig antwoord hebben gegeven;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in
de kosten van zijn voorziening.
10 januari 1996 - 1" kamer- Voorzit·
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Bedoret, Nijvel.

Nr. 26

2° ARBITRAGEHOF

PREJUDICIELE
VRAAG - BURGERLIJKE ZAKEN - FEITENRECHTER - WEIGERING EEN PRE.nJDICIELE
VRAAG TE STELLEN - BESLISSING WAARTEGEN KRITIEK IS GERICHT- CASSATIEMIDDEL
- BESLISSING ALS GEVOLG VAN DIE WEIGERING- BESLISSING WAARTEGEN GEEN KRITIEK IS GERICHT - GEVOLG.

1o en 2° Niet ontvankelijk in burgerlijke zaken is het middel dat alleen opkomt tegen de beslissing, waarbij de feitenrechter
weigert een prejudiciele vraag te stellen
aan het Arbitragehof, maar dat niet is gericht tegen de beslissing van die rechter, die het gevolg is van die weigering (1).
(Art. 29, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(COMPAGNIE DE RESTRUCTURATION INDUSTRIELLE ET IMMOBILIERE - VENNOOTSCHAP
NAAR FRANS RECHT T. BOZIC E.A.)

(A.R. nr. C.95.0124.F)

12 januari 1996 - 1" kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Simont, voor de verweerders.

Nr. 27
1e KAMER- 12 januari 1996

1 o SCHULDVERGELIJKING Nr. 26

SAMENLOOP VAN SCHULDEISERS - WEDERZIJDSE
SCHULDVORDERINGEN- NAUWE SAMENHANG
- FEITELIJKE BEOORDELING DOOR DE RECHTER- TOETSING VAN HET HOF.

1" KAMER -12januari 1996

2° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
1o CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLLJKE
ZAKEN - ALLERLEI - FEITENRECHTER ARBITRAGEHOF- WEIGERING EEN PRE.nJDICIELE VRAAG TE STELLEN - BESLISSING
WAARTEGEN KRITIEK IS GERICHT- BESLISSING ALS GEVOLG VAN DIE WEIGERING- BE·
SLISSING WAARTEGEN GEEN KRI'riEK IS GERICHT- GEVOLG.

- ALGEMEEN - SCHULDVERGELIJKING SAMENLOOP VAN SCHULDEISERS- WEDER-

Noot arrest nr. 26:
(1) Zie Cass., 17 feb. 1992, A.R. nr. M.800.N, en
16 maart 1992, A.R. nr. M.805.N (A. C., 199192, nrs. 320 en 376).
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(MR. DEMEULDRE Q.Q. T. BOUX Q.Q.)

ZIJDSE SCHULDVORDERINGEN- NAUWE SAMENHANG- FEITEL1JKE BEOORDELING DOOR
DE RECHTER- TOETSING VAN HET HOF.

ARREST

(vertaling)

(A.R nr. C.95.0156.F)

3o SCHULDVERGELIJKING-

ONBEHEERDE NALATENSCHAP - WEDERZIJDSE
SCHULDVORDERINGEN- NAUWE SAMENHANG
- FEITELIJKE BEOORDELING DOOR DE RECHTER- TOETSING VAN HET HOF- BEGRIP.

1o

en 2° Het Hof onderzoekt of de
toepassingssfeer van de schuldvergelijking is in acht genomen; de beoordeling
van de nauwe samenhang op grand
waarvan schuldvergelijking tussen de wederzijdse schulden is toegestaan, ongeacht de samenloop van de schuldeisers, is
echter een tot de rechter behorende feitelijke beoordeling (1). [Art. 1298 BW.; art.
147, tweede lid, Gw_ (1994).]

3° Op basis van een feitelijke beoordeling

van de gegevens van de zaak heeft de
rechter naar recht kunnen beslissen dat
er, in het geval van een onbeheerde nalatenschap, nauwe samenhang bestaat op
grand waarvan schuldvergelijking is toegestaan tussen de schuld en de schuldvordering van de beheerder van de medeeigendom van een flatgebouw, q.q., als die
rechter oordeelt, enerzijds, dat die beheerder schuldenaar is van het bedrag
van de huren betreffende de appartementen waarvan de overledene in het flatgebouw eigenares was, welke huren hij, na
het overlijden, in ontvangst had genamen tot betaling van de door die eigenares, bij haar overlijden, verschuldigde lasten van medeeigendom, maar tevens
schuldeiser is van het volledig bedrag van
die onbetaalde lasten, en, anderzijds, dat
de wederzijdse schulden van partijen verband hielden met de niet-betaling door de
overledene van vorenbedoelde lasten (2).
[Art. 1298 B.W.; art. 147, tweede lid, Gw.
(1994).]
(1) Zie Cass., 2 sept. 1982,A.R. nr. 6612 (A. C.,
1982-83, nr. 2); 28 feb. 1985,AR. nr. 7188 (ibid.,
1984-85, nr. 390); 25 mei 1989, A.R. nr. 8364
(ib,id., 1988-89, nr. 547); P. VAN 0MMESLAGHE, Examen de jurisprudence concernant les obligations (1974 tot 1982), R.C.J.B., 1988, blz. 134, nr.
223; C. LEFEBVE, La faillite, in Traite pratique de
droit commercial, verschenen onder leiding van
C. Jassogne, 2, Brussel, 1992, nrs. 373 tot 379,
inz. 378, in fine blz. 360.
(2) Zie noot 1.

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 3 november 1994 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Over het eerste middel.: schending van de
artikelen 808, 809, 811, 813, 1289, 1291,
1298 van het Burgerlijk Wetboek en 1228
van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest vaststelt : 1. dat de eigenares van vier appartementen in het f!atgebouw "Residentie Greenwood", Germaine
Duprez op de dag van haar overlijden, de
3de juni 1983, aan de medeeigendom een
geldsom van 1.263.023 frank als achterstallige lasten was verschuldigd, 2. dat in
het reglement van medeeigendom een artikel 38 voorkwam waarvan het eerste lid
bepaalde, dat "indien het appartement van
de gebrekige (eigenaar) in huur wordt gegeven, de beheerder opdracht heeft het bedrag van de huur rechtstreeks bij de huurder te ontvangen, ten belope van de aan de
gemeenschap verschuldigde geldsommen"
en, 3. dat overeenkomstig dat artikel "de
medeeigendom 236.329 frank heeft ontvangen ter gedeeltelijke aanzuivering van
de achterstallige lasten die Germaine Duprez, v66r haar overlijden, was verschuldigd", en beslist dat "de medeeigendom
Greenwood, na het overlijden van Germaine Duprez, ten onrechte toepassing
heeft gemaakt van de in artikel 38 van het
reglement van medeeigendom bepaalde opdracht" en dat de eerste rechter derhalve
terecht de door eiseres q.q. tegen verweerder q.q. ingestelde rechtsvordering tot terugbetaling van het bedrag van 236.329
frank, gegrond had verklaard, waarna het
arrest voor recht zegt dat verweerder q.q.
"ten aanzien van de curatele van de onbeheerde nalatenschap van wijlen Germaine
Duprez, wegens achterstallige lasten, een
schuldvordering heeft van 1.499.767 frank,
vermeerderd met gerechtelijke interest" en
'beveelt dat schuldvergelijking plaats zal
hebben tussen de wederzijdse schuldvorderingen van de partijen, ten belope van
het kleinste bedrag"; dat volgens het arrest schuldvergelijking is verantwoord op
grond "dat vaststaat dat op de dag van het
overlijden van Germaine Duprez de overledene aan de medeeigendom achterstallige lasten was verschuldigd, terwijl de medeeigendom aan Germaine Duprez niets
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was verschuldigd; dat de schuld van de medeeigendom ten aanzien van de curatele
van de onbeheerde nalatenschap van Germaine Duprez, immers, is ontstaan na de
opening van de nalatenschap, doordat de
medeeigendom de huur van de overledene
rechtstreeks in ontvangst heeft genomen;
dat zo al, krachtens artikel 1298 van het
Burgerlijk Wetboek, schuldvergelijking niet
ten nadele van de verkregen rechten van
derden kan plaatshebben, schuldvergelijking echter en ongeacht samenloop mogelijk blijft, wanneer nauwe samenhang bestaat tussen de wederzijdse
schulden waarvan schuldvergelijking wordt
gevorderd; dat zulks te dezen het geval is,
nu de wederzijdse schulden van de partijen verband hielden met de niet-betaling
door Germaine Duprez van de op de medeeigendom rustende lasten betreffende de
appartementen waarvan zij eigenares was
in het flatgebouw Greenwood",

terwijl de aangifte van een onbeheerde
nalatenschap, overeenkomstig artikel 1228
van het Gerechtelijk Wetboek, tussen de gewone schuldeisers van de overledene aanleiding geeft tot samenloop, die in de weg
staat aan schuldvergelijking, met name aan
de gerechtelijke schuldvergelijking tussen een schuld van de overledene en een
schuld jegens de curatele, tenzij tussen die
schulden samenhang bestaat; uit de vaststellingen van het arrest volgt dat de schuld
van wijlen Germaine Duprez jegens de medeeigendom Greenwood bestaat uit gemeenschappelijke lasten die tot op de dag
van haar overlijden onbetaald zijn gebleven, terwijl de schuld van de medeeigendom jegens de curatele bestaat uit huurgelden die na het overlijden rechtstreeks bij
de huurders van de overledene zijn ontvangen, ingevolge de opdracht waarvan de
medei:\igendom, volgens het arrest, ten onrechte toepassing heeft gemaakt; het arrest, aan de hand van die vaststellingen
niet naar recht beslist dat "de wederzijdse
schulden van de partijen verband (houden) met de niet-betaling door Germaine
Duprez van de op de medeeigendom rustende lasten betreffende de appartementen waarvan zij eigenares was in het flatgebouw Greenwood"; die overweging,
immers, niet ter zake dienend is wat betreft de schuld jegens de curatele die, hoe
dan ook, een schuld is die niets heeft te rnaken met de niet-uitvoering door de overledene van haar verbintenissen ten aanzien van de medeeigendom; het arrest,
bijgevolg, niet naar recht beslist dat tussen de wederzijdse schulden van de partijen "nauwe samenhang" bestaat en, der-
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halve de bevolen schuldvergelijking niet
naar recht verantwoordt :

Overwegende dat uit de in het middel overgenomen overwegingen van
het arrest blijkt dat eiseres, als curator in de onbeheerde nalatenschap van
Germaine Duprez, schuldeiseres is
voor het bedrag van de huren die de
door verweerder beheerde medeeigendom van het flatgebouw Greenwood
heeft ontvangen tot betaling van de
door de overledene verschuldigde lasten, maar aan de beheerder q.q. het
volledig bedrag van de door de overledene onbetaalde lasten is verschuldigd;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat nauwe samenhang bestaat
tussen de wederzijdse schulden van de
partijen, nu deze "verband hielden met
de niet-betaling door Germaine Duprez van de op de medeeigendom rustende lasten betreffende de appartementen waarvan zij eigenares was in
het flatgebouw Greenwood";
Dat het arrest aldus, op basis van
een feitelijke beoordeling van. de gegevens van de zaak, naar recht heeft
kunnen beslissen dat er tussen de
schuld en de schuldvordering van verweerder nauwe samenhang bestaat op
grond waarvan schuldvergelijking tussen de beide schulden is toegestaan;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het het bedrag van de schuldvordering van verweerder q.q. vaststelt op 1.499.767
frank en het over de kosten uitspraak
doet; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Bergen.
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12 januari 1996 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - ~r
slaggever : mevr. Charlier- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Gerard en De Bruyn.
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INKOMSTENBELASTINGEN- VOORZIENING VOOR HET HOF VAN BEROEP BEVOEGDHEID VAN HET HOF VAN BEROEP.

Het hof van beroep kan een aanslag niet
vernietigen op grand van een ambtshalve
aangevoerde grief die de belastingplichtige zelf niet meer kan aanvoeren omdat de bij art. 282 W.l.B. (1964) bepaalde
termijn verstreken is (1). [Artt. 278,
tweede lid, 279, tweede lid, en 282 W.I.B.
(1964); artt. 377, tweede lid, 378, tweede
lid, en 381 W.I.B. (1992).]
(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)
T. LAUKES)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.95.0028.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 januari 1995 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de op de
litigieuze aanslagjaren toepasselijke artikelen 272, 273, 276, 278, 279, 281 en 282
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, en van de beginselen van de regeling der respectieve bevoegdheden van het
bestuur en van de hoven en rechtbanken,
alsook van de bewijskracht van de stukken van de administratieve dossiers, inzonderheid de bezwaarschriften en de bestreden beslissingen van de directeur
(schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek),
(1) Zie concl. O.M. (Bull. en Pas., 1996, I, nr.
28).
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doordat bij het hofvan beroep voor elk litigieus aanslagjaar een geschil aanhangig gemaakt was omtrent het feit dat verweerder een verlies van een vennootschap,
waarvan hij bestuurder was, voor zijn rekening genom en had; dat het hof vaststelt "dat (eiser) opwerpt dat de bezwaren betreffende de naleving van artikel (251
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen) door (verweerder) te laat zijn geformuleerd, hetgeen, wat hem betreft, juist
is"· dat het vervolgens, na die kwestie
am'btshalve zelf te hebben onderzocht, niettemin nagaat ofvoomoemd artikel251 wel
degelijk is nageleefd en de litigieuze aanslagen vernietigt wegens schending van artikel 251; dat het hofvan beroep zijn beslissing verantwoordt met de woorden uit
een cassatiearrest van 18 januari 1990
waarin staat dat ~'artikel278, tweede lid,
(van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1964) aileen betrekking heeft op de
voorwaarden die de eiser moet vervuUen
om nieuwe bezwaren aan het hof van beroep te kunnen voorleggen, (en) dat die bepaling bijgevolg geen betrekking heeft op de
bevoegdheid van het hof van beroep om
ambtshalve middelen op te werpen; dat het
hofvan beroep, dat in eerste en laatste aanleg het beroep van de belastingplichtige
moet behandelen, wegens het karakter van
openbare orde van de belastingen, zelf, binnen de perken van het aanhangig gemaakte geschil, in feite en in rechte uitspraak moet doen; dat het niet gebonden is
door de beoordelingen in de conclusies van
de partijen of in de beslissing van de directeur; dat het ambtshalve middelen mag
opwerpen en eigen redenen mag aanvoeren, hetzij om te verantwoorden dat de
juiste hefting is vastgesteld, hetzij, integendeel, om de bestreden beslissing te vernietigen; dat het arrest bijgevolg geen enkele wettelijke bepaling schendt door, zelfs
ambtshalve, vast te stellen dat uit geen enkel procedurestuk blijkt dat de belastingambtenaar artikel 251 van het Wetboek
van de lnkomstenbelastingen (1964), dat
van openbare orde is, heeft nageleefd en
door dienaangaande de heropening van de
debatten te bevelen",
terwijl het hofvan beroep weliswaar wegens het karakter van openbare orde van
de belastingen, ambtshalve middelen kan
opwerpen, onder meer om de bestreden beslissing van de directeur teniet te doen,
maar het bij die gelegenheid de perken van
het aanhangig gemaakte geschil niet mag
overschrijden door een geschil te onderzoeken dat niet is opgeworpen in het overeenkomstig de artikelen 272 en 273 van het
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Wethoek van de Inkomstenhelastingen
(1964) aan de directeur der helastingen
voorgelegde hezwaarschrift, en waarover
laatstgenoemde of de door hem gemachtigde amhtenaar niet amhtshalve uitspraak
gedaan heeft in zijn met toepassing van artikel276 van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen gewezen heslissing, en dat
evenmin door de helastingplichtige is voorgelegd voor het hof van heroep overeenkomstig.de artikelen 278, tweede lid, 279,
tweede hd, en 282 van het Wethoek van de
Inkomstenhelastingen (1964); uit de artikelen 272, 273, 276, 278, 279 van het Wethoek van de ~nkomstenhelastingen (1964),
de laatste drie hepalingen aangevuld hij de
wet van 16 maart 1976, en de artikelen 281
en 282 van voornoemd wethoek alsook uit
de heginselen van de regeling van de respectieve hevoegdheden van het hestuur en
van de hoven en rechthanken immers moet
word~n afgeleid dat het hof van heroep, dat
kenms neemt van de voorziening van de helastingplichtige tegen de heslissing van de
directeur der helastingen, niet zonder zijn
hevoegdheden te overschrijden, kennis kan
nemen, hehoudens het te dezen niet aangevoerde verval van het recht tot aanslag
ofrechterlijk gewijsde, van een hezwaar dat
niet aan de directeur was voorgelegd v66r
diens heslissing ofwaarover deze geen uitspraak heeft gedaan, zelfs wanneer hij het
amhtshalve had moeten onderzoeken, of dat
door de helastingplichtige niet overeenkomstig artikel 279, tweede lid, van het
wethoek van de Inkomstenhelastingen voor
het hofvan heroep werd aangevoerd, met
dien verstande dat de helastingplichtige, in
dat laatste geval, krachtens artikel278 van
het wethoek enkel de schending van de wet
of van enige op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven procedurevorm kan aanvoeren; te dezen, uit de stukken van de rechtspleging waarop het Hof vermag acht te
slaan - meer hepaald uit het arrest zelf
alsook uit de stukken N/13 (hezwaarschrift)
en N/25 (heslissing van de directeur) van
het administratief dossier nr. 3206 RA, en
de stukken N/12 (hezwaarschrift) en N/19
(heslissing van de directeur) van het administratief dossier nr. 3284 RA- hlijkt 1°
dat verweerder omtrent de tegen hem gevolgde aanslagprocedure geen enkel geschil heeft opgeworpen in zijn hezwaarschrift, 2° dat de directeur in geen van de
heide hestreden heslissingen amhtshalve
over die kwestie uitspraak doet, en 3° dat
verweerder zijn hezwaren in verhand met
de naleving van artikel 251 van het Wethoek van de Inkoinstenhelastingen (1964)
dat de aanslagprocedure voor de wijzi-
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ging van de aangegeven inkomsten regelt, te laat aan het hof van heroep heeft
voorgelegd, zodat de schending van voornoemd artikel251, verre van een gewoon
middel of argument te zijn, dat het hof van
heroep amhtshalve en zonder de perken
van het aanhangig gemaakte geschil te huiten te gaan zou kunnen opwerpen, integendeel juist een nieuw geschil of een
nieuw hezwaar is waarvan het hof van heroep niet wettig kennis kon nemen zonder de hewijskracht van de hezwaarschriften en de hestreden heslissingen van de
directeur te miskennen (schending van de
artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek) en zonder de artikelen
272, 273, 276, 278, 279, 281 en 282 van het
Wethoek van de Inkomstenhelastingen
(1964) te schenden, die de aanhangigmaking van de zaak hij het hof van heroep regelen; het hof van heroep, nu het zich niet
ertoe heperkt amhtshalve een gewoon middel op te werpen, maar een hetwisting onderzoekt die de perken van het hij het hof
aanhangig gemaakte geschil te huiten gaat,
op ondoordachte wijze verwijst naar het arrest van het Hofvan 18 januari 1990 waarhij een arrest werd hevestigd van het hof
van heroep, dat amhtshalve een middel hetre:ffende de schending van artikel 251 van
het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964) opgeworpen had in een zaak
waarin de directeur hij de hestreden heslissing uitspraak gedaan had over de
aanslagprocedure; uit het voorgaande volgt
dat het hofvan heroep, door amhtshalve de
schending van artikel 251 van het Wethoek van de Inkomstenhelastingen (1964)
te onderzoeken en de aanslagen op die
grondslag te vernietigen, te dezen amhtshalve een werkelijkhezwaar heeft onderzocht dat verweerder zelf niet meer kon
aanvoeren omdat de termijnen verstreken waren, zodat het hof de in het middel opgegeven wetshepalingen en heginselen heeft geschonden :

Overwegende dat uit de artikelen
273, 276, 278, 279, 281 en 282 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) en uit de beginselen van de
regeling der respectieve bevoegdheden van het bestuur en van de hoven
en rechtbanken volgt dat het hof van
beroep, dat kennis neemt van de voorziening van de belastingplichtige tegen de beslissing van de directeur der
belastingen, geen kennis kan nemen,
behoudens verval van het recht tot
aanslag of rechterlijk gewijsde, van
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een kwestie die bij het bezwaarschrift
niet aan de directeur was voorgelegd
of waarover deze geen uitspraak had
gedaan, zelfs wanneer hij ze ambtshalve had moeten onderzoeken, of die
door de belastingplichtige niet overeenkomstig artikel 279, tweede lid,
van voornoemd wetboek, voor het hof
van beroep werd aangevoerd;
Overwegende dat het arrest, na het
bezwaar waarin verweerder de scherrding van artikel251 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964)
had aangevoerd wegens laattijdigheid te hebben verworpen, die kwestie ambtshalve opwerpt en de litigieuze aanslagen vernietigt;
Dat het hofvan beroep, door ambtshalve bezwaren op te werpen die de
belastingplichtige zelf niet meer kon
aanvoeren omdat de termijnen verstreken waren, en de aanslag op die
grand te vernietigen, artikel278 van
het wetboek schendt;
Dat, in zoverre, het middel gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de
feitenrechter; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Bergen.
12 januari 1996 - 1e kamer - Voorzit-.
ter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter- verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal.
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TIONALE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE AARD.

2° WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING- LANGDURIGE WERKLOOSHEID- PROCEDURE - VERWITTIGING TOT SCHORSINGADMINISTRATIEF BEROEP- NATIONALE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE - BESLISSING AARD MOTIVERINGSVERWERPING VERPLICHTING.

3° WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING- LANGDURIGE WERKLOOSHEID- PROCEDURE - YERWITTIGING TOT SCHORSINGADMINISTRATIEF BEROEP- BESLISSING- NATIONALE ADMINISTRATIEVE COMMISSIE- BESLISSING DIRECTEUR WERKLOOSHEIDSBUREAU AARD MOTIVERINGSVERPLICHTING.

4 ° WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING- LANGDURIGE WERKLOOSHEID- PROCEDURE - ADMINISTRATIEF BEROEP- BESLISSING NATIONALE ADMINISTRATIEVE
COMMISSIE BESLISSING DIRECTEUR
ONAFHANKEWERKLOOSHEIDSBUREAU LIJKE BESLISSINGEN- BESLISSING DIRECTEUR- GEBREKAAN MOTIVERING- GEVOLG
T.A.V BESLISSING COMMISSIE.

5° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN SCHRIFTEN- BEWIJSKRACHT.

GE-

6° RECHTBANKEN- BURGERLIJKE

ZAKEN- SOCIALE ZAKEN (BIJZONDERE REGELS)
- GESCHIL INZAKE RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN BEVOEGDHEID ARBEIDSRECHTBANK WETTIGHEIDSCONTROLE - GEVOLG.

1o De nationale administratieve commis-

sie, die kennis neemt van de administratieve beroepen bedoeld in art. 82, § 2
Werkloosheidsbesluit 1991, is geen administratief rechtscollege maar een bestuurlijke overheid die bepaalde individuele, al dan niet bindende beslissingen
kan nemen. (Artt. 1, 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshandeling 29 juli 1991 ; art.
82, § 2, Werkloosheidsbesluit 1991.)
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1° WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING - LANGDURIGE WERKLOOSHEID PROCEDURE
VERWITTIGING
TOT
SCHORSING -ADMINISTRATIEF BEROEP- NA-

2° De beslissing genomen door de nationale administratieve commissie die een
administratief beroep van een werkloze
verwerpt, is blijkens de artt. 82 en 83 van
het Werkloosheidsbesluit 1991, niet bindend voor de directeur en valt mitsdien
niet in het toepassingsgebied van de Wet
Motivering Bestuurshandeling van

50

HOF VAN CASSATIE

29 juli 1991. (Artt. 1, 2 en 3 Wet Motivering Bestuurshandeling 29 juli 1991;
artt. 82 en 83 Werkloosheidsbesluit
1991.)
3° De beslissing tot schorsing van de directeur van het werkloosheidsbureau overeenkomstig art. 83 Werkloosheidsbesluit
1991, is een bestuurshandeling die
dient gemotiveerd te worden. (Artt. 1 en
2 Wet Motivering Bestuurshandeling 29
juli 1991; art. 83 Werkloosheidsbesluit 1991.)
4° Uit de bij de artt. 82, § 2, en 83
Werkloosheidsbesluit 1991 bepaalde procedure inzake langdurige werkloosheid
blijkt dat de beslissingen van de nationale administratieve commissie en van de
directeur van het werkloosheidsbureau afzonderlijke beslissingen zijn; de nietigheid van de beslissing van de directeur
.heeft niet de ongeldigheid of het nietvoorhanden zijn van de beslissing van de
nationale administratieve commissie tot
gevolg, oak al verwijst de schorsingsbeslissing naar de beslissing mzake het
administratief beroep. (Artt. 1, 2 en 3 Wet
Motivering Bestuurshandeling 29 juli
1991 ; artt. 82, § 2, en 83 Werkloosheidsbesluit 1991.)

5o De bewijskracht van een akte wordt niet
miskend door de rechter die van die akte
een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is (1).
(Art. 1319, 1320 en 1322 B.W.)
6° De rechter dient bij de beoordeling van
de "geschillen" betreffende het recht op
werkloosheidsuitkeringen, onder eerbiediging van de rechten van de verdediging, op de regelmatig aan zijn beoordeling voorgedragen feiten, zonder het
voorwerp noch de oorzaak van de vordering te wijzigen, de rechtsregels toe te passen op grand waarvan hij op de vordering zal ingaan of ze zal afwijzen (2).
(Art. 7 § 11, Besluitwet van 28 dec. 1944
bettre':ffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders; art. 580, 2°,
Ger.W.)
(1) Cass., 13 mei 1988, A.R. nr. 5690 (A. C.,
1987-88, nr. 571), met concl. proc.-gen. Krings.
(2) Zie : Cass : 18 juni 1984, A.R. nr. 4365
(A. C., 1983-84, nr. 596) met concl. adv.-gen. Le-

naerts.
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(RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
T. BOSERET)
ARREST

(A.R. nr. 8.94.0163.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 september 1994 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als
volgt : schending van de artikelen 1, 2 en
3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende
de uitdrukkelijke motivering van de
bestuurshandelingen, 580 van het Gerechtelijk Wetboek, 7, § 11, van de Besluitwet
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders zoals gewijzigd bij wet van 10 oktober 1967,
6 82 en 83 van het K.B. van 25 novemb~r 1991 houdende de werkloosheidsreglementering zoals van kracht v66r (en
voor zoveel als nodig zoals na) de eerste wijziging bij K.B. van 22 juni 1992, van artikel14 van de wetten op de Raad van State
door het K.B. van 12 januari 1973 gecoordineerd, en voor zoveel als nodig van artikel143 van het koninklijk besluit van 20
december 1963 zoals gewijzigd bij K.B. van
12 juli 1989,
doordat het bestreden arrest de beslissing van de nationale administratieve commissie van 26.2.1992 inzake het administratief beroep van verweerster tegen de
verwittiging van het langdurig karakter
van haar werkloosheid mede met de beslissing van de directeur van het
Werkloosheidsbureau van 16.7.1993 vernietigt en verweerster terugplaatst in de
rechtstoestand van een werkloze die een
verwittiging heeft gekregen waartegen administratief beroep werd aangetekend,
waarop nog geen uitspraak werd gedaan en
deze beslissing o.m. op volgende overwegingen laat steunen : ."2_. Geb~ek aan ~o
tivering van de adm1mstraheve besl~~
sing. Partijen blijken het erover eens te ZIJn
dat de wet van 29.7.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen toepasselijk is op de bestreden beslissing; (eiser) houdt voor dat deze
voldoende in rechte en in feite gemotiveerd is. (Eiser) betwist de toepasselijkheid ervan op de beslissingen van deNationale Administratieve Commissie, nu deze
beslissing geen rechtsgevolgen ressorteert. (Verweerster) werpt hiertegen terecht op dat, nu zij zich na die verwittiging tot de Nationale Administratieve
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Commissie wendde, de beslissing van deze
commissie, een eerste en integrerend deel
uitmaakt van de schorsingsbeslissing zelf;
deze schorsingsbeslissing verwijst bovendien naar de motieven van deze beslissing. De beoordeling van de motivering van
deze beslissing is derhalve relevant en dient
te geschieden volgens dezelfde principes op
grond waarvan de schorsing dient beoordeeld te worden. Artikel 3 van de wet van
29.7.1991 betre:ffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen bepaalt : 'De opgelegde motivering moet in de
akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten
grondslag liggen. Zij moet afdoende zijn'. De
motivering moet in de beslissing zelf opgenomen worden. (... ). De beslissing van de
Nationale Administratieve Commissie vermeldt op feitelijk gebied enkel 'uit de feiten'. Het betreft een formulier, zodat niet
voorgehouden kan worden dat de feitelijke overwegingen eigen aan het dossier
van (verweerster) hierin vermeld staan. Er
is dus geen enkele feitelijke motivering
welk verweersters argument inzake uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen weerlegt. (Verweerster) kan in de beslissing niet nagaan of inspanningen van
haar en welke, wel of niet in aanmerking
genomen werden en waarom niet. Uit de
conclusies van (eiser) blijkt dat hij meent
dat (verweerster) het bewijs niet levert van
uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen omdat zij : - tijdens de vrijstellingen van stempelcontrole geen vrijstelling
van de toepassing van artikel143 van het
koninklijk besluit van 20.12.1963 genoot en
zij inspanningen diende te leveren om een
betrekking te vinden; - er zich toe beperkte tot het zoeken van een betrekking
in de enge sector van gra:fisch ontwerp, terwijl artikel 23 van het ministerieel besluit van 26.11.1991 reeds na zes maanden werkloosheid de werknemer verplicht
een betrekking te aanvaarden in een ander beroep. Welnu geen van beide argumenten zijn, zelfs niet impliciet vermeld in
de beslissing van de Nationale Administratieve Commissie noch in de schorsingsbeslissing zelf. Er is bijgevolg een gebrek
aan motivering in beide beslissingen, waarbij het hoofdargument van (verweerster) om
haar recht op werkloosheid gegarandeerd
te zien volledig onbeantwoord bleef. In de
wet van 29.7.1991 betre:ffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen werd geen expliciete sanctie
hiervoor voorzien. Aangenomen wordt dat
het niet-naleven van deze motiveringsplicht leidt tot het niet-toepassen of de ver-
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nietiging van de rechtshandeling. (Van Orshoven P. , a.w., p. 490; Lagasse D., La loi du
29 juillet 1991 relative ala motivation formelle des actes administratifs, J.T., 1991
738). 3. De rechtstoestand van (verweerster). (... ). De rechtstoestand van (verweerster) is derhalve deze van een werkloze die een verwittiging heeft gekregen van
het langdurig karakter van haar werkloosheid waartegen zij administratief beroep
heeft aangetekend, waarop nog geen uitspraak werd gedaan terwijl evenmin reeds
een schorsingsbeslissing getro:ffen werd. Of
(verweerster) gerechtigd was op werkloosheidsuitkeringen vanaf 16.7.1992 is afhankelijk van het ganse administratief dossier van betrokkene en kan derhalve niet
beslist worden. (... ) (arrest p. 3-5 sub. 2 en
p. 5, sub. 3, 1. 5),

terwijl, eerste onderdeel, de wet van 29
juli 1991 betre:ffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, die de
openbare orde raakt, in haar artikel 1 het
toepassingsgebied van de wet bepaalt; uit
dit artikel 1 duidelijk blijkt dat enkel de
eenzijdige rechtshandelingen met individuele strekking die beogen rechtsgevolgen te hebben voor een of meer bestuurden en die uitgaan van administratieve
overheden zoals bedoeld in artikel 14 van
de gecoiirdineerde wetten op de Raad van
State, onder het toepassingsgebied van
voormelde wet vallen; de beslissingen van
de administratieve overheden zoals bedoeld in artikel14 van de gecoiirdineerde
wetten op de Raad van State, duidelijk niet
de administratieve beslissingen in betwiste
zaken en dus de beslissingen van administratieve rechtscolleges omvatten; artikel14
van de gecoiirdineerde wetten op de Raad
van State immers beide soort beslissingen onderscheidt; uit de samenlezing van
de artikelen 14 van de gecoiirdineerde wetten op de Raad van State en van artikel 1
van de wet van 29 juli 1991 betre:ffende de
uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen eveneens blijkt dat enkel handelingen die door de Raad van State vernietigbaar zijn we gens overtreding van
hetzij substantiele, hetzij op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, onder het
toepassingsgebied van de uitdrukkelijke
motiveringswet vallen; beslissingen die voor
een ruimere beoordeling door de gewone
rechtbanken vatbaar zijn derhalve uit het
toepassingsgebied van voormelde wet vallen;
en terwijl de nationale administratieve
commissie bij de RVA krachtens artikel 6
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van het KB. van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering
slechts kennis neemt van de administratieve beroepen bedoeld in artikel 82, § 2,
van hetzelfde K.B., d.i. tegen de verwittiging van de directeur m.b.t. de langdurige werkloosheid; deze nationale administratieve commissie derhalve slechts
beslissingen treft in betwiste zaken, die niet
in artikell van de wet van 29 juli 1991 zijn
bedoeld; de door de nationale administratieve commissie genomen beslissingen bovendien geen uitspraak doen over het recht
op werkloosheidsuitkering zelf en evenmin de directeur van het werkloosheidsbureau bij diens beslissing tot schorsing
binden tenzij, zoals artikel83, § 1 van het
K.B. van 25 november 1991 bepaalt, het administratief beroep gegrond werd verklaard; de beslissingen van de nationale administratieve commissie derhalve evenmin
onder de in artikel 1 van de motiveringswet gegeven definitie van "bestuursbehandeling" vall~n; deze beslissingen van
de nationale administratieve commissie
tenslotte ook niet vatbaar zijn voor vernietiging door de Raad van State; de directeur van het werkloosheidsbureau overeenkomstig artikel 83 van het K.B. van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering een beslissing tot schorsing wegens langdurige werkloosheid moet
nemen; tegen deze beslissing beroep openstaat bij de gewone rechtscolleges, nl. bij de
arbeidsrechtbanken, die overeenkomstig artikel 7 van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders en artikel 580 Gerechtelijk Wetboek een volheid van bevoegdheid hebben inzake de geschillen
m.b.t. de werkloosheid; de arbeidsgerechten
op grand van artikel 580 Gerechtelijk Wethoek een ruime bevoegdheid hebben die
zich niet beperkt tot de vernietiging wegens overtreding van hetzij substantHile,
hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending
van macht; de beslissingen van de directeur van het werkloosheidsbureau tot
schorsing van de uitkering derhalve niet
voldoen aan de toepassingsvoorwaarden
van artikel 1 van de uitdrukkelijke
motiveringswet;

en terwijl, uit de in het middel aangegeven overwegingen blijkt dat het bestreden arrest beide beslissingen, zowel die van
de directeur van het werkloosheidsbureau
van 16.7.1992 als die van de nationale administratieve Commissie van 26.2.1992 aan
de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurs-
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handelingen heeft onderworpen; het bestreden arrest deze wet op beide
beslissingen toepasselijk heeft geacht, terwijl geen van beide beslissingen aan de in
artikel 1 van de wet bedoelde toepassingsvoorwaarden voldoet; ·zodat, het bestreden arrest, door beide voormelde beslissingen, die uit hun aard niet aan de
toepassingsvoorwaarden van artikel 1 van
de motiveringswet voldoen aan de
motiveringsvereiste van de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, te onderwerpen, schending inhoudt van artikel 1 van de voormelde wet en van artikel
14 van de gecoordineerde wetten op de
Raad van State waarnaar artikel 1 verwijst, evenals van de artikelen 580 Gerechtelijk Wetboek, 7, § 11, van de Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders zoals gewijzigd bij wet van 10 oktober 1967, 6, 82 en 83 van het K.B. van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering zoals van kracht v66r (en
voor zoveel als nodig zoals na) de eerste wijziging bij K.B. van 22 juni 1992, waaruit de
aard van de beslissingen van de nationale administratieve commissie en van de
directeur van het werkloosheidsbureau
blijkt, en voor zoveel als nodig ook van het
v66r het K.B. van 25 november 1991 van
kracht zijnde artikel 143 van het K.B. van
20 december 1963 zoals gewijzigd bij K.B.
van 12 juli 1989,

terwijl, tweede onderdeel, zelfs indien de
beslissing van de directeur m.b.t. de schorsing van het recht op uitkering wegens
langdurige werkloosheid aan de
motiveringswet van 29 juli 1991 is onderworpen, dit niet als gevolg heeft dat ook de
beslissing van de nationale administratieve Commissie aan bedoelde wet is onderworpen; artikel 82 van het K.B. van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering aan de werkloze de mogelijkheid biedt een administratief beroep in
te dienen tegen de verwittiging van dedirecteur betreffende de langdurige werkloosheid; artikel83 van hetzelfde K.B., ook
bij gebreke aan voormeld administratiefberoep, de directeur van het werkloosheidsbureau de verplichting oplegt een beslissing tot schorsing van het recht op
uitkering te nemen; uit voormelde in de artikelen 82 en 83 van het K.B. van 25 november 1991 voorziene procedure inzake
langdurige werkloosheid blijkt dat de beslissing van de nationale administratieve
commissie geen integrerend deel uitmaakt
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van de schorsingsbeslissing van de directeur, die ook bij gebreke aan administratief beroep over de schorsing uitspraak
moet doen; beide beslissingen op zich twee
onafhankelijke beslissingen zijn; de beslissing van de nationale administratieve commissie, die zelf, zoals in het eerste onderdee! aangetoond, niet voldoet aan de
toepassingsvoorwaarden van de uitdrukkelijke motiveringswet zoals neergelegd in
artikel 1 van die wet, bijgevolg niet onder de motiveringswet valt om reden dat ze
integrerend deel zou uitmaken van de
schorsingsbeslissing; de omstandigheid dat
de schorsingsbeslissing van de directeur
naar de beslissing inzake het administratief beroep verwij st, even min als gevolg
heeft dat deze laatste beslissing zodanig integrerend deel zou gaan uitmaken van de
schorsingsbeslissing dat ze hierdoor eveneens, in de hypothese dat de schorsingsbeslissing wel aan de uitdrukkelijke
motiveringswet zou zijn onderworpen, aan
de motiveringsvereiste van bedoelde wet
van 29 juli 1991 zou moeten voldoen; de beslissing van de nationale administratieve
commissie derhalve nooit zelfwegens gebrekkige motivering in de zin van de wet
van 29 juli 1991 kan worden terzijde gesteld of vernietigd; de vernietiging van de
schorsingsbeslissing die naar de beslissing inzake het administratief beroep zou
verwijzen, evenmin de vernietiging van
deze laatste beslissing kan teweeg brengen;
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1991 te hebben vastgesteld, niet aileen de
schorsingsbeslissing van de directeur van
16.7.1992, maar tevens de beslissingvan de
nationale administratieve commissie van
26.2.1992 vernietigt; het bestreden arrest immers oordeelt dat de rechtstoestand
van verweerster deze is van een werkloze
die een verwittiging heeft gekregen waartegen zij administratiefberoep heeft aangetekend, waarop nog geen uitspraak werd
gedaan terwijl evenmin reeds een
schorsingsbeslissing getroffen werd; zodat het bestreden arrest door aldus te oordelen dat de beslissingvan de nationale administratieve commissie integrerend deel
uitmaakt van de schorsingsbeslissing zelf
en om die reden de motiveringswet ook op
de eerste beslissing toepasselijk acht en
door aldus samen met de schorsingsbeslissing ook de beslissing van de commissie omwille van een gebrekkige motivering teniet te doen, de artikelen 82 en 83
van het K.B. van 25 november 1991 zoals
van kracht v66r (en voor zoveel als nodig
ook na) de eerste wijziging bij K.B. van 22
juni 1992, en voor zoveel als nodig van het
v66r het K.B. van 25 november 1991 van
kracht zijnde artikel143 van het K.B. van
20 december 1963 zoals gewijzigd bij K.B.
van 12 juli 1989, waaruit het onafhankelijke karakter van beide beslissingen blijkt,
schendt; het bestreden arrest door aldus de
beslissing van het administratief beroep
aan de motiveringsvereiste van de wet van
29 juli 1991 te toetsen tevens de artikelen 1, 2 en 3 van deze wet van 29 juli 1991
en terwijl het bestreden arrest op alge- · ·betreffende de uitdrukkelijke motivering
mene wijze stelt dat wanneer tegen de ver- van de bestuurshandelingen schendt :
wittiging administratiefberoep wordt ingesteld bij de nationale administratieve
Wat het eerste onderdeel betreft :
commissie, de beslissing van deze commisOverwegende dat, krachtens artisie een eerste en integrerend deel uitmaakt
van de schorsingsbeslissing zelf; het ar- kel2 van de wet van 29 juli 1991 berest hier ten overvloede nog aan toevoegt treffende de uitdrukkelijke motivedat in het huidige concrete geval de ring van de bestuurshandelingen, de
schorsingsbeslissing bovendien naar de mo- bestuurshandelingen van de adminitieven van de beslissing van de commissie verwees; het bestreden arrest om de stratieve overheden als bedoeld in arvoormelde redenen de beslissing van de na- tikel 14 van de gecoordineerde wettionale administratieve commissie aan de ten op de Raad van State, uitdrukmotiveringswet van 29 juli 1991 die het op kelijk gemotiveerd worden;
de schorsingsbeslissing toepasselijk acht,
Dat, krachtens artikel 1 van die wet,
onderwerpt; het bestreden arrest aldus niet
alleen de beslissing inzake het administra- de bestuurshandelingen de eenzijtief beroep als integrerend deel van de dige rechtshandelingen zijn met indischorsingsbeslissing aanziet maar er even- viduele strekking die uitgaan van een
eens het gevolg aan hecht dat deze eerste bestuur en die beogen rechtsgevolbeslissing, zoals de schorsingsbeslissing, gen te hebben voor een of meer beaan de uitdrukkelijke motiveringswet moet stuurden of voor een ander bestuur;
worden getoetst; het bestreden arrest, na
Overwegende dat de beslissing van
een gebrekkige motivering van beide beslissingen in de zin van de wet van 29 juli de directeur overeenkomstig artikel 83
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van het Werkloosheidsbesluit een te
motiveren bestuurshandeling is;
Dat het onderdeel, in zoverre het
aanvoert dat de beslissing van de directeur niet aan de motiveringsplicht
onderworpen is, faalt naar recht;
Overwegende dat het arrest niet
oordeelt dat de beslissing van denationale administratieve commissie on- ·
der toepassing van de wet van 29 juli
1991 valt, maar beslist dat de beoordeling van de motieven van de beslissing van de nationale administratieve
commissie relevant is en dient te geschieden volgens dezelfde principes op
grond waarvan de beslissing tot schorsing dient beoordeeld te worden, niet
enkel omdat de beslissing van de commissie een integrerend deel zou uitmaken van de schorsingsbeslissing
zelf, maar ook omdat de "schorsingsbeslissing verwijst (... ) naar de motieven van de beslissing" van de commissie;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft;
Overwegende dat, blijkens de artikelen 82, § 2, en 83 van het
Werkloosheidsbesluit, de in die bepalingen bedoelde beslissingen van de
nationale administratieve commissie
en van de directeur afzonderlijke beslissingen zijn;
Overwegende dat de nationale administratieve commissie geen administratief rechtscollege is maar een bestuurlijke overheid die bepaalde
individuele al dan niet bindende beslissingen kan nemen;
Dat de beslissing genomen door de
nationale administratieve commissie
die een administratief beroep van een
werkloze verwerpt, blijkens de artikelen 82 en 83 van het Werkloosheidsbesluit niet bindend is voor de directeur, mitsdien niet in het toepas~
singsgebied van de wet van 29 juli
1991 valt;
Overwegende dat de nietigheid van
de beslissing van de directeur niet de
ongeldigheid of het niet-voorhanden
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zijn van de beslissing van de nationale administratieve commissie meebrengt, ook al verwijst de eerstgenoemde beslissing naar de motivering
van de laatstgenoemde;
Overwegende dat het arrest derhalve zijn oordeel dat de beslissing van
de nationale administratieve commissie nietig is, niet naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 149 van de
Grondwet, 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 2 en 3 van de wet van 29
juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen, 80
tim 88, inzonderheid 82, § 2, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering zoals van kracht v66r (en voor zoveel als
nodig ook zoals na) de eerste wijziging bij
K.B. van 22 juni 1992, en voor zoveel als
nodig van het v66r het K.B. van 25 november 1991 van kracht zijnde artikel143 van
het K.B. van 20 december 1963 zoals gewijzigd bij K.B. van 12 juli 1989,
doordat het bestreden arrest de beslissing van de directeur van het
werkloosheidsbureau van de R.V.A. van
16.7.1992 evenals de beslissing van denationale administratieve commissie inzake
het administratief beroep van 26.2.1992
vernietigt wegens gebrekkige motivering in
de zin van de uitdrukkelijke motiveringswet van 29 juli 1991 en deze beslissing o.m.
op volgende overwegingen laat steunen :
"( ... ). Artikel3 van de wet van 29.7.1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
de bestuurshandelingen bepaalt : 'De opgelegde motivering moet in de akte de juridische en feitelijke overwegingen vermelden die aan de beslissing ten grondslag
liggen. Zij moet afdoende zijn'. De motivering moet in de beslissing zelf opgenomen worden. (Gedr. St. Senaat, B.Z. 1988,
nr. 215-3, verslag van de commissie, 2225; Raad van State, 30.6.1993, Fundamentele rechtspraak nr. 12, d.d. 6.9.1993, p. 18
e.v.). De beslissing van de Nationale Administratieve Commissie vermeldt op feitelijk gebied enkel 'uit de feiten'. Ret betreft een formulier, zodat niet voorgehouden
kan worden dat de feitelijke overwegingen eigen aan het dossier van (verweerster)
hierin vermeld staan. Er is dus geen enkele feitelijke motivering welk (verweersters) argument inzake uitzonder-
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lijke en ononderbroken inspanningen weerlegt. (Verweerster) kan in de beslissing niet
nagaan ofinspanningen van haar en welke,
wel of niet in aanmerking genomen werden en waarom niet. Uit de conclusies van
(eiser) blijkt dat hij meent dat (verweerster)
het bewijs niet Ievert van uitzonderlijke en
ononderbroken inspanningen omdat zij : tijdens de vrijstellingen van stempelcontrole
geen vrijstelling van de toepassing van artikel143 van het koninklijk besluit van
20.12.1963 genoot en zij inspanningen
diende te leveren om een betrekking te vinden; er zich toe beperkte tot het zoeken van
een betrekking in de enge sector van grafisch antwerp, terwijl artikel23 van het ministerieel besluit van 26.11.1991 reeds na
zes maanden werkloosheid de werknemer verplicht een betrekking te aanvaarden in een ander beroep. Welnu geen van
beide argumenten zijn, zelfs niet impliciet vermeld in de beslissing van deNationale Administratieve Commissie noch in
de schorsingsbeslissing zelf. Er is bijgevolg een gebrek aan motivering in beide beslissingen, waarbij het hoofdargument van
(verweerster) om haar recht op werkloosheid gegarandeerd te zien volledig onbeantwoord bleef'. (arrest p. 3, vanaf 1. 4 t/m p.
4, 1. 1),

terwijl, eerste onderdeel, artikel 2 van de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen bepaalt dat "de bestuurshandelingen van de besturen bedoeld in
artikel 1 uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd"; artikel3 van dezelfde wet bepaalt waaruit de motivering bestaat; bedoelde wetsbepaling stelt dat "de akte de
juridische en feitelijke overwegingen moet
vermelden die aan de beslissing ten grandslag liggen" en hieraan toevoegt dat de motivering "afdoende moet zijn"; de in artikel 3 van de uitdrukkelijke motiveringswet
van 29 juli 1991 bedoelde motivering "in
feite" inhoudt dat de precieze, concrete feitelijke gegevens worden aangeduid die aan
de beslissing ten grondslag liggen; de precisering dat de motivering "afdoende" moet
zijn er echter op wijst dat die feitelijke motivering niet altijd eveneens uitgebreid
moet zijn; de laatste zin van artikel 3 op de
noodzaak van een evenwicht tussen de motivering en de genomen beslissing wijst;
deze vereiste aldus toelaat dat de motivering niet alle feitelijke elementen bevat,
maar wel aileen deze die de beslissing begrijpelijk maken; de toevoeging in artikel
3 van de uitdrukkelijke motiveringswet er
aldus op wijst dat de uitgebreidheid van de
motivering kan afhangen van de aard van
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de beslissing; aldus moet aangenomen worden dat een beslissing niet aile feitelijke gegevens moet vermelden die tot de beslissing aanleiding hebben gegeven wanneer
het bestuur bij het nemen van die beslissing slechts een beperkte discretionaire macht of een gebonden bevoegdheid
had;

en terwijl, de nationale administratieve
commissie bij de beoordeling van de gegrondheid van een administratiefberoep ingesteld tegen een verwittiging inzake langdurige werkloosheid, evenals de directeur
van het werkloosheidsbureau bij het nemen van de schorsingsbeslissing, weinig of
geen discretionaire beoordelingsmacht hebben en gebonden zijn aan de strikte door de
wet opgelegde voorwaarden voor de schorsing van het recht op uitkering bij langdurige werkloosheid; het aldus volstaat dat
de feitelijke omstandigheden zoals ze door
de wet, in casu neergelegd in de artikelen 80 tim 88 van het K.B. van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, zijn opgelegd, kort op te
geven zonder de beoordeling van de aan- of
afwezigheid van elk feitelijk gegeven nog
eens specifiek te motiveren; de nationale
administratieve commissie derhalve niet expliciet de redenen dient op te geven
waarom ze oordeelt dat de door de werkloze overeenkomstig artikel 82, § 2, van het
K.B. van 25 november 1991 ingeroepen uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen niet zijn aangetoond; het hierbij volstaat dat de commissie opgeeft dat de
uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen niet voorhanden zijn; de directeur
die de schorsingsbeslissing neemt tot geen
uitgebreider motivering is gehouden; en terwijl het bestreden arrest vaststelt dat de
beslissing van de nationale administratieve commissie op feitelijk gebied "enkel'' "uit de feiten" vermeldt; het vervolgens stelt dat de beslissing een formulier
betreft en hieruit afleidt dat het niet de feitelijke overwegingen eigen aan het dossier van verweerster kan bevatten; het tenslotte besluit dat "geen enkele feitelijke
motivering verweersters argument inzake uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen weerlegt", noch in de beslissing van de nationale administratieve
commissie, noch in de schorsingsbeslissing
van de directeur; het bestreden arrest het
hoofdargument van verweerster van haar
recht op werkloosheid gegarandeerd te zien
als "volledig onbeantwoord" beschouwt; de
beslissing van de nationale administratieve commissie van 26.2.1992 inderdaad
een formulier is waarin wordt verwezen
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naar "de feiten"; bedoelde beslissing echter volgende volledige zin bevat : "uit de feiten blijkt dat betrokkene niet aantoont dat
zij uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen heeft verricht om werk te vinden gedurende heel de duur van haar
werkloosheid"; deze bepaling op zich de feitelijke overweging in die beslissing van de
commissie schraagt; deze feitelijke overweging "afdoende" is in de zin van artikel 3 van de uitdrukkelijke motiveringswet; zodat het bestreden arrest, door te
bepalen dat de beslissing van_ de nationale administratieve commissie op feitelijk gebied enkel "uit de feiten" vermeldt,
en te besluiten dat ze "geen enkele" feitelijke motivering bevat welke verweersters
argument inzake uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen weerlegt (p. 4, 1.
7) en dat het hoofdargument van verweerster om haar recht op werkloosheid gegarandeerd te zien "volledig onbeantwoord"
bleef, een met de bewoordingen van bedoelde beslissing strijdige uitlegging geeft
en de bewijskracht van bedoelde beslissing van de nationale administratieve commissie van 26.2.1992 aldus miskent (scherrding van de artikelen 1319, 1320 en 1322
Burgerlijk Wetboek); in de mate het bestreden arrest door te overwegen zoals in
het middel aangegeven, oordeelt dat de
motiveringsvereiste van de artikelen 2 en
3 van de uitdrukkelijke motiveringswet impliceert dat de nationale administratieve
commissie de redenen diende op te geven
waarom ze van oordeel was dat de overeenkomstig artikel 82, § 2, van het K.B.
van 25 november 1991 ingeroepen uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen
niet waren aangetoond en niet kon volstaan met te bepalen dat de aanwezigheid van bedoelde omstandigheden niet was
aangetoond, de motiveringsvereiste een
draagwijdte geeft die het wettelijk niet
heeft en de gebonden en niet-discretionaire
bevoegdheid van de nationale administratieve commissie evenals van de directeur
van het werkloosheidsbureau zoals deze uit
de artikelen 80 tim 88 van het KB. van 25
november 1991 voorkomt, miskent en aldus ook schending inhoudt van de artikelen 2 en 3 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van
de bestuurshandelingen en van de artikelen 80 tim 88 van het koninklijk besluit van
25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering zoals van
kracht v66r (en voor zoveel als nodig ook zoals na) de eerste wijziging bij K.B. van 22
juni 1992, en voor zoveel als nodig ook van
het v66r het K.B. van 25 november 1991
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van kracht zijnde artikel143 van het K.B.
van 20 december 1963 zoals gewijzigd bij
K.B. van 12 juli 1989,
terwijl, tweede onderdeel, eiser tot cassatie in zijn appelconclusie niet alleen had
aangevoerd dat de beslissing van de nationale administratieve commissie inzake
het administratief beroep tegen de verwittiging geen aan de wet van 29 juli 1991 onderworpen bestuurshandeling was maar
ook had aangevoerd dat bedoelde beslissing evenals de schorsingsbeslissing van de
directeur in elk geval voldoende waren gemotiveerd in de zin van voormelde wet; eiser hierbij had gesteld dat de uitgebreidheid van de motivering afhankelijk was van
de aard van de bevoegdheid van de administratie die de handeling stelt; eiser uitdrukkelijk de gebonden en nietdiscretionaire bevoegdheid van de nationale
administratieve commissie en van de directeur had onderstreept om de bondigheid van de motivering te rechtvaardigen
(concl. 14.9.93, p. 4, sub. b); het bestreden arrest, bij gebrek aan antwoord op bovenvermeld verweer van eiser, niet regelmatig is gemotiveerd en derhalve artikel
149 van de Grondwet schendt:

Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste middel volgt dat het middel, in zoverre het betrekking heeft op
de motiveringsplicht van de nationale administratieve commissie, geen
belang vertoont, mitsdien niet ontvankelijk is;
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de beslissing van
de directeur verwijst naar de motivering van de beslissing van de nationale administratieve commissie en
deze overneemt; dat deze motivering
luidt als volgt : "uit de feiten blijkt dat
betrokkene niet aantoont dat zij uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen heeft verricht om werk te vinden gedurende de duur van haar
werkloosheid";
Overwegende dat het arrest oordeelt : "de beslissing van de Nationale Administratieve Commissie vermeldt op feitelijk gebied enkel 'uit de
feiten'. Het betreft een formulier, zodat niet voorgehouden kan worden dat
de feitelijke overwegingen eigen aan
het dossier van (verweerster) hierin
vermeld staan. Er is dus geen enkele
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feitelijke motivering welk (verweersters) argument inzake uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen weerlegt. (Verweerster) kan in de
beslissing niet nagaan of inspanningen van haar en welke, wel of niet in
aanmerking genomen werden en
waarom niet";
Overwegende dat het arrest aldus
van de beslissing van de nationale administratieve commissie een uitlegging geeft die met de bewoordingen ervan niet onverenigbaar is en mitsdien
de bewijskracht ervan niet miskent;
Overwegende voorts dat het arrest
niet beslist dat het motiveringsvereiste
impliceert dat de directeur de redenen diende op te geven waarom hij
van oordeel was dat het bestaan van
uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen om werk te vinden, niet
was aangetoond; dat het arrest oordeelt dat de beslissing van de nationale administratieve commissie, waarnaar de directoriale beslissing verwijst,
geen feitelijke overweging "eigen aan
het dossier" van verweerster, en bijgevolg geen feitelijke motivering bevat;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, door te
oordelen dat de beslissing van dedirecteur de feitelijke over:wegingen
moet vermelden die de beslissing dragen, en door vast te stellen dat de beslissing "geen enkele feitelijke motivering" bevat, de conclusie van eiser
beantwoordt;
Dat het onderdeel in zoverre feitelijke grondslag mist;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 7, § 11, van de
Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders zoals gewijzigd bij wet van 10 oktober 1967, 580, 1", 2" en 3", van het Gerechtelijk Wetboek, 80 t!m 88 van het K.B.
van 25 november 1991 zoals van kracht
v66r de eerste wijziging bij K.B. van 22 juni
1992 (en voor zoveel als nodig zoals na die
wijziging) inzonderheid de artikelen 82,
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§ 2, 1·,en 83 van bedoeld K.B., en voor zoveel als nodig ook van het v66r het K.B.
van 25 november 1991 van kracht zijnde
artikel 143 van het K.B. van 20 december 1993 zoals gewijzigd bij K.B. van 12 juli
1989,

doordat het bestreden arrest de beslissing van de nationale administratieve commissie van 26.2.1992 inzake het administratief beroep van verweerster tegen de
verwittiging van het langdurig karakter
van haar werkloosheid mede met de beslissing van de directeur van het
werkloosheidsbureau van 16.7.1992 vernietigt en verweerster terugplaatst in de
rechtstoestand van een werkloze die een
verwittiging heeft gekregen waartegen administratief beroep werd aangetekend,
waarop nog geen uitspraak werd gedaan en
deze beslissing o.m. op volgende overwegingen laat steunen: "(Verweerster) vraagt
te zeggen voor recht dat zij gerechtigd is op
werkloosheidsuitkeringen vanaf 16. 7.1992.
Bijgevolg dient nagegaan te worden wat de
rechtstoestand is van (verweerster) zo geen
geldige beslissing voorhanden is noch van
de Nationale Administratieve Commissie, noch van (eiser) en, of (verweerster) valgens de wettelijke bepalingen in zulk geval recht heeft op werkloosheidsuitkeringen
ofniet. Uit artikel81 van het koninklijk besluit van 25.11.1991 houdende de
werkloosheidsreglementering volgt dat er
enkel een automatisme bestaat tussen de
duur van de werkloosheid en de verwittiging. De directeur moet ten laatste drie
maanden v66r de vervaldag de werkloze
van de langdurigheid van zijn werkloosheid verwittigen. voor het overige is de
schorsing afhankelijk van de beslissing zelf;
de schorsing moet uitgesproken worden en
volgt dus niet uit de wettelijke bepalingen zelf. Zulks blijkt onder meer uit artikel83, § 1, tweede lid, 2", van het koninklijk besluit van 25.11.1991 welk de
uitwerking van de beslissing regelt zo deze
pas na de vervaldag van de overschrijding plaatsvindt. De rechtstoestand van
(verweerster) is derhalve deze van een
werkloze die een verwittiging heeft gekregen van het langdurig karakter van haar
werkloosheid waartegen zij administratief beroep heeft aangetekend, waarop nog
geen uitspraak werd gedaan terwijl evenmin reeds een schorsingsbeslissing getroffen werd. Of (verweerster) gerechtigd was
op werkloosheidsuitkeringen vanaf
16.7.1992 is afhankelijk van het ganse administratief dossier van betrokkene en kan
derhalve niet beslist worden. "( ... )", (arrest p. 5, sub. 3),
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terwijl artikel 7, § 11, van de Besluitwet van 28 december 1944 en artikel 580
r, 2" en 3", aan de arbeidsgerechten de be~
voegdheid verleent om uitspraak te doen
over de geschillen betreffende het recht op
werkloosheidsuitkeringen; alle geschillen
inzake de schorsing van het recht op uitkering wegens langdurige werkloosheid derhalve voor de arbeidsgerechten kunnen
worden gebracht; de algemene bewoordingen van voormelde wetsbepalingen erop
wijzen dat de arbeidsgerechten bij de beoordeling van de "geschillen" betreffende
het recht op werkloosheidsuitkeringen niet
alleen de formele geldigheid van de voor de
arbeidsgerechten betwiste beslissingen van
de R.V.A. kunnen nagaan, maar ook de
wettigheid "ten grande" van bedoelde beslissingen kan onderzoeken, wanneer dit
niet door partijen is uitgesloten; de arbeidsgerechten aldus hun beslissing in de plaats
kunnen stellen van deze van de administratie ~ie ze onwettig hebben geoordeeld;
de arbe1dsgerechten aldus inzake geschillen betreffende de schorsing van het recht
op uitkering wegens langdurige werkloosheid op grand van alle door partijen aangevoerde feitelijke gegevens in de artikelen 80 t/m 88 van het K.B. van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering neergelegde voorwaarden
voor de schorsing kunnen beoordelen en op
grand van diezelfde wetsbepalingen kunnen beslissen het recht op uitkering al dan
niet te schorsen; het bestreden arrest verder vaststelt dat verweerster vroeg "te zeggen voor recht dat zij gerechtigd (was) op
werkloosheidsuitkeringen vanaf 16.7 .1992";
het bepaalt dat uit de artikelen 81 en 83,
§ 1, tweede lid, 2", blijkt dat er geen automatisme bestaat tussen de duur van de
werkloosheid en de schorsing van het recht
op uitkering en dat deze schorsing niet uit
de wetsbepalingen volgt maar moet worden uitgesproken; het arrest, na de gebrekkige motivering van de beslissing van de
nationale administratieve commissie en van
de directeur van het werkloosheidsbureau
te hebben vastgesteld, uit deze en voormelde vaststellingen besluit dat verweersters rechtstoestand deze is van een
werkloze die een verwittiging heeft gekregen waartegen administratief beroep is
aangetekend waarop echter nog geen uitspraak werd gedaan en evenmin een
schorsingsbeslissing werd getroffen; het bestreden arrest tenslotte stelt dat de vraag
ofverweerster gerechtigd was op werkloosheidsuitkeringen vanaf 16.7.1992 afhankelijk is van het ganse administratief dossier van betrokkene en besluit dat het over
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de vraag van verweerster niet kan beslissen; het bestreden arrest aldus oordeelt dat
het niet op grand van de door partijen aangevoerde feitelijke gegevens over de schorsing kan beslissen en aldus zijn beslissing niet in de plaats van die van de
nationale administratieve commissie en
minstens van die van de directeur van het
werkloosheidsbureau kan stellen; zodat het
bestreden arrest, door op grand van hogervermelde vaststellingen en beoordelingen
t~ besl~ssen dat het niet over het recht op
Uitkermgen vanaf 16.7.1992 kan beslissen, hoewel dit uitdrukkelijk door verweerster was gevraagd en partijen bierover ten grande in de procedure voor de
arbeidsrechtbank evenals voor het Arbeidshof hadden geconcludeerd, de in de artikelen 7 van de Besluitwet van 28 december 1994 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders zoals gewijzigd bij
wet van 10 oktober 1967 en 580, 1", 2".en
3", van het Gerechtelijk Wetboek aan de
arbeidsgerechten verleende bevoegdheid inzake geschillen m.b.t. het recht op werkloosheidsuitkeringen miskent en aldus voormelde wetsbepalingen schendt; het
bestreden arrest tegelijk door niet te onderzoeken of verweerster al dan niet gerechtigd was op werkloosheidsuitkering
vanaf 16.7.1992 ondanks haar langdurige werkloosheid, schending inhoudt van
de artikelen 80 t/m 88 van het K.B. van 25
november 1991 zoals van kracht v66r de
eerste wijziging bij K.B. van 22 juni 1992
(en voor zoveel als nodig zoals na die wijziging) inzonderheid de artikelen 82, § 2, 1·,
en 83 van bedoeld K.B., en voor zoveel als
nodig ook van het v66r het K.B. van 25 november 1991 van kracht zijnde artikel143
van het K.B. van 20 december 1993 zoals
gewijzigd bij K.B. van 12 juli 1989 :

Overwegende dat, overeenkomstig
artikel 7, § 11, van de besluitwet van
28 december 1944 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, de geschillen over de rechten, ontstaan uit de werkloosheidsregeling, behoren tot de bevoegdheid
van de arbeidsgerechten;
Dat, krachtens artikel 580, 2", van
het Gerechtelijk Wetboek, de arbeidsgerechten kennis nemen van de geschillen betreffende de rechten en de
verplichtingen van de werknemers,
welke voortvloeien uit de wetten en
verordeningen inzake werkloosheid;
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Overwegende dat het aan de rechter, bij wie een dergelijk geschil aanhangig is, staat, onder eerbiediging
van de rechten van de verdediging, op
de regelmatig aan zijn beoordeling
voorgedragen feiten, zonder het voorwerp noch de oorzaak van de vordering te wijzigen, de rechtsregels toe te
passen op grand waarvan hij op de
vordering zal ingaan of ze zal afwijzen;
Overwegende dat uit het vorenstaande volgt dat, anders dan het arrest beslist, het gebrek aan motivering van de aan de rechter voorgelegde
administratieve beslissingen en de omstandigheid dat de rechten van de betrokken werknemer slechts kunnen
worden beoordeeld aan de hand van
het gehele administratief dossier, niet
afdoen aan de bevoegdheid van de
rechter om de wettigheid van die beslissingen ten aanzien van de wetten en de verordeningen inzake werkloosheid te toetsen en uitspraak te
doen over de rechten die uit die wet. telijke bepalingen voortvloeien;
Dat het middel gegrond is;
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3e KAMER- 15 januari 1996
1 o BEWJJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID - ARBEIDSOVEREENKOMST - EINDE - OPZEGGINGSVERGOEDING- WERKNEMER ALS
EISENDE PARTIJ- BETWISTING OVER ONTSLAG- BEEINDIGING MET WEDERZIJDS AKKOORD- BEWIJSLAST.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
- OPZEGGINGSVERGOEDING- WERKNEMER
ALS EISENDE PARTIJ- BETWISTING OVER
ONTSLAG- BEEINDIGING MET WEDERZIJDS
AKKOORD - BEWIJSLAST.

1o De werknemer die zich als eiser beroept

op een ontslag dat hem gegeven is, moet
het bewijs leveren dat de werkgever eenzijdig de arbeidsovereenkomst heeft beeindigd. (Art. 1315 B.W.; art. 870 Ger.W.)
2° Het arrest dat aan de werkgever, als verweerder, het bewijs oplegt dat er geen antslag was maar een beeindiging van de
overeenkomst met wederzijds akkoord,
zonder vooraf vast te stellen dat de werknemer, als eiser, het bewijs heeft geleverd van de feiten die hij aanvoert,
schendt de regelen van de bewijslast. (Art.
1315 B.W.; art. 870 Ger.W.; artt. 32 en 39
Arbeidsovereenkomstenwet.)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het de be(BOODTS NATURAL B.V:B.A. T. HENNEBO)
slissing van de nationale administratieve commissie van 26 februari 1992
ARREST
ongeldig verklaart en weigert uitspraak te doen over het recht van ver- ·
(A.R. nr. S.95.0086.N)
weerster op werkloosheidsuitkeringen vanaf 16 juli 1992; verwerpt de
HET HOF; - Gelet op het bestrevoorziening voor het overige; beveelt
den
arrest, op 27 februari 1995 door
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het ge- het Arbeidshof te Gent gewezen;
deeltelijk vernietigde arrest; gelet op
Over het middel, gesteld als volgt: schenartikel1017, tweede lid, van het Ge- ding van de artikelen 1134 en 1315 van het
rechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechde kosten; verwijst de aldus beperkte telijk Wetboek, 12, 32 en 39 van de Wet van
zaak naar het Arbeidshof te Brussel. 3 juli 1978 betreffende de Arbeidsovereenkomsten,
15 januari 1996 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Simont en
Butzler.

doordat het arbeidshof verweerders hoger beroep tegen het vonnis van de
Arbeidsrechtbank te Brugge van 1 februari
1993 gegrond verklaart en vervolgens voor
recht zegt dat verweerder lastens eiseres
"recht heeft op een opzeggingsvergoeding
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van drie maand en een uitwinningsvergoeding van drie maand", het arbeidshof aldus beslist op volgende gronden (pag.
4 en 5 van het bestreden arrest) : "Overeenkomstig de bewijsregels inzake bewijslast moet degene die de beeindiging van de
arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming aanvoert dit bewijzen (art. 870
Ger. W. en 1315 B.W.), hetgeen in de praktijk er op neerkomt dat vrij algemeen de bewijslast wordt opgelegd aan de werkgever (. .. ). In casu dient vastgesteld dat met
betrekking tot de beeindiging van de arbeidsovereenkomst geen enkel geschrift
voorligt. (Eiseres) die als werkgever het wederzijds akkoord inroept, draagt de bewijslast (cfr. supra) en wijst feitelijke omstandigheden aan, waaruit moet blijken dat de
arbeidsovereenkomst mondeling werd
beeindigd met wederzijds goedvinden. De
gezondheidstoestand van (verweerder)die trouwens niet wordt betwist, zodat het
aanbod van getuigenbewij s hierover niet
dienstig is - noopte tot hospitalisatie van
vier weken (maart 1990), waarna (verweerder) het werk heeft hervat. Aangezien (eiseres) vernam dat de taken van (haar)
werknemer als handelsvertegenwoordiger niet meer optimaal uitgevoerd werden tengevolge van diens gezondheidstoestand, werd het bedrijfsvoertuig alsook de
documentatie, op (haar) verzoek door (verweerder) afgegeven. Bovendien merkt (eiseres) op dat (verweerder) zijn brugrustpensioen heeft aangevraagd in een
gezamenlijk formulier, respectievelijk getekend op 15 en 18 juni 1990 (. .. ), hetgeen
zou wijzen op een wederzijds beeindigen
van de arbeidsovereenkomst. Tenslotte zou
(verweerder) ooit enig protest geuit hebben. In het onderzoek naar de wilsuiting
worden geen objectieve elementen aangetoond en wordt aan enkele feitelijke omstandigheden een subjectieve interpreta"
tie gegeven. Bovendien bewijzen noch de
berusting, noch het stilzwijgen of de ontstentenis van protest vanwege de werknemer, noch de in ontvangstneming van sociale documenten het akkoord van de
werknemer, omdat de verzaking aan het
recht op een opzegvergoeding nooit wordt
vermoed, maar een expliciete wilsuiting
vereist met strikte interpretatie (Cass. 4
september 1989, J.T.T. 1989, 488). Evenmin bewijst het verzoek tot brugrustpensioen vanwege (verweerder) de wilsuiting om zijn arbeidsovereenkomst te
beeindigen met wederzijds akkoord, noch de
verzaking aan zijn rechten bij het beeindigen van die overeenkomst. Immers, de
werknemer die van het brugrustpensioen
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wenst te genieten (. .. ) kan dit niet aileen bij
een normale of herleide opzegging en zelfs
bij een onmiddellijke beeindiging van de arbeidsovereenkomst, maar kan evengoed een
anticipatieve aanvraag indienen en moet
die zelfs indienen op een tijdstip dat hij nog
in dienst is van zijn werkgever (. .. ). Kortom,
de gegevens zoals ze voorhanden zijn in
deze zaak en het gebrek aan afdoende bewijsvoering laten niet toe te besluiten dat
er een expliciete wilsuiting is geweest om
de arbeidsovereenkomst in wederzijds akkoord te beeindigen, zodat (eiseres) een
opzeggingsvergoeding verschuldigd is,
waarvan de samenstelling en het bedrag
niet worden betwist",

terwijl, bij ontstentenis van andersluidende wetsbepalingen, de algemene
bewijsregels van het Burgerlijk Wetboek en
van het privaat procesrecht van toepassing zijn in arbeidsgeschillen; overeenkomstig de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het Burgerlijk
Wetboek elke partij het bewijs dient te leveren van de feiten die zij aanvoert; de
werknemer die aanspraak maakt op een
opzeggingsvergoeding overeenkomstig artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet, client te bewijzen dat hij door zijn
werkgever is ontslagen; het ontslag de ondubbelzinnige uiting is van de wil van een
der partijen bij een arbeidsovereenkomst
om deze overeenkomst eenzijdig te beeindigen; het arbeidshof eiseres veroordeelt tot
het betalen van een opzeggings- en uitwinningsvergoeding, uitsluitend op grond
dat niet bewezen is dat er een expliciete
wilsuiting is geweest om de arbeidsovereenkomst met onderlinge toestemming te
beeindigen, en zonder voorafvast te stellen dat verweerder door eiseres werd ontslagen; de appelrechters derhalve, enerzijds, de bewijslast en het bewijsrisico ten
onrechte op eiseres doen rusten en zodoende de artikelen 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 1315 van het Burgerlijk Wetboek schenden en, anderzijds, hun
beslissing tot toekenning van een
opzeggingsvergoeding aan verweerder niet
naar recht verantwoorden (schending van
de artikelen 12, 32 en 39 van de
Arbeidsovereenkomstenwet) :

Overwegende dat, krachtens de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wethoek en 870 van het Gerechtelijk Wethoek, de werknemer die zich als eiser
heroept op een ontslag dat hem gegeven is, het hewijs moet leveren van de
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omstandigheid dat de werkgever eenzijdig de arbeidsovereenkomst heeft
beeindigd;
Overwegende dat het arrest niet
oordeelt dat verweerder het bewijs
heeft geleverd van de feiten die hij
aanvoert, maar aan eiseres het bewijs oplegt dat er te dezen geen outslag was maar een beeindiging van de
overeenkomst bij wederzijds akkoord;
Dat het arrest aldus de regelen van
de bewijslast miskent en bijgevolg de
voormelde wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit
het hoger beroep van verweerder 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 Arbeidshof te
Antwerpen.
15 januari 1996- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaat ·: mr. Verbist.
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3e KAMER- 15 januari 1996

1o CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN - VEREISTE VERMELDINGEN - GESCHONDEN WETSBEPALING- SCHENDING DIE
LEIDT TOT VERNIETIGING VAN HET BESCHIKKENDE GEDEELTE.

2° SOCIALE ZEKERHEID -

WERKNEMERS -BEDIENDEN- VAKANTIEGELD- NORMAAL LOON VOOR VAKANTIEDAGEN- BLJDRAGEN.

3o JAARLIJKSE VAKANTIE -
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VAKANTIEGELD - BEDIENDEN- VERANDERLIJK LOON

- ENKEL EN DUBBEL VAKANTIEGELD- BEREKENING.

P Aan artikellOBO Ger.W. voldoet, in zoverre dit de vermelding in de voorziening voorschrijft van de wettelijke bepalingen waarvan de schending wordt
aangevoerd, het middel afgeleid uit een
schending van een wettelijke bepaling
welke, zo het middel gegrond is, kan leiden tot vernietiging van het bestreden arrest (1).

2° Het gedeelte van het vakantiegeld dat
overeenstemt met het normaalloon voor
de vakantiedagen, wordt als loon beschermd voor de sociale zekerheid en
komt in aanmerking voor de berekening
van de sociale bijdragen overeenkomstig artikel19, § 1, KB. 28 nov. 1969 (2).
(Art. 19 K.B. 28 nov. 1969.)
3° Voor de berekening van het enkel en het
dubbel vakantiegeld van de bediende
wiens loon veranderlijk is, komt het enkel vakantiegeld van het vorig jaar in
aanmerking (3). (Art. 39 K.B. 30 maart
1967.)
(NUYTS T. WURTH BELGIE)
ARREST

(A.R. nr. S.95.0093.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 21 april 1995 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van artikelen 9 van de bij Koninklijk besluit van 28 juni 1971 gecoiirdineerde
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
van de werknemers, deels zoals van kracht
v66r de wijziging bij Koninklijk besluit van
1 maart 1989, deels zoals van kracht na
deze wijziging en 38 en 39 van het Koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de
jaarlijkse vakantie der loonarbeiders, voornoemd artikel 38 deels zoals van kracht
(1) Zie Cass., 21juni 1985,A.R. nr. 4448 (A.C.,
1984-85, nr. 640).
(2) Zie Cass., 19 jan. 1981 (A. C., 1980-81, nr.
286); Cass., 15 jan. 1990, A.R. nr. 6898 (A. C.,
1989-90, nr. 298).
(3) Zie noot 2.
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v66r de wijziging bij Koninklijk besluit van
1 maart 1989, en deels zoals van kracht na
deze wijziging, voornoemd artikel 39 deels
zoals van kracht v66r de wijziging bij Koninklijk besluit van 14 maart 1990 en deels
zoals van kracht na deze wijziging,

doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, onder bevestiging van het vonnis van de eerste rechter, voor recht zegt
dat bij de berekening der vakantiegelden
voor de jaren 1986 tot en met 1992 het vakantiegeld op het veranderlijk loon niet in
de maandelijks verdiende veranderlijke
wedde mag worden begrepen op volgende
gronden: "4.1. Onterecht- want niet in
overeenstemming met het bepaalde in artikel 39 van het Vakantiebesluit van 30
maart 1967- nam de heer Nuyts bij de
berekening van het enkel vakantiegeld en
van het dubbel vakantiegeld het enkel vakantiegeld van het vorig jaar in aanmerking. 4.2. De brutobezoldiging die in aanmerking moet worden genomen om het
vakantiegeld te berekenen bevat immers
niet dat enkel vakantiegeld. 4.3. De brutobezoldiging die in aanmerking moet genom en worden is de brutobezoldiging verdiend gedurende elk der twaalf maanden
die de maand waarin de vakantie genamen wordt voorafgaan. Die brutobezoldiging moet evenwel verhoogd worden met een fictieve wedde voor de met
e:ffectief gewerkte dagen gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking. 4.4. Daaruit volgt dat- ofschoon dagen van vakantie geen met e:ffectief gewerkte gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking zijn
(zie artikel 41 van het Vakantiebesluit) het niet anders kan zijn dan dat het tijdens de twaalfvoorafgaande maanden verdiende enkel vakantiegeld dat de normale
bezoldiging is in overeenstemming met de
dagen van onderbreking van de arbeid ingevolge vakantie geen deel uitmaakt van
die brutobezoldiging. 4.5. Ret enkel vakantiegeld kan trouwens niet in het loon
worden begrepen vermits het aan de hand
van het loon is dat het wordt vastgesteld
(vgl. Cass. 1 juni 1987, A.C., 1986-87, nr.
591). 4.6. Ret is dus niet zo dat- zoals de
heer Nuyts nochtans in zijn verzoekschrift
tot hoger beroep betoogde - ''het enkel vakantiegeld betaald in de loop van deze 12
maanden - d.z. de 12 maanden die de
maand waarin de vakantie wordt genamen voorafgaan- nl. het gemiddelde onvast loon voor de vakantiedagen van de bedienden die op onvast loon zijn
tewerkgesteld, deel uitmaakt van deze brutobezoldigingen" (arrest p. 6),
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terwijl eiser aanspraak maakte op achterstallig vakantiegeld op grond van de artikelen 38 en 39 van het Koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de
algeinene uitvoeringsmodaliteiten van de
wetten betreffende de jaarlijkse vakantie
der loonarbeiders; luidens eerstgenoemde
bepaling de werkgever aan de bediende die
vakantie neemt de normale bezoldiging betaalt in overeenkomst met de vakantiedagen (1°), en per maand in de loop van het
vakantiedienstjaar gepresteerde of daarmee gelijkgestelde dienst, een toeslag gelijk aan 1112 van 85 pet (voor de wijziging
bij Koninklijk besluit van 1 maart 1989 :
1116) van de brutowedde der maand waarin
de vakantie ingaat (2°). Artikel 39 anderzijds stelt dat "de bedienden wier wedde geheel veranderlijk is (. .. ) per vakantiedag (. .. )
recht (hebben) op een vakantiegeld dat gelijk is aan het dagelijks gemiddelde der brutobezoldigingen die verdiend werden gedurende elk der twaalf maanden die de
maand waarin de vakantie genomen wordt
voorafgaan (. .. ), eventueel verhoogd met een
fictieve wedde voor met e:ffectief gewerkte
dagen gelijkstelde dagen van arbeidsonderbreking'' (eerste lid) en dat "de in artikel 38, 2°, bedoelde toeslag, waarop de bedienden bovendien recht hebben, wordt
berekend op basis van de gemiddelde
maandwedde van dezelfde bezoldigingen"
(voorheen tweede lid, thans derde lid); artikel 41 van het genoemde Koninklijk besluit van 30 maart 1967 opsomt welke dagen van werkonderbreking voor de
berekening van het bedrag van het vakantiegeld met e:ffectief gewerkte dagen worden gelijkgesteld, zonder dat vakantiedagen hierbij worden vermeld; Roewel een
vakantiedag een dag van arbeidsonderbreking is, het loon voor deze vakantiedag niettemin, voor de toepassing van artikel 39 van het Koninklijk besluit van 30
maart 1967 moet worden beschouwd als
werkelijk verdiend loon en niet als fictief
loon voor gelijkgestelde dagen; het vakantiegeld, dit is het loon voor de vakantiedag, weliswaar geen loon is in de zin van de
wet van 12 april 1965 betre:ffende de bescherming van het loon der werknemers,
doch krachtens artikel14, § 2, van de Wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de
besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, door artikel 19, § 1, eerste lid,
van het Koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27
juni 1969, voornoemd, als loon wordt beschouwd voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen; uit artikel42 van
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het Koninklijk besluit van 30 maart 1967
volgt dat de dagen van arbeidsonderbreking
voor de berekening van het bedrag van het
vakantiegeld niet als gelijkgestelde dagen maar als werkelijke arbeidsdagen moeten worden aanzien "zo de werkgever verplicht is ze als zodanig aan te geven voor de
berekening van het bedrag der sociale
zekerheidsbijdragen"; dat dit verklaart
waarom de vakantiedagen niet met werkelijke arbeidsdagen worden gelijkgesteld
en het desbetreffende loon voor de toepassing van artikel 39 werkelijk verdiend loon
is; het (enkel) vakantiegeld derhalve in aanmerking komt voor de berekening van het
vakantiegeld van de bediende wiens loon
veranderlijk is, zonder dat dit zou betekenen dat het vakantiegeld "in het loon wordt
begrepen",
zodat het arbeidshof niet zonder schending van de in de aanhef van het middel
vermelde wetsbepalingen eisers vordering betreffende het achterstallig vakantiegeld deels kan afwijzen :

Over de door verweerster opgeworpen grand van niet-ontvankelijkheid
van het middel : de artikelen 14, § 2,
van de wet van 27 juni 1969, 19, § 1,
eerste lid, van het koninklijk besluit
van 28 november 1969 en 42 van het
koninklijk besluit van 30 maart 1967,
waaruit het middel een argument put
om de grief te staven, worden niet door
het middel als geschonden bepalingen aangewezen :
Overwegende dat het middel het arrest bekritiseert in zoverre het beslist dat het enkel vakantiegeld van
het vorig jaar niet als brutobezoldiging
in de zin van artikel 39 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967
kan worden aangemerkt; dat de schending van die bepaling volstaat om cassatie te bekomen, indien het middel
gegrond is;
Dat het middel, nu dit het voormeld
artikel 39 vermeldt, aan het vereiste
van artikel 1080 van het Gerechtelijk Wetboek voldoet;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel zelf :
Overwegende dat, luidens artikel 39
van het koninklijk besluit van 30
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maart 1967, het vakantiegeld van de
bediende wiens wedde veranderlijk is,
berekend wordt op het verdiende loon,
eventueel verhoogd met een fictief loon
voor met werkelijke arbeidsdagen gelijkgestelde dagen van arbeidsonderbreking;
Overwegende dat, hoewel vakantiedagen dagen van arbeidsonderbreking
zijn, het vakantiegeld voor die dagen
voor de toepassing van voornoemde bepaling niettemin moet worden beschouwd als werkelijk verdiend loon
en niet als fictief loon voor gelijkgestelde dagen;
Dat het gedeelte van het vakantiegeld dat overeenstemt met het normaal loon voor de vakantiedagen
krachtens artikel 19, § 1, van het koninklijk besluit van 28 november 1969
als loon wordt beschouwd voor de sociale zekerheid en in aanmerking komt
voor de berekening van de sociale
zekerheidsbijdragen;
Overwegende dat uit artikel 42 van
het koninklijk besluit van 30 maart
1967 volgt dat dagen van arbeidsonderbreking voor de berekening van
het bedrag van het vakantiegeld niet
als gelijkgestelde dagen maar als werkelijke arbeidsdagen worden beschouwd, "zo de werkgever verplicht is
ze als zodanig aan te geven voor de berekening van het bedrag der sociale
zekerheidsbijdragen"; dat zulks verklaart waarom de vakantiedagen door
artikel 41 van hetzelfde besluit niet
met werkelijke arbeidsdagen worden
gelijkgesteld en het desbetreffende vakantiegeld voor de toepas§ling van artikel 39 werkelijk verdiend loon is;
Dat voor de berekening van het enkel en dubbel vakantiegeld van de bediende wiens loon veranderlijk is, het
enkel vakantiegeld van het vorig jaar
derhalve in aanmerking komt;
Overwegende dat het arrest artikel 39 van het koninklijk besluit van
30 maart 1967 schendt door te beslissen dat, ter bepaling van het enkel en
dubbel vakantiegeld, voor de berekening van het dagelijks gemiddelde der
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brutobezoldigingen, die verdiend werden gedurende elk der twaalf maanden die aan de maand waarin de vakantie genomen wordt voorafgaan, het
in die periode aan eiser betaalde enkel vakantiegeld niet in aanmerking
mag worden genomen;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het eisers
vordering tot betaling van achterstallig vakantiegeld gedeeltelijk afwijst;
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 Mbeidshof te Brussel.
15 januari 1996 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Geinger en De
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dat een blijvende arbeidsongeschiktheid
tot gevolg heeft, bedoelt de werknemer te
vergoeden naarmate het ongeval hem in
zijn economische waarde op de arbeidsmarkt heeft aangetast (1). (Artt. 24, 34,

36 en 39 Arbeidsongevallenwet.)
2° De economische waarde op de arbeidsmarkt van een door een arbeidsongeval
getroffen werknemer wordt volgens de
Arbeidsongevallenwet vermoed te zijn uitgedrukt in het basisloon van de werknemer (2). (Artt. 34, 36 en 39 Arbeids-

ongevallenwet.)
3o Wanneer een werknemer getroffen wordt
door opeenvolgende arbeidsongevallen en
het laatste ongeval de gevolgen van een
vorig ongeval heeft verergerd, moet de
rechter de blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene in haar geheel beoordelen als de na het laatste ongeval
vastgestelde arbeidsongeschiktheid, zelfs
gedeeltelijk, door dit ongeval werd veroorzaakt (3). (Art. 24, 34, 36 en 39

Arbeidsongevallenwet.)
(A. G. 1824 N.V. T. VAN DEN BOSSCHE)

Gryse.

ARREST

(A.R. nr. S.95.0094.N)
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3e KAMER - 15 januari 1996
1° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDINGARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - VERGOEDING- BEDOELING.

2° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDINGBASISLOON- ECONOMISCHE WAARDE VAN
GETROFFENE OP ARBEIDSMARKT- WAARDE
UITGEDRUKT IN BASISLOON - PERIODE.

3° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDINGARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTEWERKSTELLING- OPEENVOLGENDE ONGEVALLEN- BLIJVENDE ARBEIDSONGESCHIKTHEID FORFAITAIRE VERGOEDING BEREKENING- GRENZEN.

1o De vergoeding, verschuldigd krachtens

artt. 24, 34, 36 en 39 Arbeidsongevallenwet aan het slachtoffer van een ongeval

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 6 april1995 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt : schending van de artikelen 7, 9 en 24 van de wet

van 10 april1971 betreffende de arbeidsongevallen, gewijzigd bij de wetten van 1
augustus 1985, 22 december 1989, 29 december 1990 en bij de Koninklijke Besluiten nrs. 39 van 31 maart 1982 en 285 van
31 maart 1984,
doordat het bestreden arrest van bevestiging voor recht zegt dat de blijvende arbeidsongeschiktheid van verweerder, ingevolge het arbeidsongeval van 23 oktober
1989 met consolidatiedatum op 12 februari
1990, 20% bedraagt en eiseres veroordeelt om aan verweerder te betalen, vanaf
(1) Cass., 6 maart 1968 (A. C., 1968, blz. 896 en
ref.); zie Cass., 1 april1985, A.R. nr. 4681 (A. C.,
1984-85, nr. 464)
(2) Zie noot 1.
(3) Zie noot 1.
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12 februari 1990 een jaarlijkse brutovergoeding van 670.465 F. X 20 % ;= 134.090
F. op de volgende gronden : "Bij het arbeidsongeval van 11 maart 1962liep verweerder, blijkens het deskundigverslag
pseudarthrose van het midden van de linker ellepijp op met pijn in deze haard en ter
hoogte van de kop van het spaakbeen met
bewegingsbeperkingen in de linker elleboog van 150" tot 65" tegenover 180" tot 40"
rechts, een beperking van de linker prosupinatie met een derde, een beperking van
de buiging van de pols tot 35" tegenover 55"
rechts en van de strekking van de pols tot
45" tegenover 65" rechts. Hiervoor werd
toen een blijvende arbeidsongeschiktheid
van 18 % weerhouden. Tengevolge van het
arbeidsongeval van 23 oktober 1989, waarbij hetzelfde lidmaat werd getro:ffen en in
vergelijking met de restletsels na het ongeval van 1962, blijkt thans dat vooral de
buiging van de linker elleboog verminderd is, terwijl de andere bewegingenbeperkingen weinig fundamenteel veranderd zijn en de polsstrekking zelfs
verbeterde. De raadsgeneesheren en de deskundige, hierin gevolgd door de eerste rechters zijn het er over eens dat de globale vermindering van het mededingingsvermogen
op de algemene arbeidsmarkt thans 20 %
bedraagt. De rechtspraak is verdeeld nopens de wijze waarop de blijvende arbeidsongeschiktheid moet beoordeeld worden, indien een arbeidsongeval de gevolgen van
een vorig ongeval, waarvoor het slachtoffer vergoed wordt, verergerd heeft. Het Hof
van Cassatie heeft bij herhaling gesteld dat
de blijvende arbeidsongeschiktheid alsdan in haar geheel moet worden beoordeeld, zonder rekening te houden met de
voorafbestaande pathologische toestand, op
voorwaarde dat het arbeidsongeval minstens voor een deel - hoe gering ook - de
oorzaak is van de blijvende arbeidsongeschiktheid. Eenzelfde principe geldt volgens het Hofvan Cassatie ook wanneer een
werknemer slachto:ffer is van opeenvolgende ongevallen, waarbij het laatste ongeval de gevolgen van een vorig ongeval
verergerd heeft. Zodra een nieuw ongeval
de deficiente toestand van het slachto:ffer
verergert, dient dus een evaluatie van de
gevolgen in hun geheel te gebeuren, waarbij de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid welke na het nieuwe arbeidsongeval wordt vastgesteld niet kan
verminderd worden met de graad van de
blijvende arbeidsongeschiktheid, vastgesteld naar aanleiding van het eerste ongeval. Het Arbeidshof deelt deze mening. Het
kan niet ontkend worden dat bepaalde
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arbeidsrechtbanken en arbeidshoven een
ander standpunt innemen, dat prima facie misschien niet van logica gespeend lijkt,
doch waarbij in elk geval dient opgemerkt
dat een eventuele splitsing van de toegekende graden het forfaitair karakter van de
arbeidsongevallenvergoeding miskent. De
arbeidsongevallenwet vergoedt immers niet
het reele loonverlies, maar voorziet op forfaitaire en abstracte wijze in een vergoeding voor het verlies of de vermindering
van het economisch potentieel van het
slachto:ffer. Deze forfaitaire vergoeding
wordt uitgedrukt in een procentuele verhouding ten aanzien van het basisloon en
het feit dat het slachto:ffer eventueel kan
blijven voortwerken zonder e:ffectiefloonverlies, is dan ook zonder invloed op de
vaststelling der wettelijke vergoedingen.
Verwijzingen naar de billijkheid, de rechtvaardigheid en/of de logica, of de opmerking dat vergoedingen wegens successieve
minderwaarden uiteindelijk aanleiding
kunnen geven tot vergoedingen die uitstijgen hoven het loon dat het slachtoffer ooit
zou kunnen verdienen, zijn naar de feiten misschien juist, nu loon en
arbeidsongevallenvergoedingen een verschillende oorzaak hebben. Uit het beginsel van de forfaitaire vergoedingen volgt ook
dat eiseres ten onrechte aanhaalt dat eenzelfde letsel aldus tweemaal vergoed wordt.
Het is immers niet het letsel dat vergoed
wordt, wel het verlies aan economische potentieel tengevolge van de letsels. Tenslotte mag ook niet uit het oog verloren
worden dat de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid bij verschillende letsels aan
eenzelfde functie niet zomaar rekenkundig te bepalen is als de optelsom van de
graad van elk letsel. Vaak speelt er een cumulatie van negatieve e:ffecten, waardoor
verschillende kleinere beperkingen uiteindelijk een groter nadeel vormen. Nu blijkt
uit het deskundigenverslag dat de economische invaliditeit ingevolge het arbeidsongeval van 23 oktober 1989 in zijn globaliteit 20 % bedraagt, ingevolge een
verergering ten opzichte van de sequellen als gevolg van het arbeidsongeval van
11 maart 1962 en de eerste rechters zich op
oordeelkundige wijze bij deze zienswijze
hebben aangesloten, dringt zich dan ook de
bevestiging op van het bestreden vonnis,"

terwijl wanneer een werknemer getroffen wordt door opeenvolgende ongevallen en
het laatste ongeval de gevolgen van een vorig ongeval heeft verergerd, de rechter de
blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene in haar geheel moet beoordelen, als
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de na het laatste ongeval vastgestelde arbeidsongeschiktheid, zelfs gedeeltelijk, door
dit ongeval werd veroorzaakt; dat wanneer echter opeenvolgende ongevallen dezelfde letsels veroorzaken en wanneer de
gehele blijvende arbeidsongeschiktheid na
het laatste ongeval gedeeltelijk door het
laatste ongeval werd veroorzaakt, dan mag
de vergoeding voor deze gehele blijvende arbeidsongeschiktheid niet samengevoegd
worden met de vergoeding voor de vorige
arbeidsongevallen en zover het om dezelfde letsels gaat, vermits de getroffene anders twee maal zou vergoed worden voor
dezelfde arbeidsongeschiktheid en dan
komt alleen het bijkomend verlies aan economische potentieel ingevolge het laatste
ongeval voor vergoeding in aanmerking; dat
het bestreden arrest vaststelt dat verweerder het slachtoffer werd van een arbeidsongeval op 11 maart 1962 en van een opeenvolgend arbeidsongeval op 23 oktober
1989; dat de opeenvolgende ongevallen hetzelfde lidmaat troffen en dat in vergelijking met de restletsels, nu het ongeval van
1962 vooral de buiging van de linker elleboog verminderd is, maar dat de andere
bewegingsbeperkingen weinig veranderd
zijn en de polsstrekking zelfs verbeterde;
dat de gehele blijvende arbeidsongeschiktheid na het laatste ongeval derhalve slechts
gedeeltelijk door het laatste ongeval werd
veroorzaakt en enkel bestond in een vermindering vim de buiging van de linker elleboog, waarvan de beweging volgens de
vaststellingen van het bestreden arrest
reeds beperkt was door het ongeval van 11
maart 1962; dat het bestreden arrest dan
ook ten onrechte beslist heeft dat de graad
van blijvende arbeidsongeschiktheid na het
nieuwe arbeidsongeval niet kan verminderd worden met de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid na het eerste ongeval voor wat de evaluatie van de gevolgen
betreft ook al geven de vergoedingen wegens deze nieuwe minderwaarden aanleiding tot vergoedingen, die uitstijgen hoven het loon dat het slachtoffer ooit zou
kunnen verdienen; dat immers enkel het
bijkomend verlies ingevolge het laatste ongeval voor vergoeding in aanmerking komt
en niet het verlies ingevolge het eerste ongeval dat reeds vergoed werd (schending
van art. 7, 9 en 24 van de wet van 10 april
1971),

zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Overwegende dat wanneer een
werknemer getroffen wordt door op-
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eenvolgende arbeidsongevallen en het
laatste ongeval de gevolgen van een
vorig ongeval heeft verergerd, de rechter de blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene in haar geheel
moet beoordelen als de na het laatste ongeval vastgestelde arbeidsongeschiktheid, zelfs gedeeltelijk, door dit
ongeval werd veroorzaakt;
Overwegende dat deze regeling niet
tot gevolg heeft dat tweemaal vergoeding wordt toegekend voor eenzelfde
letsel; dat de krachtens de artikelen
24, 34, 36 en 39 van de Arbeidsongevallenwet toe te kennen forfaitaire
vergoeding, verschuldigd voor de bij
een arbeidsongeval opgelopen blijvende arbeidsongeschiktheid, de vergoeding van de getroffene beoogt in de
mate dat het ongeval zijn economische waarde op de arbeidsmarkt heeft
aangetast; dat wettelijk vermoed wordt
dat deze waarde wordt weergegeven in
het basisloon van de getroffene, zijnde,
overeenkomstig artikel 34 van de
Arbeidsongevallenwet, het loon waarop
de werknemer in de functie waarin hij
is tewerkgesteld in de onderneming op
het ogenblik van het te vergoeden ongeval, recht heeft voor de periode van
het jaar dat aan dit ongeval voorafgaat;
Dat het feit dat de werknemer reeds
tevoren bij een vroeger arbeidsongeval getroffen werd door een gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid
daaraan geen afbreuk doet;
Dat het middel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
15 januari 1996 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.
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redenen vereist is, slechts de bij artikel 10.2 van het Wegverkeersreglement bepaalde fout oplevert, indien
2e KAMER- 16 januari 1996
daardoor de normale gang van an1° WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLE- dere bestuurders wordt gehinderd;
REGLEMENTSMENT VAN 01-12-1975 Overwegende dat uit de stukken
BEPALINGEN -ARTIKEL 10- PLOTS REMMEN
waarop het Hof vermag acht te slaan,
- OVERTREDING- VEREISTE.
blijkt dat te dezen het aan verweerster
verweten plots remmen zonder
2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN veiligheidsredenen, waardoor zij de
OVEREENKOMST - DAAD - FOUT controle over haar voertuig verloor,
PLOTS REMMEN- VEILIGHEIDSREDENENniet de normale gang van een andere
HUISDIER
bestuurder hinderde, maar een onge1o Plots remmen dat niet om veiligheids- val veroorzaakte waarbij verweerster
redenen is vereist, levert slechts de bij art. zelf schade leed en schade werd toe10.2 Wegverkeersreglement bepaalde {out gebracht aan een onroerende instalop indien daardoor de normale gang van latie van de vervoermaatschappij De
de andere bestuurders wordt gehinderd. Lijn;
2° Niet naar recht verantwoord is de beDat zulks evenwel niet belet dat
slissing van de rechter die, om te oorde- plots remmen zonder veiligheidslen dat de bestuurder die, door plots te redenen een civielrechtelijke fout kan
remmen de controle over zijn voertuig ver- zijn die de aansprakelijkheid van een
liest en daardoor schade veroorzaakt,
geen {out in causaal verband met die bestuurder kan meebrengen voor
schade heeft begaan, ervan uitgaat dat schade die hij hierdoor veroorzaakt;
plots remmen om een aanrijding met een
Overwegende dat het plots remmen
huisdier te vermijden, steeds te beschou- waardoor een bestuurder de controle
wen is als remmen om veiligheidsredenen over zijn voertuig verliest en een on(1). (Artt. 418 en 420 Sw., 1382 en 1383
geval veroorzaakt, ook wanneer dit
B.W.)
plots remmen geschiedt om een aanrijding met een klein huisdier te ver(DUMONT T. JACQUES)
mijden, al naargelang de omstandigheden waarin dit plots remmen plaats
ARREST
heeft, om veiligheidsredenen kan gerechtvaardigd zijn of niet;
(A.R. nr. P.95.0324.N)
Dat het plots remmen voor een hinRET HOF; - Gelet op het bestre- dernis geen fout oplevert wanneer dit
den arrest, op 3 februari 1995 door het maneuver zijn oorsprong vindt in het
onverwacht en onvoorzienbaar opdaHof van Beroep te Gent gewezen;
gen van de hindernis en de reactie
daarop - ook al was misschien een
B. In zoverre de voorziening gericht andere mogelijk geweest - nietteis tegen de beslissing op de civielrech- min aannemelijk is, hetgeen de rechtelijke vordering van verweerster te- ter op onaantastbare wijze in feite begen eiseres :
oordeelt;
Overwegende dat de appelrechters,
Over het middel :
na bewezen te hebben verklaard dat
Wat het eerste onderdeel betreft : eiseres schuldig is aan onopzettelijke
Overwegende dat het plots remmen slagen aan verweerster, considerewanneer dit niet om veiligheids- ren dat, wat de civielrechtelijke vordering van verweerster betreft, "de
voorliggende geg1;:1vens geenszins toelaten tot een onaangepaste snelheid
(1) Zie Cass., 9 juni 1981 (A. C., 1980-81, nr.
(van verweerster) te besluiten" en ''het
581).
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Nr. 34

1o, 2° en go De vernietiging wegens onwet-

remmen voor huisdieren wel degelijk als veiligheidsreden ... te beschouwen (is)";
Dat zij blijkens deze motivering ervan uitgaan dat plots remmen om een
aanrijding met een huisdier te vermijden, steeds te beschouwen is als
remmen om veiligheidsredenen en nalaten te onderzoeken of het opdagen
van de kat, eigendom van eiseres, een
onvoorzienbare hindernis uitmaakte,
welke, in de gegeven omstandigheden, de reactie van plots remmen door
verweerster rechtvaardigde;
Dat zij aldus de beslissing dat verweerster geen fout in causaal verband
met het ongeval en de daaruit voortspruitende schade beging, niet naar
recht verantwoorden;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 7 maart 1995 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :

16 januari 1996 - 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h.
Bresseleers, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Desseyn, Brugge.

Over het ambtshalve aangevoerde middel : schending van artikel8, § 1, laatste
lid, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, zoals gewijzigd bij artikel 7 van de
wet van 9 januari 1991 betre:lfende de uitwissing van veroordelingen en het herstel in eer en rechten in strafzaken :

Nr. 34
2e KAMER- 16 januari 1996
1o VEROORDELING MET UITSTEL EN

OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- GEWOON UITSTEL- DUUR- ONWETTIGHEID- VERNIETIGING- OMVANG.

2° STRAF- ALGEMEEN, STRAF EN MAATREGEL, WETTIGHEID- MAATREGEL- GEWOON
UITSTEL- DUUR- ONWETTIGHEID - VERNIETIGING- OMVANG.

tigheid van het uitstel - een maatregel
die betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van de straf - heeft, wegens de
band tussen de strafmaat en de maatregel, de vernietiging tot gevolg van de veroordeling zelf waarop het uitstel betrekking heeft (1). (Art. 8, § 1, laatste lid,
Probatiewet.)
(C ... )

ARREST

(A.R. nr. P.95.0404.N)

Overwegende dat, naar luid van artikel 8, § 1, laatste lid, van de
Probatiewet, zoals gewijzigd bij artikel 7 van de wet van 9 januari 1991,
de duur van het uitstel niet meer dan
drie jaar mag bedragen voor de geldstraffen en de gevangenisstraffen die
zes maanden niet te hoven gaan;
Dat de appelrechters, door eiser te
veroordelen tot een hoofdgevangenisstraf van twee maanden met gewoon uitstel gedurende een termijn
van vijfjaar, de vermelde wetsbepaling schenden;
Overwegende dat de onwettigheid
van het uitstel, dat een maatregel is
die betrekking heeft op de tenuitvoerlegging van de straf, wegens de band

go CASSATIE- VERNIETIGING, OMVANGSTRAFZAKEN STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE- VEROORDELING
MET UITSTEL- GEWOON UITSTEL- DUURONWETTIGHEID.

(1) Zie Cass., 26 juni 1991, A.R. nr. 9003 (A. C.,
1990-91, nr. 559); 20 jan. 1993, A.R. nr. 9672
(ibid., 1993, nr. 39);. 20 juni 1995, A.R. nr.
P.95.0149.N (ibid., 1995, nr. 317).

Nr. 35

HOF VAN CASSATIE

tussen de strafmaat en de maatregel, de vernietiging tot gevolg heeft
van de veroordeling zelf waarop het
uitstel betrekking heeft;
B. 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 tegen eiser ingestelde strafvordering de vernietiging meebrengt
van de beslissingen op de tegen hem
ingestelde civielrechtelijke vorderingen die het gevolg zijn van eerstgenoemde beslissing, waartegen eiser regelmatig cassatieberoep heeft ingesteld, ook al is de vernietiging van de
op de strafvordering gewezen beslissing ambtshalve uitgesproken;
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PLEEGDE DADEN VAN DEELNEMING - BEVOEGDHEID VAN DE BELGISCHE STRAFRECHTER

3° STRAFVORDERING- POGING TOT INVOER VAN VERDOVENDE MIDDELEN- IN HET
RIJK GEPLEEGDE DADEN VAN DEELNEMINGBEVOEGDHEID VA]Ij' DE BELGISCHE STRAFRECHTER

1 o, 2° en 3° Overeenkomstig de bepalingen van de Belgische wetten worden gestraft de uitwendige daden die een begin van uitvoering van een misdaad of
een wanbedrijf in het buitenland uitmaken en de hierbij horende daden van deelneming, die op het grondgebied van het
Rijk worden gepleegd en die tengevolge
van een omstandigheid onafhankelijk van
de wil van de daders worden gestaakt of
hun uitwerking hebben gemist (1). (Art.
3 Sw.)
(P... )

Om die redenen, ongeacht de door
eiser aangevoerde middelen 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 Hof van Beroep te Antwerpen.
16 januari 1996 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. D'haenens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h.
Bresseleers, advocaat-generaal-Advocaat : mr. Biitzler.

Nr. 35
2e KAMER- 16 januari 1996

1o MISDRIJF- POGING- INVOER VAN VERDOVENDE MIDDELEN IN HET RIJK
GEPLEEGDE DADEN VAN DEELNEMING
PLAATS VAN HET MISDRIJF.

2° RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING- POGING TOT INVOER VAN
VERDOVENDE MIDDELEN- IN HET RIJK GE-

ARREST

(A.R. nr. P.95.0967.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1995 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 2 his van de
Wet van 24 februari 1921 betreffende het
verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en anticeptica, 1, 3, 11, 28 van
het koninklijk besluit van 31 december
1930 omtrent de handel in slaap- en verdovende middelen en 149 van de Grandwet,
doordat het bestreden arrest, na te hebben aangenomen (p. 4) dat de paging om
cannabis in te voeren in Belgie werd gewijzigd in een paging tot invoer van diezelfde cannabis in Nederland, vervolgens
verder vaststelt (p. 6) dat de door de betichten gestelde voorbereidings- en
uitvoeringshandelingen als finaliteit toch
(1) Zie Cass., 20 juni 1977 (A. C., 1977, 1084);
P.E. TRoussE, La competence extraterritoriale des

juridictions repressives belges, in Rapport au
Vlleme congres international de droit compare,
1966, (511) 518.
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een invoer badden van een grote boeveelheid cannabis in Belgie, die uiteindelijk niet
plaatsvond buiten de wil om van de beticbten en meer bepaald omwille van aanhoudingen in bet buitenland, om tenslotte
te besluiten tot bevestiging van het beroepen vonnis, dat eiser veroordeelt wegens
een poging tot invoer van een grote hoeveelbeid cannabis met de omstandigheid
dat bet misdrijf een daad van deelneming
is aan de boofd- ofbijkomende bedrijvigheid van een vereniging,
terwijl de Belgiscbe regeling inzake in- en
uitvoer van verdovende middelen strekt tot
bescherming van de belangen en de rechten van de Belgische samenleving, dan
wanneer een buitenlandse regeling inzake invoer van dergelijke produkten strekt
tot bescherming van die buitenlandse samenleving; dienvolgens de tenlastelegging van poging tot invoer van een grote
hoeveelbeid cannabis met de omstandigheid dat bet misdrijf een daad van deelneming is aan de hoofd- ofbijkomende bedrijvigbeid van een vereniging slecbts
wettelijk kan bewezen worden verklaard
wanneer de invoer als bestemming Belgie heeft, docb niet wanneer de bestemming Nederland is; het bestreden arrest,
door enerzijds aan te nemen dat bet ten
deze een poging tot invoer in Nederland betrof en anderzijds vast te stellen dat het
daarentegen om een poging tot invoer in
Belgie ging, steunt op een onduidelijke en
onnauwkeurige redengeving, waardoor bet
Uw Hof onmogelijk is de wettigheid van de
beslissing na te gaan (scbending van aile in
het middel aangebaalde wetsbepalingen) :

Overwegende dat eiser wordt vervolgd om in het gerechtelijk arrondissement Leuven en/ofbij samenhang elders in het Rijk, als dader of
mededader overeenkomstig artikel 66
Strafwetboek, zich schuldig te hebben gemaakt aan een paging tot invoer van verdovende middelen zonder voorafgaande vergunning, met de
omstandigheid dat het misdrijf een
daad van deelneming is aan de hoofdof bijkomende bedrijvigheid van een
vereniging;
Overwegende dat, krachtens artikel 3 van het Strafwetboek, de uitwendige daden die een begin van uitvoering van een misdrijf in het
buitenland uitmaken en de hierbij horende daden van deelneming, die op
het grondgebied van het Rijk wor-

Nr. 35

den gepleegd en die tengevolge van
een omstandigheid onafhankelijk van
de wil van de daders worden gestaakt
of hun uitwerking hebben gemist,
overeenkomstig de bepalingen van de
Belgische wetten worden gestraft; dat
de krenking van het strafrecht van een
vreemde Staat die het voltooid misdrijf zou hebben veroorzaakt, hieraan niet afdoet;
Dat overeenkomstig artikel 6, eerste lid, van de Drugwet van 24 februari 1921, bij ontstentenis van afwijkende bepalingen in deze wet,
artikel 3 van het Stra:fWetboek ook op
de misdrijven bepaald bij de Drugwet toepasselijk is;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen "dat het plan om een hoeveelheid van minstens 474 kg cannabis in te voeren in Belgie, (waarbij de
latere bestemmingswijziging, met
name invoer in Nederland enkel een
gevolg was van een niet-uitgevoerd
plan door een van de medebetichten,
die geen beroep aantekende), werd
voorbereid en uitgevoerd in Belgie,
aangezien betichte KE., met de medewerking van onder :nieer (eiser) de
koeriers recruteerde in Belgie en de
motorhomes voor het transport werden aangepast in de garage van KE.,
gelegen te Antwerpen, met de noodzakelijke hulp van (eiser) en de drugoperatie werd geleid vanuit Belgie door
KE., met de noodzakelijke hulp van
betichte A, echtgenote van (eiser), die
als brievenbus fungeerde en de berichten van (eiser) vanuit Spanje telefonisch doorspeelde aan KE., leider van de organisatie; (. .. ) uit het
strafonderzoek blijkt dat besprekingen betreffende de invoer van hasj tussen de verschillende mededaders van
de misdadige organisatie plaatsvonden in Belgie; (. .. ) in Belgie de modus operandi werd vastgelegd en de
door de koeriers te volgen reisroute,
alsmede de beloning van de koeriers;
(. .. ) (eiser) vertrok vanuit Belgie naar
Marokko, en ook naar Spanje reisde
om de drugkoeriers te controleren en
te begeleiden; (. .. ) de aanhouding van
twee koeriers in Spanje buiten de wil
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om van betichten gebeurde en bijgevolg niets afdoet aan de juistheid van
de weerhouden strafrechtelijke kwalificatie; ( ... ) de koerier N. in het kader van de Nederlandse rogatoire commissie op.S november 1991 verklaarde,
dat alvorens Belgie te verlaten de genaamde KE. hem de te volgen weg
nauwkeurig had beschreven en dat
deze weg werd gewijzigd door (eiser)
en dat een andere medebetichte (niet
meer inzake), hem (N.) zegden naar
Spanje terug te keren langs Melilla,
aangezien zij de tolbeambten hadden omgekocht; ( ... ) onbetwistbaar
vaststaat dat het geld van voornoemde
omkoping afkomstig is van (eiser) en
van een medebetichte die in Belgie
hun bankrekeningen en financiele activa hadden; (... )in de waning van (eiser) het adres en het telefoonnummer werden gevonden van KO. (die de
leiding had van de drugoperatie in het
buitenland, nadat de operatie werd gepland in Belgie en daden van uitvoering en deelneming werden gesteld in
het Rijk) en dat er 29-maal vanuit zijn
waning in Belgie werd gebeld met
voornoemde dame";
Dat de appelrechters op grond van
deze motivering beslissen dat, afgezien van de gewijzigde invoerbestemming, bewezen is "dat beide (eisers) verschillende handelingen stelden
die onbetwistbaar constitutieve bestanddelen uitmaken van de paging tot
invoer van cannabis, zodat zij zich
schuldig maakten aan strafbare feiten gepleegd binnen de Rijksgrenzen
en het middel van (eiser) gesteund op
de onbevoegdheid van de Belgische
strafrechter feitelijke grondslag mist";
Dat hun consideransen met betrekking tot de finaliteit van deze op het
Belgisch grondgebied gestelde
voorbereidings- en uitvoeringshandelingen, inzonderheid dat de invoer van de grote hoeveelheid cannabis Belgie tot bestemming had,
overtollig zijn;
Dat zij zodoende de beslissing dat eiser deelgenomen heeft aan een alhier gepleegde strafbare paging tot invoer van verdovende middelen en
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mitsdien dat de strafvordering ingesteld bij de Belgische strafrechter ontvankelijk is, regelmatig met redenen
omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

16 januari 1996- 2e kamer- Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. M.
Vandebotermet en A. De Nauw, Brussel.

Nr. 36
2e

KAMER -

17 januari 1996

1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN

ARRESTEN- OP CONCLUSIE -

STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - ONDERZOEKSGERECHT- REGELING VAN DE PROCEDURECONCLUSIE - MOTIVERING.

2° ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE PROCEDURE- CONCLUSIEMOTIVERING.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1 - ONDERZOEKSGERECHT- BUITENVERVOLGINGSTELLING.

4° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- ONDERZOEKSGERECHT- BUITENVERVOLGINGSTELLING- MOTIVERING.

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

mer van inbeschuldigingstelling de procedure regelen, antwoorden zij op de conclusie waarin liet feitelijk bestaan van
bezwaren betwist of bevestigd wordt, door
de enkele vaststelling dat die bezwaren
aanwezig ofniet aanwezig zijn (1). (Enig
art., § XV, wet 25 okt. 1919, en enig art.
wet 19 aug. 1920.)
{1) Cass., 3 mei 1995, A.R. nr. P.94.1431.F
(A.C., 1955, nr. 220).
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3° Art. 6.1 E. V.R.M. regelt de uitoefening
van het recht van verdediging voor het
onderzoeksgerecht niet, wanneer dat verklaart dat er geen grand tot vervolging bestaat (2). (Art. 6.1 E.V.R.M.)

4 o Geen miskenning van het recht van verdediging kan worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat het onderzoeksgerecht, bij de regeling van de procedure,
in zijn antwoord op een conclusie waarin
het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren wordt aangevoerd, kan volstaan
met de onaantastbare vaststelling dat die
bezwaren niet voorhanden zijn.
(DELLISSE T. FRERE)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.0930.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 2 juni 1995 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 ... :
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende, enerzijds, dat het arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling dat, na regeling van de
procedure, een buitenvervolgingstelling
uitspreekt, geen vonnis is in de zin van
artikel 149 van de Grondwet; dat, ook
al kunnen de onderzoeksgerechten
door een andere wetsbepaling ertoe
verplicht worden hun beslissingen met
redenen te omkleden, de in het onderdee! vermelde grondwettelijke bepaling niet op hen van toepassing is;
Overwegende, anderzijds, dat het
onderzoeksgerecht antwoordt op de
conclusie, waarin het feitelijk bestaan
van voldoende bezwaren betwist of
aangevoerd wordt, door de onaantast(2) Cass., 5 mei 1993, A.R. nr. P.93.0497.F
(A.C., 1993, nr. 221).
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bare vaststelling dat zodanige bezwaren aanwezig of niet aanwezig zijn;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat uit de gegevens van de zaak
blijkt dat er tegen de verdachte geen
ernstige schuldaanwijzingen bestaan
wegens die telastlegging;
Dat het eerste onderdeel niet kan
worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende, enerzijds, dat artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden in de regel enkel op de uitoefening van het
recht van verdediging voor de onderzoeksgerechten betrekking heeft, wanneer ze uitspraak doen over de gegrondheid van de telastlegging of over
geschillen over burgerlijke rechten en
verplichtingen;
Dat een beschikking van buitenvervolgingstelling geen dergelijke beslissing is;
Overwegende, anderzijds, dat geen
miskenning van het recht van verdediging valt af te leiden uit de omstandigheid dat de rechter, in zijn antwoord op de conclusie waarin eiseres
het feitelijk bestaan van voldoende bezwaren aanvoert, kan volstaan met de
enkele onaantastbare vaststelling dat
die bezwaren niet voorhanden zijn;
Dat het onderdeel faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
17 januari 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter- Verslaggever : mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Houtekier.
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Nr. 37
Nr. 37
2~ KAMER-

17 januari 1996

1o HOGER BEROEP -
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RECHT BEVOEGD VOOR DE ENE EN NIET VOOR
DE ANDERE - SAMENHANG- ONBEVOEGDVERKLARING VOOR DE GEHELE ZAAK- ONWETTIGHEID.

STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACC1JNZEN INBEGREPEN)- PRINCIPAAL BEROEP, VORM, TERMIJN -1ERMIJNUITLEVERING- IN RET BUITENLAND VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING UITVOERBAARVERKLARING- BESCHIKKING
VAN DE RAADKAMER

2° SAMENHANG- STRAFZAKEN- VONNIS-

2° UITLEVERING- IN RET BUITENLAND

3° REGELING VAN RECHTSGEBIED-

VERLEEND BEVEL TOT AANHOUDING UITVOERBAARVERKLARING- BESCHIKKING
VAN DE RAADKAMER- HOGER BEROEP- 'IERMIJN.

1o

e~ .2° lnzake uitlevering bedraagt de termun om hager beroep in te stellen tegen
de beschikking van de raadkamer, waarbij het door de buitenlandse overheid verleende aanhoudingsbevel uitvoerbaar verklaard wordt, vierentwintig uur te
rekenen van de betekening van die beschikking (1). (Art. 135 Sv.; art. 3
Uitleveringswet 1874.)

(CHENINE)

(A.R. nr.. P.95.1389.F)

GERECHT- AANHANGIGMAKING- AFZONDERLIJKE BESCHIKKINGEN- FElTEN- GERECHT BEVOEGD VOOR DE ENE EN NIET VOOR
DE ANDERE - GEVOLG.

STRAFZAKEN TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT- ALLERLEIVONNISGERECHT -AANHANGIGMAKING- AFZONDERLIJKE BESCHIKKINGEN - FElTEN GERECHT BEVOEGD VOOR DE ENE EN NIET
VOOR DE ANDERE - SAMENHANG- ONBEVOEGDVERKLARING VOORDE GEHELE ZAAKGEEN OPGAVE VAN DE VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- VERNIETIGING VAN DE BESCHIKKING- ONBEVOEGDVERKLARING- GEDEELTELIJKE VERNIETIGING.

1o en 2° Wanneer bij een vonnisgerecht door

afzonderlijke verwijzingsbeschikkingen
feiten aanhangig zijn gemaakt waarvan somm_ige wel en andere niet tot zijn
bevoegdhe~d behoren, kan dat gerecht zich
niet wettig onbevoegd verklaren voor de
gehele zaak, terwijl het zelfvaststelt dat
de verschillende feiten samenhangend zijn
(1).

17 januari 1996 - 2" kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain, waarnem~nd voorzitter - Gelijkluidende conclus~e van de h. Janssens de Bisthoven
advocaat-generaal.
'

Nr. 38
2" KAMER -

17 januari 1996

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG
STRAFZAKEN - BEVOEGDHEID - VONNISGERECHT- AANHANGIGMAKING- AFZONDERLIJKE BESCHIKKINGEN- FElTEN- GE-

Noot arrest nr. 37:
(I) Cass., IO feb. I988, A.R. nr. 650I (A. C.,
I987-88, nr. 357).

3o Wanneer de raadkamer bij afzonderlijke beschikkingen een verdachte naar de
corre~~ionele rechtbank verwezen heeft,
enerzuds, wegens als misdaad omschreven feiten waarvoor zij geen verzachtende omstandigheden heeft aangenomen, en, anderzijds, wegens feiten
waarvoor de rechtbank bevoegd is en de
rechtbank zich voor het geheel onb~voegd
verklaart wegens het bestaan van samenhang, vernietigt het Hof, op een verzoek
tot regeling van rechtsgebied, de beschikking van de raadkamer waarin de verzachtende omstandigheden niet werden
aangenomen, alsook het vonnis van de
correctionele rechtbank, in zoverre de
rechtbank zich onbevoegd heeft verklaard
t.a.v. de misdrijven waarvan ze regelmatig kennis genomen had (2).
(I) Cass., 8 dec. I993, A.R. nr. P.93.I425.F
nr. 509).

(A. C., I993,

(2) Zie noot I.
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(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUSSEL
IN ZAKE EL FILALI)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.1396.F)

HET HOF; - Gelet op het verzoek
tot regeling van rechtsgebied, op 1 december 1995 ingediend door de procureur des Konings te Brussel;
Overwegende dat vooralsnog geen
rechtsmiddel openstaat tegen de beschikkingen die op 11 augustus 1995
in de zaak I (nr. 60.12.024063/95 van
de notities van het parket van de procureur des Konings te Brussel) en op
12 september 1994 in de zaak II (nr.
60.68.102218/94 van die notities) door
de raadkamer zijn gewezen; dat het
vonnis van 5 oktober 1995 van de correctionele rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan; dat uit de tegenstrijdigheid tussen die beslissingen een
geschil over rechtsmacht is ontstaan
dat de procesgang belemmert;
Dater grond bestaat tot regeling
van rechtsgebied;
Wat zaak I betreft :
Overwegende dat de feiten van de
telastlegging A in de zaak I de misdaad schijnen op te leveren die omschreven wordt in de artikelen 461 en
468 van het Strafwetboek en met opsluiting wordt gestraft; dat de in de beschikking opgenomen feiten van ~~ telastlegging B samenhangend sch1Jnen
te zijn;
Overwegende dat de op 11 augustus 1995 door de raadkamer in die
zaak gewezen beschikking het bestaan
van verzachtende omstandigheden
heeft uitgesloten voor de bovenvermelde telastlegging A, zodat de correctionele rechtbank niet bevoegd was
om ervan kennis te nemen;
Wat zaak II betreft :
Overwegende dat, wanneer bij een
vonnisgerecht door afzonderlijke
verwijzingsbeschikkingen feiten aanhangig zijn gemaakt waarvan sommige wel en andere n~et tot zijn ~e
voegdheid behoren, d1t gerecht z1ch
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niet wettig onbevoegd kan verklaren
voor de gehele zaak door zelf vast te
stellen dat de verschillende feiten samenhangend zijn;
Overwegende dat bij de correctionele rechtbank regelmatig aanhangig zijn gemaakt de telastleggingen
A en B, die zijn opgenomen in de op
12 september 1994 door de raad~a
mer in de zaak II gewezen beschikking;
Overwegende dat de correctionele
rechtbank na te hebben vastgesteld
dat de feit~n, omschreven in de in de
zaak I gewezen beschikking van de
raadkamer, niet wettig aan de kennisneming van het vonnisgerecht waren onderworpen, niet kon wijzen op
het bestaan van samenhang tussen die
feiten en de feiten omschreven in de in
de zaak II gewezen beschikking van de
raadkamer;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beschikking, die de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op 11 augustus 1995 in de zaak I,
nr. 60.12.024063/95 van de notities van
de procureur des Konings te Brussel, gewezen heeft~ vernietigt het vonnis van de Correctwnele Rechtbank te
Brussel van 5 oktober 1995, in zoverre
het het vonnisgerecht onbevoegd verklaart om uitspraak te doen in zaak II,
nr. 60.68.102218/94 van de notities van
de procureur des Konings te Brussel· beveelt dat van het arrest meldin'g zal worden gemaakt op de kant
van de vernietigde beslissingen wat die
beslissingen betreft; verwijst de zaak
I, nr. 60.12.02.4063/95, naar de anders samengestelde raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, en verwijst de zaak II, nr.
60.68.102218/94, naar de anders samengestelde Correctionele Rechtbank
te Brussel.
17 j anuari 1996 - 2e kamer - Voorz~t
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Lahousse -
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Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal.
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(M... T.PROCUREUR-GENERAALBIJHETHOFVAN
BEROEP TE GENT)
ARREST

(A.R. nr. D.95.00ll.N)
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1° ADVOCAAT- TIJCHTRAAD VAN BEROEP
- VERWIJZING NA CASSATIE - VERWIJZING
NAAR ANDERS SAMENGESTELDE RAAD- SECRETARIS VAN DE RAAD.

2° RECHTERLIJKE ORGANISATIE TUCHTZAKEN - ADVOCAAT - TIJCHTRAAD
VAN BEROEP- VERWIJZING NA CASSATIEVERWIJZING NAAR ANDERS SAMENGESTELDE
RAAD- SECRETARIS VAN DE RAAD.

3° VERWIJZING NA CASSATIE -

TIJCHTZAKEN- ADVOCAAT- TIJCHTRAAD VAN BEROEP - VERWIJZING NAAR ANDERS SAMENGESTELDE RAAD- SECRETARIS VAN DE RAAD.

4° VONNISSEN EN ARRESTEN TUCHTZAKEN- ADVOCAAT- UITSPRAAKAFWEZIGHEID VAN VASTE DATUM- GEEN OPROEPING- GEVOLG.

5° RECHTBANKEN- TIJCHTZAKEN- ADVOCAAT- UITSPRAAK- AFWEZIGHEID VAN
VASTE DATUM- GEEN OPROEPING- GEVOLG.

1o, 2° en 3° Art. 477 Ger. W. volgens hetwelk het Hof, wanneer het een beslissing van de tuchtraad van beroep van de
Orde van Advocaten vernietigt, de zaak
verwijst naar die raad, anders samengesteld, is niet van toepassing op de secretaris van die raad (1).
4° en 5° De omstandigheid dat de tuchtraad van beroep van de Orde van Advocaten bij het sluiten van het de bat geen
vaste datum heeft bepaald voor de uitspraak en de advocaat evenmin heeft opgeroepen om de uitspraak bij te wonen,
heeft niet tot gevolg dat die uitspraak nietig wordt nu zij de advocaat niet belette
de uitspraak met gesloten deuren te vragen.
(1) Zie Cass., 25 maart 1977 (A. C., 1977, 806),
en 5 dec. 1985,A.R. nr. 7418 (ibid., 1985-86, nr.
236).

RET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 15 maart 1995 op
verwijzing gewezen door de Tuchtraad van Beroep van de Balies van het
rechtsgebied van het Hof van Beroep
te Gent;
Gelet op het arrest van het Hof van
30 september 1994;
Over het eerste middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 473 in het bijzonder lid 3, en 477, in het bijzonder laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat, voor de behandeling van de zaak
en het nemen van de bestreden beslissing
waarbij eiser een tuchtsanctie van 4 maanden schorsing uit het recht van beroep van
architect (lees : advocaat) uit te oefenen
wordt opgelegd, de Tuchtraad van beroep
samengesteld was, benevens de voorzitter en vier assessoren, door de secretaris P.
Lagae,
terwijl, krachtens artikel477, laatste lid,
van het Gerechtelijk Wetboek een vernietigde beslissing door het Hofvan Cassatie wordt verwezen naar de Tuchtraad van
beroep, anders samengesteld;
Artikel473, lid 3, van het Gerechtelijk
Wetboek bepaalt dat iedere kamer van de
Tuchtraad van beroep "houdt zitting met
een voorzitter, vier assessoren en een secretaris", wat insluit dat de secretaris, zoals de voorzitter en de assessoren, de Tuchtraad van beroep samenstelt;
en terwijl, door arrest van het Hofvan
cassatie dd. 30 september 1994 de beslissing van de Tuchtraad van beroep van de
balies van het rechtsgebied van het Hofvan
beroep te Gent dd. 15 februari 1994 inzake van eiser in cassatie, vernietigd werd
en verwezen naar dezelfde Tuchtraad "anders samengesteld";
Uit de vernietigde beslissing dd. 15 februari 1994 van de Tuchtraad van beroep
van de balies van het rechtsgebied van het
Hof van beroep te Gent blijkt dat de Heer
P. Lagae, de functie uitoefende van secretaris;
zodat, vermits dezelfde secretaris ook zetelde als secretaris bij de Tuchtraad van beroep die de bestreden beslissing velde, deze
Tuchtraad niet anders samengesteld was
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dan de Tuchtraad van beroep die de vernietigde beslissing dd. 15 februari 1994
velde (schending van de in het middel genoemde wetsbepalingen) :

Overwegende dat, krachtens artikel 4 77 van het Gerechtelijk Wetboek,
als een beslissing van de tuchtraad
van beroep vernietigd wordt, het Hof
van Cassatie de zaak verwijst naar de
tuchtraad van beroep, anders samengesteld;
Dat hieruit volgt dat wie de vernietigde beslissing heeft gewezen, na verwijzing niet mag deelnemen aan de beraadslaging en aan de beslissing; dat
dit verbod niet geldt voor de secretaris die bij de voorbereiding van de vernietigde beslissing zitting heeft gehouden, maar niet heeft deelgenomen
aan de beraadslaging en aan die beslissing;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 2, 465, lid 2, zoals ingevoerd bij artikel 4 van de wet van
19 november 1992, 757, 770, lid 1, 1042 van
het Gerechtelijk Wetboek, 6.1 van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950, goedgekeurd bij wet van 13
mei 1955 (E.V.R.M.) en van het algemeen
beginsel van de rechten van de verdediging,
doordat, de bestreden beslissing waarbij eiser een tuchtsanctie wordt opgelegd
van 4 maanden schorsing het beroep van
architect (lees : advocaat) uit te oefenen in
openbare zitting is uitgesproken op 15
maart 1995, nadat op de zitting van 14 februari 1995, alwaar de zaak is gepleit, de
debatten gesloten en de zaak in beraad genomen "geen vaste datum vooropgesteld
(wordt) voor de uitspraak" naar luid van
het zittingsblad van 14 februari 1995,
terwijl, artikel 770, lid 1, van het Gerechtelijk Wetboek, toepasselijk krachtens de artikelen 2 en 1042 van hetzelfde
wetboek, bepaalt dat wanneer de rechter de
zaak in beraad houdt om het vonnis uit te
spreken, hij, de dag bepaalt voor die uitspraak; krachtens artikel 465, lid 2, Gerechtelijk wetboek de uitspraak slechts met
open deuren plaats heeft zo de verdachte
advocaat niet de uitspraak met gesloten
deuren vraagt, wat aldus, overeenkomstig artikel6 E.V.R.M. en de rechten van
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verdediging, een recht is; dergelijk verzoek tot uitspraak met gesloten deuren wettelijk kan worden gericht tot de Raad van
beroep op de zitting van de uitspraak;
en terwijl, nu in strijd met artikel 770, lid
1, van het Gerechtelijk Wetboek geen dag
is bepaald voor uitspraak en uit de stukken waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser opgeroepen werd om de
uitspraak bij te wonen, de uitspraak met
open deuren in afwezigheid en zonder oproeping van eiser, deze laatste het recht
ontneemt om deze uitspraak met gesloten deuren te vorderen (schending van de
in het middel aangeduide bepalingen en beginselen):

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
blijkt dat de tuchtraad van beroep bij
het sluiten van het debat geen vaste
datum heeft bepaald voor de uitspraak
en evenmin eiser heeft opgeroepen om
de uitspraak bij te wonen;
Dat die onregelmatigheid niet tot gevolg heeft dat de uitspraak nietig
wordt nu zij eiser niet belette de uitspraak met gesloten deuren te vragen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
18 januari 1986 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Swaef, advocaat-generaal- Advocaat : mr. Delahaye.
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1o ARTS- SPREIDING VAN MEDISCHE ACTIVITEITEN- ORDE DER GENEESHEREN- IN·
DIVIDUELE MAATREGEL- VOORWAARDEN.
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UITOEFENING VAN
DE GENEESKUNDE- SPREIDING VAN MEDISCHE ACTMTEITEN- ORDE DER GENEESHEREN - INDMDUELE MAATREGEL - VOORWAARDEN.

lijkheid en waardigheid van de betrokken geneesheer te voorkomen;

1o en 2° Niet naar recht verantwoord is de

aan het bevel van een dergelijke maatregel noodzakelijkerwijze een toetsing moet
voorafgaan van de gevaren die de gedraging van de betrokken geneesheer met zich
meebrengen voor een latere aantasting van
zijn eer, bescheidenheid, eerlijkheid en
waardigheid;

2° GENEESKUNDE -

beslissing van de raad van beroep van de
Orde van Geneesheren die niet nader omschrijft op welke grand de spreiding van
de medische activiteiten van een arts zou
kunnen leiden tot enige overtreding van
de plichtenleer (1). (Artt. 6, 2°, en 13, eerste lid, Artsenwet 10 nov. 1967.)
(M ... T. ORDE DER GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. D.95.0013.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 20 maart 1995 gewezen door de raad van beroep van de
Orde der Geneesheren, met het Nederlands als voertaal;

deze individuele maatregelen bijgevolg
louter een preventief karakter vertonen;

uit de enkele omstandigheid dat eiser zijn
medische aktiviteiten spreidt over twee ziekenhuizen, niet wettig kan worden afgeleid dat de gedragingen van eiser de eer, bescheidenheid, eerlijkheid en waardigheid
van het beroep dreigen aan te tasten;
de bestreden beslissing bovendien niet
wettig verantwoordt waarom de gedragingen van eiser de eer, bescheidenheid, eerlijkheid en waardigheid van het beroep niet
langer dreigen aan te tasten wanneer tussen de twee ziekenhuizen een door de bevoegde minister van volksgezondheid en
leefmilieu goedgekeurde en voor uitvoering vatbare fusie is tot stand gekomen;

Over het derde middel, gesteld als volgt:
schending van artikel 149 van de gecoiirdineerde Grondwet en van de artikelen 2,
zodat de bestreden beslissing, door eneerste lid, 6 ,2·, en 13 van het koninklijk
besluit nr. 79 van 10 november 1967 be- kel de spreiding van de medische aktiviteit over twee niet met elkaar gefuseerde
treffende de Orde der geneesheren,
ziekenhuizen in aanmerking te nemen, en
doordat de Raad van Beroep van de Orde niet te motiveren hoe deze gedraging van
der Geneesheren in de bestreden beslis- eiser de eer, de bescheidenheid, de eerlijksing eiser beveelt zijn medische aktivitei- heid en de waardigheid van de geneesten tot een ziekenhuis te beperken, op . heer in het gedrang zou kunnen brengen,
grand van de enkele vaststelling dat hij zijn de artikelen 6, 2•, en 13 van het KB. nr. 67
medische aktiviteiten heeft gespreid over schendt, en Uw Hof niet toelaat zijn
twee ziekenhuizen die niet met elkaar zijn wettigheidscontrole op de motieven uit te
gefuseerd,
oefenen (schending van artikel149 van de
terwijl, de artikelen 6, 2·, en 13 van Grondwet):
hogervermeld KB. nr. 79, aan de raden van
de Orde der Geneesheren de bevoegdheid
Overwegende dat de provinciale raverlenen "te waken over het naleven van de den en de raden van beroep van de
regelen van de medische plichtenleer en Orde der Geneesheren, krachtens de
over de handhaving van de eer, de beschei- artikelen 6, 2·, en 13, eerste lid, van
denheid, de eerlijkheid en de waardighet koninklijk besluit nr. 79 van 10 noheid van de( ... ) geneesheren";
vember 1967, bevoegd zijn om te wauit deze bevoegdheid wordt afgeleid dat ken over het naleven van de regels van
de raden ook zekere individuele maatre- de medische plichtenleer en over de
gelen kunnen bevelen die niet het karakter hebben van een tuchtstraf, ten einde de handhaving van de eer, de bescheiaantasting van de eer, I;Jescheidenheid, eer- denheid, de eerlijkheid en de waardigheid van de leden van de Orde; dat
zij, benevens hun bevoegdheid om we(1) Cass., 10 april1979 (A.C., 1978-79, 949), en gens door bedoelde leden begane fou2 dec. 1991, A.R. nr. 7641 (ibid., 1991-92, nr. 173). ten tuchtmaatregelen te treffen, ook,
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krachtens voormelde bepalingen, individuele maatregelen mogen bevelen ten einde een overtreding van de
regels van de medische plichtenleer te
voorkomen;

Nr. 41

Dat dergelijke individuele maatregelen van aard moeten zijn de bedoelde overtredingen te voorkomen;

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT- DIE-

Overwegende dat de bestreden beslissing gestoeld is op gegevens die
hierop neerkomen dat tussen een aantal ziekenhuizen geen door de bevoegde minister erkende fusie is geweest maar enkel een beperkt
samenwerkingsakkoord waarbij onder meer het centrum urologie verplaatst wordt van het St. Maartenziekenhuis naar de St. Niklaaskliniek;
dat de raad van beroep oordeelt dat eiser zijn medische activiteiten dient te
beperken tot een prive-consultatiekabinet en een ziekenhuis, zonder nader te omschrijven op welke grond de
spreiding van de medische activiteiten van eiser zou kunnen leiden tot
enige overtreding van de plichtenleer;
Dat uit het vorenstaande moet worden besloten dat de bestreden beslissing geen gei:ndividualiseerde maatregel betreft die van aard is een
handeling van eiser te voorkomen die
zijn eer, bescheidenheid, eerlijkheid of
waardigheid zou aantasten;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beslissing; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde beslissing;
veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de zaak naar de raad van
beroep van de Orde van Geneesheren, met het Nederlands als voertaal,
anders samengesteld.
18 januari 1996 - 1e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Swaef, advocaat-generaal -Advocaten: mrs. Nelissen-Grade en Biitzler.
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REN- SCHADE VEROORZAAKT DOOR EEN DIER
- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR OF
VAN DE BEWAARDER - VERMOEDEN VAN
SCHULD- FOUT VAN EEN DERDE- VRIJSTELLING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Hoewel art. 1385 B. W. een wettelijk en niet
weerlegbaar vermoeden van schuld aan
de door een dier veroorzaakte schade instelt ten laste van de eigenaar van dat
dier of ten laste van degene die zich ervan bedient terwijl hij het in gebruik
heeft, sluit dat artikel niet uit dat die eigenaar of bewaarder van aansprakelijkheid wordt vrijgesteld, bij gebrek aan oorzakelijk verband, met name wanneer een
derde een fout heeft begaan die aanleiding gaf tot de gedraging van het dier en
waardoor, niet de gedraging, maar elke
mogelijke fout van de eigenaar of bewaarder als oorzaak van de schade wordt uitgeschakeld (1).
(HEINS T. BEUKEN E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.95.0193.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 juni 1994 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 1148, 1349, 1353, 1385 van het
Burgerlijk Wetboek en 149 van de Grondwet,
doordat, nadat het arrest van 21 december 1993 heeft vastgesteld dat het geschil
loopt over de vergoeding van de schade ten
gevolge van het op 14 februari 1983 tijdens de carnavalstoet van de Rosenmontag te Eupen gebeurde ongeval waarbij de
moeder van de eisers omvergeworpen werd
door een paard dat ten gevolge van het
gooien van voetzoekers op hol geslagen was,
(1) Cass., 26 feb. 1987, A.R. nr.
1986-87, nr. 383).

~601 (A. C.,
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en nadat dit arrest heeft beslist dat de eerste verweerder ten tijde van de feiten de bewaring had van het trekpaard dat ten gevolge van de ontploffing van een of meer
voetzoekers tussen zijn poten op hol geslagen was en zich dwars doorheen de menigte een weg gebaand had, het bestreden arrest de rechtsvordering van de eisers
tegen de eerste verweerder afwijst op grond
"dat het vermoeden van aansprakelijkheid dat artikel 1385 van het Burgerlijk
Wetboek instelt ten laste van de bewaarder van een dier, zelfs bij ontstentenis van
elke fout aan zijn zijde, weerlegd kan worden door het bewijs van een vreemde oorzaak die in oorzakelijk verband staat met
de schade; dat te dezen de fout van een
derde die voetzoekers heeft gegooid, de
enige oorzaak is van de gedraging van het
dier en van de schade waarvoor vergoeding wordt gevraagd; dat bewezen is (zie
o.m. het verhoor van de getuige Jean
Schyns) dat (de eerste verweerder), luidens zijn verklaring, niettegenstaande het
feit dat hij een sandwich aan het eten was,
het paard met de rechterhand vasthield
aan het daartoe bestemde zeel; (dat) hoe
dan ook, gelet op de kracht die een trekpaard ontwikkelt wanneer het plots hevig schrikt en misschien pijn lijdt ten gevolge van een verwonding, de schade niet
had kunnen worden voorkomen, zelfs niet
als het dier steviger was vastgehouden; dat
de rechter, benevens het vermoeden van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek dat
vervalt als een vreemde oorzaak wordt aangenomen, geen enkele fout of schuldig verzuim in oorzakelijk verband met de schade
in aanmerking kan nemen ten laste (van de
eerste verweerder) om hem, al was het
maar ten dele of in solidum, aansprakelijk te verklaren",

terwijl, eerste onderdeel, de eisers in hun
verzoekschrift in hoger beroep en hun regelmatig ingediende conclusie betoogden
dat de eerste verweerder "niet de nodige
maatregelen genomen had om zijn paard in
toom te houden en het ongeval te voorkomen, aangezien hij het gevaar dat zijn
paard tijdens een carnavalsoptocht in paniek zou raken had kunnen en moeten
voorzien; (... ) dat (. .. ) de daad van een derde
geen toeval of overmacht was, vermits ze
voor de bewaarder geen onmogelijk te voorziene gebeurtenis was; dat volgens de rechtspraak de samenlopende fout van een derde
geen geval van overmacht is, wanneer ze
niet de enige oorzaak van de schade is" en
dat "de ontploffing van een voetzoeker
geenszins kan worden beschouwd als een
geval van overmacht dat de bewaarder van
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een paard van alle aansprakelijkheid zou
vrijstellen; dat dit soort ongevallen daarentegen eerder als normaal moet worden
beschouwd tijdens een carnavalsstoet en
dus zeker geen onvoorzienbare gebeurtenis was (... )"; het arrest, nu het beslist dat
"de fout van een derde die voetzoekers heeft
gegooid, de enige oorzaak is ( ... )van de
schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd" en nu het derhalve beslist dat elke
mogelijke fout aan de zijde van de eerste
verweerder uitgesloten is, niet antwoordt
op het middel ten betoge dat de ontploffing van een voetzoeker tijdens een
carnavalsstoet geen ongewone of niet te
voorziene gebeurtenis is, dl:tt de eerste verweerder het gevaar dat zijn paard daardoor in paniek zou raken kon en moest
voorzien, en de passende maatregelen nemen en dat de daad van een derde derhalve niet als een geval van overmacht kon
worden aangemerkt; het arrest derhalve
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel149 van de Grandwet);

tweede onderdeel, artikel1385 van het
Burgerlijk Wetboek niet aileen van toepassing is wanneer de schade wordt veroorzaakt door de spontane gedraging van het
dier, maar ook wanneer de gedraging van
het dier het onmiddellijke gevolg is van de
daad van de mens; de fout van een derde
die aan de oorsprong ligt van de gedraging van het dier, de bewaarder slechts van
alle aansprakelijkheid vrijstelt als die omstandigheden voor hem een geval van overmacht opleverden, dat is een gebeurtenis
die hij niet kon voorzien ofvoorkomen; uit
de enkele door het arrest vastgestelde gegevens, namelijk dat tijdens het carnaval
te Eupen het paard op hol is geslagen doordat een of meer door een derde gegooide
voetzoekers tussen de poten van het paard
ontploften en dat de eerste verweerder,
niettegenstaande het feit dat hij een sandwich aan het eten was, het dier met de
rechterhand vasthield aan het daartoe bestemde zeel en dat hoe dan ook de schade
niet had kunnen worden voorkomen, zelfs
niet als het dier steviger was vastgehouden, niet kan worden afgeleid dat elke mogelijke fout, zelfs de lichtste onvoorzichtigheid, uitgesloten is aan de zijde van de
eerste verweerder, aangezien niet wordt
vastgesteld dat het gooien van voetzoekers tussen de poten van het dier tijdens
een carnaval een gebeurtenis was die de bewaarder niet moest ofkon voorzien en aldus een geval van overmacht opleverde; het
arrest derhalve de beslissing waarbij het
bestaan van een vreemde oorzaak wordt
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aangenomen niet naar recht verantwoordt
(schending van artikel1385 van het Burgerlijk Wetboek, miskenning van het wettelijk begrip overmacht, dat onder meer in
artikel1148 van het Burgerlijk Wetboek
wordt omschreven, miskenning van het begrip feitelijk vermoeden en schending van
de artikelen 1349 en 1353 van dat wethoek) :

Overwegende dat artikel 1385, hoewei het een wettelijk en niet weerlegbaar vermoeden van schuld aan de
door een dier veroorzaakte schade instelt ten laste van de eigenaar van dat
dier of ten laste van de gene die zich
ervan bedient terwijl hij het in gebruik heeft, niet uitsluit dat die eigenaar ofbewaarder van aansprakelijkheid wordt vrijgesteld bij gebrek aan
oorzakelijk verband, met name wanneer een derde een fout heeft begaan
die aanleiding gaf tot de gedraging van
het dier en waardoor niet de gedraging, maar elke mogelijke fout van de
eigenaar of bewaarder als oorzaak van
de schade wordt uitgeschakeld;
Overwegende dat het arrest vaststelt "dat vaststaat dat het trekpaard
dat Jacques Beuken onder zijn bewaring had ten tijde van de fBiten, ten gevolge van de ontploffing van een of
meer voetzoekers tussen zijn poten, op
hol geslagen is en zich dwars doorheen de menigte een weg gebaand
had";
Dat het beslist "dat te dezen de fout
van een derde die de voetzoekers heeft
gegooid, de enige oorzaak is van de gedraging van het dier en van de schade
waarvoor vergoeding wordt gevraagd;
(... ) dat hoe dan ook, gelet op de kracht
die een trekpaard ontwikkelt wanneer het plots hevig schrikt en misschien pijn lijdt ten gevolge van een
verwonding, de schade niet had kunnen worden voorkomen, zelfs niet als
het dier steviger was vastgehouden;
dat de rechter, benevens het vermoeden van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek, dat vervalt als een
vreemde oorzaak wordt aangenomen,
geen enkele fout of schuldig verzuim
in oorzakelijk verband met de schade
in aanmerking kan nemen ten laste

Nr. 42

van Jacques Beuken om hem, al was
het maar ten dele of in solidum, aansprakelijk te verklaren";
Overwegende dat bijgevolg het hof
van beroep impliciet doch onmiskenbaar beslist dat de eerste verweerder de gedraging van het dier niet kon
of moest voorzien;
Dat het arrest de beslissing dat de
eerste verweerder geenszins aansprakelijk is, regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

19 januari 1996- 1e kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Draps.

Nr. 42
1e KAMER- 19 januari 1996

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - HERSTELPLICHT - DIEREN- BEWAARDER- MACHT VAN LEIDING,
TOEZICHT EN GEBRUIK.

Om als bewaarder van een dier aansprakelijk te worden gesteld voor de door dat
dier veroorzaakte schade is het voldoende
dat de bewaarder, op het ogenblik van het
schadetoebrengend feit, het meesterschap
over het dier had, wat inhoudt dat hij de
niet ondergeschikte macht had om, zonder inmenging van de eigenaar, het dier
te leiden en toezicht erover uit te oefenen, en dat hij dezelfde macht had als de
eigenaar om het dier te gebruiken, welke
voorwaarde tot de feitelijke beoordeling
van de rechter behoort (1). (Art. 1385
B.W.)

(1) Cass., 18 riov. 1993, A.R. nr. C.93.0154.F
(A.C., 1993, nr. 472).
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(HANNET T. DUTILLEUX E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.95.0203.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 november 1994 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1385 van het Burgerlijk Wetboek en
149 van de Grondwet,
doordat het arrest beslist dat eiser die de
opdrachtgever is van de gebroeders Adam,
als bewaarder van de koe aansprakelijk
moet worden geacht vanaf het ogenblik
waarop het dier uit de stal werd opgehaald
tot het werd geslacht en, met bevestiging
van het bestreden vonnis en op aile gronden ervan die geacht worden hier voiledig overgenomen te zijn, hem veroordeelt
tot betaling van een provisionele frank aan
de eerste verweerder, en twee deskundigen aanwijst,
terwijl, eerste onderdeel, eiser in zijn regelmatig neergelegde conclusie betoogde
"dat de gebroeders Adam, toen zij het dier
wegbrachten om het te doen wegen, handelden als tijdelijke aangestelden (van de
tweede verweerder), zoals (eiser) zelf zou
gedaan hebben; ook al zou worden aangenomen dat de gebroeders Adam het dier onder zich hadden door het enkele feit dat zij
het met een touw vastbielden, blijft de essentii:He vraag ( ... ) of de eigenaar ten tijde
van het ongeval nog het meesterschap of de
macht over het dier had, ook al had hij het
niet meer onder zich dan wel of die macht
overgegaan was naar een derde die in dat
geval voiledig en uitsluitend de bewaring
had van het dier (... ); de koe te dezen nog
niet was geleverd aan (eiser), aangezien ze
nog moest worden gewogen; Dalcq op de
vraag wie als bewaarder van het schadetoebrengende dier moet worden beschouwd
op het ogenblik waarop het wordt verkocht,
antwoordt dat 'vooreerst moet worden aangenomen dat de eventuele koper van een
paard niet de bewaarder ervan wordt door
het feit dat hij het in aanwezigheid van de
eigenaar onderzoekt; hij zich niet van het
dier bedient in de zin van artikel 1385 van
het Burgerlijk Wetboek', en hieraan zelfs
toevoegt dat, 'als het ongeval zich voordoet na de verkoop, maar terwijl het dier
nog bij de verkoper is, het logisch lijkt aan
te nemen dat hij de bewaarder van het dier
blijft tot de levering ervan, aangezien de
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verkoper op dat ogenblik nog de macht
heeft over het dier (... )"'; het arrest, nu het
beslist dat eiser als bewaarder van de koe
aansprakelijk moest worden geacht vanaf
het ogenblik dat het dier uit de stal werd
opgehaald, in geen enkele overweging antwoordt op het middel ten betoge dat het
dier voor het wegen ervan nog niet aan eiser was geleverd, zodat de verkoper, thans
de tweede verweerder, nog de macht over
het dier had en de gebroeders Adam enkel als zijn tijdelijke aangestelden badden gehandeld; het derhalve niet regelmatig met redenen is omkleed (schending van
artikel149 van de Grondwet);
tweede onderdeel, degene die zich van het
dier bedient terwijl hij het in gebruik heeft,
krachtens artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek, aileen aansprakelijk gesteld
kan worden voor de door het dier veroorzaakte schade, als hij het meesterschap
over het dier heeft, wat inhoudt dat hij de
niet-ondergeschikte macht heeft om, zonder inmenging van de eigenaar, het dier te
leiden en toezicht erover uit te oefenen, en
dezelfde macht had als de eigenaar om het
dier te gebruiken; het arrest, na te hebben geoordeeld dat niet hoefde te worden
nagegaan of de koop aldan niet voltrokken was, dat wil zeggen of de eigendom was
overgegaan, beslist dat "het te dezen duidelijk is dat zowel de verkoper als de koper zich hebben gedragen alsof de koop al
gesloten was en alsofvoortaan aileen de gebroeders Adam gerechtigd waren om de koe
te leiden en toezicht erover uit te oefenen"; dat het daartoe erop wijst "dat het
voldoende is eraan te herinneren dat de koper het wenselijk had geoordeeld drie aangestelden te sturen om de koeien in ontvangst te nemen en dat de koe, waarvan
hier sprake is, uit de stal was opgehaald
door de twee broers Adam, die haar badden vastgebonden en daarna naar de weegschaal gebracht; (. .. ) de omstandigheid dat
(de tweede verweerder) oogkleppen heeft
geleend te dezen niets afdoet aan de macht
van de gebroeders Adam om toezicht te
houden op de door hen weggebrachte koe;
hetzelfde geldt voor de hulp die de (tweede
verweerder) hun heeft pogen te bieden door
zijn tractor ter beschikking te steilen van
de gebroeders Adam opdat zij de dol geworden koe eraan zouden vastmaken; de
(tweede verweerder) zich op dat ogenblik
niet gedroeg als meester over het dier, aangezien hij de verantwoordelijkheid om de
koe in bedwang te houden op ieder ogenblik aan de aangestelden van (eiser) overliet; het trouwi:ms vaststaat dat de gebroeders Adam die de koe een eerste maal
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hadden laten weglopen, haar ook nog een
tweede maallieten ontsnappen; het eveneens vaststaat dat zij het aan de rijkswachters en vervolgens aan de dierenarts overlieten om het dier te slachten of in
slaap te brengen (... )";de macht om het dier
te leiden en toezicht erover uit te oefenen, die de gebroeders Adam uitoefenden
voor rekening van eiser, niet kan worden
afgeleid uit die gegevens en meer bepaald
uit de vaststelling dat zij werkelijk opgetreden zijn om de koe van stal te halen,
haar naar de weegschaal te brengen en gepoogd hebben haar te vangen, en evenmin uit het feit dat de tweede verweerder aan hen de zorg "overliet" om die koe
in bedwang te houden en vervolgens alles overlieten aan de rijkswachters en de
dierenarts; het arrest derhalve niet naar
recht is verantwoord (schending van artikel 1385 van het Burgerlijk Wetboek) :

Nr. 42

Overwegende dat artikel 1385 van
het Burgerlijk Wetboek impliceert dat
de bewaarder van het dier op het
ogenblik van het schadetoebrengend
feit het meesterschap over het dier
had, wat inhoudt dat hij de niet ondergeschikte macht had om, zonder inmenging van de eigenaar, het dier te
leiden en toezicht erover uit te oefenen;
Dat het meesterschap over het dier
vereist dat de eigenaar aan de bewaarder dezelfde macht als de zijne om het
dier te gebruiken, overdraagt en dat
die voorwaarde door de rechter wordt
beoordeeld in feite;
Overwegende dat het arrest, benevens wat in het antwoord op het eerste onderdeel is weergegeven, beslist
Wat het eerste onderdeel betreft : "dat de omstandigheid dat de (tweede
Overwegende dat het arrest beslist verweerder) oogkleppen heeft geleend
dat "de rechter, om uit te maken wie niets afdoet aan de macht van de geop het ogenblik van de schade, de be- broeders Adam om toezicht uit te oewaring van en de feitelijke macht over fenen op de door hen weggebrachte
het dier had, niet hoeft na te gaan of koe; dat hetzelfde geldt voor de hulp
de koop aldan niet voltrokken was; die de (tweede verweerder) hun heeft
dat het immers te dezen duidelijk is pogen te bieden door zijn tractor ter
dat zowel de verkoper als de koper beschikking te stellen van de gebroezich hebben gedragen alsof de koop ge- ders Adam opdat zij de dolgeworden
sloten was en alsofvoortaan alleen de koe daaraan zouden vastmaken; dat
gebroeders Adam gerechtigd waren om de (tweede verweerder) zich op dat
het dier te leiden en toezicht erover uit ogenblik niet gedroeg als meester over
te oefenen; dat het voldoende is er- het dier, aangezien hij de verantwooraan te herinneren dat de koper het delijkheid om de koe in bedwang te
wenselijk geoordeeld had drie aan- houden op ieder ogenblik aan (eiser)
gestelden te sturen om de koeien in overliet";
ontvangst te nemen en dat de koe
Dat het arrest aldus, na te hebben
waarvan hier sprake is, uit de stal was
opgehaald door de twee broers Adam geoordeeld dat de gebroeders Adam de
die haar hadden vastgebonden en macht hadden om het dier te leiden,
daarna naar de weegschaal brach- wettig heeft kunnen beslissen dat eiten; dat zij aldus voor rekening van ser "die de opdrachtgever is van de gehun opdrachtgever, de heer Hannet, de broeders Adam, te dezen als bewaarbewaring hadden van het dier zon- der van de koe aansprakelijk moet
worden geacht vanaf het ogenblik
der inmenging van de verkoper";
waarop de koe uit de stal werd opgeDat het arrest aldus de conclusie haald tot ze werd geslacht";
van eiser ten betoge dat de verkoper,
Dat het onderdeel niet kan worden
tweede verweerder, nog de macht had
over het dier, beantwoordt door ze te- aangenomen;
gen te spreken;
Dat het onderdeel feitelijke grandOm die redenen, verwerpt de voorslag mist;
ziening; veroordeelt eiser in de kosWat het tweede onderdeel betreft : ten.
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19 januari 1996- 1" kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thrslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal- Advocaten :mrs. Draps en
Gerard.

Nr. 43
1e KAMER- 19 januari 1996

INKOMSTENBELASTINGEN- VOORHEFFING EN BELASTINGKREDIET -AANREKENING
EN TERUGBETALING VAN DE VOORHEFFINGEN- MORATOIRE INTERESTEN.

Moratoire interest is verschuldigd wanneer de bevolen teruggave betrekking heeft
op een overeenkomstig art. 266 W.I.B.
(1964) ingekohierde en door verrekening
van de gestorte bedrijfsvoorheffing gekweten belasting en niet op een overschot
van voorheffingen (1). [Artt. 308 en 309,
2°, W.I.B. (1994).]
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. MD MEUBLES B.V.B.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.95.0045.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 februari 1995 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1 en 308, eerste lid, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964)
en, voor zoveel nodig, van artikel 418, eerste lid, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1992),
doordat het arrest heeft vastgesteld dat
het geschil betrekking heeft op een aanslag in de bedrijfsvoorhe:ffing en dat de Belgische Staat toegeeft dat verweersters stelling, dat die bedrijfsvoorhe:ffing niet
(1) Cass., 16 maart 1990, A.R. nr. F.1738.N
(A.C., 1989-90, nr. 429); zie D. Garabedian, noot
bij Cass., 18 nov. 1993, R.C.J.B., 1995, blz. 451.
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verschuldigd was, gegrond is, en vervolgens beslist dat het beroep ontvankelijk en
gegrond is en de Belgische Staat veroordeelt tot terugbetaling aan verweerster van
elk bedrag dat ten onrechte is geheven op
grond van de betwiste aanslag en vermeerderd met de moratoire interest,
terwijl, hoewel moratoriuminterest, als
bepaald bij artikel 308, eerste lid, van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen
(1964) aileen verschuldigd is bij "terugbetaling van belastingen", die belastingen
strikt zijn opgesomd in artikel 1 van hetzelfde wetboek, dat aileen een onderscheid
maakt tussen personenbelasting,
vennootschapsbelasting en belasting der
niet-verblijfhouders; de bedrijfsvoorheffing,
die aileen een wijze van he:ffing van die belastingen is, zoals is bepaald in artikel 2
van dat wetboek, bijgevolg nooit een belasting is, zelfs als zij, zoals te dezen, is ingekohierd op grond van artikel 266 van hetzelfde wetboek omdat zij niet spontaan is
gestort binnen de bij artikel303, tweede lid,
bepaalde termijn, om de invordering ervan door de administratie mogelijk te rnaken; het arrest, door de Belgische Staat te
veroordelen tot het toekennen van
moratoriumintrest op een bedrag dat als
bedrijfsvoorhe:ffing is ingekohierd, de artikelen 1 en 308, eerste lid, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1964),
en ook artikel418, eerste lid, van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen (1992)
schendt:
Overwegende dat uit het arrest
blijkt dat het geschil het belastingjaar 1987 betreft; dat bijgevolg de bepalingen van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) van toepassing zijn;
Overwegende dat, ingevolge de artikelen 308, eerste lid, en 309, eerste
lid, 1 ·, van dat wethoek, bij terugbetaling van belastingen moratoriumintrest wordt toegekend tegen een rentevoet van 0,8 pet. per kalendermaand
en geen moratoriuminterest wordt toegekend bij terugbetaling van bedrijfsvoorhe:ffingen als bedoeld in de artikelen 180 tot 184, ten voordele van
degene die deze voorhe:ffingen verschuldigd is;
Overwegende dat, enerzijds, belasting een he:ffing is die de Staat van
ambtswege doet op de inkomsten van
de belastingplichtigen en die voor het
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algemeen nut wordt aangewend; dat
zij wordt vastgesteld ten gevolge van
de inkohiering bepaald bij artikel 266
van het voormeld wetboek;
Overwegende dat, anderzijds, dat
artikel 266 inzonderheid bepaalt dat
de bedrijfsvoorheffing, die niet binnen de voorgeschreven termijnen is gestort, wordt ingekohierd;
Dat daaruit volgt dat de bedrijfsvoorheffing, in dat laatste geval, niet
wordt aangewezen in artikel309, eerste lid, 1°, maar in artikel 308, eerste lid, nu het in werkelijkheid een ingevolge artikel 266 ingekohierde
belasting betreft;
Dat het arrest, door eiser tot betaling van moratoire interest te veroordelen bij terugbetaling van een ingekohierde bedrijfsvoorheffing, geen van
de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiser in de kosten.
19 januari 1996 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal
- Advocaat: mr. Carlier, Namen.

Nr. 44
Se KAMER- 22 januari 1996
1o RECHTSBEGINSELEN (ALGEME-

NE) -

BESLUITEN VERORDENINGSBESLUITEN- NIET-TERUGWERKENDE KRACHT
- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL -ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL DAT VERORDENINGSBESLUITEN GEEN TERUGWERKENDE KRACHT
HEBBEN.

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN-

TIES, BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJDBESLUITEN- VERORDENINGSBESLUITEN-
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NIET-TERUGWERKENDE KRACHT -ALGEMEEN
RECHTSBEGINSEL- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL DAT VERORDENINGSBESLUITEN GEEN
TERUGWERKENDE KRACHT HEBBEN.

so

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJDDRAAGWIJDTE - BESLUITEN - VERORDENINGSBESLUITEN
NIET-TERUGWERKENDE KRACHT- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL DAT VERORDENINGSBESLUITEN
GEEN TERUGWERKENDE KRACHT HEBBENGEVOLG- VROEGERE VOLDONGEN TOESTANDEN.

4 o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL DAT
VERORDENINGSBESLUITEN GEEN TERUGWERKENDE KRACHT HEBBEN- GEVOLG- VROEGERE VOLDONGEN TOESTANDEN.

5o WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN- WERKING IN DE TIJD
EN IN DE RUIMTE -WERKING IN DE TIJD ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL DAT VERORDENINGSBESLUITEN GEEN TERUGWERKENDE
KRACHT HEBBEN - ARBEIDSONGEVAL OVERHEIDSPERSONEEL, BIJZONDERE REGELS
- GEMEENTE - HERZIENING- VROEGERE
VOLDONGEN TOESTANDEN.

6° ARBEIDSONGEVAL -

OVERHEIDSPERSONEEL, BIJZONDERE REGELS GEMEENTE- HERZIENING- WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN- BESLUITEN- VERORDENINGSBESLUITEN- WERKING
IN DE TIJD EN IN DE RUIMTE -WERKING IN
DE TIJD- ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL DAT
VERORDENINGSBESLUITEN GEEN TERUGWERKENDE KRACHT HEBBEN- GEVOLG- VROEGERE VOLDONGEN TOESTANDEN.

1o en 2° De niet-terugwerkende kracht van

de verordeningsbesluiten is een algemeen rechtsbeginsel, dat de individuele
belangen en de rechtszekerheid waarborgt (1). (Algemeen rechtsbeginsel dat
verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben.)

so en 4 o Ofschoon, in de regel, een nieuwe

regeling onmiddelli,jk van toepassing is op
alle toekomstige gevolgen van toestanden die zijn ontstaan onder de gelding
van de vroegere regeling, kan zij echter

(1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 1996, I, nr.
44.
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niet van toepassing zijn op de vroegere
voldongen toestanden; de toepassing van
de nieuwe regeling op zodanige toestanden zou indruisen tegen het algemeen
rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten
geen terugwerkende kracht hebben (2).
(Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende
kracht hebben.)
5° en 6° Het algemeen rechtsbeginsel dat

verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben, wordt door de rechter geschonden, wanneer hij op een toestand die tussen de gemeente en een
personeelslid v66r 1 maart 1988 is voldongen, toepassing maakt van artikel12,
§ 2, K.B. van 13 juli 1970 betreffende de
schadevergoeding, ten gunste van sommige personeelsleden van gemeenten, voor
arbeidsongevallen en voor ongevallen
overkomen op de weg naar en van het
werk {3). [Algemeen rechtsbeginsel dat
verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben; art. 12 K.B. 13 juli
1970 (4).]
(STAD LUIK T. BROEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.95.001l.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 13 december 1991 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 2 van het Burgerlijk Wetboek, 17,
§ 2, van het koninklijk besluit van 27 januari 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 betreffende de
schadevergoeding ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van
gemeenten, verenigingen van gemeenten,
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale openbare centra voor
maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van leningen, voor arbeidsongevallen en voor
ongevallen overkomen op de weg naar en
(2)

Zie noot 1.

(3)

Zie noot 1.

(4) K.B. van 13 juli 1970, art. 12 v66r en na de
wijziging ervan bij art. 7 K.B. van 27 jan. 1988.
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van het werk, 11 tot 15 en inzonderheid 12,
§ 2, van voormeld koninklijk besluit van 13
juli 1970, welke artikelen zijn gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 27 januari 1988,
11 tot 15 van het koninklijk besluit van 13
juli 1970, zoals zij luidden v66r hun wijziging bij het koninklijk besluit van 27 januari 1988, van het algemeen rechtsbeginsel dat verordenende handelingen geen
terugwerkende kracht hebben, en van de
artikelen 67 en 107 van de Grondwet v66r
de coiirdinatie van 17 februari 1994,
doordat het arrest, na te hebben vastgesteld dat eiseres op 3 december 1984 aan
verweerster een beslissing ter kennis
bracht, waarbij haar gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid op 15 pet.
werd vastgesteld, dat eiseres, nu verweerster geen aanvraag tot herziening
heeft ingediend, aan de bevoegde dienst
ambtshalve vroeg verweerster te onderzoeken, wat op 2 september 1987 gebeurde,
en dat eiseres op 27 oktober 1987 verweerster op de hoogte bracht van de vastgestelde verbetering en voorstelde de ongeschiktheid te verlagen tot 6 pet., beslist
dat de door eiseres op 2 juni 1988 ingediende dagvaarding ertoe strekkende teneinde voor recht te zeggen dat het percentage van de blijvende arbeidsongeschiktheid
van verweerster tot 6 pet. diende te worden verlaagd, niet ontvankelijk is op grand
dat "krachtens het te dezen toepasselijke
artikel 11 van het koninklijk besluit van 13
juli 1970, de overheid een aanvraag tot herziening moet indienen binnen een termijn
van drie jaar, vanaf de kennisgeving van de
administratieve beslissing; dat indien geen
aanvraag tot herziening door de getroffene wordt ingediend, de overheid, krachtens artikel 12, § 2, van hetzelfde besluit,
ambtshalve aan de geneeskundige dienst
moet vragen dat de getroffene binnen een
termijn van zes maanden v66r het verstrijken van de herzieningstermijn wordt onderzocht; dat ten gevolge van dat onderzoek - waaraan de getroffene zich moet
onderwerpen (cf. artikel13, § 2, van het koninklijk besluit), de overheid aan de getroffene voorstelt ... dat het percentage van
de rente wordt verlaagd en dat, ingeval een
akkoord wordt bereikt, het voorstel wordt
overgenomen in een beslissing van de overheid ( artikelen 14 en 15); dat indien geen
akkoord wordtbereikt, de overheid binnen de wettelijke termijn een rechtsvordering tot herziening moet instellen; (. ..);
dat 'de herzieningstermijn geen ve:tjaringstermijn is, maar wei een vervaltermijn, die
de openbare orde raakt en die noch uitgebreid, noch verlengd kan worden, zelfs niet
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met toestemming van de partijen. Enkel
overmacht verval van die termijn kan beletten' ... ; dat de aanvraag van (eiseres) om
(verweerster), overeenkomstig artikel12,
§ 2, van het besluit te onderzoeken, geen
aanvraag tot herziening is, aangezien 'de
getro:ffene of de overheid' alleen op grond
van conclusies van de geneeskundige dienst
'een aanvraag tot herziening kan indienen' (cf. artikel12, § 2, in fine); (eiseres)
haar aanvraag tot herziening derhalve niet
binnen de wettelijke termijn van drie jaar
heeft ingediend, nu zij haar eerste aanvraag bij dagvaarding van 2 juni 1988 had
neergelegd",

terwijl, eerste onderdeel, paragraaftwee
van artikel 12 van het in het middel bedoelde koninklijk besluit van 13 juli 1970,
luidens welke "indien geen aanvraag tot
herziening is ingediend, de overheid ambtshalve en uiterlijk zes maanden v66r het
verstrijken van de herzieningstermijn aan
de geneeskundige dienst vraagt dat hij de
getro:ffene onderzoekt. De geneeskundige
conclusies worden ten minste drie maanden voor het verstrijken van de
herzieningsperiode aan de overheid en aan
de getro:ffene medegedeeld. Op grond van
die conclusies kan de getro:ffene of de overheid overeenkomstig § 1 een aanvraag tot
herziening indienen", aan artikel 7 van het
koninklijk besluit van 27 januari 1988 tot
wijziging van voormeld koninklijk besluit
van 13 juli 1970 is toegevoegd; luidens artikel17, § 2, van het koninklijk besluit van
27 januari 1988, voormeld artikel 7 in werking is getreden de eerste dag van de
maand volgend op die gedurende welke het
in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt, te weten 1 maart 1988; het arrest
dat vaststelt, enerzijds, dat de beslissing
van eiseres op 3 december 1984 aan verweerster ter kennis is gebracht en, anderzijds, dat verweerster op aanvraag van eiseres, de 2de september 1987, is
onderzocht, op de litigieuze feiten niet naar
recht toepassing kon maken van artikel 12,
§ 2, dat eerst in werking is getreden na het
op aanvraag van eiseres verrichte geneeskundig onderzoek van verweerster en zelfs
na het verstrijken van de herzieningstermijn van 3 jaar; het arrest, doordat het
heeft beslist toepassing te maken van voormelde bepaling, zoals zij door het koninklijk besluit van 27 januari 1988 werd toegevoegd, derhalve de artikelen 2 van het
Burgerlijk Wetboek, 17, § 2, van het koninklijk besluit van 27 januari 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli
1970 betreffende de schadevergoeding ten
gunste van sommige personeelsleden van
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provincies, gemeenten, agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van
gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale openbare centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen voor maatschappelijk welzijn en openbare kassen van
leningen, voor arbeidsongevallen en voor
ongevallen overkomen op de weg naar en
van het werk, 11 tot 15 en inzonderheid 12,
§ 2, van voormeld koninklijk besluit van 13
juli 1970, welke artikelen zijn gewijzigd bij
het koninklijk besluit van 27 januari 1988,
11 tot 15 van het koninklijk besluit van 13
juli 1970 , zoals zij luidden v66r hun wijziging bij het koninklijk besluit van 27 januari 1988 en van het algemeen rechtsbeginsel dat verordeningshandelingen geen
terugwerkende kracht hebben;

tweede onderdeel, zelfs in de onderstelling dat het koninklijk besluit van 27 januari 1988 tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 1970 terugwerkende
kracht had, het hofvan beroep, overeenkomstig artikel107 van de Grondwet en
het in het middel bedoelde algemeen beginsel , toch ambtshalve had moeten weigeren in casu toepassing te maken van dat
koninklijk besluit (schending van de artikelen 67 en 107 van de Grondwet v66r de
coi:irdinatie van 17 februari 1994 en van het
in het middel aangewezen algemeen rechtsbeginsel) :

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de vaststellingen van het arrest blijkt dat verweerster, bediende bij de stad Luik, op
24 maart 1981 door een arbeidsongeval is getroffen, dat de beslissing houdende vaststelling van het percentage van haar gedeeltelijke blijvende
arbeidsongeschiktheid haar op 3 december 1984 ter kennis is gebracht,
dat nu verweerster geen aanvraag tot
herziening heeft ingediend, eiseres
ambtshalve een aanvraag om een geneeskundig onderzoek aan de bevoegde dienst heeft gericht en dat verweerster op 2 september 1987 werd
onderzocht, dat eiseres op 27 oktober 1987 verweerster op de hoogte
bracht van "de vastgestelde verbetering'' en voorstelde het percentage van
de gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid te verlagen, dat verweerster met dat voorstel niet akkoord ging en dat eiseres verweerster
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op 2 juni 1988 voor de arbeidsrechtbank heeft gedaagd;
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3e KAMER- 22 januari 1996

Dat het arrest beslist dat eiseres
binnen de reglementaire termijn van
drie jaar, met ingang van 3 december 1984, geen aanvraag tot herziening heeft ingediend en dat haar dagvaarding die het arrest als "dagvaarding tot herziening" bestempelt, niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat het arrest, om aldus te beslissen, steunt op artikel 12,
§ 2, van het koninklijk besluit van 13
juli 1970, dat in die verordening is ingevoegd bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 januari 1988, dat op
1 maart 1988 in werking is getreden
en op die datum effect sorteert;
Overwegende dat het arrest, doordat het de nieuwe bepaling van artikel 12 van het koninklijk besluit van
13 juli 1970 toepast op een toestand
die, volgens zijn vaststellingen, voldongen was voordat die bepaling effect sorteerde, het algemeen rechtsbeginsel miskent dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht
hebben en de in dat onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;

1o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE, PERSOONLIJKE)- BESLAGRECHTER- ZWARIGHEID BIJ DE TENUITVOERLEGGING- BEGRIP.

zo

BESLAG- GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID- VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERrELE, PERSOONLIJKE)- ZWARIGHEID BIJ DE
TENUITVOERLEGGING- BEGRIP.

3° DWANGSOM - TENUITVOERLEGGINGVEREISTEN- BEOORDELING- VEROORDELING TEN PRINCIPALE- VRIJWILLIGE TENUITVOERLEGGING- BESLAGRECHTER- BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID
(MATERIELE, PERSOONLJJKE)- ZWARIGHEID
BIJ DE TENUITVOERLEGGING- BEGRIP.

4 o BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE, PERSOONLIJKE)- BESLAGRECHTER- DWANGSOM
- TENUITVOERLEGGING- ZWARIGHEID BIJ
DE TENUITVOERLEGGING- BEGRIP.

5o BESLAG -

GEDWONGEN TENUITVOERLEGGING - BESLAGRECHTER - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERrELE, PERSOONLIJKE) - DWANGSOM TENUITVOERLEGGING- ZWARIGHEID BIJ DE
TENUITVOERLEGGING- BEGRIP.

1o en 2° Een beslissing over een zwarigOm die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel16 van de wet van 3 juli
1967 , veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Brussel.
22 januari 1996- 3e kamer- Voorzitter: de h. Marchal, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.

heid bij de tenuitvoerlegging, in de zin
van artikel 1498 Ger. W., is een beslissing over een zwarigheid betreffende een
gedwongen tenuitvoerlegging (1). (Art.
1498 Ger.W.)
3°, 4 o en 5° De beslissing tot weigering van

de tenuitvoerlegging van een dwangsom, die is uitgesproken door de rechter
die deze dwangsom heeft bevolen en die
hierop is gegrond dat hij oordeelt dat aan
de veroordeling ten principale genoegzaam is voldaan v66r de betekening van
(1) Zie Cass., 6 mei 1982, A.R. nr. 6590 (A. C.,
1981-82, nr. 527); 29 sept.1986,A.R. nr. 5012, en
26 juni 1987, A.R. nr. 5372 (ibid., 1986-87, nrs. 53
en 653).
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de beslissing die de dwangsom heeft uitgesproken, is geen beslissing over een zwarigheid bij de tenuitvoerlegging van de beslissing die de dwangsom oplegt, in de zin
van art. 1498 Ger. W (2). (Art. 1498
Ger.W.)
(AVARELLO T. MOTOROLA N.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.95.0062.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 januari 1995 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 602, 603, 604, 605, 606, 607,
1385bis tot nonies, 1395, 1396 en 1498 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het arrest beslist dat het arbeidshof ter zake bevoegd is om kennis te nemen van de tenuitvoerlegging van de hoofdveroordeling die het vroeger met een
dwangsom heeft uitgesproken, en van het
verschuldigd zijn van die dwangsom en
doordat het arrest "vaststelt en voor recht
zegt dat de op 23 juni 1993 uitgesproken
dwangsom niet moet worden uitgevoerd, nu
(verweerster) een dossier heeft neergelegd dat voldoende was in het stadium van
de rechtspleging op 26 juli 1993, dus zelfs
v66r de termijn voor de neerlegging van de
stukken was beginnen lopen",
terwijl de bevoegdheid ratione materiae van de hoven en rechtbanken van
openbare orde is; de rechter, hoewel het aan
hem staat om binnen de perken van de wet
al dan niet, aan de veroordeling die hij uitspreekt een dwangsom te verbinden, alleen bevoegd is om ze, overeenkomstig artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk
Wetboek, op te heffen, de looptijd ervan op
te schorten gedurende de door hem te bepalen termijn, of ze te verminderen op vordering van de veroordeelde, in geval van
blijvende of tijdelijke, gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid voor de veroordeelde
om aan de hoofdveroordeling te voldoen; de
appelrechters dienaangaande hebben beslist dat "artikell385quinquies van het Gerechtelijk Wetboek in dit geval evenwel ten
onrechte wordt aangevoerd, nu (verweerster) niet onder de in dat artikel aangewezen voorwaarden valt"; buiten het ge(2) Zie noot 1.

Nr. 45

val van onmogelijke tenuitvoerlegging,
alleen de beslagrechter bevoegd is om kennis te nemen van de uitvoeringsmoeilijkheden van een dwangsom; het geschil te dezen precies de vaststelling betrof
of verweerster de te haren laste uitgesproken veroordeling had uitgevoerd, te weten het overleggen van de stukken in haar
bezit, zodat de commissielonen kunnen worden berekend waarop eiser voor bepaalde
overeenkomsten recht had; eiser betoogde
dat verweerster in gebreke was gebleven
om die veroordeling uit te voeren en de
stukken in haar bezit over te leggen; dat hij
daaruit afleidde dat verweerster het bedrag van de dwangsom verschuldigd bleef;
zodat het arbeidshof dat zeker de litigieuze
dwangsom heeft uitgesproken, dat zich bevoegd verklaart om kennis te nemen van de
moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging ervan en uitspraak doet over het geschil tussen de partijen nopens het verschuldigd zijn
van de dwangsom, buiten het geval van artikel 1385quinquies van het Gerechtelijk
Wetboek, zijn bevoegdheid overschrijdt en
de bevoegdheid ter zake van de beslagrechter miskent (schending van alle in het
middel aangewezen bepalingen) :

Overwegende dat het arbeidshof de
wijze onderzoekt waarop verweerster
het bevel heeft uitgevoerd om, onder
dwangsom, bepaalde stukken over te
leggen en oordeelt "dat (verweerster)
de in het bevel vervatte verplichtingen tot het gerechtelijk overleggen van
de stukken genoegzaam is nagekomen, door het dossier op 26 juli 1993
neer te leggen in de staat waarin de
bezwaren van de partijen zich op dat
tijdstip bevonden"; dat het arrest bijgevolg "vaststelt en voor recht zegt dat
de op 23 juni 1993 uitgesproken
dwangsom niet ten uitvoer dient te
worden gelegd (... )";
Overwegende dat een beslissing over
een zwarigheid van een tenuitvoerlegging, in de zin van artikel1498 van
het Gerechtelijk Wetboek, een beslissing is over een zwarigheid betreffende een gedwongen tenuitvoerlegging; dat, zoals te dezen, de beslissing
tot weigering van de tenuitvoerlegging van een dwangsom die is uitgesproken door de rechter die deze
dwangsom heeft bevolen en die hierop
is gegrond dat hij oordeelt dat aan de
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veroordeling ten principale genoegzaam is voldaan v66r de betekening
van de beslissing die de dwangsom
heeft uitgesproken, bijgevolg geen beslissing is over een zwarigheid bij de
tenuitvoerlegging van de beslissing die
de dwangsom oplegt, in de zin van de
voormelde wetsbepaling;
Dat het middel faalt naar recht;

D/1996/0196/17
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.

22 januari 1996 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. h. Parmentier- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal·- Advocaten : mrs.
Bi.itzler en Gerard.

r------

- 1 -

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 1 van JAARGANG 1996

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
A

Arbeidsongeval

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Daad- Fout - Plots remmen - Veiligheidsredenen- Huisdier.
67

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Daad- Misdrijf- Sportwedstrijd- Voetbalspel - Opzettelijke slagen of verwondingen.
33

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht - Dieren - Schade veroorzaakt door een dier - Aansprakelijkheid van
de eigenaar of van de bewaarder- Vermoeden van schuld - Fout van een derde 78
Vrijstelling van aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht- Dieren- Bewaarder- Macht
van Ieiding, toezicht en gebruik.
80

Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en
wedertewerkstelling - Blijvende arbeidsongeschiktheid- Vergoeding- Bedoeling. 64

Arbeidsongeval
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en
wedertewerkstelling - Opeenvolgende ongevallen - Blijvende arbeidsongeschiktheid Forfaitaire vergoeding- Berekening- Grenzen.
64

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel, bijzondere regels - Gemeente - Herziening- Wetten, decreten,
ordonnanties, besluiten- Besluiten-Verordeningsbesluiten- Werking in de tijd en in de
ruimte - Werking in de tijd - Algemeen
rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen
terugwerkende kracht hebben - Gevolg Vroegere voldongen toestanden.
84

Arbeidsovereenkomst
Schorsing van de overeenkomst- Begrip.lO

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Begrip, vormen - Begrip.

27

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming,
peildatum- Raming.
27

Arbeidsovereenkomst
Einde- Opzeggingsvergoeding- Werknemer als eisende partij - Betwisting over
ontslag- Beeindiging met wederzijds akkoord
- Bewijslast.
59

Arbitragehof
Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade, elementen en
grootte- Vernield voertuig--' Belasting over
de toegevoegde waarde.
27

AdvocaatTuchtraad van beroep - Verwijzing na cassatie - Verwijzing naar anders samengestelde raad - Secretaris van de raad.
75

Mstand (rechtspleging)

Prejudiciele vraag - Burgerlijke zaken Feitenrechter - Weigering een prejudiciele
vraag te stellen - Beslissing waartegen kritiek is gericht- Cassatiemiddel- Beslissing
als gevolg van die weigering - Beslissing
waartegen geen kritiek is gericht - Gevolg.
44

Arts
Spreiding van medische activiteiten - Orde
der geneesheren - Individuele maatregel Voorwaarden.
76

Afstand van geding c:- Burgerlijke zaken Twee vorderingen tot echtscheiding- Afstand
van de eerste - Gevolg t.a.v. de voorlopige
maatregelen.
13

Arbeids9ngeval
Vergoeding- Basisloon- Economische waarde
van getroffene op arbeidsmarkt - Waarde
uitgedrukt in basisloon - Periode.
64

B
Be slag
Gedwongen tenuitvoerlegging - Beslagrechter- Bevoegdheid- Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke) - Zwarigheid
bij de tenuitvoerlegging - Begrip.
87

2Beslag

Cassatie

Gedwongen tenuitvoerlegging - Beslagrechter- Bevoegdheid- Volstrekte bevoegd"
heid (materiele, persoonlijke) - Dwangsom
- Tenuitvoerlegging - Zwarigheid bij de
tenuitvoerlegging - Begrip.
87

Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Schuldvergelijking- Samenloop van schuldeisers - Wederzijdse schuldvorderingen Nauwe samenhang- Feitelijke beoordeling
door de rechter - Toetsing van het Hof. 44

Cassatie

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken.- Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke)
- Verkeersongeval- Vordering van de verzekeraar tegen de aansprakelijke verzekerde.
19

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke)
- Beslagrechter - Zwarigheid bij de tenuitvoerlegging- Begrip.
87

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte b~oegdheid (materiele, persoonlijke)
- Beslagrechter- Dwangsom- Tenuitvoerlegging - Zwarigheid bij de tenuitvoerlegging - Begrip.
87

Bevoegdheid en aanleg
Strafzaken- Bevoegdheid- Vonnisgerecht
- Aanhangigmaking- Afzonderlijke beschikkingen - Feiten - Gerecht bevoegd voor de
ene en niet voor de andere - Samenhang Onbevoegdverklaring voor de gehele zaak Onwettigheid.
73

Bewijs
Burgerlijke zaken- Bewijslast, beoordelingsvrijheid - Arbeidsovereenkomst - Einde Opzeggingsvergoeding-Werknemer als eisende
partij - Betwisting over ontslag - Beeindiging met wederzijds akkoord - Bewijslast.
59

Vernietiging, omvang- Strafzaken - Strafvordering- Beklaagde en verdachte ~ Veroordeling met uitstel - Gewoon uitstel Duur - Onwettigheid.
68

Cassatie
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering - Burgerlijke partij
- Vorderingen van de getroffene en van een
in diens plaats getreden partij - Beslissingen
over die vorderingen - Cassatieberoep van
de getroffene- Vernietiging- Gevolgen van
de indeplaatsstelling - Uitbreiding van de
cassatie.
8

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Vereiste vermeldingen
- Geschonden wetsbepaling- Schending die
leidt tot vernietiging van het beschikkende
gedeelte.
61

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken- Allerlei- Feitenrechter
- Arbitragehof- Weigering een prejudiciele
vraag te stellen - Beslissing waartegen kritiek is gericht - Beslissing als gevolg van die
weigering - Beslissing waartegen geen kritiek is gericht - Gevolg.
44

Cassatiemiddelen
Strafzaken- Nieuw middel- Hofvan assisen
- Middel dat kritiek oefent op de samenstel43
ling van de jury.

D

Bewijs
Burgerlijke zaken kracht.

Geschriften -

Bewijs49

Bewijs
Strafzaken - Bewijslast, beoordelingsvrijheid- Wegverkeer- Bewijswaarde van
proces-verbaal tot bewijs van het tegendeelTegenbewijs - Getuigen - Beoordeling door
de rechter.
31

Bewijs
Strafzaken - B~wijslast, beoordelingsvrijheid- Beklaagde die zich op een rechtvaardigingsgrond beroept - Antwoord.
41

Dieren
Gebruik van stoffen met hormonale of antihormonale werking- Monsterneming- Voorwaarden.
30

Dwangsom
Tenuitvoerlegging - Vereisten - Beoordeling- Veroordeling ten principale- Vrijwillige tenuitvoerlegging- Beslagrechter- Bevoegdheid- Volstrekte bevoegdheid (materiele,
persoonlijke) - Zwarigheid bij de tenuitvoerlegging - Begrip.
87

E

c
Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Strafzaken - Verschrijving in de bestreden
beslissing- Verbetering door het Hof.
32

Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure- Verandering van
feitelijke scheiding (van een zekere duur) Weerlegging van het schuldvermoeden- Inci.denteel beroep- Termijn.
11

-I
I

- 3 Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maatregelen - Begrip.
13

Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maatregelen - Twee vorderingen tot echtscheiding- Mstand van de eerste - Gevolg. 13

Echtscheiding en scheiding van tafel en
bed
Echtscheidingsprocedure- Voorlopige maatregelen - Twee vorderingen - Mstand van
de eerste - Gevolg t.a.v. de voorlopige maatregelen.
13

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen)- Principaal beroep, vorm,
termijn, onsplitsbaar geschil - Termijn van
verschijning ~ Niet-inachtneming - Nietigheid van het hager beroep.
15

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handels- en sociale zaken
inbegrepen) - Incidenteel beroep - Echtscheiding"- Op grand van feitelijke scheiding
van meer dan vijf jaar Weerlegging van het schuldvermoeden.
11

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Incidenteel beroep Termijn.
11

Hoger beroep

G
Gemeente

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Algemeen- Akte van hager beroep- Niet
goedgekeurde doorhalingen -. Gevolg.
37

Hoger beroep

Ontucht en prostitutie- Aanvullende gemeenteverordening.
39

Gemeente
Uitoefening van handel of beroep - Vrijheid
van uitoefening - Openbare zedelijkheid en
openbare rust - Gemeenteverordening. 39

Gemeente
'lbezicht op gemeenteverordening - Rechter39
lijke Macht - Draagwijdte.

Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Algemeen- Akte van hager beroep- Niet
goedgekeurde doorhalingen - Geldigheid van
rechtsmiddel.
37

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Principa,al beroep, vorm, termijn - Termijn - Uitlevering - In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring- Beschikking van de raadkamer.
73

Geneeskunde
Uitoefening van de geneeskunde- Spreiding
van medische activiteiten- Orde der Geneesheren- Individuele maatregel- Voorwaarden.
76

Grondwet
Grondwet 1994- Artikel159- Rechterlijke
Macht- Toezicht op gemeenteverordeningDraagwijdte.
39

H
Hof van assisen
Samenstelling van de jury en van het hof Ondervraging van de beschuldigde door de
aangewezen voorzitter- Vervanging van de
voorzitter - Uitwerkingen.
42

Hof van assisen

I
Indeplaatsstelling
Schade ten gevolge van een misdrijf- Rechtsvordering tot vergoeding van die schade Vervolging voor het strafgerecht - Burgerlijke rechtsvordering van de getroffene - In
de plaats van de getroffene getreden partij Vordering voor dezelfde rechter ingesteldBeslissingen over die vorderingen- Cassatieberoep van de getroffene- Cassatie- Gevolgen van de indeplaatsstelling - Uitbreiding
van de cassatie.
8

liJ.komstenbelastingen
Voorheffing en belastingkrediet
Aanrekening en terugbetaling van de voorheffingen - Moratoire interesten.
83

Inkomstenbelastingen
Voorziening voor het hof van beroep voegdheid van het hofvan beroep.

Samenstelling van de jury en van het hof Vervanging van de voorzitter- Vaststelling.
42

Hof van assisen
Behandeling ter zitting en tussenarresten,
verklaring van de jury- Vraag aan de juryOnduidelijk antwoord - Herhaling.
43

Be47

J
Jaarlijkse vakantie
Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk
loon - Enkel en dub bel vakantiegeld - Berekening.
61

4Rechtbanken

K

-- Strafzaken - Algemeen - Redelijke termijn
- Beraadslaging- Duur.
30

Koophandel, koopman
Onderlinge verzekeringsvereniging- Handelskarakter.
35

Koophandel, koopman
Uitoefening van handel of beroep - Vrijheid
van uitoefening - Openbare zedelijkheid en
openbare rust - Gemeenteverordening. 39

Strafzaken - Stra:!Vordering - Poging tot
invoer van verdovende middelen - In het
Rijk gepleegde daden van deelneming- Bevoegdheid van de Belgische strafrechter.
69

Rechtbanken
Tuchtzaken- Advocaat- Uitspraak- Afvvezigheid van vaste datum- Geen oproepingGevolg.
75

M
Mach ten
Rechterlijke Macht - Toezicht op gemeenteverordening- Draagwijdte.
39

Misdrijf
Poging - Invoer van verdovende middelen In het Rijk gepleegde daden van deelneming
69
- Plaats van het misdrijf.

0

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel6.1- Redelijke termijn- Beraadslaging- Duur.
30

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1- Onderzoeksgerecht- Buitenvervolgingstelling.
71

Rechten van de Mens

Onaantastbare beoordeling door de feiten·
rechter
Strafzaken - Verzoek om bijkomende onderzoeksmaatregel - Afvvijzing - Voorwaarde.
2

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Strafzaken- Wegverkeer- Bewijswaarde
van proces-verbaal tot bewijs van het tegendeel - Tegenbewijs - Getuigen - Beoordeling door de rechter.
31

Onderzoek in strafzaken
Dieren - Gebruik van stoffen met hormonale
of anti -hormonale werking- Monsterneming
30
- Voorwaarden.

Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 - Artikel 6.3, a en b - Kennis
door de verdachte van de taal van de rechtspleging - Beoordeling door de feitenrecht~
6

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Artikel 14.3, a en b Kennis door de verdachte van de taal van de
rechtspleging beoordeling door de feitenrechter.
6

Rechterlijke organisatie
Tuchtzaken - Advocaat - Tuchtraad van
beroep - Verwijzing na cassatie - Verwijzing naar anders samengestelde raad- Secretaris van de raad.
75

Rechtsbeginselen (Algemene)

Onderzoeksgerechten
Regeling van de procedure Motivering.

Rechtbanken

Conclusie 71

Rechtsbeginselen (Algemene)

Ontucht en prostitutie
Aanvullende gemeenteverordening.

Dwaling - Rechtvaardiging - Onoverkomelijke dwaling - Duur van de gevolgen.
21

39

R
Rechtbanken
Algemeen - Zaak gedurende meer dan zes
maanden in beraad gehouden - Onttrekking
van de zaak aan de rechter- Verwijzing. 19

Rechtbanken
Burgerlijke zaken - Sociale zaken (bijzondere regels) - Geschil inzake recht op werkJoosheidsuitkeringen- Bevoegdheid-Arbeidsrechtbank- Wettigheidscontrole- Gevolg.
49

Dwaling - Rechtvaardiging- Onoverkomelijke dwaling - Duur van de gevolgen Beoordeling- Feitenrechter.
21

Rechtsbeginselen (Algemene)
Dwaling - Rechtvaardiging - Onoverkomelijke dwaling - Duur van de gevolgen Begrip - Verkeerde vermelding van twee
data die na het verstrijken van de termijn
vallen.
21

Rechtsbeginsf.len (Algemene)
Besluiten - Verordeningsbesluiten- Nietterugwerkende kracht - Algemeen rechtsbeginsel - Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende
kracht hebben.
84

I
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5 Rechtsbeginselen (Algemene)
Algemeen rechtsbeginsel' dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben
- Gevolg - Vroegere voldongen toestanden.
84

Recht van verdediging
Strafzaken- Verzoek om l;lijkomende onderzoeksmaatregel - Afwij zing- Voorwa,arde.2

Recht van verdediging
Strafzaken - Vordering van het openbaar
ministerie - Kritiek.
43

Recht van verdediging
Strafzaken - Onderzoeksgerecht - Buitenvervolgingstelling- Motivering.
71

Redenen van de vonnissen en arresten

Sociale zekerheid
Werknemers - Bedienden - Vakantiegeld
- Normaalloon voor vakantiedagen - Bijdragen.
61

Sport
Sportwedstrijd- Voetbalspel- Opzettelijke
slagen of verwondingen.
33

Straf
Algemeen, straf en maatregel, wettigheid Maatregel- Gewoon uitstel- Duur- Onwettigheid- Vernietiging- Omvang.
68

Strafvordering
Poging tot invoer van verdovende middelenIn het Rijk gepleegde daden van deelneming
- Bevoegdheid van de Belgische strafrechter.
69

Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Onderzoeksgerecht - Regeling van de procedure - Conclusie - Motivering.
71

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en
vonnisgerecht- Allerlei- VonnisgerechtAanhangigmaking- Mzonderlijke beschikkingen - Feiten - Gerecht bevoegd voor de
ene en niet voor de andere - Samenhang Onbevoegdverklaring voor de gehele zaak Geen opgave van de verzachtende omstandigheden- Vernietiging van de beschikkingOnbevoegdverklaring - Gedeeltelijke vernietiging.
73

s
Samenhang
Strafzaken- Vonnisgerecht- Aanhangigmaking- Mzonderlijke beschikkingen- Feiten - Gerecht bevoegd voor de ene en niet
voor de andere - Gevolg.
73

T
Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In hoger
beroep - Strafzaken - Verzoek tot verwijzing naar rechtscollege met andere voertaal
- Ontvankelijkheid.
6

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In hoger
beroep- Strafzaken- Verzoek tot vertaling
van stukken.
6

u
Uitlevering
In het buitenland verleend bevel tot aanhouding - Uitvoerbaarverklaring - Beschikking van de raadkamer - Hoger beroep Termijn.
73

v

Schuldvergelijking
Samenloop van schuldeisers - Wederzijdse
schuldvorderingen- Nauwe samenhangFeitelijke beoordeling door de rechter- Toetsing van het Hof.
44

Schuldvergelijking
Onbeheerde nalatenschap- Wederzijdse schuldvorderingen- Nauwe samenhang- Feitelijke beoordeling door de rechter - Toetsing
van het Hof- Begnp.
44

Slagen en verwondingen, doden
Opzettelijk toebrengen van verwondingen en
opzettelijk doden- Sportwedstrijd- Voetbalspel.
33

Sociale zekerheid
Werknemers - Toepassingsgebied - Personen die arbeid verrichten - Gelijkaardige
voorwaarden als die van een arbeidsovereenkomst- Thuiswerkers.
23

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Gewoon uitstel - Duur Vernietiging- Omvang.

Onwettigheid 68

Verwijzing na cassatie
Tuchtzaken - Advocaat - Tuchtraad van
beroep - Verwijzing naar anders samengestelde raad- Secretaris van de raad.
75

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Burgerlijke zaken - Gewettigde verdenking
- Rechtbank van koophandel- Onttrekking
- Vordering- Ontvankelijkheid- Vereisten.
17

Verzekering
Landverzekering- Onderlinge verzekeringsvereniging- Handelskarakter.
35

- 6
Verzekering
W.A.M.-verzekering- Houder van het motorrijtuig - Begrip.
4

Verzekering
Allerlei - Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds - Vergoeding van de stoffelijke schade- Voorwaarden.
1

Vonnissen en arresten
Tuchtzaken- Advocaat- Uitspraak- Afwezigheid van vaste datum - Geen oproepingGevolg.
75

w
Wegverkeer
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel 62 - Bewijswaarde van proces-verbaal tot
bewijs van het tegendeel - Tegenbewijs Getuigen - Beoordeling door de rechter. 31

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975 - Reglementsbepalingen - Artikel 10 - Plots
remmen- Overtreding- Vereiste.
67

Werkloosheid
Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid- Procedure- Verwittiging tot schorsing - Administratief beroep - Nationale
administratieve commissie - Aard.
49

Werkloosheid
Recht op uitkering - Langdui'ige werkloosheid- Procedure- Verwittiging tot schorsing - Administratief beroep - Nationale
administratieve commissie - Beslissing Verwerping- Aard- Motiveringsverplichting.
49

Werkloosheid
Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid- Procedure- Verwittiging tot schorsing- Administratiefberoep- BeslissingNationale administratieve commissie- Beslissing directeur werkloosheidsbureau - Aard
- Motiveringsverplichting.
49

Werkloosheid
Recht op uitkering - Langdurige werkloosheid- Procedure- Administratiefberoep-

D/1996/0196/17

Beslissing nationale administratieve commissie - Beslissing directeur werkloosheidsbureau - Onafhankelijke beslissingen
- Beslissing directeur - Gebrek aan motivering - Gevolg t.a.v. beslissing commissie.
49

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Besluiten - Verordeningsbesluiten - Niet-terugwerkende kracht Algemeen rechtsbeginsel- Algemeen rechtsbeginsel dat verordeningsbesluiten geen
terugwerkende kracht hebben.
84

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Draagwijdte - Besluiten Verordeningsbesluiten - Niet-terugwerkende kracht - Algemeen rechtsbeginsel
dat verordeningsbesluiten geen terugwerkende kracht hebben - Gevolg - Vroegere
voldongen toestanden.
84

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Werking
in de tijd - Algemeeri rechtsbeginsel dat
verordeningsbesluiten geen terugwerkende
kracht hebben- Arbeidsongeval- Overheidspersoneel, bijzondere regels - Gemeente Herziening - Vroegere voldongen toestanden.
84

z
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Algemeen- Verzekeringsinstelling- Verzekerde die schade geleden heeft - Schade ten
gevolge·van een misdrijf- Toekenning van
ziekte- en invaliditeitsuitkeringen aan de getroffene - Vorderingen van de getroffene en van
de verzekeringsinstelling tegen de veroorzaker van de schade - Beslissingen ·over die
vorderingen - Cassatieberoep van de getroffene - Cassatie - Verzekeringsinstelling
rechtens in de plaats getreden van de getroffene - Gevolgen van de indeplaatsstellingUitbreiding van de cassatie.
8

