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(O.C.M.W. TE LillK T. DE MICHELE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.95.0080.F)

1° BEROEPSZIEKTE

OVERHEIDSPERSONEEL, BIJZONDERE REGELS - GENEESKUNDIGE DIENST -AANGEGEVEN ZIEKTEERKENNING ALS BEROEPSZIEKTE - BESLISSING- MODALITEITEN.

2o BEROEPSZIEKTE

OVERHEIDSPERSONEEL, BIJZONDERE REGELS - GENEESKUNDIGE DIENST- BEVOEGDHEID.

3° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN - OP CONCLUSIE -BURGERLIJKE ZAKEN (HANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- GEEN ANTWOORD OP DE
CONCLUSIE - CONCLUSIE NIET MEER TER
ZAKE DIENEND - GEVOLG.

1o De geneeskundige dienst kan, v66r de

kennisgeving aan de overheid van zijn
met redenen omklede beslissing omtrent
de vaststelling van het invaliditeitspercentage ten gevolge van de beroepsziekte, aan de overheid en aan de getroffene zijn beslissing meedelen over de
erkenning van de aangegeven ziekte als
beroepsziekte; die mededeling kan gebeuren door een briefwaarin de vaststellingen van het Fonds voor de Beroepsziekten worden overgenomen. [Artt. 10 en 11
K.B. 12 jan. 1973 (1).]
2° Alleen de geneeskundige dienst is be-

voegd om de aangegeven ziekte als beroepsziekte te erkennen, om het invaliditeitspercentage vast te stellen of te wijzigen en om de datum te bepalen waarop
de ongeschiktheid een blijvend karakter
vertoont; de beslissingen van die dienst
over die medische aspecten zijn bindend
voor de overheid. [Artt. 10, 11 en 16 K.B.
12 jan 1973 (2).]

3° De rechter behoeft niet te antwoorden op
een conclusie die wegens de door hem genomen beslissing niet meer ter zake dienend is (3). [Art. 149 Gw. (1994).]
(1) Zie oak art. 26bis van hetzelfde K.B.
(2) Zie noot 1.
(3) dass., 17 sept. 1987, A.R. nr. 7645 (A. C.,
1987-88, nr. 36).

HET HOF; ~ Gelet op de bestreden arresten, op 25 februari 1991 en
18 januari 1993 door het Arbeidshof te
Luik gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 19 van de wet van 3 juli 1967
betre:ffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, 1, 3, 10, 11, 12,
13 van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 betre:ffende de schadevergoeding voor beroepsziekten, ten gunste van
sommige personeelsleden van provincies,
gemeenten, agglomeraties en federaties van
gemeenten, verenigingen van gemeenten,
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunale centra voor maatschappelijk welzijn, diensten, inrichtingen en verenigingen voor maatschappelijk
welzijn en openbare kassen van lening, en
97 (oud) en voor zoveel nodig van artikel
149 van de Grondwet,
doordat het bestreden arrest van 25 februari 1991 beslist dat de eerste rechters
ten onrechte de oorspronkelijk gestelde
diagnose hepatitis B hebben afgewezen, beslist dat verweerster aan die ziekte lijdt en
een geneesheer deskundige aanstelt om de
graad en duur van de tijdelijke en blijvende gehele en gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid te bepalen, op grand : "dat het
(arbeids)hof alleen nog moet oordelen of de
getro:ffene arbeidsongeschikt is ten gevolge van de door haar aangevoerde beroepsziekte, nu het bewijs van het blootgesteld zijn tot het onweerlegbaar
vermoeden leidt dat de schade daardoor is
veroorzaakt (... ); (... ) dat artikel10 van het
koninklijk besluit van 12 januari 1973 betre:ffende de schadevergoeding voor beroepsziekten, ten gunste van sommige personeelsleden van provincies, gemeenten,
agglomeraties en federaties van gemeenten, verenigingen van gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn ...
bepaalt dat 'zo de aangegeven - wat door
(verweerster) werd gedaan- ziekte als beroepsziekte wordt erkend door de geneeskundige dienst, die daarin verplicht geholpen wordt door het Fonds voor de
Beroepsziekten, deze dienst het percentage bepaalt van de blijvende invaliditeit
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dat uit de beroepsziekte voortvloeit'; dat het
ministerie van Volksgezondheid en Gezin, dat het verplicht advies van het F.B.Z.
had ingewonnen, met toepassing van die
bepaling, in zijn brief van 2 augustus 1985
meedeelde dat uit de eerste vaststellingen van het Fonds voor Beroepsziekten dat terzake uitermate bevoegd is - bleek
dat 'de ziekte waarvan sprake in de voornoemde aangifte wel degelijk door het beroep is veroorzaakt'; dat die vaststelling
vanzelfsprekend bindend is voor die dienst;
dat, hoewel die brief aangeeft dat 'aangezien het deskundigenonderzoek nog niet is
afgesloten, geen eindbeslissing over een
eventuele blijvende arbeidsongeschiktheid noch over de aanvangsdatum ervan
kan worden medegedeeld', het enige daarin
gemaakte voorbehoud niet het bestaan van
de ziekte hepatitis betreft maar aileen 'een
eventuele blijvende arbeidsongeschiktheid en de aanvangsdatum ervan'; dat de
deskundige Lefebre en daarna de eerste
rechters overigens ten onrechte de oorspronkelijke diagnose hepatitis B hebben
betwist (... ); dat, nu die deskundige de duidelijke grenzen heeft overschreden van de
hem door de voorzitter in kart geding op
uitdrukkelijk verzoek van de partijen gegeven opdracht, te weten aileen het onderzoek naar de arbeidsgeschiktheid van de
getroffene op 20 juni 1985 of op een andere datum en de voorwaarden (. .. ), zijn
overwegingen omtrent het al dan niet bestaan van de virale hepatitis B - welke
ziekte door de deskundige trouwens zelfs
niet wordt afgewezen, ook al beweert hij
dat ze van vroegere datum is (. .. ) - niet in
aanmerking kunnen worden genomen (. .. );
dat ten overvloede de objectieve vaststellingen van dr. R. Bersoux, specialist terzake, genoegzaam het bestaan van de aangevoerde beroepsziekte aantonen",

terwijl, eerste onderdeel, de artikelen 10
en 11 van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 bepalen dat "zo de aangegeven ziekte als beroepsziekte wordt erkend
door de geneeskundige dienst, die daarin
verplicht geholpen wordt door het Fonds
voor de Beroepsziekten, deze dienst (. .. ) het
percentage bepaalt van de blijvende invaliditeit dat uit de beroepsziekte voortvloeit"
en dat "de geneeskundige dienst aan de
overheid kennis geeft van zijn met redenen omklede beslissing omtrent de vaststelling van het invaliditeitspercentage. Die
beslissing vermeldt de datum waarop de beroepsziekte een blijvend karakter vertoont"; die bepalingen aan het Fonds voor
de Beroepsziekten aileen bevoegdheid verlenen om een, weliswaar verplicht, ad-
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vies te geven, maar niet om de beroepsziekte te erkennen en het daaruit voortvloeiende invaliditeitspercentage te bepalen; daaruit volgt dat het advies van het
Fonds voor de Beroepsziekten bijgevolg niet
bindend is voor de geneeskundige dienst,
noch wat betreft het bestaan van de ziekte
noch wat betreft de professionele oorsprong
ervan en dat dit advies aileen niet inhoudt
dat de aangegeven ziekte als beroepsziekte
wordt erkend; de beslissing van de geneeskundige dienst betreffende de vaststelling van de graad van arbeidsongeschiktheid tengevolge van een erkende beroepshziekte met redenen omkleed moet zijn, de
datum moet vermelden waarop de beroepsziekte een blijvend karakter krijgt en ter
kennis moet worden gebracht van de overheid bedoeld in artikel3 van het koninklijk besluit van 12 januari 1973; de brief
van de geneeskundige dient van 2 augustus 1985, die door het bestreden arrest van
25 februari 1991 wordt vermeld en die aan
de partijen meedeelt "dat uit de eerste vaststellingen van het Fonds voor de Beroepsziekten bleek dat 'de aangegeven ziekte wel
degelijk door het beroep veroorzaakt (was)'"
en door te vermelden dat "aangezien het
deskundigenonderzoek nog niet is afgesloten, geen eindbeslissing over een eventuele blijvende arbeidsongeschiktheid noch
over de aanvangsdatum ervan kan worden medegedeeld" geen beslissing van de
geneeskundige dienst is die ter kennis van
de overheid is gebracht, maar een loutere
voorafgaande inlichting aan de getroffene
en de overheid; daaruit volgt dat het arrest, om te beslissen dat verweerster wel
degelijk aan de beroepsziekte hepatitis B
leed, op de brief van 2 augustus 1985 van
de geneeskundige dienst steunt en oordeelt dat de vaststellingen van het F.B.Z.
bindend zijn voor die dienst met betrekking tot het bestaan van de beroepsziekte,
aan die brief een draagwijdte geeft die hij
niet heeft, nu uit de eigen vaststellingen
van het arrest volgt dat de geneeskundige dienst de eerste vaststeilingen van het
F.B.Z. aan de partijen meedeelde en bijgevolg de bewijskracht van die akte miskent (schending van de artikelen 1319,
1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek),
de draagwijdte van het advies van het
F.B.Z. aan de geneeskundige dienst miskent door te oordelen dat het bindend is
voor laatstgenoemde, en ook het begrip beslissing van de geneeskundige dienst, die
niet mag worden verward met een gewone
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briefwaarin de voorafgaande vaststellingen van het F.B.Z. aan de partijen worden medegedeeld (schending van de artikelen 3, 10 en 11 van het koninklijk besluit
van 12 januari 1973);

tweede onderdeel, het staat aan de overheid, ingevolge de artikelen 12 en 13 van
het koninklijk besluit van 12 januari 1973,
na te gaan of de voorwaarden tot toekenning van de vergoedingen vervuld zijn en
de beslissing tot weigering of tot voorstel
van betaling aan de getroffene te nemen·
naar luid van artikel 19 van de wet van 3
juli 1967, dat van toepassing is op de person~elsleden van het O.C.M.W. ingevolge de
art~kelen 1 ~n 3 v~n het koninklijk beslmt van 12 Januan 1973, alle geschillen
met betrekking tot toepassing van deze wet
naar de arbeidsgerechten worden verwezen; daaruit volgt dat wanneer het arbeidsgerecht kennis neemt van een vordering tot
b~ta~ing van de vergoedingen zonder beshssmg van de overheid, die het bestaan
zelf van de ziekte kan betwisten en de zaak
aan de r~chter kan voorleggen; dat zij bijgevolg met gebonden is door de vaststellingen in het advies van het Fonds voor de
Bero~psz~ekte.t?- dat haar door de geneeskundige dienst 1s medegedeeld v66r de vastst~lling van_de g~aad van blijvende arbeldsongesch1kthe1d; het arrest, dat beslist
dat verweerster wel degelijk aan de beroepsziekte ~epatitis B leed en bijgevolg
een deskund1ge aanstelt met als enige opdracht de graad en de tijdperken van arbeidsongeschiktheid vast te stellen op
gn;md "dat ~et ministerie van Volksgez~nd
held en Gezm, dat het verplicht advies van
h_et F.B.Z. h::d ingewonnen, met toepassmg van (artlkel10 van het koninklijk besluit van 12 januari 1973), in zijn brief van
2 augustus 1985 meldde dat uit de eerste
vaststellingen van het Fonds voor de Beroepsziekten (. .. ) bleek dat 'de ziekte waarvan sprake in de voornoemde aangifte wel
degeliJk a.an het beroep te wijten is'; dat die
vaststellmg vanzelfsprekend bindend is
voor die dienst; dat, hoewel die brief vermeldt dat 'aa~ge~ien het deskundigenonderz?e~ nog met 1s afgesloten, geen eindbeshssmg over een eventuele blijvende
arbeidsongeschiktheid noch over de aan
vangsdatum ervan kan worden medegedeeld', het enige daarin gemaakte voorbehoud niet hetbestaan van de ziekte hepatitis betreft maar aileen 'een eventuele
blijvende arbeidsongeschiktheid en de
aanvangsdatum ervan"', niet naar recht is
verantwoord (schending van de artikelen 19
van de wet van 3 juli 1967, 1, 3, 10, 11, 12
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en 13 van het koninklijk besluit van 12 januari 1973);

derde onderdeel, eiser in zijn appelconclusie betwistte dat eiseres aan de aang~g~ven ziekte, hepatitis B, leed en het eenZlJdlg verslag van dr. Bersoux betwistte die
besloot dat die ziekte in 1984 bestond onder aanvoering "dat bovendien de doo; Dr.
Bersoux aangegeven elementen niet doorslaggevend zijn zoals hij beweert· dat het
volgens. de medisch adviseur van (~iser), dr.
Godfrm, roekeloos en voortvarend is een
diagnose over de evolutie van een hepatitis te stellen die enkel steunt op de overschrijding van de drempelwaarde (22 tot
26U) va~ de T.G.B. en op de blijvende aanwez_1ghe1d van het antigeen HBS, terwijl er
ant1g~nen HBC en HBE aanwezig zijn, nu
d~ _bhJvende aanwezigheid van HBS niet
WlJSt op evolutie en de stijging van het
T.G.B. tot 26 U door tal van andere feiten kan zijn veroorzaakt die niets te rnaken. ~ebben met een pathologie van de hepatltlsche eel; de stoornissen die in het
verslag van dr. Bersoux worden beschreven een andere oorsprong kunnen hebben dan een chronische hepatitis, vooral
wegens het bestaan van een colonpathie die
daarvoor een verklaring kan vonnen; de homogene echografie het bestaan van een parenchymateus letsel, zoals een cirrose tegenspreekt; tenslotte client te wo;den
opgemerkt dat er geen onderzoek naar de
aanwezigheid van het Delta-antlichaam is
gebeurd; volgens de medisch adviseur van
(eiser) niets erop wijst dat de diagnose van
~- Bersoux, chronische hepatitis laat staan
c1rrose of precirrose, juist is"; het bestreden arrest van 25 februari 1991, dat all~en overweegt dat "de objectieve vaststellmgen van dr. R. Bersoux, die terzake
specialist is, genoegzaam het bestaan van
de aangevoerde beroepsziekte aantonen"
door geen enkele overweging antwoordt op
het ;roorgestelde middel dat op grond van
medische gegevens het besluit van Dr. Bersoux betwist; het arrest bijgevolg niet regelmatig met redenen is omkleed (scherrding van artikel 97 (oud) en voor zoveel
nodig van artikel 149 van de Grondwet) :

Wat betreft het eerste onderdeel :
Overwegende dat, enerzijds, dat onderdeel gegrond is op de bewering dat
het arrest van 25 februari 1991 zou
hebben geoordeeld dat de vaststelling~n van het Fonds voor de Beroepszlekten met betrekking tot het
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bestaan van de beroepsziekte bindend zijn voor de geneeskundige
dienst;
Dat uit voormeld arrest volgt dat
het arbeidshof oordeelt dat de geneeskundige dienst, door zijn brief van 2
augustus 1985 met mededeling van de
eerste vaststellingen van het Fonds
voor Beroepsziekten, die vaststellingen heeft overgenomen door te overwegen dat daaruit volgt dat de ziekte
wel degelijk door het beroep is veroorzaakt;
Overwegende dat, anderzijds, het
onderdeel het arrest van 25 februari
1991 de miskenning verwijt van het
begrip beslissing van de geneeskundige dienst, zoals dat blijkt uit de bepalingen van van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 betreffende
de schadevergoeding voor beroepsziekten;
Dat artikel 11 van dat besluit bepaalt dat de geneeskundige dienst aan
de overheid kennis geeft van zijn
met redenen omklede beslissing omtrent de vaststelling van het
invaliditeitspercentage en dat die beslissing de datum vermeldt waarop de
beroepsziekte een blijvend karakter
vertoont;
Dat die bepaling noch enige andere
van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 de geneeskundige dienst
verbiedt om, v66r de in voormeld artikel 11 bedoelde kennisgeving van de
beslissing, zijn beslissing over de erkenning als beroepsziekte van de aangegeven ziekte ter kennis van de overheid en de getroffene te brengen door
een brief waarin de dienst de door hem
overgenomen vaststellingen van het
Fonds voor de Beroepsziekten meedeelt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat betreft het tweede onderdeel :
Overwegende dat uit het arrest van
25 februari 1991 blijkt dat het arbeidshof oordeelt dat eiser niet door de vaststellingen in het advies van het Fonds
voor de Beroepsziekten was gebon-
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den, zoals in het middel wordt betoogd,
maar wel door de beslissing van de geneeskundige dienst tot erkenning van
de aangegeven ziekte als beroepsziekte;
Overwegende dat uit de artikelen
10, 11 en 16 van het koninklijk besluit van 12 januari 1973 volgt dat aileen de geneeskundige dienst bevoegd
is om de aangegeven ziekte als beroepsziekte te erkennen, om het
invaliditeitspercentage vast te stellen of te wijzigen, en om de datum te
bepalen waarop de ongeschiktheid een
blijvend karakter vertoont;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat betreft het derde onderdeel :
Overwegende dat het arrest van 25
februari 1991 oordeelt dat de geneeskundige dienst, met overname van
de vaststellingen van het Fonds
voor de Beroepsziekten, de litigieuze
ziekte als beroepsziekte heeft erkend
en dat die beslissing bindend is voor
eiser;
Dat eisers conclusie nopens het
bestaan van een beroepsziekte, wegens die beslissing, doelloos was geworden, zodat het arbeidshof daarop
niet omstandiger hoefde te antwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 januari 1996 - 3e kamer - Thorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Draps en Simont.
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SOCIALE ZEKERHEID -

OVERZEESE so.
CIALE ZEKERHEID- OUDERDOMS- EN OVERLEVINGSVERZEKERING- OUDERDOMSRENTE
- OUDERDOMSVERZEKERING- PERIOD EN
VAN DEELNEMING- PERIODEN VAN DIENSTBEPERKING.

In de regel mogen de perioden van dienst,
van 1 juli 1960 af, niet worden aangerekend als perioden van deelneming aan de
ouderdomsverzekering op basis van art.
20, § 1, vijfde lid, wet betreffende de overzeese sociale zekerheid. [Art. 20, § 1, vijfde
lid, en art. 66, eerste lid, wet 17 juli 1963;
art. 1, tweede lid, art. 3, eerste lid, a, art.
9 (1), en art. 9bis, eerste lid (2), wet 16
juni 1960.]
(DIENST VOOR OVERZEESE SOCIALE ZEKERHEID
T. ROHDE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.95.0089.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 maart 1995 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1, 3, 9 (welk laatste artikel is gewijzigd bij de wet van 21 september 1964)
en 9bis (dat is ingevoerd bij de wet van 22
februari 1971) van de wet van 16 juni 1960
dat de organismen belast met het beheer
van de· sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Kongo en RuandaUrundi onder de controle en de waarborg
van de Belgische Staat plaatst, en dat
waarborg draagt door de Belgische Staat
van de maatschappelijke prestaties ten
gunste van deze werknemers verzekerd, 1,
12 (welk artikel is gewijzigd bij de wet van
22 februari 1971), 14, 20, § 1, eerste en
vijfde lid, 63, § 2, 66, eerste lid, en 77 van
de wet van 17 juli 1963 betre:ffende de overzeese sociale zekerheid,
(1) Art. 9 v66r en na de wijziging ervan bij de
wet van 21 sept. 1964, art. 3.
(2) Art. 9bis ingevoegd bij de wet van 22 feb.
1971, art. 4.
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doordat het arrest de volgende feiten
heeft vastgesteld : "1. (verweerder) heeft
van januari 1959 tot eind oktober 1966
(lees : 1960), het ambt van gewestelijk directeur vervuld voor rekening van de vennootschap Socomotor in Kivu; 2. zijn netto
wedde werd hem ter plaatse op iedere vervaltijd betaald, rekening houdende met de
wettelijke inhoudingen voor sociale zekerheid, terwijl de bijdragen bij het bevoegde
bestuur werden gestort vanuit de centrale
zetel van de in Usumbura gevestigde vennootschap; 3. vanjuli 1959 af, zijn er in de
hele streek van Kivu onder meer onlusten uitgebroken waardoor (verweerder) verplicht is geweest het voormalige BelgischKongo eind oktober 1960 te verlaten; 4. het
bevoegde bestuur heeft de sociale-zekerheidsbijdragen voor de periode van l juli
1959 tot 30 oktober 1960 niet ontvangen,
zodat (verweerder) voor de loopbaan van de
betrokkene weigert die periode in aanmerking te nemen bij de berekening van diens
rustpensioen", met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser ertoe veroordeelt de periode van 1 juli 1959 tot 30 oktober 1960 in
aanmerking te nemen bij de berekening
van verweerders pensioenuitkeringen, op
grond "dat de te dezen toepasselijke wetgeving de wet is van 16 juni 1990 (lees :
1960) dat de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers van Belgisch-Kongo en RuandaUrundi onder de controle en de waarborg
van de Belgische Staat plaatst, en dat
waarborg draagt door de Belgische Staat
van de maatschappelijke prestaties ten
gunste van deze werknemers verzekerd; dat
die wet meermaals is gewijzigd en met
name bij een wet van 17 juli 1963 en een
andere van 22 februari 1971, waardoor in
die wet een artikel 9bis is ingevoerd; dat
(eiser) zonder meer en subsidiair doet gelden, dat de periode na 1 juli 1960 uitsluitend geregeld werd door de wet van 17 juli
1963 betre:ffende de overzeese sociale zekerheid; dat volgens die nieuwe regeling,
die eiser voorstelt alsof zij iedere andere regeling uitsluit, de personen die niet hebben deelgenomen aan de verzekering, de
mogelijkheid hebben om een enkele premie te storten tot dekking van de perioden tijdens welke zij geen bijdragen hebben betaald; dat het feit dat de wetgeving
van 1963 betre:ffende de overzeese sociale
zekerheid van toepassing is met ingang van
30 juni 1960, en voorziet in een
regularisatiemogelijkheid, niets afdoet aan
(verweerders) rechten uit artikel 9bis van
de wet van 16 juni 1960, dat overigens in
die wetgeving is ingevoerd in 1971, dit is na
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de wet van 17 juli 1963; dat artikel 9 van
de wet van 16 juni 1960 bepaalt dat 'de
prestaties, gewaarborgd door de Belgische
Staat krachtens de artikelen 3 tot 8 (dat wil
zeggen de bepalingen inzake de verschillende prestaties die aan de werknemers in
voormalig Belgisch-Kongo werden uitgekeerd), onder voorbehoud van de beperkingen door deze artikelen voorzien, die zijn
die voortvloeien uit de wettelijke of reglementaire bepalingen van kracht in
Belgisch-Kongo en in Ruanda-Urundi op 30
juni 1960'; dat artikel 9bis van dezelfde wet,
dat is ingevoerd bij de wet van 22 februari
1971, bepaalt 'de werknemer en zijn rechthebbenden kunnen op de krachtens deze
wet gegarandeerde uitkeringen waarin de
verzekering tegen ouderdom ... van de
werknemers voorziet, aanspraak maken
alsof de ... bijdragen inderdaad werden gestort ... (met name) wanneer de werknemersbijdragen van het loon werden ingehouden ... '; dat uit de door (verweerder)
voorgedragen bewijskrachtige gegevens en
de onderzoeken van de eerste rechter blijkt
dat de wettelijk verschuldigde bijdragen
over de gehele betwiste periode, te weten
van 1 juli 1959 tot 30 oktober 1960, door de
werkgever van (verweerders) wedde zijn ingehouden",

terwijl eiser niet naar recht kon worden veroordeeld om bij de berekening van
verweerders pensioenuitkeringen de periode van 1 juli 1960 tot 30 oktober 1960 in
aanmerking te nemen; immers, krachtens artikel1 van de wet van 16 juni 1960,
de instellingen belast met het beheer van
de sociale zekerheid ten behoeve van werknemers van Belgisch-Kongo en RuandaUrundi, zoals de Pensioens- en Gezinstoelagenkas, openbare instellingen naar
Belgisch recht zijn geworden en onder toezicht en waarborg van de Belgische Staat
komen te staan en "de Staat de werkingskosten van deze instellingen en de in de artikelen 3 tot 11 bedoelde prestaties waarborgt"; artikel 3 bepaalt : "de Belgische
Staat waarborgt : a) de ouderdomsrenten
en weduwenrenten verzekerd door de bijdragen aan de Pensioens- en Gezinstoelagenkas voor de werknemers van
Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi, gestort met toepassing van wettelijke of reglementaire bepalingen, voor dienstperioden die 1 juli 1960 voorafgaan"; artikel
9 van diezelfde wet bepaalt: "De prestaties, gewaarborgd door de Belgische Staat,
krachtens de artikelen 3 tot 8, zijn, onder
voorbehoud van de beperkingen door deze
artikelen voorzien, die zijn welke voortvloeien uit de wettelijke of reglementaire
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bepalingen van kracht in Kongo of in
Ruanda-Urundi, op 30 juni 1960"; de waarborg van de Belgische Staat voor de overeenkomstig de op 30 juni 1960 in Kongo of
in Ruanda-Urundi vigerende wettelijke of
reglementaire bepalingen beperkt is tot de
renten "verzekerd door de bijdragen aan (... )
voor dienstperioden die 1 juli 1960 voorafgaan"; de wet van 17 juli 1963 betreffende de overzeese sociale zekerheid de
Dienst voor de overzeese sociale zekerheid (thans eiser) heeft opgericht, ter vervanging van de Pensioens- en Gezinstoelagenkas voor werknemers van BelgischKongo en Ruanda-Urundi, welke ontbonden
is (artikel1), die wet een "facultatieve regeling van ouderdoms- en overlevingsverzekering, van ziekengeld- en invalideitsverzekering en van verzekering voor
geneeskundige verzorging" heeft ingesteld ten behoeve van personen die in de
door de Koning aangewezen landen (dat wil
zegen de andere landen dan de Lid-Staten
van de EEG) beroepsarbeid uitoefenen en
onder de voorwaarden die de Koning bepaalt (art. 12); luidens artikel 20, § 1, vijfde
lid, van die wet, in verband met de ouderdomsrente die de verzekerde van het mannelijk geslacht krijgt, "als perioden van
deelneming worden aangerekend, de perioden van dienst en van verlof die het
recht openen op de door de wet van 16 juni
1960 gewaarborgde prestaties inzake verzekering tegen de geldelijke gevolgen van
ouderdom en vroegtijdige dood"; de bij de
wet van 17 juli 1963 ingevoerde regeling
krachtens artikel 77 van die wet terugwerkende kracht heeft; artikel 63, § 1, van diezelfde wet voor de personen die onderworpen zijn geweest aan de wettelijke
bepalingen inzake verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood van werknemers
van Belgisch-Kongo en van Ruanda-Vrundi
voorziet in de mogelijkheid om de starting te verrichten van de bijdragen die zouden kunnen gestort geworden zijn voor de
perioden die de bekendmaking van de wet
zijn voorafgegaan; de bij de wet van 17 juli
1963 ingevoerde facultatieve verzekeringsregeling dus de verplichte sociale- verzekeringsregeling in de kolonie, die door de
Staat tot 30 juni 1960 werd gewaarborgd,
heeft overgenomen; de koloniale sociale verzekeringen met ingang van 1 juli 1960 niet
meer bestonden voor het voormalige
Belgisch-Kongo, behoudens de tot 30 juni
1960 verworven voordelen; artikel 66 van
de wet van 17 juli 1963 de koloniale regeling voor een periode na 1 juli 1960 enkel
en aileen handhaaft voor de werknemers
van Ruanda-Urundi (tot 1 oktober 1961 wat
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betreft de in die gebieden vigerende bepalingen inzake verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood van de werknemers); de wet van 22 februari 1971 in de
wet van 16 juni 1960 een artikel 9bis heeft
ingevoerd, luidens hetwelk "de werknemer en zijn rechthebbenden op de krachtens deze wet gegarandeerde uitkeringen, waarin de verzekering tegen ouderdom
en vroegtijdig overlijden van de werknemers in Belgisch-Kongo en in RuandaUrundi voorziet, aanspraak kunnen rnaken alsof de in dit artikel bedoelde
bijdragen inderdaad werden gestort: (... )
c) wanneer de werknemersbijdragen overeenkomstig de wettelijke voorzieningen van
het loon werden ingehouden (... )", tot waarborg van de bepaalde sociale-zekerheidsuitkeringen, zelfs wanneer de bijdragen die de werkgever van het loon van de
werknemers diende in te houden en aan de
Pensioenkas te storten, door deze Kas niet
waren ontvangen; de aldus gewaarborgde
uitkeringen de uitkeringen zijn waarvan
sprake is in de artikelen 1, 3 en 9 van de
wet van 16 juni 1960, waarin artikel 9bis
is ingevoerd, en derhalve aileen betrekking hebben op de renten die zijn verschuldigd voor de dienstperioden v66r 1 juli
1960; het arrest, doordat het eiser veroordeelt om de periode van 1 juli 1960 tot 30
oktober 1960 in aanmerking te nemen bij
de berekening van de aan verweerder verschuldigde pensioenuitkeringen, alle in de
aanhef van het middel aangewezen wetsbepalingen schendt:
Overwegende dat het arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis,
overeenkomstig de wet van 16 juni
1960, eiser veroordeelt om de periode
van 1 juli 1959 tot 30 oktober 1960, tijdens welke verweerder als bediende
was tewerkgesteld in Goma, Kivu, in
aanmerking te nemen bij de berekening van zijn pensioenuitkeringen;
Overwegende dat de wet van 17 juli
1963 betreffende de overzeese sociale
zekerheid de openbare dienst, namelijk eiser, heeft opgericht, die onder andere in de plaats is gesteld van de
Pensioens- en Gezinstoelagenkas van
Belgisch-Kongo en Ruanda-Urundi en
hem opvolgt in zijn rechten en verplichtingen; dat luidens artikel20, § 1,
vijfde lid, van die wet : "als period en
van deelneming aan de verzekering
worden aangerekend, de perioden van
dienst en van verlof die het recht ope-
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nen op de door de wet van 16 juni
1960 gewaarborgde prestaties inzake
verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdige
dood";
Overwegende dat artikel 3 van de
wet van 16 juni 1960 dat de organismen belast met het beheer van de sociale zekerheid van de werknemers
van Belgisch-Kongo en RuandaUrundi onder de controle en de waarborg van de Belgische Staat plaatst, en
dat waarborg draagt door de Belgische
Staat van de maatschappelijke prestaties ten gunste van deze werknemers verzekerd, bepaalt in artikel 2 :
de Belgische Staat waarborgt de
ouderdomsrenten en weduwenrenten
verzekerd door de bijdragen aan de
Pensioens- en Gezinstoelagenkas voor
de werknemers van Belgisch-Kongo en
Ruanda-Urundi gestort met toepassing van wettelijke of reglementaire
bepalingen "voor dienstperioden die
1 juli 1960 voorafgaan";
Dat het arrest, doordat het eiser veroordeelt om de periode van 1 juli 1960
tot 30 oktober 1960 in aanmerking
te nemen bij de berekening van verweerders pensioenuitkeringen, zijn
beslissing niet naar recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het, met bevestiging van het beroepen vonnis, eiser veroordeelt om de periode van 1
juli 1960 tot 30 oktober 1960 in aanmerking te nemen bij de berekening
van verweerders pensioenuitkeringen;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op
artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Bergen.
22 januari 1996 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter -
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Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. Kirkpatrick.
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ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDEWILLEKEURIG ONTSLAG- WERKMAN- BEGRIP- GEDRAG- NIET FOUTIEF GEDRAG.

Niet willekeurig is het ontslag om redenen die betrekking hebben op het gedrag
van de werkman, zelfs als dat gedrag niet
foutief is (1). (Art. 63 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(T.C.M. CARS N.V T. KNEVELS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.95.0092.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 februari 1995 door het
Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het middel : schending van artikel 63 van de Arbeidsovereenkomstenwet
van 3 juli 1978, zoals het van kracht was
zowel v66r als na de inwerkingtreding van
het koninklijk besluit van 21 mei 1991,
doordat het arrest vaststelt dat in de ontslagbriefvan 4 april1990 als reden wordt
aangegeven: "op vrijdag 30 maart 1990 om
21 uur stelt een ooggetuige te Banneux vast
dat u een voertuig van de onderneming
TRANSECLAIR bestuurt ... Op dinsdag 3
april1990 doet uw vakbondsafgevaardigde
navraag en erkent dat u voor de onderneming TRANSECLAIR werkt, maar dat u
aangegeven bent. 's Avonds vraagt de heer
Massieu u om de volgende dag een loonbrief over te leggen ten bewijze van uw
aangifte bij de R.S.Z. Reden, 4 april om 14
(1) Cass., 6 juni 1994, A.R. nr. S.93.013l.F
(A. C., 1994, nr. 289) met de verwijzingen in noot

1; zie Cass., 9 okt. 1995, A.R. nr. S.95.0066.N
(ibid., 1995, nr. 423).
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uur levert u een loondocument in dat door
u is ondertekend maar hoegenaamd niet
van zijn authenticiteit doet blijken. U heeft
dus onregelmatige prestaties geleverd voor
een concurrerend bedrijfbuiten uw diensturen voor onze onderneming. Niet alleen
het feit datu op onregelmatige wijze voor
een concurrerend bedrijf heeft gewerkt,
maar ook het leveren van prestaties tijdens de normale rusturen, waardoor de veiligheid van de passagiers in de bus van de
NMBBS-lijn, die u in het kader van dearbeidsovereenkomst voor ons moet besturen, mogelijk in het gedrang kan komen,
ongetwijfeld een dringende reden uitmaakt.
Wij zijn derhalve verplicht onmiddellijk en
zonder enige vergoeding uw arbeidsovereenkomst wegens dringende reden te beeindigen" en dat verweerder op 30 maart, 31
maart en 1 april 1990 voor de onderneming Transeclair heeft gewerkt, die aan
personenvervoer doet, ook al is dat niet op
regelmatige lijnen, en verder dat "(eiseres) soms uitzonderlijk personen vervoert
buiten een regelmatige lijn", en vervolgens beslist dat verweerders ontslag willekeurig is en eiseres bijgevolg veroordeelt tot betaling van het bedrag van
262.098 frank aan verweerder als vergoeding voor willekeurig ontslag, zijnde zes
maanden loon, op grand dat "in dit geval
helemaal niet wordt aangevoerd dat het
ontslag verband houdt met de geschiktheid van de werkman. Ret arbeidshofwijst
verder erop dat niet blijkt dat de werkman tijdens zijn tewerkstelling is terechtgewezen. De werkgever voert evenmin aan
dat het ontslag berust op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming. Ret kan best dat het feit dat de
werkman tijdens zijn vakantie voor ander bedrijf van personenvervoer heeft gewerkt de werkgever die blijkbaar een lage
dunk heeft van de onderneming Transeclair niet beviel. Uit niets blijkt evenwel dat
de werkman werd gewaarschuwd dat werken voor dat bedrijf, op een overigens volledig wettelijke wijze, mogelijk zijn werkgever niet zou bevallen. Ret gedrag van de
werkman kan dus niet worden bekritiseerd. Er dient dus te worden )Jesloten dat
de arbeider willekeurig is ontslagen en dat
hij deswege recht heeft op een vergoeding",

terwijl, naar luid van artikel 63, eerste
lid, van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten, onder willekeurige afdanking wordt verstaan het antslag van een werkman die is aangeworven voor een onbepaalde tijd, om redenen
die geen verband houden met de geschiktheid of het gedrag van de werkman of die
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niet berusten op de noodwendigheden in- het gedrang kan komen, wat ongezake de werking van de onderneming, de twijfeld een dringende reden uitinstelling of de dienst; het bijgevolg vol- maakt";
staat dat de aangevoerde reden verband
houdt met de geschiktheid of het gedrag
Dat het arbeidshof, hoewel het oorvan de werkman of berust op de deelt dat die feiten geen "dringende renoodwendigheden inzake de werking van den" uitmaken die het onmiddellijk
de onderneming opdat het ontslag niet wil- ontslag van verweerder kunnen verlekeurig zou zijn; eiseres verweerders out- antwoorden en niet konden worden beslag uitdrukkelijk met redenen heeft omkleed door de in het middel gepreciseerde kritiseerd, toch aanneemt dat zij verfeiten die het arrest vermeldt, te weten ver- band hielden met verweerders gedrag;
weerders werk voor een ander bedrijfvan
Dat het arbeidshof bijgevolg voorpersonenvervoer, tijdens zijn normale rusturen; eiseres van oordeel was dat dat werk meld artikel 63 schendt door te beten voordele van een concurrerend bedrijf slissen dat verweerders ontslag wilwerd gepresteerd en dat het de veiligheid lekeurig was;
van de passagiers van eiseres in het geDat het middel gegrond is;
drang kon brengen; het arrest aanneemt
dat de feiten ter verantwoording van het
ontslag van verweerder waar zijn en trouwens door hem niet worden betwist; het arOm die redenen, vernietigt het berest evenwel oordeelt dat die feiten geen streden arrest, in zoverre het uitdringende reden uitmaken die het ont- spraak doet over de vergoeding weslag van de werkman zonder opzegging
noch vergoeding verantwoordt; het dien- gens willekeurig ontslag en over de
aangaande zegt dat "het gedrag van de kosten; beveelt dat van dit arrest melwerkman dus niet kan worden bekriti- ding zal worden gemaakt op de kant
seerd"; het arrest aldus erkent dat de re- van het gedeeltelijk vernietigde arden voor het ontslag van de werkman, hoe- rest; houdt de kosten aan en laat de
wei het weigert die als een dringende reden beslissing daaromtrent aan de feitenaan te merken, gevonden werd in het "ge- rechter over; verwijst de aldus bedrag" van de werkman; zodat het arrest op perkte zaak naar het Arbeidshof te
grond van die vermeldingen niet naar recht
heeft kunnen beslissen dat verweerders Brussel.
ontslag geen enkel verband hield met zijn
gedrag en dus willekeurig was zodat ver22 jauari 1996- 3• kamer- Voorzitweerder deswege recht had op een vergoe- ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter ding (schending van artikel 63 van de Verslaggever : de h. Parmentier - GelijkArbeidsovereenkomstenwet van 3 juli luidende conclusie van de h. Leclercq,
1978) :
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Geinger.
Overwegende dat het ontslag om redenen die verband houden met het gedrag van de werkman, niet willekeurig is in de zin van artikel 63 van de
Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli
1978;
Nr. 49
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiseres verweerder heeft ontslagen om de reden "niet aileen dat hij
op onregelmatige wijze voor een concurrerend bedrijf heeft gewerkt, maar
ook dat hij prestaties tijdens de normale rusturen heeft geleverd, waardoor de veiligheid van de reizigers in
de bus van de NMBBS-lijn, die hij in
kader van de arbeidsovereenkomst
voor ons moet besturen, mogelijk in
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23 januari 1996

1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - VOORLOPIGE
HECHTENIS - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- BESLISSING VAN VERWERPING- RED EN GEVING- NATIONALITEIT VAN DE BEKLAAGDE - DISCRIMINATIE.
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2° VOORLOPIGE HECHTENIS - vooRLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- BESLISSING
VAN VERWERPING- REDEN GEVING- NATIONALITEIT VAN DE BEKLAAGDE - DISCRIMINATIE.

So MISDRIJF- ALLERLEI- DISCRIMINATIE JEGENS EEN PERSOON WEGENS ZIJN RAS,
HUIDSKLEUR, AFSTAMMING, AFKOMST OF NATIONALITEIT- BEGRIP.

4o VOORLOPIGE HECHTENIS- vooRLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING
E.V.R.M. EN ART. 14.1 I.V.B.P.R..

~

ART.

6.1
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stelling. (Art. 27, § 1, Wet Voorlopige
Hechtenis.) (2)
(ARENA)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0090.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 9 januari 1996 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel :

5o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTENVAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.1VOORLOPIGE HECHTENIS- VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING.

6° RECHTEN VAN DE MENS

-INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN- ART. 14.1- VOORLOPIGE HECHTENIS - VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING.

7o RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
- ONAFHANKELIJKHEID EN ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- VOORLOPIGE HECHTENIS- VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING.

1°, 2° en so Geen discriminatie, in de zin
van de Racismewet 30 juli 1981, bedrijft
de rechter die in feite vaststelt dat, onder meer, het objectief gegeven van de nationaliteit van de beklaagde mede een ernstige reden is om te vrezen dat hij zich
aan het optreden van het gerecht zal onttrekken. (Art. 4 Racismewet SO juli 1981
en art. 27 Wet Voorlopige Hechtenis.)
4 o, 5o en 6° De artt. 6.1 E. V.R.M. en 14.1
I. V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de
vonnisgerechten die uitspraak doen over
een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling (1).
7° De rechter die als lid van het onderzoeks-

gerecht uitspraak heeft gedaan over de
voorlopige hechtenis, kan zitting nemen
in het vonnisgerecht dat uitspraak doet
over een verzoek tot voorlopige invrijheid(1) M.b.t. art 6.1 E.V.R.M. : Cass., 19 jan. 1993,
A.R. nr. P.93.0062.N (A. C., 1993, nr. 38); Cass., 13
~pt. 1989, A.R. nr. 7724, en 25 juli 1990, A.R. nr.
8467 (A. C., 1989-90, nrs. 32 en 643).
'0'

);" ••t.

I

Overwegende voor het overige dat
de rechters met de consideransen dat
"dient vermeden (te worden) dat in een
dergelijk complex dossier met tal van
verdachten het verder verloop van de ·
rechtspleging zou worden gedwarsboomd door het zich onttrekken aan
het optreden van het gerecht, wat ten
zeerste te vrezen valt gelet op geringe
banden met Belgie, (de) vreemde nationaliteit (van eiser), en (de) afvoering van ambtswege (van eiser) op 7
december 1994", in feite, mitsdien op
onaantastbare wijze vaststellen dat,
onder meer, het objectief gegeven van
de nationaliteit van eiser mede een
ernstige reden is om te vrezen dat hij
zich aan het optreden van het gerecht
zou onttrekken;
Dat uit de motivering van de rechters geen vorm van onderscheid, uitsluiting, beperking of voorkeur wegens de nationaliteit van eiser blijkt
waardoor hem de uitoefening van een
recht of een vrijheid waarop hij aanspraak kan maken op willekeurige
wijze wordt ontzegd; dat de rechters
jegens eiser geen discriminatie bedrijven in de zin van de wet van 30 juli
1981 tot bestraffing van bepaalde door
racisme of xenofobie ingegeven daden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
(2) Cass., 19 jan. 1993, A.R. nr. P.93.0062.N
(A. C., 1993, nr. 38), en Cass., 13 sept. 1989, A.R.
nr. 7724 (A.C., 1989-90, nr. 32).
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Over het tweede middel in zijn geheel:
Overwegende dat de artikelen 6.1
E.V.R.M. en 14.1 I.V.B.P.R. die slechts
betrekking hebben op de rechtscolleges die uitspraak doen over betwistingen over burgerlijke rechten of verplichtingen of over de gegrondheid van
een strafvordering, niet van toepassing zijn op het vonnisgerecht dat, zoals te dezen, slechts uitspraak doet
over een verzoek tot voorlopige invrijheidstelling;
Overwegende dat de rechter die als
lid van de kamer van inbeschuldigingstelling uitspraak heeft gedaan over de
voorlopige hechtenis, zitting kan nemen in de correctionele kamer die uitspraak doet over een door de
beklaagde ingediend verzoek tot voorlopige invrijheidstelling;
Overwegende dat eiser uit de omstandigheid dat de rechters, die eerder bij de beoordeling van het bestaan
van voldoende aanwijzingen van
schuld voor de handhaving van de
voorlopige hechtenis, onder meer, de
persoonlijkheid van eiser in het licht
van de feiten hebben onderzocht, niet
vermag af te leiden dat deze rechters,
na verwijzing van eiser naar de correctionele rechtbank door de raadkamer wegens het bestaan van voldoende
bezwaren, niet op onpartijdige wijze
uitspraak vermogen te doen over het
hoger beroep van eiser tegen de beslissing op zijn aan het vonnisgerecht
gericht verzoek tot voorlopige invrijheidstelling;
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;
Om die redenen, . .. verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiser in de
kosten.
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Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Y. Molenaers, Hasselt.
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24 januari 1996

1o CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- ALGEMEEN- AARD VAN RET CASSATIEMIDDEL- MIDDEL- BEGRIP.

2° MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHTWET- GRQNDWETTIGHEID - TOETSING.

3° RECHTBANKEN- ALGEMEEN-

BEVOEGDHEDEN VAN DE RECHTER- WETGRONDWETTIGHEID- TOETSING.

4° ARBITRAGER OF

PREJUDICIELE
VRAAG- RECHTBANKEN- VERPLICHTING
TOT HET STELLEN VAN EEN PREJUDICIELE
VRAAG.

5o PREJUDICIEEL

GESCHIL

ARBITRAGEHOF - RECHTBANKEN - VERPLICHTING TOT HET STELLEN VAN EEN PREJUDICIELE VRAAG.

6° ARBITRAGEHOF -

BEVOEGDHEID -

WETTEN- UITLEGGING.

7o WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN- UITLEGGING- WETTEN - BEVOEGDHEID - ARBITRAGEHOF RECHTBANKEN.

8° RECHTBANKEN- ALGEMEEN- BEVOEGDHEID - WETTEN- UITLEGGING.

9° BEVOEGDHEID EN AANLEG -

ALGEMEEN- BEVOEGDHEID- WETTEN- UITLEGGING - ARBITRAGEHOF RECHTBANKEN.

10° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN- UITLEGGING
- WET OP DE ZIEKENHUIZEN HEID.

BEVOEGD-

11° GENEESKUNDE- ALLERLEI- WET OP
23 januari 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsVoorzitter -

DE ZIEKENHUIZEN VOEGDHEID.

UITLEGGING -

BE-
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12° ARBITRAGEHOF -

PREJUDICLELE
VRAAG- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE- BEGRIP.

13° PREJUDICIEEL

GESCHIL

ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN HET
HOF VAN CASSATIE -BE GRIP.
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23° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN- UITLEGGING
- ZIEKENHUIZEN- ZWARE MEDISCHE APPARATUUR - ZWARE MEDISCH-TECHNISCHE
DIENSTEN-GEBRUIK-GEENTOESTEMMING
-HONORARIA- BEPERKING- GECOORDINEERDE WET VAN 14 JULI 1994- ARTIKEL 64,
LAATSTE LID - DRAAGWIJDTE.

14° ARBITRAGEHOF-

PREJUDICIELE
VRAAG- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - BEGRIP.

15° PREJUDICIEEL

GESCHIL

ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN HET
HOF VAN CASSATIE- BEGRIP.

16° VONNISSEN EN ARRESTEN STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VEROORDELING- TOEPASSELIJKE WETTEKST- OPGAVE VAN DIE TEKST- VERGISSING- UITGESPROKEN STRAF- WETTIGHEID- GEVOLG.

17° REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAFVORDERING- VEROORDELING- TOEPASSELIJKE
WETTEKST- OPGAVE VAN DIE TEKST- VERGISSING- GEVOLG.

18° MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHTHANDELING VAN DE UITVOERENDE MACHTTOETSING- GRENZEN - OPPORTUNITEIT.

19° RECHTBANKEN- ALGEMEEN- BEVOEGDHEDEN VAN DE RECHTER- HANDELING VAN DE UITVOERENDE MACHT- TOETSING- GRENZEN- OPPORTUNITEIT.

20° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN- WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN- KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 OKT. 1989- UITVOERING VAN DE WET OP DE ZIEKENHUIZENZWARE MEDISCHE APPARATUUR- BEGRIPMAGNETISCHE RESONANTIE TOMOGRAAF.

21° GENEESKUNDE -

ALLERLEI- ZIEKENHUIZEN- ZWARE MEDISCHE APPARATUUR
- BEGRIP- MAGNETISCHE RESONANTIE TOMOGRAAF- WET OP DE ZIEKENHUIZEN- UITVOERING- KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 OKTOBER 1989 - WETTIGHEID.

22° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN- WETTIGHEID
VAN BESLUITEN EN VERORDENINGEN- KONINKLIJK BESLUIT- VERWIJZING NAAR HET
ADVIES VAN DE RAAD VAN STATE.

24 o GENEESKUNDE- ALLERLEI- ZIEKENHUIZEN- ZWARE MEDISCHE APPARATUUR
- ZWARE MEDISCH-TECHNISCHE DIENSTENGEBRUIK- GEEN TOESTEMMING- HONORARIA- BEPERKING- DRAAGWIJDTE.

25° ZIEKTE- EN
VERZEKERING -

INVALIDITEITS-

ZIEKTEKOSTENVERZEKERING- BIJDRAGE VAN DE VERZEKERINGVOORWAARDEN- ZIEKENHUIZEN- ZWARE
MEDISCHE APPARATUUR- ZWARE MEDISCHTECHNISCHE DIENSTEN- GEBRUIK- GEEN
TOESTEMMING- HONORARIA- BEPERKINGDRAAGWIJDTE.

26° CASSATIE- BEVOEGDHEID

VAN HET
HOF -ALGEMEEN- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BESTREDEN BESLISSING- VERSCHRIJVING- VERBETERING
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF.

27° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - ONTVANKELIJKHEID - VOORWAARDE.

28° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENPERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDSTRAFVORDERING BURGERRECHTELIJK
AANSPRAKELIJKE - VOORWERP VAN HET
CASSATIEBEROEP.

1o In strafzaken vormt de toelichting die ei-

ser in cassatie in zijn memorie heeft verstrekt bij de middelen, een geheel met die
middelen (1). (Art. 420 his Sv.) (lmpliciet).

2° en 3° De hoven en rechtbanken zijn niet
bevoegd om de wetten aan de Grondwet
te toetsen. (Art. 107 Gw. 1831; 159 Gw.
1994.)
4° en 5° Het hofvan beroep, waarvan het

arrest vatbaar is voor cassatieberoep, is
niet ertoe gehouden het Arbitragehof te
verzoeken uitspraak te doen op een vraag
(1) Cass., 10 jan. 1990, A.R. nr. 7774 (A. C.,
1989-90, nr. 287).
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omtrent de schending, door een wet, van
de regels die door of krachtens de Grandwet zijn vastgesteld voor het bepalen van
de onderscheiden bevoegdheid van de
Staat, de gemeensehappen en de gewesten, meer bepaald als het van oordeel is
dat het antwoord op de prejudiciele vraag
niet onontbeerlijk is voor zijn beslissing
(2). (Art. 26, § 2, derde lid, 2°, Bijzondere Wet Arbitragehof.)

vraag geen verband houdt met de door eiser in zijn middel aangevoerde grieven
(6); meer bepaald is niet ontvankelijk het
verzoek tot het stellen van een vraag aan
het Arbitragehof over de eventuele schending, door de wet, van de artt. 10 en 11
Gw., wanneer eiser als enige grief aanvoert dat niet is geantwoord op de voor
het hof van beroep genomen eonclusie.
(Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)

6°, 7°, 8° en go De wetten waarvan toepassing wordt gevraagd, worden in de regel uitgelegd door de reehter en niet door
het Arbitragehof (3); aldus staat het aan
het Hof van Cassatie en niet aan het
Arbitragehof te beslissen of de gee.
Ziekenhuiswet 7 aug. 1987 een organieke
wet is die o.a. hun financiering regelt.
(Art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehof.)

16° De vergissing in de aanwijzing van de
toepasselijke wettekst brengt geen nietigheid mede van de veroordelende beslissing, indien de uitgesproken straf dezelfde is als die welke is bepaald door de
op het misdrijftoepasselijke wet (7). (Artt.
411 en 414 Sv.)

10° en 11 o Wanneer toepassing wordt gevraagd van de gee. Ziekenhuiswet 7 aug.
1987, wordt die wet in de regel uitgelegd door de reehter en niet door het
Arbitragehof. (Art. 6 Bijzondere Wet
Arbitragehof.) (lmpliciet.)

17° Met redenen omkleed is de veroordelende beslissing die oordeelt dat de bestanddelen van het misdrijf verenigd zijn,
doch een vergissing bevat in de aanwijzing van de toepasselijke wettekst (8).
(Art. 97 Gw. 1831; art. 149 Gw. 1994.)

12° en 13° Wanneer in een cassatiemiddel
een vraag wordt opgeworpen die tot de
interpretatiebevoegdheid van het
Arbitragehof behoort en dat middel niet
ontvankelijk is om redenen die aan de
eassatieprocedure eigen zijn, is het Hof
niet ertoe gehouden een prejudieiele vraag
te stellen aan het Arbitragehof (4); dat is
o.m. het geval wanneer het middel niet
ontvankelijk is, omdat het niet nader bepaalt waarin de sehending bestaat van de
regels die tot de interpretatiebevoegdheid
van het Arbitragehof behoren (5); door de
vaagheid van de grief is ook het verzoek
tot het stellen van de prejudieiele vraag
aan het Arbitragehof niet ontvankelijk.
(Art. 26 Bijzonder!l Wet Arbitragehof.)

18° en 19° Het staat niet aan de hoven en
de rechtbanken om in de plaats van de
Uitvoerende Macht te treden ter beoordeling van opportuniteit van een maatregel die tot de bevoegdheid van laatstgenoemde macht behoort (9). (Art. 107
Gw. 1831; art. 159 Gw. 1994.)

14° en 15° Het Hofvan Cassatie is niet ertoe gehouden reeht te doen aan het verzoek tot het stellen van een prejudieiele
vraag aan het Arbitragehof warineer die

22° Een koninklijk besluit, dat wordt ondertekend door de Koning en een minister, die beiden optreden in de uitoefening van hun ambt, is een authentieke
akte die, zolang hij niet van valsheid
wordt beticht, het bewijs oplevert dat de

20° en 21 o Wettig is de beslissing dat de
magnetise he resonantie tomograaf een
zwaar medisch apparaat is, wanneer de
rechter die beslissing grondt hetzij op de
aankoopprijs van die tomograaf hetzij op
het feit dat de bediening ervan hooggespecialiseerd personeel vergt. (Art. 37
gee. Ziekenhuiswet 7 aug. 1987; K.B. 27
okt. 1989.)

(2) Zie Cass., 6 april 1992, A.R. nr. M 561 F
(A. C., 1991-92, nr. 423), en 6 sept. 1993, A.R. nr.

M.93.0025.N (ibid., 1993, nr. 330).
(3) Cass., 15 nov. 1993,A.R. nr. 9147 (A.C.,
1993, nr. 459).

(6) Zie Cass., 16 dec. 1992, A.R. nr. 323 (A. C.,
1991-92, nr. 800).

(4) Cass., 14 juni 1995, A.R. nr. P.95.0614.F
(A.C., 1995, nr. 299).

(7) en (8) Cass., 26 feb. 1985, A.R. nr. 8918
(A.C., 1984-85, nr. 384).

(5) Zie Cass., 30 juni 1994, A.R. nr. 9296 (A. C.,
1994, nr. 341).

(9) Zie Cass., 16 mei 1995,A.R. nr. P.94.0802.N
(A.C., 1995, nr. 238).
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erin vastgestelde rechtsvormen, zoals die
m.b.t. het advies van de Raad van State,
in acht genomen zijn (10). (Art. 64 Gw.
1831; art. 106 Gw. 1994.)
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(WYNEN, INSTITUT MEDICAL EDIT CAVELL VZ.W.
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V SOCIALE ZAKEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.0190.F)

23°, 24 o en 25° De wettelijke bepaling op
grand waarvan de honoraria kunnen
worden beperkt in geval van gebruik van
zware medische apparatuur of zware
medisch-technische diensten zonder toestemming impliceert niet dat de inning
van de honoraria in beginsel rechtmatig is noch dat de bij een vroegere wet bepaalde straffen zijn opgeheven; zij legt enkel een bijkomende straf op die bestaat in
de beperking van de honoraria. (Art. 116,
so en 10°, gee. Ziekenhuiswet 7 aug.
1987; art. 120, § 1, wet 22 dec. 1989; art.
64, laatste lid, gee. Z.I.V.-wet 14 juli
1994.)

26° Bij de beoordeling van een cassatiemiddel is het Hof bevoegd om een verschrijving in de bestreden beslissing te
verbeteren, wanneer die verschrijving duidelijk blijkt uit de context (11). (Impliciet.)

27° Ontvankelijk is de rechtsvordering van
een burgelrijke partij die het bewijs levert dat zij geschaad is in haar persoonlijk en rechtstreeks belang, dat onderscheiden is van een collectief belang (12).
(Art. 63 Sv.; artt. 3 en 4 V.T.Sv.)

28° De voorziening van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij kan, in zoverre
zij tegen het O.M. is gericht, enkel betrekking hebben op de beslissing waarbij zij wordt veroordeeld in de kosten jegens de openbare partij (13). (Art. 1384
B.W.)

(10) Zie Cass., 13 april 1989, A.R. nr. 8398
(A.C., 1988-89, nr. 456, motivering, inz. blz. 932).
(11) Cass., 18 sept. 1995, A.R. nr. S.95.0013.F
(A.C., 1995, nr. 40).

(12) Zie Cass., 20 jan. 1993, A.R. nrs. 9672,
9817,9894, eerste en derde zaak (A. C., 1993, nrs.
39-39bis-39ter); zie ook Cass., 24 nov. 1982, A.R.
nr. 2237 (ibid., 1982-83, nr. 186) en concl. adv.gen. Velu (Bull. en Pas., 1983, I, nr. 186).
(13) Zie Cass., 27 feb. 1980 (A. C., 1979-80, 796).

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1995 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
I. Wat de voorziening van eiser, beklaagde, betreft :
Over de middelen :
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen hem
ingestelde strafvordering :
Over het tweede middel :
Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat eiser aan het hof
van beroep verwijt dat het de overeenstemming van het koninklijk besluit van 27 oktober 1989 met "de bijzondere wetten tot hervorming der
instellingen" niet heeft nagegaan; dat
hij in de toelichting op dat onderdeel
preciseert dat voornoemd koninklijk
besluit "niet in overeenstemming is
met de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen doordat het erkenningsnormen
vaststelt die behoren tot het beleid betreffende de zorgenverstrekking, dat
valt onder de bevoegdheid van de Gemeenschappen";
Overwegende dat eiser aldus een
schending aanvoert, niet van voornoemde wet van 8 augustus 1980,
waarvan artikel 5, § 1, I, 1 ·, ''het beleid betreffende de zorgenverstrekking''
vermeldt onder "de persoonsgebonden aangelegenheden bedoeld in artikel 59bis, § 2bis, (thans artikel128,
§ 1) van de Grondwet", maar van die
grondwettelijke bepaling zelf;
Dat het immers de Grondwet is die
aan de Gemeenschapsraden de bevoegdheid verleent om de persoonsgebonden aangelegenheden bij decreet te regelen;
Overwegende dat het hof van beroep, na te hebben beslist dat het ter
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"uitvoering van de op 7 augustus 1987
gecotirdineerde wet op de ziekenhuizen" genomen koninklijk besluit van
27 oktober 1989 in overeenstemming
was met die wet, niet zonder zijn bevoegdheid te buiten te gaan de overeenstemming van voornoemde wet met
de Grondwet had kunnen nagaan;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 26, § 1, van
de bijzondere wet van 6 januari 1989
op het Arbitragehof het hof van beroep niet ertoe verplicht de door eiser in dit onderdeel gestelde prejudiciele vraag te stellen aan dit Hof; dat,
inzonderheid, het hof van beroep niet
verplicht is het Arbitragehof te verzoeken over deze vraag uitspraak te
doen, als het van oordeel is dat het
antwoord op de prejudiciele vraag niet
onontbeerlijk is voor zijn beslissing;
Dat, dienaangaande, het onderdeel
faalt naar recht;
Overwegende dat, voor het overige,
eiser, in zoverre hij het Hof vraagt aan
het Arbitragehof een prejudiciele vraag
te doen stellen over een eventuele
schending, door artikel 44 van de op 7
augustus 1987 gecotirdineerde wet op
de ziekenhuizen, van "regels inzake
bevoegdheidsverdeling, aangezien
krachtens artikel5, § 1, I, 1°, het beleid betreffende de zorgenverstrekking
in en buiten de verplegingsinrichtingen onder de bevoegdheid valt van
de gemeenschappen", niet vermeldt
waaruit de aangevoerde schending bestaat;
Dat immers, luidens voornoemd artikel5, § 1, I, 1", van de bijzondere wet
van 8 augustus 1980 tot hervorming
der instellingen, het beleid betreffende de zorgenverstrekking binnen en
buiten de verplegingsinrichtingen
slechts een persoonsgebonden aangelegenheid is onder voorbehoud van een
aantal uitzonderingen, meer bepaald
met uitzondering van de organieke
wetgeving en de financiering van de
exploitatie, wanneer deze geregeld is
door de organieke wetgeving;
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Dat, aangezien de op 7 augustus
1987 gecotirdineerde wet op de ziekenhuizen een organieke wet is die onder andere hun financiering regelt, de
eiser in de prejudiciele vraag, die hij
aan het Arbitragehof wil doen stellen, moest preciseren waarom artikel 44 van voornoemde wet niet zou
behoren tot de uitzonderingen krachtens welke de organieke wet en de financiering die zij regelt, geen persoonsgebonden aangelegenheden zijn
die artikel 128, § 1 (oud artikel 59bis,
§ 2bis) van de Grondwet toekent aan
de bevoegdheden van de gemeenschappen, maar daarentegen, aangelegenheden zijn die de Grondwet aan de wet
blijft voorbehouden;
Dat, bij gebrek aan precisering, het
verzoek om een prejudiciele vraag over
dit onderdeel niet ontvankelijk is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest, om te
beslissen dat het door eiser uit het
aantal bedden afgeleide criterium
grondslag mist, vermeldt dat "de
feitenrechter niet in de beoordeling
mag treden van de feitelijke situaties en van de opportuniteitsoverwegingen die ten grondslag liggen van
het bekritiseerde koninklijk besluit en
de op grond daarvan uitgevaardigde
bepalingen; dat de mogelijks obsolete aard van de in aanmerking genomen situaties geen verband houdt met
de wettigheid van het bestreden besluit";
Dat het arrest aldus voldoet aan de
vormvereisten van artikel149 van de
Grondwet;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Overwegende dat, voor het overige,
de prejudiciele vraag betreffende de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, die
eiser aan het Arbitragehof wil doen
stellen, in verband staat, noch met artikel149 van de Grondwet, de enige
bepaling waarvan de schending in dit
onderdeel van het middel wordt aangevoerd, noch met het ontbreken van
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een antwoord op de conclusie van eiser, de enige grief die in dit onderdeel wordt aangevoerd;
Dat het verzoek om een prejudiciele vraag over dit onderdeel niet ontvankelijk is;
Over het eerste middel in zijn geheel:
Overwegende dat het middel, in zoverre het de schending aanvoert van
artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden, zonder
daarbij aan te geven in welk opzicht de
wettelijke bepaling is geschonden, niet
ontvankelijk is;
Overwegende, bovendien, dat het
niet tegenstrijdig is, enerzijds, eiser te
veroordelen wegens het hem ten laste
gelegde misdrijfen, anderzijds, in antwoord op de conclusie van eiser die
meer bepaald de onwettigheid aanvoert van de bij het koninklijk besluit
van 27 oktober 1989 gedane rangschikking van de magnetische resonantie tomograaf (M.R.T.) onder de
zware medisch-technische diensten, te
constateren dat '1uidens artikel 44 van
de wet van 7 augustus 1987, de Koning de( ... ) regelen inzake de zware
medische apparatuur (... ) kan uitbreiden tot zware medisch-technische
diensten; dat dezelfde bepaling een definitie geeft van dergelijke dienst; dat
het koninklijk besluit van 27 oktober 1989, ter uitvoering van de wet de
normen vaststelt waaraan een dienst
waarin een magnetische resonantie tomograaf met ingebouwd electronisch
telsysteem wordt opgesteld, moet voldoen om te worden erkend als zware
medisch-technische dienst; dat de
M.R.T. deel uitmaakt van de zware
medisch-technische dienst die werkt
voor het Institut Edith Cavell; dat de
op grond van de artikelen 39 tot 42 en
artikel 44 ingestelde vervolgingen wettig zijn";
Dat, in dit opzicht, het middel feitelijke grondslag mist;
Overwegende dat, voor het overige,
artikel 116 van de bij het koninklijk
besluit van 7 augustus 1987 gecot:ir-
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dineerde wet op de ziekenhuizen, hij
die zware medische apparatuur installeert zonder voorafgaande toelating (artikel 116, 8") en "hij die, met
overtreding van artikel 44 zware
medisch-technische diensten opricht of
exploiteert, zonder erkenning of zonder aan de gestelde eisen te voldoen"
(artikel 116, 10") dezelfde straf oplegt;
Dat bijgevolg het middel, dat aan
het arrest verwijt dat het artikel 116,
8" vermeldt in plaats van artikell16,
10", er op neerkomt een vergissing te
bekritiseren in de aanwijzing van de
toepasselijke tekst van de wet, terwijl die geen weerslag heeft op de uitgesproken straf; dat hij, derhalve,
krachtens de artikelen 411 en 414 van
het Wetboek van StrafVordering, niet
de nietigheid van de veroordelende beslissing tot gevolg kan hebben;
Dat, in dit opzicht, het middel niet
kan worden aangenomen;
Over het derde middel;
Overwegende dat, enerzijds, de
appelrechters de grieven inzake de onwettigheid van het koninklijk besluit
van 27 oktober 1989 hebben afgewezen, niet op grond van de door eiser
aangevoerde argumenten, maar op
grond van de overweging dat het niet
aan de hoven en de rechtbanken staat
zich in de plaats te stellen van de Uitvoerende Macht om de opportuniteit
van een maatregel te beoordelen die
tot de bevoegdheid van laatstgenoemde behoort;
Dat zij, derhalve, noch de regels betreffende de bewijslast, noch de overige beginselen ofwettelijke bepalingen die in het middel worden aangegeven, hebben geschonden;
Overwegende, anderzijds, dat de
appelrechters, door te vermelden dat
de door eiser aangevoerde argumenten niet konden "leiden tot cijfergegevens die nauwkeurig genoeg zijn
om de argumenten (van laatstgenoemde) te staven tegenover de uitgaven inzake investeringen, werking
of exploitatie van de desbetreffende
zware apparatuur en diensten" de
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magnetische resonantie tomograaf
hebben beschouwd als een zwaar medisch apparaat in de zin van artikel 37
van de wet op de ziekenhuizen, hetzij door zijn aankoopprijs, hetzij door
de bediening ervan door hoog gespecialiseerd personeel, en derhalve hun
beslissing naar recht hebben verantwoord;
Overwegende dat het middel, voor
het overige, een ten overvloede gegeven considerans van het arrest bekritiseert;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel;
Overwegende dat het middel aanvoert dat, wanneer een beklaagde
wordt vervolgd wegens overtreding
van een verordenend koninklijk besluit en dit besluit melding maakt van
''het advies van de Raad van State",
het openbaar ministerie of de burgerlijke partij moet aantonen dat de definitieve tekst van het besluit overeenstemt met het aan de Raad van
State voorgelegde antwerp;
Overwegende dat, krachtens artikel106 van de Grondwet, elk koninklijk besluit door de Koning wordt ondertekend en wordt medeondertekend
door een minister die ervoor verantwoordelijk wordt;
Dat de akte die is ondertekend door
de Koning en door een minister, die,
heiden, optreden in de uitoefening van
hun ambt, een authentieke akte is die
tot inschrijving van valsheid bewijs oplevert van de naleving van de erin
vastgestelde rechtsvormen;
Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging niet blijkt dat eiser voornoemd koninklijk besluit van
valsheid heeft beticht;
Dat, derhalve, de appelrechters, door
te considereren dat "de regelmatigheid van het koninklijk besluit van 27
oktober 1989 blijkt uit de verwijzing
naar het door de Raad van State gegeven advies en uit het advies zelf,
zonder dat uit een van de gegevens
van de zaak waarop het hof (van beroep) vermag acht te slaan, kan wor-
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den afgeleid of bewezen dat een ander antwerp dan het definitieve en
bekendgemaakte antwerp aan de afdeling Wetgeving van de Raad van
State is voorgelegd", hun beslissing
naar recht hebben verantwoord;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vijfde middel;
Overwegende dat het middel betoogt dat artikel 120, § 1, van de wet
van 22 december 1989, de bij artikel
116, 8. en 10·, van de op 7 augustus
1987 gecotirdineerde wet op de ziekenhuizen, bepaalde straffen impliciet heeft opgeheven, aangezien op
grond ervan de honoraria kunnen worden beperkt voor medisch-technische
verstrekkingen die verricht worden
met zware medische toes tell en of in
zware medisch-technische diensten die
zonder toestemming werden gei:nstalleerd of opgericht, en de beperking van
de honoraria, volgens eiser, impliceert dat ze rechtmatig kunnen worden gei:nd en dat, derhalve, de bij de
oude wet bepaalde straffen zijn opgeheven;
Overwegende dat voornoemd artikel120, in geval van aanwending van
zware medische apparatuur of zware
medisch-technische diensten die zonder toestemming worden gebruikt,
slechts een bijkomende straf oplegt, die
bestaat in een beperking van de honoraria;
Dat de nieuwe wet derhalve geenszins onverenigbaar is met de voornoemde wet op de ziekenhuizen en,
bijgevolg, de bij de laatstgenoemde wet
bepaalde straffen niet stilzwijgend
heeft opgeheven;
Overwegende dat, bijgevolg, de
appelrechters, door de in het middel
overgenomen consideransen, hun beslissing naar recht hebben verantwoord;
Dat het middel naar recht faalt;
En overwegende dat de substanti1He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering;
Over het zevende en achtste middel:
Overwegende dat, enerzijds, uit de
in het zevende middel weergegeven
consideransen blijkt dat, volgens het
hof van beroep, verweerder materiele
schade had geleden;
Dat de appelrechters, ten gevolge
van een verschrijving in het beschikkende gedeelte van het arrest, eiser
veroordeeld hebben tot het betalen van
"een frank morele schadevergoeding"
aan verweerder;
Dat het zesde middel berust op een
onjuiste lezing van het arrest, mitsdien feitelijke grondslag mist;
Overwegende, anderzijds, dat het arrest constateert dat het aan eiser verweten misdrijf "een toename van de
door de zes installaties mogelijk gemaakte medische handelingen, (. .. ) een
daarmee gepaard gaande toename van
de bijdragen van de derdebetaler, en
bijgevolg, van de kosten van de
gezondheidszorgen die rechtstreeks of
onrechtstreeks (door verweerder) worden beheerd, ten gevolge he eft";
Dat het arrest, op grond van deze
vaststellingen, wettig heeft kunnen beslissen dat verweerder het bewijs heeft
geleverd dat hij in zijn persoonlijk en
rechtstreeks belang, dat onderscheiden is van een collectiefbelang, is geschaad;
Dat het zevende middel niet kan
worden aangenomen;
II. Wat betreft de voorziening van eiser, civielrechtelijk aansprakelijke partij, tegen de beslissing op de door het
openbaar ministerie tegen hem ingestelde rechtsvordering :
Overwegende dat de voorziening, in
zoverre ze is gericht tegen het openbaar ministerie, slechts betrekking
kan hebben op de beslissing waarbij
eiser, civielrechtelijk aansprakelijke
partij, is veroordeeld in de kosten jegens de openbare partij;
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Dat, dienaangaande, eiser geen enkel middel aanvoert;

Om die redenen, ongeacht de bijkomende memorie die door eiser buiten de door artikel 420bis, tweede lid,
van het Wetboek van Strafvordering
bepaalde termijn werd ingediend, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt iedere eiser in de kosten van zijn voorziening.

24 januari 1996 - 2• kamer - Voorzit·
ter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Lahousse - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.F.
Roggen, C. Calewaert, B. Cambier, J.P. de
Wind, Brussel; Kirkpatrick.
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2• KAMER- 24 januari 1996

VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING- BETWISTING BETREFFENDE DE REGELMATIGHEID VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING.

Ongeacht de aangevoerde nietigheid kan de
regelmatigheid van het bevel tot aanhouding enkel worden betwist wanneer over
de handhaving van de voorlopige hechtenis uitspraak wordt gedaan binnen vijf
dagen te rekenen van de tenuitvoerlegging van het bevel tot aanhouding en niet
wanneer de raadkamer van maand tot
maand uitspraak doet over de handhaving van de hechtenis (1). (Art. 21, § 4, en
22, eerste en vijfde lid, Wet Voorlopige
Hechtenis 1990.)
(1) Zie Cass., 24 maart 1992, A.R. nr. 6462
(A. C., 1991-92, nr. 394).
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Nr. 51
(BELAIZ)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.0091.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Wat het eerste onderdeel van het
eerste middel betreft :
Overwegende dat het hof van beroep kennis genomen had van het beroep van eiser tegen de beschikking
van 29 december 1995 waarbij de
raadkamer de handhaving van de
hechtenis had bevolen op grond van
artikel 22, eerste en vijfde lid, van de
wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis;
Overwegende dat, ongeacht de aangevoerde nietigheid, de regelmatigheid van het aanhoudingsbevel enkel kan worden betwist wanneer over
de handhavingvan·de voorlopige hechtenis uitspraak wordt gedaan binnen vijf dagen te rekenen van de tenuitvoerlegging van het bevel tot
aanhouding, en niet wanneer de raadkamer van maand tot maand uitspraak doet over de handhaving van
de hechtenis;
Overwegende dat het hof van beroep, door te oordelen dat het de wettigheid van het aanhoudingsbevel niet
hoefde na te gaan, de beslissing naar
recht verantwoordt;
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Overwegende voor het overige dat
de appelrechters, na te hebben gewezen op de feitelijke omstandigheden
van de zaak en die welke verband houden met de persoonlijkheid van eiser, hebben beslist dat er ten tijde van
de uitspraak van het arrest nog ernstige aanwijzingen van schuld bestonden die de handhaving van de hechtenis verantwoordden, gelet op de
volstrekte noodzakelijkheid ervan voor
de openbare veiligheid;
Dat het arrest bovendien vermeldt
dat er ernstige redenen blijven bestaan om te vrezen dat de in vrijheid
gelaten eiser - nieuwe misdaden of
wanbedrijven zou plegen, - zich aan
het optreden van het gerecht zou onttrekken,- bewijzen zou pogen telaten verdwijnen- of zich zou verstaan
met derden;
Overwegende dat het hof van beroep aldus de beslissing waarbij het de
beroepen beschikking bevestigt en
zich beperkt tot het dictum ervan, op
eigen gronden regelmatig met redenen omkleedt en naar recht verantwoordt;
Dat het tweede onderdeel van het
eerste middel en het tweede middel, in
zoverre zij niet ontvankelijk zijn, niet
kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantii:He of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Dat het onderdeel faalt naar recht;
Wat het tweede onderdeel van het
eerste middel en het tweede middel betreft:

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

Overwegende dat de grieven, in zoverre zij berusten op de foutieve bewering dat de geldigheid van het aanhoudingsbevel na de eerste beslissing
tot handhaving van de voorlopige
hechtenis kon worden betwist, niet
ontvankelijk zijn;

24 januari 1996- 2• kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. E. en A.
Vergauwen, Brussel.
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1e KAMER -

25 januari 1996

1° HANDELSPAPIER- POSTCHEQUE

DIEFSTAL VAN FORMULIEREN- AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE GEVOLGEN.

2° POST- POSTCHEQUEREKENING- DIEFSTAL VAN FORMULIEREN- AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE GEVOLGEN.

3° HANDELSPAPIER-

POSTCHEQUEPOSTCHEQUE MET WAARBORGKAART- DIEFSTAL- VERZET- BETALING- AANSPRAKELIJKHEID VAN DE POST.

4 ° POST

POSTCHEQUEREKENING
POSTCHEQUE MET WAARBORGKAART- DIEFSTAL- VERZET- BETALING- AANSPRAKELIJKHEID.

5° BETALING

POSTCHEQUE
MET
WAARBORGKAART- DIEFSTAL- VERZETAANSPRAKELIJKHEID VAN DE POST.

1 o en 2° In de regel rust de volledige aan-

sprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit diefstal van een postcheque, op
de houder van de postrekening (1). (Artt.
15 en 17, 3°, Postchequewet.)

•

3°, 4° en 5° Wanneer een gestolen postcheque met de bijhorende waarborgkaart ter
betaling wordt aangeboden in de door art.
142ter, § 1, M.B. 12 jan. 1970 bepaalde
voorwaarden, is de aansprakelijkheid van
de Post bij uitbetaling na verzet specifiek geregeld en niet onderworpen aan de
gemeenrechtelijke voorzichtigheidsplicht.
(Art. 126, eerste lid, K.B. 12 jan. 1970.)
(DE POST T. VAN CAENEGEM)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0424.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 februari 1993 gewezen door het Hof van Beroep te Gent;
(1) Zie P. DE VROEDE, De cheque, de postcheque en de reischeque, Kluwer 1981, 163, nr. 414
e.v.; L. FREDERICQ, Handboek van Belgisch handelsrecht, Bruylant, 1978, deel II, 343; J. VANRYN
en J. HEENEN, Principes de droit commercial,
Bruylant, 1981, deel III, nrs. 643 en 644.
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Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 15 en 17 van de
wet van 2 mei 1956 op de postcheque en
van artikel142quater van het Ministerieel Besluit van 12 januari 1970, houdende
reglementering van de postdienst, zoals ingevoegd bij artikel 2 van het Ministerieel
Besluit van 13 januari 1984, en van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het bestreden arrest het door
verweerster ingesteld hoger beroep gegrond heeft verklaard en, het eerste vonnis teniet doende, de oorspronkelijke vordering van eiseres ontvankelijk doch
ongegrond verklaard heeft, met veroordeling van eiseres tot de kosten van beide
aanleggen, en dit om de volgende redenen:
"( ... ) de wijze van formulering van artikel 17 van de wet van 2 mei 1956 op de
postcheque (= beschrijving van de gevallen waarbij het Bestuur ontheven is van
alle aansprakelijkheid) wijst uit dat de
principiele aansprakelijkheid van de rekeninghouder (artikel 15 van de wet van 2
mei 1956) een foutaansprakelijkheid is en
niet een risicoaansprakelijkheid (... ).Wanneer (eiseres) als instelling zich het recht
voorbehoudt om al dan niet een vergoeding uit te keren - art. 142quater van de
reglementering van de postdienst, zoals ingevoegd door het ministerieel besluit van 13
januari 1984 moet de eerste voorwaardezijnde het handelen als een goede huisvader bij het bewaren van de postcheckformulieren - tach in alle redelijkheid worden gei:nterpreteerd; (... ) Het is de
gei:ntimeerde, oorspronkelijke eiseres, die
de fout van de appellante (thans verweerster) moet bewijzen",
terwijl, eerste onderdeel, artikel 15 van de
wet van 2 mei 1956 op de postcheck, luidens hetwelk de houder van een postchequerekening aansprakelijk is voor de orders gegeven op de postcheque- en
overschrijvingsformulieren die hem door het
Bestuur der Postchecks bezorgd zijn en namelijk alle gevolgen draagt die voortvloeien
uit verlies, de diefstal of het verkeerd gebruik ervan, een objektieve aansprakelijkheid voorziet zodat het bestreden vonnis
niet wettig heeft kunnen beschouwen dat
uit het artikel 17 van de wet van 2 mei
1956 met de opsomming van de omstandigheden waarin de aansprakelijkheid van
het Bestuur der Posterijen in ieder geval
niet kan aangesproken worden, blijkt dat
de principiele aansprakelijkheid die op de
houder van een postchequerekening rust ingevolge artikel 15 van voornoemde wet,
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"een foutaansprakelijkheid is en niet een
risicoaansprakelijkheid" (schending van artikelen 15 en 17 van de wet van 2 mei 1956
op de postcheque), en ten onrechte toepassing heeft gemaakt van het gemeenrechtelijk foutbegrip (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek),

en terwijl, tweede onderdeel, de mogelijkheid die door artikel142quater van het
Ministerieel Besluit van 12 januari 1970
houdende reglementering van de postdienst gelaten wordt aan het Bestuur der
Posterijen om, na onderzoek en bij gemotiveerde beslissing, een vergoeding toe te
kennen aan de houder van een postrekening voor zover deze als een goede huisvader heeft gehandeld, tot de soevereine
beoordelingsmacht van de Algemeen beheerder of zijn afgevaardigde behoort; dat
deze bepaling in elk geval niet voor gevolg kan hebben het systeem van objektieve aansprakelijkbeid zoals ingesteld door
artikel15 van de wet van 2 mei 1956 op de
postcheque, om te vormen tot een systeem
van foutaansprakelijkheid;
zodat het bestreden arrest niet zonder
schending zowel van artikel142quater van
het Ministerieel Besluit van 12 januari
1970 als van artikel 15 van de wet van 2
mei 1956 op de postcheque, heeft kunnen
beschouwen dat de eerste voorwaarde van
het toekennen van een vergoeding - zijnde
het handelen als een goede huisvader bij
het bewaren van de postcheckformulieren
-in alle redelijkheid moet worden gei:nterpreteerd en dat het eiseres behoort de
fout van verweerster te bewijzen :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens artikel 15 van de wet van 2 mei 1956 op
de postcheck, de houder van een postcheckrekening aansprakelijk is voor de
orders gegeven op de postcheck- of
postoverschrijvingsformulieren die
hem door het Bestuur der postchecks
zijn bezorgd; dat hij al de gevolgen
draagt die voortvloeien uit het verlies, de diefstal of het verkeerd gebruik van de postcheck- of postoverschrijvingsformulieren;
Overwegende dat, krachtens artikel 17, 3 °, van dezelfde wet, het Bestuur der posterijen van alle aansprakelijkheid is ontheven als het verlies
van de titels te wijten is aan de daad
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of de nalatigheid van de trekker of ondertekenaar, de houder of de rechthebbende;
Overwegende dat uit de samenhang
van beide artikelen blijkt dat de volledige aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit diefstal van
een postcheck in de regel rust op de
houder van de postrekening;
Overwegende dat het arrest dat oordeelt dat de aansprakelijkheid van de
houder van een postcheckrekening een
gemeenrechtelijke aansprakelijkheid
wegens fout is en dat eiseres de fout
van verweerster moet bewijzen, de in
het onderdeel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Over het tweede middel, gesteld als volgt:
schending van artikel126, par. 1, van het
Koninklijk Besluit van 12 januari 1970
houdende reglementering van de postdienst, en van artikel142ter, par. 1, van het
Ministerieel besluit van 12 januari 1970, ingevoegd bij artikel 11 van het Ministerieel besluit van 14 juli 1981 en zoals gewijzigd bij art. 1 van het Ministerieel besluit
van 4 juli 1983, en van de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetbo~k,
doordat het bestreden arrest het door
verweerster ingesteld hoger beroep gegrond heeft verklaard en, het eerste vonnis teniet doende, de oorspronkelijke vordering van eiseres ontvankelijk doch
ongegrond heeft verklaard, met veroordeling van eiseres tot de kosten van beide
aanleggen, om reden dat "wanneer, zoals in
casu, de financiele instelling door de rekeninghouder op de hoogte werd gesteld van
de diefstal van de checkformulieren (en van
de waarborgkaart) voor elke uitbetaling, en
de financiele instelling het verzet van de rekening houder zonder meer miskent, (... ) er
grove fout (is) jegens de rekeninghouder",
terwijl uit de artikelen 126, par. 1, van
het Koninklijk besluit van 12 januari 1970
houdende reglementering van de postdienst en 142ter, par. 1, van het Ministerieel Besluit van 12 januari 1970, ingevoegd bij artikel 11 van het Ministerieel
besluit van 14 juli 1981, blijkt dat eiseres
er wettelijk toe verplicht was, zelfs niettegenstaande elk verzet, de postcheques uit
te voeren indien deze voldeden aan de in dit
artikel opgesomde voorwaarden en dat op
grond van deze bepalingen de postcheques
gewaarborgd waren tot een bedrag van
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7.000 frank, bedrag dat werd vooropgesteld ingevolge art. 1 van het Ministerieel besluit van 4 juli 1983 tot wijziging
van voornoemd artikel142ter van het Ministerieel besluit van 12 januari 1970;
zodat het bestreden arrest dat niet vastgesteld heeft dat de voorwaarden om de
waarborg met zich mee te brengen niet in
acht zouden zijn genomen geweest, niet
wettelijk lastens eiseres een zware fout
heeft kunnen weerhouden wegens miskenning van een verzet dat, vermits het sloeg
op cheques die uitgeschreven werden onder de dekking van een postcheckwaarborgkaart, hierdoor zonder enig voorwerp was
of minstens de betaling ervan niet kon beletten en ten onrechte toepassing maakt
van het gemeenrechtelijk foutbegrip (schending van alle aangehaalde bepalingen) :

Overwegende dat, krachtens het te
dezen toepasselijk artikel 126, eerste lid, van het koninklijk besluit van
12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst, de postcheckwaarborgkaart erin bestaat aan de
rechthebbende of de toonder van een
postcheck, aan wie deze kaart werd
overgelegd, de zekerheid te bieden dat
de Regie der Posterijen waarop zij
werd getrokken, hem het bedrag van
de postcheck zal uitbetalen indien de
richtlijnen bepaald door de minister tot
wiens bevoegdheid de Posterijen behoren of zijn gemachtigde, stipt werden nageleefd;
Dat artikel142ter, §1, van het te dezen toepasselijk ministerieel besluit
van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst de voorwaarden bepaalt waaronder de Regie der Posterijen in haar hoedanigheid van betrokkene het bedrag van de
gewaarborgde postcheck zal uitbetalen aan een derde rechthebbende of
aan de drager van een postcheck;
Dat uit die bepalingen volgt dat als
gestolen postchecks met de bijhorende
waarborgkaart ter betaling worden
aangeboden in de door de voormelde
wetteksten bepaalde voorwaarden, de
aansprakelijkheid van de Post bij een
uitbetaling na verzet specifiek geregeld is en niet onderworpen is aan de
gemeenrechtelijke voorzichtigheidsplicht;
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Overwegende dat het arrest vaststelt dat een aantal postchecks en de
waarborgkaart van verweerster werden gestolen en deze verzet heeft aangetekend en gehandeld heeft overeenkomstig artikel142quater, §2, van het
te dezen toepasselijk ministerieel besluit van 12 januari 1970; dat het oordeelt dat wanneer de financiele instelling door de rekeninghouder voor elke
uitbetaling op de hoogte werd gebracht
van de diefstal en de financiele instelling het verzet van de rekeninghouder zonder meer miskent, er een grove
fout is jegens de rekeninghouder en
men meer zorgvuldigheid van een verwittigd bankier kan verwachten;
Overwegende dat het arrest aldus
de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep
te Brussel.
25 januari 1996 - 1e kamer - Voorzit·
ter : de h. Verougstraete, waarnemend voor-.
zitter - ilerslaggever : mevr. Bourgeois Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
DeBruyn.
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1o DOUANE EN ACCIJNZEN -

STRAF·
VORDERING- TRANSACTIE - BEGRIP.
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2° DADING- DOUANE EN ACCIJNZEN- BEGRIP.

1 o en 2° Wanneer de transactie, bedoeld in
art. 263 Douane en Accijnzenwet, rechtmatig is aangegaan, stelt zij een einde
aan de betwisting over de vraag of de belasting verschuldigd is dan wel onrechtmatig werd vastgesteld (1).
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. SCHWEPPES BELGIUM N.V.)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0501.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 april 1993 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 2044, 2049 en
2052 van het Burgerlijk Wetboek en van
het artikel 263 van de algemene wet inzake douane en accijnzen,
doordat het bestreden arrest stelt dat
"appellante echter de door Gibeco aangegane verbintenissen niet opnieuw ter discussie stelt; dat zij integendeel vergoeding vordert van schade die haar door een
fout van de overheid zou zijn berokkend";
daarenboven stelt dat appellante haar
vordering aldus een ander voorwerp heeft
dan de verbintenissen die door Gibeco bij
de kwestieuze dading werden aangegaan
ook al is het gevorderde bedrag gelijk aan
de betaalde sommen; dat de aangegane
transactie dan ook de beweerde schade niet
in de weg staat;
terwijl tussen eiser en verweerster in cassa tie op basis van artikel 263 van de algemene wet inzake douane en accijnzen een
transactie werd aangegaan met als doel een
definitief einde te maken aan het geschil
dat tussen hen bestond;
dat verweerster de bij transactie gevorderde sommen vrijwillig betaalde zonder
daarbij enig voorbehoud te maken;
dat de vordering van verweerster voiledig zijn oorsprong vindt in de verrichte betaling van de belastingen en nalatigheidsinteresten;
(1) Zie L. PABON, Traite des infractions du contentieux et des tarifs des douanes, Paris, 1893, nr.
133.
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dat zonder die betaling de eis van betrokkene onbestaande zou zijn;
dat de transactie inzake douane en accijnzen volledig beheerst wordt door de regels die bepaald zijn in het burgerlijk wetboek;
dat de transactie bijgevolg kracht van gewijsde heeft tussen de betrokken partijen
waarop niet meer kan worden teruggekomen;
dat het arrest bijgevolg de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen heeft
geschonden :

Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat : 1. het bestuur en verweerster een dading aangingen waarbij verweerster voor de ingevoerde essences een bepaald bedrag accijns,
bijzondere accijns en B.T.W. zou betalen, vermeerderd met een nalatigheidsinterest van 12 pet. maar geen
boete; 2. verweerster de overeengekomen bedragen betaalde; 3. verweerster
hierna dagvaardde op grond dat het
bestuur een fout had begaan door willekeurig de ingevoerde essences onder een bepaalde tariefpost te plaatsen;
Dat de vordering van verweerster
aldus, volgens de vaststellingen van
het arrest, haar oorsprong vindt in de
miskenning door het bestuur van zijn
plicht, bij de vaststelling van de belasting, te handelen volgens de regels van behoorlijk bestuur;
Overwegende dat, krachtens artikel 263 van de Algemene Wet op de
douane en accijnzen, door de administratie kan worden getransigeerd in de
door dat artikel bepaalde omstandigheden;
Dat dergelijke dading, in zoverre zij
rechtmatig werd gesloten, wat te dezen niet betwist wordt, een einde stelt
aan de betwisting over de vraag of de
belasting verschuldigd is dan wel onrechtmatig werd vastgesteld;
Overwegende dat het arrest, na te
hebben vastgesteld wat hiervoren is
weergegeven, oordeelt dat de vordering tot betaling van schadevergoeding een ander voorwerp heeft dan de
verbintenissen door verweerster bij de
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dading aangegaan, en op die grond de
vordering gegrond verklaart;
Dat het zodoende artikel 263 van de
Algemene Wet op de douane en accijnzen schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
1s;

Dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Antwerpen.
2S januari 1996 - 1e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
waarnemend voorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal.

THEKER MOET VERSCHIJNEN
HANDELING.
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BESTUURS-

so MACHTEN- UITVOERENDE

MACHTBESTUURSHANDELING- UITDRUKKELIJKE
MOTIVERING- TUCHTZAAK- ORDE VAN APOTHEKERS - PROVINCIALE RAAD - BESLIS·
SING DAT DE APOTHEKER MOET VERSCHIJNEN.

6° APOTHEKER- ORDE VAN APOTHEKERS
- BEROEPSGROEPERING- OFFICINA- SLUITINGSUREN EN VAKANTIEPERIODEN- ANDERE BEROEPSGROEPERING- ABNORMALE
OPENINGSUREN EN DAGEN- PLICHTENLEER

7° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDENORDE VAN APOTHEKERS BEROEPSGROEPERING- OFFICINA- SLUITINGSUREN
EN VAKANTIEPERIODEN -ANDERE BEROEPSGROEPERING- ABNORMALE OPENINGSUREN
EN DAGEN- PLICHTENLEER

go CASSATIEMIDDELEN- TUCHTZAKEN
- BELANG- ORDE VAN APOTHEKERS - VERSCIDLLENDE TELASTLEGGINGEN- EEN STRAF
-MIDDEL MET BETREKKING TOT EEN TELASTLEGGING- ONTVANKELIJKHEID.

go APOTHEKER- TUCHTZAAK- ORDE VAN
APOTHEKERS - VERSCHILLENDE TELASTLEGGINGEN - EEN STRAF - CASSATIEMIDDEL
MET BETREKKING TOT EEN TELASTLEGGINGONTVANKELIJKHEID.

10° GENEESKUNDE -
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BEROEPSORDENORDE VAN APOTHEKERS- TUCHTZAAK- VERSCIDLLENDE TELASTLEGGINGEN- EEN STRAF
- CASSATIEMIDDEL MET BETREKKING TOT
EEN TELASTLEGGING- ONTVANKELIJKHEID.

1° APOTHEKER- TUCHTZAAK- ORDE VAN
APOTHEKERS- KLACHT- PROVlNCIALE RAAD
-BUREAU- ONTBREKEN VAN DE POGING
TOT VERZOENING.

2° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDENORDE VAN APOTHEKERS- KLACHT- TUCHTZAAK- PROVINCIALE RAAD- BUREAU- ONTBREKEN VAN DE POGING TOT VERZOENING.

go APOTHEKER- TUCHTZAAK- ORDE VAN
APOTHEKERS- PROVINCIALE RAAD - BESLISSING DAT DE APOTHEKER MOET VERSCHIJNEN- BESTUURSHANDELING.

4° GENEESKUNDE- BEROEPSORDENORDE VAN APOTHEKERS- TUCHTZAAK- PROVINCIALE RAAD - BESLISSING DAT DE APO-

1 o en 2° De bij art. 20, § 1, derde lid,

Apothekerswet bepaalde paging tot verzoening is niet op straffe van nietigheid
voorgeschreven.
go, 4° en so De beslissing van de provinciale raad van de Orde van Apothekers
dat de apotheker in een tuchtzaak voor de
raad moet verschijnen is een beslissing
van jurisdictionele aard, waarop de wet
van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen niet van toepassing is. (Artt.
20, § 1, laatste lid, Apothekerswet, en 20,
derde lid, K.B. 29 mei 1970.)

6° en 7o De apotheker die behoort tot een
groepering van apothekers die een eigen
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wachtdienst inrichten en niet heeft ingestemd met de door een andere beroepsgroepering goedgekeurde overeenkomst
over een wachtdienst, de sluitingsuren
van de officina en de vakantieperioden,
kan tach de regels van de plichtenleer
overtrerkn wanneer hij, zonder wettige reden en met misbruik van zijn recht om
zijn beroep vrij uit te oefenen, de toepassing van zodanige overeenkomst bemoeilijkt door zich stelselmatig te onthouden van de noodzakelijke confraternele
medewerking (1). (Art. 9, § 1, Geneeskundewet.)
so, go en 10° Wanneer de raad van beroep
van de Orde van Apothekers wegens twee
tekortkomingen aan de beroepsplichten
een enkele tuchtstraf uitspreekt, zijn de
cassatiemiddelen die enkel betrekking
hebben op een van die tekortkomingen
niet ontvankelijk, daar de straf naar recht
verantwoord blijft door de schuldigverklaring aan de andere tenlastelegging (2).
(F... T. ORDE VAN APOTHEKERS)
ARREST

(A.R. nr. D.94.0015.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 15 maart 1994 gewezen door de raad van beroep van de
Orde van Apothekers, met het N ederlands als voertaal;
Over het eerste middel, gesteld als volgt:
schending van artikel20, §1, van het Koninklijk Besluit nr. 80 van 10 november
1967 betre:ffende de Orde der Apothekers,
doordat, de bestreden beslissing eiser de
sanctie van de censuur oplegt op klacht van
andere apothekers,
terwijl, artikel 20, § 1lid 3 van het KB
nr. 80 van 10 november 1967 bepaalt dat in
geval van klacht, het bureau de partijen
tracht te verzoenen en eventueel een
proces-verbaal van verzoening maakt; uit
geen enkel stuk waarop Uw Hofvermag
acht te slaan, kan afgeleid worden dat een
poging tot verzoening zou hebben plaatsgevonden na de ingediende klacht door acht
(1) Zie Cass., 18 okt.1990,A.R. nr. 8707 (A.C.,
1990-91, nr. 89).
(2) Zie Cass., 24 dec. 1993, A.R. nr. D.93.0017.N
(A. C., 1993, nr. 551).
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apothekers bij brief dd. 23 augustus 1991;
bij gebreke aan dergelijke poging tot verzoening de hele rechtspleging en de eruit
volgende veroordeling van eiser nietig is
(schending van de in de aanhef van het
middel aangehaalde bepaling) :

Overwegende dat de bij artikel 20,
§ 1, derde lid, van het koninklijk besluit nr. 80 van 10 november 1967 betreffende de Orde van Apothekers bepaalde poging tot verzoening, niet op
straffe van nietigheid is voorgeschreven;
Dat het ontbreken van een dergelijke poging niet tot gevolg heeft dat de
rechtspleging en de eruit volgende veroordeling van eiser nietig is;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 20, §1 en 24 van
het Koninklijk Besluit nr. 80 d.d. 10 november 1967 betreffende de Orde der Apothekers, 27 van het Koninklijk Besluit van
29 mei 1970 tot uitvoering van genoemd artikel 24 en de artikelen 1, 2, 3 en 6 van de
wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen,
doordat, de bestreden beslissing eiser de
sanctie van de censuur oplegt op grond van
de motieven :
"dat (eiser) verder opwerpt dat niet werd
voldaan aan de voorschriften van 'art. 27
van het K.B. van 29 mei 1979' (bedoeld zal
zijn 1970) omdat de beslissing dat hij voor
de Raad moest verschijnen niet met redenen omkleed is;
dat hij daarbij verwijst naar het verslag van de zitting van 18.02.92 (stuk 7)
doch nalaat daarbij ook stuk 8 te vermelden waarop naast de uitnodiging om voor
de Raad te verschijnen en de tenlasteleggingen ook de redenen worden vermeld
waarom ondanks zijn verweer de betichtingen werden volgehouden";

terwijl, krachtens de in de aanhefvan het
middel aangehaalde bepalingen de beslissing van de raad dat een apotheker moet
verschijnen met redenen omkleed moet zijn,
welke redenen de juridische en feitelijke
overwegingen dienen te zijn die aan de beslissing ten grondslag liggen en welke in
het bijzonder krachtens de artikelen 3 en
6 van de wet van 29 juli 1991 "in de akte"
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zelf moeten voorkomen, zodat het uitgesloten is de motivering post factum in te
vullen;
zodat, de bestreden beslissing, om te beslissen dat de beslissing van de Provinciale Raad dd. 18 februari 1992 met redenen omkleed is stelt dat deze redenen terug
te vinden zijn in de oproeping dd. 27 maart
1992, motieven aanhaalt welke niet in de
akte van de beslissing dd. 18 februari 1992
staan vermeld en deze niet post factum
kunnen motiveren (schending van de in de
aanhefvan het middel aangehaalde bepalingen):

Overwegende dat de wet van 29 juli
1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen
niet van toepassing is op beslissingen van jurisdictionele aard;
Dat de beslissing van de provinciale raad dat de apotheker voor de
raad moet verschijnen een dergelijke
beslissing is;
Overwegende dat de overige door eiser aangevoerde wetsbepalingen niet
voorschrijven dat de redenen van de
verwijzing op straffe van nietigheid in
de verwijzingsbeslissing zelf moeten
staan;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 6 en 6bis van de
Grondwet, respectievelijk geworden de artikelen 10 en 11 van de gecoordineerde
Grondwet afgekondigd op 17 februari 1994,
9, inzonderheid § 1 van het Koninklijk Besluit nr. 78 d.d. 10 november 1967 betreffende de uitoefening der geneeskunde, verpleging, de paramedische beroepen en de
medische commissies en 6, inzonderheid 2°
van het Koninklijk Besluit nr. 80 dd. 10 november 1967 betreffende de Orde der Apothekers,
doordat, de bestreden beslissing eiser de
sanctie van de censuur oplegt op grond van
de motieven :
"dat niet betwist wordt dat het Koninklijke Oost-Vlaamse Apothekersgild (kortweg Kovag) op rechtsgeldige wijze een
wachtdienstregeling inrichtte voor zijn leden;
dat de apothekers van de C.V. Vooruit
een eigen wachtdienst mochten inrichten en
dit ook deden doch, zeker voor de officina op
de Vrijdagmarkt te Gent daarbij geen rekening hielden met de wachtdienstregeling
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van Kovag die de grote meerderheid van de
apothekers van de streek onder haar leden telt;
dat zij die geen lid zijn van Kovag tekortkomen aan de plichtenleer wanneer zij de
wachtdienst ingericht door de grote meerderheid van de apothekers van de regio onmogelijk maken, verstoren, belemmeren,
bemoeilijken of schaden;
dat in de "Wachtdienst Vooruit-Gent" (eiser), weze het voor een korte periode, als
apotheker in een officina heeft gewerkt die
elke dag, ook op zaterdag, zon- en feestdagen, geopend is van 8 u 30 tot 22 u;
dat daardoor de wachtdienst geregeld
door Kovag wordt verstoord;
dat de apothekers van de regio die de
normale wachtdienst verzekeren daardoor ook schade kunnen lijden;
dat immers daardoor de officina op de
Vrijdagmarkt te Gent waarin (eiser) tijdelijk zijn beroep uitoefende klienten naar
zich kon toehalen gedurende de periodes
dat de anderen die zich aan een normale
wachtdienst houden hun officinia sluiten;
dat de tenlastelegging derhalve bewezen is";

terwijl, een apotheker, die geen lid is van
enige beroepsvereniging, welke een regeling inzake wachtdienst, sluitingsuren en
vakantie aan zijn leden oplegt, slechts een
inbreuk op de plichtenleer kan begaan zo
hij, hetzij opzettelijk de instelling ofwerking dezer regeling hindert, hetzij zonder
wettige reden misbruik makend van zijn
recht om vrij zijn beroep uit te oefenen deze
regeling voor zijn confraters, die wellid zijn
van de beroepsvereniging, onmogelijk of
moeilijk maakt;
en terwijl, eerste onderdeel, de bestreden beslissing, die beslist dat de apothekers die geen lid zijn van Kovag reeds tekort komen aan de plichtenleer wanneer zij
de door deze beroepsvereniging ingerichte
wachtdienst onmogelijk maken, verstoren, belemmeren, bemoeilijken of schaden en vervolgens vaststelt dat dergelijke
inbreuk op de plichtenleer begaan werd
door eiser om de enige reden dat eiser de
wachtdienstregeling van Kovag verstoort en
schade berokkent, zonder vast te stellen dat
eiser hetzij opzettelijk deze regeling hinderde, hetzij zonder wettige reden misbruik maakte van zijn recht om vrij zijn beroep uit te oefenen, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt (schending van artikel 6, 2° van het KB nr. 80 d.d. 10 november 1967);
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en terwijl, tweede onderdeel, daartegen de
apotheker die lid is van een beroepsvereniging die aan zijn leden een eigen regeling inzake wachtdienst, sluitingsuren en
vakantie oplegt overeenkomstig artikel 9
van het KB nr. 78 d.d. 10 november 1967,
niet aileen gerechtigd is, maar zelfs gehouden is deze regeling nate leven; de omstandigheid dat voor dezelfde regio nog een
andere beroepsvereniging bestaat, die een
andere regeling inzake wachtdienst, sluitingsuren en vakantie oplegt aan haar leden, geen afbreuk doet aan het recht en de
verplichting van genoemde apotheker om
de regeling van zijn beroepsvereniging op
te volgen, net zoals de leden van de andere beroepsvereniging gerechtigd en gehouden zijn de regeling van hun beroepsvereniging op te volgen; immers overeenkomstig genoemd art. 9 van het KB nr. 78
beide regelingen van de naast mekaar bestaande beroepsverenigingen, ongeacht het
aantalleden dat zij respectievelijk tellen of
welke van beide het langst bestaat, wettelijk op voet van gelijkheid bestaan zonder voorrang van de ene op de andere op
straffe van discriminatie, zodanig dat een
lid van de ene of de andere beroepsvereniging niet verweten kan worden de regeling van de beroepsvereniging waartoe hij
behoort op te volgen;
zodat, de bestreden beslissing, die vaststelt dat eiser het recht had, op grond van
art. 9 van het KB nr. 78 d.d. 10 november 1967 via de beroepsvereniging waartoe hij behoort, te fungeren in de wachtdienst ''Wachtdienst Vooruit Gent" genaamd in het kader waarvan hij de officina
openhield, maar hierdoor de wachtdienst
ingesteld door Kovag verstoort en schaadt,
eiser onwettig een tuchtsanctie oplegt wegens inbreuk op de plichtenleer omdat de
wachtdi~nst van de Kovag op die wijze een
voorrang toegekend wordt die deze wettelijk niet heeft (schending van artikel9, § 1,
van het KB nr. 78 d.d. 10 november 1967)
en eiser gediscrimineerd wordt opzichtens de leden van Kovag die omwille van de
verleende voorrang niet dezelfde eis opgelegd krijgen om rekening te moeten houden met de regeling van de "Wachtdienst
Vooruit Gent" (schending van de artikelen 9, § 1, van het KB nr. 78 d.d. 10 november 1967 en 10 en 11 van de gecoordineerde Grondwet) :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de bestreden beslissing niet aileen vaststelt wat in het
eerste onderdeel wordt vermeld maar

117

ook vaststelt dat de apotheek waarin
eiser de dienst verzekerde, alle dagen met inbegrip van zon- en feestdagen open was van 8.30 uur tot 22 uur
en oordeelt dat "de apothekers van de
regio die de normale wachtdienst verzekeren hierdoor ook schade kunnen
lijden";
Dat de beslissing aldus te kennen
geeft dat eiser de toepassing van de
wachtdienst door een andere vereniging belemmert zonder wettige redenen of met misbruik van recht zijn beroep vrij uit te oefenen;
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, overeenkomstig
artikel 9, § 1, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967, de
representatieve verenigingen van de in
artikelen 2, 3 en 4 van hetzelfde besluit bedoelde beoefenaars of de te dien
einde opgerichte groeperingen, het
recht hebben om, ten einde aan de bevolking een regelmatige en behoorlijke toediening van de gezondheidszorgen te waarborgen, overeenkomsten
goed te keuren tot regeling van de
wachtdienst, de sluitingsuren en de
vakantieperioden;
Overwegende dat de apotheker, hoewei hij behoort tot een groepering van
apothekers die een eigen wachtdienst
inrichten en niet heeft ingestemd met
de door een andere beroepsgroepering
goedgekeurde overeenkomst over een
wachtdienst, de sluitingsuren van de
officina en de vakantieperioden, de regels van de plichtenleer kan overtreden wanneer hij zonder wettige reden of met misbruik van zijn recht om
zijn beroep vrij uit te oefenen, door
zich stelselmatig te onthouden van de
noodzakelijke confraternele medewerking, de toepassing van zodanige overeenkomst heeft bemoeilijkt;
Dat de tuchtoverheid die vaststelt
dat de vervolgde apotheker die in overeenstemming met zijn eigen beroepsgroepering zijn officina stelselmatig
openhoudt op abnormale openingsuren en dagen, hieruit een misbruik

118

HOF VAN CASSATIE

van recht en derhalve een gebrek
aan confraterniteit vermag af te
leiden en zodoende de in het onderdee} aangewezen wetsbepalingen niet
schendt;
Dat het onderdeel voor het overige,
in zoverre het kritiek uitoefent op de
reden dat de meerderheid van de apothekers aangesloten is bij een vereniging waarvan eiser geen deel uitmaakt, gericht is tegen een overtollige
reden;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 107 van de
Grondwet, thans artikel 159 van de gecoiirdineerde Grondwet afgekondigd op 17
februari 1994, 6, inzonderheid 2", van het
Koninklijk Besluit nr. 80 dd. 10 november 1967 betreffende de Orde der Apothekers, 313 tot en met 319 van de
Programmawet d.d. 22 december 1989 en
1, 2, 11 en 12 van het Ministerieel Besluit
d.d. 29 december 1989 betreffende de prijzen der niet terugbetaalbare geneesmiddelen,
doordat, de bestreden beslissing eiser de
sanctie van de censuur oplegt op grond van
de motieven :
"dat gerechtsdeurwaarder Philippe Helderweirt op 22.8.1991 omstreeks 22.10 u
zich in de apotheek Vooruit aan de Vrijdagmarkt 9 te Gent aanbood en er in zijn voormelde hoedanigheid vaststelde dat deze alsdan werd uitgebaat door (eiser) die hem op
zijn vraag een doosje veganine comprimes
afieverde;
dat verder blijkt dat daarvoor geen
spoedbonorarium werd afgeleverd;
dat (eiser) dit niet betwist doch voorhoudt deze "wachttaks" slechts te innen
voor de geneesmiddelen die met oog
op terugbetaling door het RIZIV zijn aanvaard;
dat blijkt uit de mededeling nr. 32 van 26
april 1979 dat de Nationale Raad besloten heeft dat het ondeontologisch is geen
spoedhonorarium te eisen voor elke prestatie buiten de normale openingsuren uitgevoerd;
dat deze mededeling niet strijdig is met
de programmawet dd. 22.12.89 en het Koninklijk Besluit dd. 29.12.89.
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dat door daar niet op in te gaan (eiser)
een oneerlijke concurrentie voert tegenover zijn collega's",
terwijl, het aanrekenen van een spoedhonorarium als verhoging voor dringende
voorschriften, zonder verplichting, slechts
is toegestaan aan de apothekers in uitvoering van het Koninklijk Besluit d. d. 27 december 1967 tot vasts telling van de nomenclatuur voor de farmaceutische verstrekkingen die in aanmerking komen voor
terugbetaling in het kader van de Ziekteen Invaliditeitsverzekering; de verstrekking van geneesmiddelen die niet terugbetaalbaar zijn in het kader van genoemde
Ziekte- en Invaliditeitsverzekering daarentegen onderworpen zijn de wetgeving op
de prijsreglementering krachtens Titel VI
van de Programmawet van 22 december
1989 en het Ministerieel Besluit van 29 december 1989 betreffende de prijzen van de
niet-terugbetaalbare geneesmiddelen,
krachtens dewelke maxima wordt vastgelegd inzake de toe te passen prijzen en marges, zonder mogelijkheid om hierop een
supplement aan te rekenen, weze het onder de vorm van een spoedbonorarium, onder het oplopen van strafsancties;
zodat, de bestreden beslissing de beslissing, dat eiser een deontologische inbreuk
begin·g door het niet aanrekenen van het
spoedhonorarium voor het afgeleverde
doosje veganine comprimes vermits deNationale Raad het niet eisen ervan voor elke
prestatie buiten de normale openingsuren tot inbreuk heeft verheven in de mededeling nr. 32 van 26 april1979 zonder
onderscheid tussen de wel en niet terugbetaalbare verstrekkingen, niet wettig verantwoordt omdat de gestelde verplichting door de Nationale Raad het
spoedbonorarium te eisen ook voor de verstrekking van niet-terugbetaalbare geneesmiddelen strijdig is met het verbod voortspruitende uit de prijsreglementering
(schending van de artikelen 6, inzonderheid 2" van het KB nr. 80 d.d. 10 november 1967, 313 tot en met 319 van de
Programmawet d.d. 22 december 1989 en
1, 2, 11 en 12 van het Ministerieel Besluit
d.d. 29 december 1989), wat de niet toepassing meebrengt van de hoger vermelde
mededeling nr. 32 wegens strijdigheid met
een hogere rechtsnorm (schending van artikel 107 van de Grondwet, thans artikel
159 van de Gecoiirdineerde Grondwet afgekondigd op 17 februari 1994) :

Overwegende dat eiser is veroordeeld tot een enkele tuchtstraf wegens twee tenlasteleggingen;
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Overwegende dat het middel datenkel gericht is tegen een van die tenlasteleggingen niet tot cassatie kan leiden daar de sanctie naar recht
verantwoord blijft door de schuldigverklaring aan de andere tenlastelegging;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
25 januari 1996 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, waamemend voorzitter- Verslaggever : de h. Farrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Delahaye en De Bruyn.
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ARREST

(A.R. nr. D.95.0009.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 15 maart 1995 gewezen door de raad van beroep van de
Orde van Architecten, met het N ederlands als voertaal;
Overwegende dat, blijkens een uittreksel uit het register van de akten
van overlijden van de stad Gent, eiser op 28 augustus 1995 is overleden;
Overwegende dat eiser overleden is
voordat de bestreden beslissing in
kracht van gewijsde is gegaan, wat het
verval van de vordering meebrengt en
aan de beslissing op deze vordering
elke uitwerking ontneemt, zodat de
voorziening geen bestaansreden meer
heeft;
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KAMER -

25 januari 1996

1o ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)- ORDE VAN ARCIDTECTEN- TUCHTZAAK- BESLISSING VAN
DE RAAD VAN BEROEP- CASSATIEBEROEPOPSCHORTENDE KRACHT- OVERLIJDEN VAN
DE ARCIDTECT.

2° CASSATIEBEROEP -

TUCHTZAKEN BESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- ORDE VAN ARCIDTECTEN- TUCHTSTRAF illTGESPROKEN DOOR DE RAAD VAN BEROEP- CASSATIEBEROEP- OPSCHORTENDE
KRACHT- OVERLIJDEN VAN DE ARCHITECT.

1o en 2° Wanneer tijdens het cassatiegeding
de architect overlijdt tegen wie de raad
van beroep van de Orde van Architecten een tuchtstraf heeft uitgesproken, heeft
het cassatieberoep tegen die beslissing
geen bestaansreden meer (1). (Art. 41
Architectenwet.)
(1) Cass., 9 maart 1970 (A.C., 1970, 640); R.D.,
noot 3 bij Cass., 12 juni 1975 (ibid., 1975, 1085);
van dit arrest lijkt de samenvatting sub 5o en 6°
niet te moeten worden gelezen als "zodat dit beroep zijn bestaansreden niet verliest als de betrokken gerechtsdeurwaarder tijdens het cassatiegeding overlijdt".

Om die redenen, zegt voor recht dat
de bestreden beslissing geen uitwerking zal hebben; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de bestreden beslissing;
laat de kosten ten laste van de Staat.
25 januari 1996 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal-Advocaten : mrs.
Delahaye en Biitzler.

Nr. 56
1 e KAMER -

26 januari 1996

FAILLISSEMENT, FAILLISSEMENTSAKKOORD EN GERECHTELIJK AKKOORD- GERECHTELIJKAKKOORD- VERZOEK OM AKKOORD - VERWERPING FAILLIETVERKLARING- VOORWAARDEN.

Uit art. 24, eerste lid, Wet Gerechtelijk Akkoord volgt dat de rechter die voornemens is na verwerping van het akkoord
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de faillietverklaring uit te spreken, de
schuldenaar opnieuw moet horen of hem
ten minste daartoe moet oproepen opdat hij zijn opmerkingen over de voorwaarden voor de faillietverklaring naar
voor zou kunnen brengen (1).
(INTERNATIONAL BUSINES CORPORATION N.V.
NAAR LUXEMBURGS RECHT T. DIFRABEL N.V. IN
VEREFFENING E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.95.0049.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 6 juni 1994 door het Hof
van Beroep te Brussel gewezen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 24, eerste lid, van de wetten
van 29 juni 1887 en 10 augustus 1946 op
het gerechtelijk akkoord, gecoiirdineerd bij
Regentsbesluit van 25 september 1946, 437
en 442 van boek III van het Wetboek van
Koophandel, ingevoegd bij de wet van 18
april 1851 op het faillissement, het bankroet en het uitstel van betaling, miskenning van het algemeen beginsel van het
recht van verdediging, en schending van artikel6.1 van het Verdrag tot bescherming
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend op 4 november 1950 te Rome en goedgekeurd bij
de wet van 13 mei 1955,
doordat het arrest het verweermiddel
van eiseres ten betoge dat, zoals het beroepen vonnis van 4 oktober 1991 had beslist, overeenkomstig artikel 24 van de gecoordineerde wetten op het gerechtelijk
akkoord, de rechter, wanneer hij het verzoek om akkoord van de schuldenaar verwerpt, laatstgenoemde niet in staat van
faillissement kan verklaren zonder hem te
hebben gehoord over de voorwaarden voor
de faillietverklaring of hem op zijn minst
daartoe te hebben opgeroepen, en doordat het arrest dat verweermiddel verwerpt
op grond "dat het gerechtelijk akkoord aan
een ongelukkige en te goeder trouw zijnde
schuldenaar de mogelijkheid biedt de faillietverklaring te voorkomen, wat impliceert dat de voorwaarden daartoe vervuld
zijn; dat luidens artikel 24 van de gecoordineerde wetten op het gerechtelijk ak(1) Zie de verwijzingen in concl. O.M. (Bull. en
Pas., 1996, I, nr. 56).
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koord, de rechtbank, indien zij tot de overtuiging komt dat de schuldenaar niet
ongelukkig en te goeder trouw is, hem te
allen tijde in staat van faillissement kan
verklaren, wat uiteraard impliceert dat de
voorwaarden voor de faillietverklaring
reeds vervuld zijn; dat de schuldenaar, door
een verzoek om akkoord in te dienen, aangifte doet van het feit dat hij verkeert in de
voprwaarden om faillietverklaard te worden, dus niet alleen dat hij opgehouden
heeft te betalen, maar bovendien dat zijn
krediet aan het wankelen is gebracht; (. .. )
dat de oorspronkelijke verzetdoende partijen de procedure van de ambtshalve faillietverklaring, bedoeld in artikel 442 van
het Wetboek van Koophandel, verwarren
met de procedure van artikel 24 van de
wetten op het gerechtelijk akkoord; dat
laatstgenoemde procedure kan worden gelijkgesteld met een faillietverklaring op
aangifte; dat het recht van de rechtbank om
de eiser die een verzoek om gerechtelijk akkoord heeft ingediend failliet te verklaren ingaat vanafhet verslag van de rechtercommissaris over de ontvankelijkheid van
het verzoek (artikel 7 van de gecoiirdineerde wetten) en blijft bestaan tot het
ogenblik waarop zij over de homologatie
uitspraak doet; (. .. ) dat de omstandigheid
dat de koopman geen partij is bij het vonnis waarbij hij faillietverklaard wordt op
grond van artikel 24 van de gecoiirdineerde
wetten op het gerechtelijk akkoord niet impliceert dat de rechter ertoe verplicht is de
schuldenaar wiens verzoek om akkoord is
verworpen opnieuw op te roepen en te horen over de voorwaarden voor de faillietverklaring; dat immers de schuldenaar, die
krachtens artikel 442 van de
Faillissementswet op aangifte faillietverklaard wordt, nu hij al evenmin partij
is in de procedure tot faillietverklaring,
aangezien hij zijn eigen faillietverklaring
niet 'vraagt', maar enkel een toestand aan
het licht brengt die de wet hem verplicht
aan te geven, niet kan aanvoeren dat zijn
recht van verdediging is miskend, als de
rechtbank, na te hebben nagegaan of de
aangifte strookt met de werkelijkheid, het
faillissement uitspreekt, zonder hem te horen; dat de rechtbank van koophandel op
dezelfde wijze, wanneer ze uitspraak doet
op grond van artikel 24 van de wetten op
het akkoord, de koopman die een verzoek
om akkoord indient na verwerping van de
homologatie failliet kan verklaren zonder
hem opnieuw te horen over zijn staat van
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faillissement, waarvan hij aangifte gedaan heeft bij de indiening van zijn verzoek; dat de voortzetting van de procedure tot verkrijging van het akkoord
impliceert dat de aangifte blijft bestaan als
voorwaarde voor de faillietverklaring; dat
het vonnis waartegen verzet de faillietverklaring 'ambtshalve' heeft uitgesproken in
bewoordingen die niet juist lijken te zijn,
aangezien de rechtbank niet ambtshalve
van de toestand kennis genomen had, maar
van de mogelijke staat van faillissement
van Difabrel kennis genomen had ingevolge de door haar gedane aangifte dat ze
opgehouden had te betalen en dat haar krediet aan het wankelen gebracht was, welke
aangifte haar gelding behield tot de sluiting van de debatten over de voor het akkoord gestelde vereisten van ongeluk en
goede trouw van de schuldenares; dat de
rechtbank voor de faillietverklaring genoegen kan nemen met de aangifte van de
staat van faillissement, die besloten ligt in
het verzoek alsook in de voortzetting van de
procedure van het gerechtelijk akkoord, althans wanneer hij bij een en hetzelfde vonnis het akkoord verwerpt en het faillissement uitspreekt; dat de rechter, door
verweerder op te roepen om het verslag van
de rechter-commissaris te horen, voldoet
aan het wettelijk vereiste dat de 'schuldenaar is gehoord of behoorlijk is opgeroepen'",

terwijl, eerste onderdeel, artikel 24 van de
gecoordineerde wetten op het gerechtelijk akkoord bepaalt dat "(de rechtbank), indien zij tot de overtuiging komt dat de
schuldenaar niet ongelukkig en te goeder
trouw is, hem te allen tijde in staat van
faillissement kan verklaren, na zijn ophelderingen te hebben gehoord of hem behoorlijk te hebben opgeroepen bij aangetekende
brief'; de rechter, om aan die verplichting te voldoen, zoals het arrest stelt, niet
aileen de schuldenaar in zijn uitlegging
moet horen tijdens de debatten over zijn
verzoek om akkoord, maar hem bovendien, als hij de faillietverklaring wil uitspreken na verwerping van het akkoord,
opnieuw moet horen, of hem althans daartoe moet oproepen, opdat hij zijn opmerkingen over de voorwaarden voor de faillietverklaring naar voor zou kunnen
brengen; zelfs in de veronderstelling dat het
verzoek om akkoord zou neerkomen op de
aangifte dat hij opgehouden heeft te betalen, hij dan nog, door een verzoek om akkoord in te dienen, de toestemming vraagt
om met zijn schuldeisers een overeenkomst
te sluiten, maar geen verweer in rechte
voert tegen zijn faillietverklaring; de fail-
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lietverklaring van de schuldenaar bovendien in geen geval noodzakelijkerwijs hoeft
te leiden tot de verwerping van het verzoek om akkoord, aangezien artikel 24 enkel bepaalt dat de rechtbank, als ze de homologatie van het akkoord weigert, de
schuldenaar in staat van faillissement kan
verklaren; het geding dat aanvangt met de
indiening van het verzoek om akkoord en
eindigt met de verwerping ervan, in werkelijkheid los staat van het geding over de
faillietverklaring; de rechtspleging die uitloopt op de verwerping van het akkoord
geen geheel vormt met de daaropvolgende
faillietverklaring; de rechtbank, alvorens
het faillissement uit te spreken, moet nagaan of de wettelijke vereisten van artikel437 van het Wetboek van Koophandel
verenigd zijn ten tijde van haar uitspraak,
terwijl de verwerping van het gerechtelijk akkoord zodanig onderzoek niet vereist; de rechter dus naar het vereiste van
bovenvermeld artikel 24 de schuldenaar
moet horen of hem op zijn minst moet oproepen alvorens hem failliet te verklaren,
wanneer hij het verzoek om akkoord verwerpt; het arrest bijgevolg, door in tegengestelde zin te beslissen, een schending inhoudt van voornoemd artikel 24 en daarbij
aansluitend van de artikelen 437 en 442
van het Wetboek van Koophandel die impliciet de faillietverklaring onderwerpen
aan het vereiste van een tegensprekelijk
onderzoek van de voorwaarden voor de faillietverklaring;
tweede onderdeel, zelfs als artikel 24 niet
zou vereisen dat de schuldenaar, na de verwerping van zijn verzoek om akkoord, opnieuw zou worden opgeroepen en/of gehoord, vooraleer de rechtbank hem failliet
kan verklaren- quod non -, de verplichting om de schuldenaar in zijn middelen te
horen voor de faillietverklaring dan nog een
vereiste blijft op grond van het beginsel van
het recht van verdediging en van het recht
van een ieder op een eerlijk proces; de
rechtbank bijgevolg, nu ze beslist dat de
rechtbank, alvorens de faillietverklaring
van de vennootschap Difrabel uit te spreken op grond van artikel 24 van de gecotirdineerde wetten op het akkoord, niet ertoe gehouden was de schuldenares opnieuw
te horen over de voorwaarden voor de faillietverklaring, het algemeen beginsel van
het recht van verdediging en het recht van
een ieder op een eerlijk proces miskent
(schending van het in de aanhef van het
middel aangehaalde artikel 6.1 van het
Verdrag betreffende de rechten van de
mens):
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Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 24, eerste lid, van de bij Regentsbesluit van
25 september 1946 gecoordineerde
wetten op het gerechtelijk akkoord bepaalt dat de rechtbank, vanafhet uitbrengen van het eerste verslag door de
rechter-commissaris overeenkomstig
artikel 7 en tot de homologatie van het
akkoord, indien zij tot de overtuiging
komt dat de schuldenaar niet ongelukkig en te goeder trouw is, hem te
allen tijde in staat van faillissement
kan verklaren, na zijn ophelderingen te hebben gehoord of hem behoorlijk te hebben opgeroepen bij aangetekende brief;
Dat uit die bepaling volgt dat de
rechter, die de faillietverklaring wil
uitspreken na de verwerping van het
akkoord, ertoe verplicht is de schuldenaar opnieuw te horen of op zijn
minst hem daartoe op te roepen, opdat hij zijn opmerkingen over de voorwaarden voor de faillietverklaring
naar voor zou kunnen brengen;
Dat het arrest, nu het anders beslist, het vorenaangehaalde artikel 24
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van het
eerste middel en het tweede onderdee! van het tweede middel die niet tot
ruimere cassatie kunnen leiden, vernietigt het bestreden arrest, in de
mate het beslist dat de in het bestreden vonnis gedane vaststelling dat het
vonnis van 23 april 1990 wegens
schending van het recht van
verweerster nietig is, in zoverre het de
in vereffening verkerende naamloze
vennootschap Difrabel ambtshalve failliet verklaart, niet gegrond is; verklaart het arrest bindend voor de tot
bindendverklaring van het arrest opgeroepen partijen; beveelt dat van het
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
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beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Luik.
26 januari 1995 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Rappe- Gelijkluidende
conclusie van de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal-Advocaten: mrs.
De Bruyn en Simont.
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KAMER-

26 januari 1996

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE - AANSLAGTERMIJNEN - BIJZONDERE TERMIJN- NIET' AANGEGEVEN INKOMSTEN - RECHTSVORDERING - VOOR·
WAARDEN.

De inkomsten die na het verstrijken van de
in art. 259 WIB (1964) bepaalde termijn
kunnen worden belast ingeval een rechtsvordering uitwijst dat er inkomsten niet
werden aangegeven, zijn die welke niet
zijn aangegeven in een der vijfjaren v66r
het jaar waarin de vordering is ingesteld. (Art. 263, § 1, 3°, W.I.B. 1964.)
(BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN
T. FAUVEAUX, MODAVE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. F.95.0026.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 11 januari 1995 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het als volgt gestelde middel : schendingvan artikel263, § 1, 3", en§ 2, 3", van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, zoals het van toepassing was voor het
aanslagjaar 1982,
doordat het betwiste arrest zegt dat ''het
hof, nu het een probleem van verval betreft, ambtshalve dient vast te stellen dat
de rechtsvordering in 1987 is ingesteld en
dat de vijf jaren bedoeld in artikel 263, (§
1) 3", van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen dus het aanslagjaar 1982 niet
omvatten", dat bijgevolg de aanslagen (in
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de personenbelasting en in de aanvullende
gemeentebelasting) voor dat aanslagjaar
onwettig zijn en "voor recht zegt dater voor
dat aanslagjaar sprake is van verval (... )",

terwijl artikel 263, § 1, 3", van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen duidelijk bepaalt dat, binnen !fe in artikel 263,
§ 2, 3", aangewezen termijn, de uit een
rechtsvordering blijkende inkomsten kunnen worden belast die niet werden aangegeven in een der vijf jaren v66r het jaar
waarin de vordering is ingesteld; uit de artikelen 212, 215 en 216 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen en uit de artikelen 164 en 167 van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, volgt dat, inzake personenbelasting, de
belastbare inkomsten pas moeten worden aangegeven in het jaar dat volgt op het
jaar van het belastbaar tijdperk zoals dat
in die bepalingen is omschreven; bijgevolg, krachtens artikel263, § 1, 3", van het
Wetboek van de lnkomstenbelastingen, nu
de rechtsvordering, zoals het arrest vaststelt, in 1987 is ingesteld, de vijfjaren v66r
het jaar waarin de vordering is ingesteld en
tijdens welke die inkomsten hadden moeten worden aangeg.even, de jaren 1986,
1985, 1984, 1983 en 1982 zijn, die samenvallen met de aanslagjaren 1986 tot 1982;
het betwiste arrest bijgevolg, door te beslissen dat de vijfin artikel263, § 1, 3", van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bedoelde jaren het aanslagjaar 1982
niet omvatten, artikel263, § 1, 3", van het
Wetboek van de lnkomstenbelastingen uitlegt op een wijze die met de bewoordingen ervan onverenigbaar is, het bestuur ten
onrechte het recht heeft ontnomen om de
belasting ten kohiere te brengen binnen de
in artikel263, § 2, 3", van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen aangewezen termijn, en bijgevolg beide in het middel aangevoerde paragrafen van die wetsbepaling schendt :

Overwegende dat artikel263, § 1, 3",
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) bepaalt dat de belasting of de aanvullende belasting
mag worden vastgesteld, zelfs nadat
de in artikel 259 bepaalde termijn is
verstreken, ingeval een rechtsvordering uitwijst dat belastbare inkomsten niet werden aangegeven in een
der vijfjaren v66r hetjaar waarin de
vordering is ingesteld;
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Overwegende dat het arrest vaststelt dat de rechtsvordering in 1987 is
ingesteld;
Dat het arrest, door te beslissen dat
"de vijfjaren bedoeld in artikel263, §
1, 3", dus het aanslagjaar 1982
niet omvatten, en dat bijgevolg de aanslagen voor dat jaar onwettig zijn", de
voornoemde wetsbepaling schendt;
Dat het middel in zoverre gegrond
is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het "voor
recht zegt dat de aanslagen voor het
aanslagjaar 1982 vervallen zijn, de
overeenstemmende belastingsverlagingen beveelt, de Belgische
Staat, minister van Financien, veroordeelt tot terugbetaling (aan de verweerders) van alle bedragen die deswege ten onrechte zouden zijn
ontvangen met de moratoire interest
daarop" en hem in de kosten veroordeelt; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hofvan Beroep
te Bergen.
26 januari 1996 - 1e kamer- Voorzitter: de h. Sace, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal.
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29 januari 1996

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST
SCHADE
BEOORDELINGSBEVOEGDHEID, NAMING, PEILDATUM- UITBETAALDE PROVISIES -AARDGEVOLG.
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2° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE- MATERIELE SCHADE, ELEMENTEN EN GROOTTE LOONVERLIES - BEREKENINGSWIJZE - GEACTUALISEERD SCHADEBEDRAG- ZIEKENFONDS- TEGEMOETKOMING- TIJDSTIPNIET-GEACTUALISEERDE UITKERINGEN VAN
VERZEKERINGSINSTELLING- VERREKENING
-GEVOLG.

1 o De rechter beoordeelt in feite en bin-

nen de perken van de conclusies van partijen de omvang van de door de onrechtmatige daad veroorzaakte schade alsmede
het bedrag van desbetreffende vergoeding (1); op grand van die bevoegdheid
kan hij rekening houden met de nominale waarde van de uitbetaalde provisies als hij van oordeel is dat die provisies slechts voorschotten zijn op de
definitieve vergoeding. (Artt. 1382 en
1383 B.W.)

2° Het beginsel van de integrale schadevergoeding wordt miskend door het arrest dat van een geactualiseerd schadebedrag de tegemoetkomingen van het
ziekenfonds in mindering brengt, waarvan het vaststelt dat zij niet geactualiseerd dienden te worden om reden dat ze
periodiek werden uitbetaald en overeenstemmen met het gederfde inkomstenverlies op de tijdstippen dat dit verlies
werd geleden (2). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
(GROEP JOSI N.V. T. JANSSENS)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0206.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 november 1993 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 2 oktober 1995
(1) Cass., 20 feb. 1980 (A. C., 1979-80, nr. 385);
Cass., 27 sept. 1989, J.T, 1990, 102; Cass., 6 nov.
1991, A.R. nr. 8939 (AC., 1991-92, nr. 131).
(2) Y. JEANMART, Questions speciales relatives

a l'evaluation des dommages, blz. 135 e.v., Rap-

port de la Journee d'etude "Roulage responsabilite-assurance" van 26 nov. 1985, uitg. Jeune
Baneau Liege, 1985.
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waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
"schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek, en voor zoveel als nodig 149 van de op 17 februari
1994 gecoordineerde Grondwet (voorheen
artikel 97 der Grondwet),
doordat het hof van beroep in het bestreden arrest de door verweerder gevorderde bedragen voor materiele sclw.de wegens blijvende arbeidsongeschiktheid voor
de periode tussen de consolidatie en de uitspraak, aanpast met 'een bedrag van 10%
wegens munterosie, omdat dit een daadwerkelijk verlies uitmaakt voor het slachtoffer waarmee het hof dient rekening te
houden op de datum van de uitspraak (arrest, p. 9, derde alinea) en bij de eindafrekening de door eiseres reeds betaalde
provisies in nominale waarde, vermeerderd met de credietinteresten, aftrekt van
het totale schadebedrag,
terwijl de appelrechter, indien hij toestaat dat een schadevergoeding, strekkende tot vergoeding van een inkomstenverlies in hoofde van het slachto:ffer,
geactualiseerd wordt wegens munterosie,
hij niet kan weigeren eveneens de door de
aansprakelijke in verband met voormelde
schade reeds betaalde provisies te actualiseren op stra:ffe van het toekennen aan
het slachto:ffer van een hogere vergoeding
dan deze waarop hij recht heeft; eiseres in
dat verband aanvoerde dat 'er geen sprake
(kan) zijn van enige aktualisatie van de
vergoedingen (. .. )' eraan toevoegend dat 'zo
de stelling van de tegenpartij wordt aangenomen het Hof eveneens verplicht is de
ziekenkasuitkeringen (. .. ) alsmede de betaalde provisies eveneens te aktualiseren
wegens 'munterosie" (appelconclusie p. 4,
negende en tiende alinea); het hof van beroep weliswaar overweegt dat de door de
mutualiteit uitgekeerde bedragen niet dienden te worden geactualiseerd, en daartoe
zijn redenen opgeeft (arrest p. 10, bovenaan), doch nalaat te antwoorden op de aanvoeringen inzake de actualisering van de
betaalde provisies, zodat het arrest door het
niet actualiseren van de door eiseres betaalde provisies met betrekking tot de materiele schade wegens blijvende arbeidsongeschiktheid voor de periode tussen de
consolidatie en de uitspraak, het beginsel
van de integrale vergoeding, zoals vastgelegd in artikel 1382 van het Burgerlijk Wethoek, miskende (schending van artikelen
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1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek),
rninstens zijn beslissing dienaangaande niet
regelmatig met redenen omkleedde (scherrding van artikel149 van de op 17 februari
1994 gecotirdineerde Grondwet, voorheen
artikel 97 der Grondwet)" :

Over het derde middel :
Overwegende dat eiseres bij conclusie aanvoerde dat actualisering van de
vergoedingen de actualisering van de
door haar uitbetaalde provisies moest
meebrengen;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de partijen door het hofvan
beroep ertoe werden verzocht de gevorderde bedragen te actualiseren en
dat eiseres "de door haar weerhouden cijfers niet aanpaste en evenmin
actualiseerde", hoewel zij daartoe de
gelegenheid kreeg;
Dat het arrest aldus de conclusie
van eiseres beantwoordt;
Overwegende, voor het overige, dat
uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, niet blijkt dat eiseres voor het hof van beroep he eft
aangevoerd dat de door haar uitbetaalde provisies strekten tot gedeeltelijke vergoeding van de schade;
Overwegende dat de rechter de omvang van de door een onrechtmatige
daad veroorzaakte en de vergoeding
ervan beoordeelt in feite en binnen de
perken van de conclusies van de partijen; dat hij op grond van die bevoegdheid rekening kan houden met de nominale waarde van de uitbetaalde
provisies, als hij van oordeel is dat die
provisies slechts voorschotten zijn op
de definitieve vergoeding;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het vierde middel, gesteld als volgt :
"schending van artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat de appelrechter de door de mutualiteit aan de verweerder uitbetaalde niet
geactualiseerde sommen, met betrekking
tot de materiele schadevergoeding wegens blijvende arbeidsongeschiktheid voor
de periode tussen de consolidatiedatum en
de datum van uitspraak, in mindering
brengt van de geactualiseerde vergoeding
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van deze schadepost (4.555.900- 2.965.558
=1.590.342 frank (arrest p. 9, tweede helft),
terwijl de benadeelde van een onrechtmatige daad overeenkomstig artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek recht
heeft op vergoeding, met name volledige
vergoeding, van zijn schade lasten de aansprakelijke, doch niet gerechtigd is op meer
dan de vergoeding van zijn schade; het hof
van beroep te dezen van een geactualiseerd schadebedrag (4.555.900,- frank) de
mutualiteitstussenkomsten (2.956.558,frank) in mindering brengt, waarvan het
vaststelt dat zij niet geactualiseerd dienden te worden 'omdat zij periodisch werden uitbetaald en overeenstemmen met het
gederfde inkomstenverlies op de tijdstippen waarop dit verlies werd geleden' (arrest p. 10, bovenaan eiseres onderlijnt); de
appelrechter aldus, gelet op laatstgenoemde
vaststelling, eerst het niet aangepaste totaalbedrag had dienen te berekenen
(4.141.723 frank) om van dit bedrag de
mutualiteitsuitkeringen in mindering te
brengen (4.141.723- 2.965.558 = 1.176.165
frank); het aldus bekomen resterende bedrag dan aangepast kon worden aan de
munterosie (1.176.165 + 10% = 1.293.781,frank), zodat het arrest de materiele schadevergoeding wegens blijvende arbeidsongeschiktheid voor de periode tussen de
consolidatiedatum en de datum van uitspraak (1.590.342 - 1.293. 781 =) 296.561
frank te hoog begrootte en door alzo een
niet geleden schade te vergoeden het beginsel van de integrale schadevergoeding
miskende (schending van artikelen 1382 en
1383 van het Burgerlijk Wetboek)" :

Overwegende dat het arrest de periodiek uitbetaalde uitkeringen van de
mutualiteit, die niet geactualiseerd
worden nu zij, volgens het arrest, overeenstemmen met het geleden
inkomstenverlies, aanrekent op het geactualiseerd bedrag van de materiele
schade voor de blijvende arbeidsongeschiktheid voor de periode tussen de
datum van de consolidatie en deze van
de uitspraak;
Dat het arrest, door aldus te verrekenen, aan verweerder meer toekent
dan het bedrag van zijn werkelijk gel eden schade, en aldus de a:rtikelen
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek schendt;
Dat het middel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het : 1. een
de:finitieve vergoeding toekent voor es. thetische schade; 2. uitspraak doet
over de materiele schade over de periode van 9 februari 1985 tot 29 november 1993; 3. eiseres veroordeelt tot
betaling van vergoedende interesten
vanaf de datum van het ongeval op
vergoedingen wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid en vanaf de
consolidatiedatum op de vergoeding
voor materiele schade wegens blijvende arbeidsongeschiktheid; 4. uitspraak doet over de kosten; verwerpt
de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiseres in de helft van de kosten; houdt de overige kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
29 januari 1996 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Aduocaat : mr.
Butzler.
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BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN - BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID- VERMOEDENS- ZAKEN VAN KOOPHANDEL- BESTAAN
VAN ANDERE HANDELSVERBINTENISSEN DAN
KOPEN EN VERKOPEN AANNEMINGSOVEREENKOMST- FACTUUR-AANNEMINGFEITELIJK VERMOEDEN- GEVOLG.

De rechter kan inzake handelsuerrichtingen,
zoals aannemingswerken, waaruoor het
gebruikelijk is facturen op te maken, uit
de aanneming van de factuur een feitelijk uermoeden putten en er het bewijs in
uinden dat de schuldenaar zijn akkoord
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heeft gegeuen met het in de factuur vermelde bedrag (1). (Art. 25 W.Kh.)
(KEMPISCHE DAKWERKEN N.V.
T. VAN POPPEL N.V.)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0271.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 25 mei 1982 en op 15
juni 1993 door het Hof van Beroep te
Antwerpen gewezen;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van 9 november 1995
waarbij de zaak naar de derde kamer wordt verwezen;
Over het middel, gesteld als volgt: schending van artikelen 1108, 1109, 1134, 1135,
1138, 1160, 1235, 1376 en 1377 van het
Burgerlijk Wetboek, 25, tweede lid, van het
Wetboek van Koophandel, en 149 van de
gecoordineerde Grondwet van 17 februari
1994, voor zoveel als nodig 97 der Grandwet voor deze coordinatie,
doordat het bestreden tussenarrest van
25 mei 1982, wat betreft de hoofdvordering
van eiseres vaststelt "dat (. .. )de betaling
wordt gevorderd van een reeks facturen, die
wat betreft de dakwerken aan de Begijnhofkerk te Mechelen gesteund zijn op een
aannemingsovereenkomst van de partijen,
en een verrekening van de meerwerken de
dato 2 (lees 20) oktober 1980, die voldoende
gedetailleerd is, zowel wat betreft de uitgevoerde hoeveelheid als de eenheidsprijzen; dat deze facturen werden aanvaard en geen bewijs van protest werd
geleverd" (arrest p. 2, tweede en derde alineal, en beslist "dat de hoofdeis hie et nunc
als voldoende gegrond voorkomt wat betreft het gevorderde hoofdbedrag vermits de
aanvaarde facturen niet door concrete gegevens worden weerlegd; dat de hoofdeis
dan ook provisioneel kan worden toegekend; dat de geaccepteerde facturen een
moratoire intrest voorzien van 15 % te verrekenen vanaf de factuurdatum tot aan de
betaling; dat een moratoire intrest van
15 % per jaar kan worden toegestaan als
redelijke verwijlintrest" (arrest p. 3, eerste alinea), en wat betreft de tegenvordering van verweerster beslist "dat de eerste rechter (de tegenvordering van
(1) Cass., 1 dec. 1967, A. C., 1968, 471.
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verweerster) terecht ontvankelijk heeft verklaard; dat deze echter hie et nunc volstrekt onbewezen is; dat (verweerster)
vraagt met een deskundigenonderzoek de
gegrondheid van (haar) tegenvordering wegens onverschuldigde betaling te mogen bewijzen, dat op dit verzoek kan worden ingegaan" (arrest p. 3, vijfde tot negende
alinea), en vervolgens de heer BELPAIRE,
architect, als deskundige aanstelt met als
opdracht "de werken van (eiseres) in
onderaanneming voor (verweerster) verricht aan de Begijnhofkerk te onderzoeken, meer bepaald de afrekening op te stellen aan de hand van de uitgevoerde
hoeveelheden en de overeengekomen prijzen en op alle nuttige vragen van de partijen te antwoorden, ... " (arrest p. 4, zesde
alinea),

en doordat het bestreden eindarrest van
15 juni 1993 wat betreft de door eiseres op
o.a. op 20 oktober 1980 gefactureerde meerwerken vaststelt "dat volgens de bepalingen van de overeenkomst (eiseres) het bewijs dient te leveren van de schriftelijke
bestelling van bijwerk op grond waarvan
dit meerwerk kan worden gefactureerd;
(dat) (eiseres) beweert dat moet worden rekening gehouden met bijkomende werken zoals voorzien in haar stuk 2, die achteraf verrekend werden in bijkomende
facturen met overzichtelijke en duidelijk
meetstaat, waarover geen betwisting zou
bestaan tussen partijen; dat zij bovendien beweert dat er over deze meerwerken
nooit enige opmerking is geformuleerd geworden; dat (verweerster) zulks terecht.
aanvecht daar blijkens de stukken 1a en 1b
van (eiseres) er in tempore non suspecto
wel degelijk betwisting bestond met betrekking tot de door (eiseres) beweerde
meerwerken" (arrest p. 6, vijfde tot zevende alinea), wat betreft de gefactureerde
posten schilderen van ijzeren en houten ramen en deuren beslist "dat (verweerster)
eveneens terecht (deze) berekening van de
uitgevoerde meerwerken (... ) betwist; dat
deze werken immers ten onrechte als meerwerk ten bedrage van 15.000,- fr. werden
aangerekend, daar deze wer ken niet alleen voorzien zijn in de algemene aanneming en duidelijk beschreven zijn in punt
3.5 van het lastenboek, doch bovendien
evenmin enige bestelling van bijwerk desbetreffende door (eiseres) wordt aangetoond" (arrest p. 8, tweede alinea), wat betreft de bijkomende factuur van 21 april
1981 ten bedrage van 175.000,- frank wegens het leveren en plaatsen van bijkomende regenlopen beslist "dat (verweerster)
eveneens terecht (deze bijkomende fac-
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tuur) aanvecht als niet verschuldigd; dat
(eiseres) niet alleen geen schriftelijke bestelling van bijkomende regenlopen bijbrengt zoals vereist door artikel 9 van de
aannemingsovereenkomst, doch bovendien uit de eigen brief van (eiseres) van 9
november 1982 blijkt dat zij slechts 241lopende meter afvoerbuizen zou geplaatst
hebben, terwijl artikel 8.2 van het lastenboek een totaliteit van 275 lopende meter
was voorzien (... ); dat uit dit laatste stuk
bijgevolg alleszins blijkt dat (eiseres) desbetreffende geen meerwerken heeft uitgevoerd, zodat voormelde factuur dubbel gebruik uitmaakt en niet verschuldigd is door
(verweerster)" (arrest p. 8, derde en vierde
alinea), en eiseres uitdrukkelijk veroordeelt, na compensatie, tot betaling van
1.379.960,- frank, te vermeerderen met de
gerechtelijke intresten vanaf 18 november 1981,

terwijl, eerste onderdeel, eiseres de betaling vorderde van een reeks facturen
m.b.t. dakherstellingswerkzaamheden, in
opdracht van verweerster uitgevoerd; zij,
wat betreft de vernieuwing van de dakbedekking van de Begijnhofkerk te Mechelen, zich beriep op de facturen opgesomd in
haar aanmaning van 26 februari 1981, en
een factuur van 21 april1981 voor afvoerbuizen, die door verweerster zouden aanvaard geweest zijn; verweerster voor de
feitenrechter betwistte de facturen m.b.t.
deze werken te Mechelen te hebben aanvaard o.a. op grond van de vaststelling dat
er mondelinge protesten zijn geweest, dat
zij bij ontvangst der facturen hierop vele
nota's heeft aangebracht (eerste conclusie eerste aanleg, hernomen in hoger beroep, p. 2, zesde en zevende alinea), dat het
bewijs d.m.v. factuur beperkt is tot verkoopovereenkomsten, dat haar stilzwijgen niet
omstandig was, en dat zij de eerste schriftelijke aanmaning protesteerde (Ibid., p. 3;
in dezelfde zin: Grievenschrift pp. 7-8); verweerster vervolgens aanvoerde dat de facturen onjuist waren, inzonderheid dat eiseres in haar facturatie ten onrechte was
uitgegaan van een hoofdbedrag van
6.237.990,- frank omdat de overeenkomst
van 26 oktober 1979 een bedrag voorziet
van 6.225.500,- frank (Ibid., p. 4, vijfde alinea), en wat betreft de factuur van 20 oktober 1980 voor uitgevoerde meerwerken,
de posten "schilderen van ijzeren en houten ramen en deuren", "schalieberd",
"nieuwe eik" en "herstelling Tradehydro"
betwiste (Ibid., p. 5; in dezelfde zin :
Grievenschrift p. 6, tweede alinea, en arrest p. 2, zevende alinea e.v.); zij vroeg de
hoofdvordering van eiseres ongegrond te
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verklaren, en een tegenvordering instelde
om het door haar reeds teveel betaalde,
waaronder de beweerde verkeerde facturatie van 20 oktober 1980, terug te bekomen (Ibid., p. 6, in dezelfde zin: Grievenschrift p. 6, tweede alinea); zij de
appelrechters ook vroeg een deskundige
aan te stellen om de werken te onderzoeken alvorens uitspraak te doen over haar
tegenvordering (Grievenschrift p. 9); de
appelrechters in hun tussenarrest beslissen dat verweerster de facturen waarvan
eiseres de betaling vorderde heeft aanvaard, doch verweerster slechts provisioneel veroordelen, m.n. zolang zij de aanvaarde facturen niet door concrete gegevens
weerlegt; voor zover de facturen m.b.t. de
werken aan de Begijnhofkerk te Mechelen door verweerster werden aanvaard, zij
evenwel enkel provisioneel kon worden veroordeeld voor zover de appelrechters van
oordeel zouden zijn dat verweerster door
het deskundigenonderzoek of anderszins
nog zou kunnen bewijzen dat zij de facturen niet had aanvaard, of dat de aanvaarding was aangetast door dwaling, geweld of
bedrog; het door de appelrechters geformuleerde voorbehoud op grand waarvan zij
hun beslissing provisioneel maken geen betrekking heeft op het principe van de aanvaarding; de vaststelling dat verweerster
instemde met de facturen - waarvan de
appelrechters bovendien wat betreft de factuur van 20 oktober 1980 m.b.t. de meerwerken benadrukt dat deze voldoende gedetailleerd is, zowel wat betreft de
uitgevoerde hoeveelheid als de eenheidsprijs - belet dat verweerster de gefactureerde posten nog kan betwisten "door
concrete gegevens" aan te voeren;

zodat het tussenarrest van 25 mei 1982,
door enerzijds vast te stellen dat verweerster de facturen heeft aanvaard, en
haar anderzijds toe te staan diezelfde facturen nog te betwisten door ze door "concrete gegevens" te weerleggen in inzonderheid door via een deskundigenonderzoek
o.a. aan te tonen dat bepaalde gefactureerde sommen niet verschuldigd zijn, zonder onderscheid te maken tussen de pasten die het voorwerp uitmaken van de
aanvaarde facturen en deze die niet op de
facturen voorkomen, en het eindarrest van
15 juni 1993 door vervolgens aan de hand
van de beweerde concrete gegevens eiseres te veroordelen tot terugbetaling van de
in de aanvaarde facturen opgenomen bedragen, de artikelen 1108, 1109, 1135, 1138
en 1160 van het Burgerlijk Wetboek en voor
zoveel als nodig 25, tweede lid, van het
Wetboek van Koophandel, schendt, min-
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stens berust op tegenstrijdige redenen
(schending van art. 149 van de gecotirdineerde Grondwet van 17 februari 1994,
voor zoveel als nodig 97 der Grondwet voor
deze cotirdinatie),

Wat het eerste onderdeel betreft :
-Overwegende dat het arrest van 25
mei 1982 vaststelt dat de facturen
waarvan eiseres betaling vordert, steunen op een aannemingsovereenkomst
en op een verrekening van bijwerken
van 20 oktober 1980, die voldoende gedetailleerd is, zowel wat betreft de uitgevoerde hoeveelheid als de eenheidsprijzen; dat het arrest oordeelt dat
deze facturen aanvaard werden en dat
geen bewijs van protest werd geleverd;
Overwegende dat het arrest van 15
juni 1993 oordeelt dat : 1. de bijwerken met betrekking tot "het schilderen van de ijzeren en houten ramen en
deuren", voorwerp van de factuur van
20 oktober 1980, ten onrechte als bijwerk werden aangerekend daar deze
werken bepaald zijn in de algemene
aanneming en geen bestelling van bijwerk wordt aangetoond; 2. de bijkomende factuur van 21 april1981 voor
"het leveren en plaatsen van bijkomende regenlopen" niet is verschuldigd daar eiseres niet alleen geen
schriftelijke bestelling hiervan levert maar minder meter afVoerbuizen
zou geplaatst hebben dan in het bestek was bepaald;
Overwegende dat de rechter inzake
handelsverrichtingen, zoals aannemingswerken, waarvoor het gebruikelijk is facturen op te maken, uit de
aanneming van de factuur een feitelijk vermoeden kan putten en er het
bewijs kan in vinden dat de schuldenaar zijn akkoord heeft gegeven met
het in de factuur vermelde bedrag;
Overwegende dat het arrest van 25
mei 1982, door verweerster provisioneel te veroordelen tot het betalen van
het bedrag van de aanvaarde facturen en door op haar tegenvordering
wegens onverschuldigde betaling een
deskundige aan te stellen, te kennen
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geeft dat, naar het oordeel van het hof
van beroep, het aanvaarden van de
facturen vooralsnog niet het bewijs oplevert dat verweerster het eens was
met de in die facturen vermelde bedragen;
Dat het arrest van 15 juni 1993 derhalve de aangewezen bepalingen niet
schendt door eiseres te veroordelen tot
terugbetaling van de in die facturen
vermelde bedragen;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
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29 januari 1996 - 1• kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse en
Houtekier.
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1o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
29 januari 1996 - 3• kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Butzler en Verbist.

- OPZEGGINGSVERGOEDING- BEREKENING
- VOORDELEN IN NATURA- CONVENTIONEEL
VASTGESTELD- WERKELIJKE WAARDE- GEVOLG.

2° LOON- RECHT OP LOON- VOORDEEL IN
NATURA- WAARDERAMING - CONVENTIONEEL VASTGESTELD - EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - OPZEGGINGSVERGOEDING WERKELIJKE WAARDE- GEVOLG.

3o JAARLIJKSE VAKANTIE- AARD VAN
DE WET- VAKANTIEGELD - BEREKENING.

4 ° JAARLIJKSE VAKANTIE Nr. 60

38
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CASSATIE -

VERNIETIGING, OMVANG- BURGERLIJKE ZAKEN- BESLISSINGEN DIE ONDERLING NOODZAKELIJK ZIJN VERBONDEN.

De vernietiging van een beslissing leidt tot
vernietiging van een andere beslissing van
hetzelfde arrest die noodzakelijk met de
eerste is verbonden (1).
(KESTELEYN E.A. T. VAN GEERTRUYDE)

(A.R. nr. C.94.0423.N)

(1) Cass., 26 mei 1994, A.R. nr. C.93.0239.F.
(A. C., 1994, nr. 265; zie Cass., 18 juni 1964 (Bull.

en Pas., 1964, I, 1121); A. MEEDS, "L'etendue de
la cassation en matiere civile", noot onder Cass.,
18 maart 1983, R.C.J.B., 1986, blz. 262 e.v.; E.
KRINGS, "De omvang van cassatie", T.PR., 1995,
blz. 885 e.v.

VAKANTIEGELD- BEDIENDEN- BEREKENING- VOORDELEN IN NATURA- CONVENTIONEEL VASTGESTELD- EINDE ARBEIDSOVEREENKOMSTWERKELIJKE WAARDE- GEVOLG.

5° CASSATIE- VERNIETIGING,

OMVANGBURGERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN BESLISSING- DICTUM- VERNIETIGING- GEVOLGDICTUM DAT ERUIT VOLGT.

1o en 2° Voor de vaststelling van de
opzeggingsvergoeding moet, wanneer de
werknemer dit vordert, met de werkelijke waarde van de voordelen in natura
rekening worden gehouden, onverminderd de toepassing van art. 6 Wet Bescherming Loon (1). (Art. 39 Arbeidsovereenkomstenwet; art. 6 Wet Bescherming Loon.)
3° Artt. 38, 39 en 46 K.B. 30 maart 1967,

die de berekening van het vakantiegeld
(1) Zie Cass., 22 nov. 1982,A.R. nr. 3565 (A.C.,
1982-83, nr. 177); Cass., 4 jan. 1993, A.R. nr. 8089
(A.C., 1992-93, nr. 1).
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van de bedienden regelen, zijn bepalingen van dwingend recht (2). (Artt. 38, 39
en 46 K.B. 30 maart 1967.)
4 o Voor de berekening van het vakantie-

geld voor bedienden moet worden rekening gehouden met de werkelijke waarde
van de voordelen in natura en niet met
hun conventioneel vastgestelde waarde
(3). (Artt. 38, 39 en 46 K.B. 30 maart
1967.)
5° Cassatie van een beschikking van de be-

streden beslissing leidt tot de vernietiging van een andere beschikking die er
het gevolg van is (4).
(PETERS T. GENK-MOTOR ETN. DE SCHAETZEN)
ARREST

(A.R. nr. S.95.0072.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 december 1994 door
het Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van de artikelen 2, van de wet van 12
april1965 betreffende de bescherming van
het loon der werknemers, 6, 39, § 1, en 82,
§ 3, van de wet van 3 juli 1978 betreffende
de arbeidsovereenkomsten, gewijzigd bij het
koninklijk besluit van 14 december 1984,
38, 39 en 46, van het koninklijk besluit van
30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie der
loonarbeiders, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 2 april 1970, 20 juli
1970, 24 september 1986, 1 maart 1989 en
14 maart 1990, 9 van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 houdende de aanpassing en coordinatie van de wetsbepalingen betreffende de jaarlijkse vakantie
van de werknemers, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 1 maart 1989,
doordat het bestreden arrest van bevestiging de vordering van eiser om verweerster te veroordelen tot betaling van
(2) Zie noot 1.
(3) Zie noot 1.
(4) Cass., 26 april1993, A.R. nr. 9572 (A. C.,
1992-93, nr. 198); A MEEDS, "L'etendue de Ia cassation", 1983, R.C.J.B., 1986, biz. 262 e.v.; E.
KRINGS, "De omvang van cassatie", R.P.R., 1995,
biz. 885 e.v.
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29.333 F. achterstallig vakantiegeld en
550.858 F. aanvullende opzeggingsvergoeding ongegrond verklaart op devolgende gronden uit het vonnis van de eerste rechter die door het bestreden arrest
werden overgenomen : "eiser vordert een
raming in natura ten belope van 13.000 F.,
hij beschikte over een personenvoertuig
Ford Escort, dat nooit meer dan 6 maanden a 1 jaar oud was, dat hij ook voor privedoeleinden mocht gebruiken. Eiser stelt dat
voor het vakantiegeld betaald voor het jaar
1990 met deze vergoeding in natura geen
rekening werd gehouden, hetzij 12 x 12.000
F. x 14,8% of21.312 F.; voorhetjaar 1991
wordt een aanvullend vakantiegeld gevorderd van 4 maanden en 15 dagen of 14,8%
op 54.124 F. hetzij 8.021 F., in totaal een bedrag van 29.333 F. De Rechtbank, na beraadslaging, is van oordeel dat voor de
voordelen in natura, in casu het gebruik
van een auto, enkel het bedrag van 1.000
F. kan worden aangehouden per maand, zoals dit werd aangegeven aan de administratie van Financien. De Rechtbank is van
oordeel dat slechts dit standpunt juridisch
en maatschappelijk aanvaardbaar is ... De
Rechtbank . .. is van oordeel dat een
verbrekingsvergoeding van 24 maanden in
de gegeven omstandigheden overeenstemt
met een normale vergoeding, berekend in
hoofde van de ancienniteit en de functie
van (eiser) en op de volgende gronden uit
het bestreden arrest zelf: gelet op de gebruikelijke criteria ancienniteit, leeftijd,
functie, loon heeft (verweerster) de in acht
te nemen opzeggingstermijn terecht op 24
maanden geraamd. Eiser toont niet met relevante en bewijskrachtige gegevens aan
dat hij gerechtigd zou geweest zijn op een
langere termijn ... Bij de berekening van
het voordeel in natura, resulterend uit het
prive-gebruik van de firma-wagen, heeft de
eerste rechter zich eveneens met reden gehouden aan de waarderaming die de partijen zelfhebben vooropgesteld. (Eiser) kan
niet gewagen van een eenzijdige handeling van verweerster, gelet op de jarenlange praktijk van partijen en zijn eigen belastingaangiften. Hij kan ook het middel
van de onverbindende rechtsverzaking niet
aanwenden, mits hij als kaderlid klaarblijkelijk de elementen tegenover elkaar heeft
afgewogen en een keuze gedaan heeft. Er
is geen reden om betrokkene op zijn speculatie te laten terugkomen;

terwijl, eerste onderdeel, de normale bezoldiging en de bruto wedde die als
berekeningsbasis dienen voor het vakantiegeld, omvatten ook de voordelen in natura die de werkgever naast het loon in
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geld aan de werknemer toekent; dat de bepalingen van de artikelen 38, 39 en 46 van
het Vakantiebesluit volgens welke het vakantiegeld aan de hand van het loon wordt
vastgesteld, imperatief zijn, zodat de partijen bij overeenkomst niet kunnen bedingen een krachtens de arbeidsovereenkomst
toegekend voordeel niet of slechts gedeeltelijk als dusdanig te beschermen; dat eiser staande hield dat hij beschikte over het
prive-gebruik van een personenwagen Ford
Escort, eigendom van verweerster, nooit
ouder dan 6 maanden of 1 jaar; dat hij deze
auto niet moest kopen of financieren en er
geen verzekering, taksen, onderhoudskosten of benzine moest voor betalen en dat dit
voordeel in natura een waarde had van
12.000 F. per maand, bedrag waarop het
vakantiegeld verschuldigd was; dat de
appelrechters niet wettelijk konden beslissen dat het voor de voordelen in natura, in
casu het gebruik van een auto, enkel het
bedrag van 1.000 F. per maand kan worden aangehouden louter omdat dit bedrag
werd aangegeven aan de administratie van
Financien en omdat partijen die waardering destijds zelfhebben vooropgesteld, zonder te onderzoeken of die raming met de
volledige waarde van dit voordeel overeenstemt hetgeen uitdrukkelijk door eiser betwist werd; dat immers noch de omstandigheid dat dit voordeel in natura om
fiscale redenen op slechts 1.000 F. per
maand werd geraamd, noch de instemming van partijen om dit voordeel in natura slechts voor 1.000 F. per maand als
dusdanig te beschouwen, tot gevolg zou
kunnen hebben dat de toepassing van de
wetgeving op de jaarlijkse vakantie op de
rest van dit voordeel uitgesloten wordt
(schending van de art. 2, wet 12 april1965,
6, 39, § 1, en 82, § 3, wet 3 juli, 1978, 38,
39, en 46, K.B. 30 maart 1967, 9 K.B. 28
juni 1971),
tweede onderdeel, artikel 39, § 1, van de
Arbeidsovereenkomstenwet, luidens hetwelk de opzeggingsvergoeding niet alleen
het lopend loon, maar ook de voordelen verworven krachtens de arbeidsovereenkomst
behelst, een dwingende wetsbepaling is,
waarvan bij overeenkomst niet kan worden afgeweken in het nadeel van de werknemer; dat partijen derhalve bij overeenkomst niet kunnen bedingen een krachtens
de arbeidsovereenkomst toegekend voordeel niet of slechts gedeeltelijk in aanmerking te nemen als element ter berekening
van de opzeggingsvergoeding; dat eiser
staande hield dat hij beschikte over het
prive-gebruik van een personenwagen Ford
Escort, eigendom van verweerster, nooit
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ouder dan 6 maanden of 1 jaar; dat hij deze
auto niet moest kopen of financieren en er
geen verzekering, taksen, onderhoudskosten of benzine moest voor betalen en dat dit
voordeel in natura een waarde had van
12.000 F. per maand, bedrag dat in aanmerking diende genomen voor de berekening van de opzeggingsvergoeding; dat de
appelrechters niet wettelijk konden beslissen dat voor de voordelen in natura, in casu
het gebruik van een auto, enkel het bedrag van 1.000 F. per maand kan worden
aangehouden louter omdat dit bedrag werd
aangegeven aan de administratie van Financien en omdat partijen die waarderaming destijds zelfhebben vooropgesteld,
zonder te onderzoeken of die raming met de
volledige waarde van dit voordeel overeenstemt hetgeen uitdrukkelijk door eiser betwist werd; dat immers noch de omstandigheid dat dit voordeel in natura om
fiscale redenen op slechts 1.000 F. per
maand werd geraamd, noch de instemming van partijen om dit voordeel in natura slechts voor 1.000 f. per maand als zodanig te beschouwen, tot gevolg kunnen
hebben dat de rest van dit voordeel niet in
aanmerking dient genomen als element
ter berekening van de opzeggingsvergoeding (schending van de art. 2, wet 12
april1965, 6, 39, § 1, en 82, § 3, wet 3 juli
1978),
derde onderdeel, de opzeggingstermijn die
de werkgever in acht moest nemen wanneer hetjaarlijkse loon van de bediende het
bij art. 82, § 3, van de Arbeidsovereenkomstenwet gesteld bedrag overschrijdt,
wordt vastgesteld hetzij bij overeenkomst
gesloten ten vroegste op het ogenblik
waarop de opzegging gegeven wordt, hetzij door de rechter; dat, bij ontstentenis van
die overeenkomst, het alleen aan de rechter staat de opzeggingstermijn vast te stellen; dat de bevoegdheid van de rechter alsdan niet kan worden uitgesloten of beperkt
door een overeenkomst die de berekeningswijze van de opzeggingstermijn vaststelt;
dat eiser staande hield dat hij beschikte
over het prive-gebruik van een personenwagen Ford Escort, eigendom van verweerster, nooit ouder dan 6 maanden of 1
jaar; dat hij deze auto niet moest kopen of
financieren en er geen verzekering, taksen, onderhoudskosten of benzine moest
voor betalen en dat dit voordeel in natura
een waarde had van 12.000 F. per maand
en dat die waarde in aanmerking diende
genomen als loon voor de bepaling van de
opzeggingstermijn welke in dat geval gelijk zou zijn aan 26 maanden in plaats van
24 maanden; dat de appelrechters niet ont-
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kennen dat de beschikking over dit voertuig voor het prive-gebruik deel uitmaakt
van het loon; dat zij dan ook niet wettelijk konden beslissen dat voor dit voordeel enkel het bedrag van 1.000 F. per
maand kon worden aangehouden louter
omdat dit bedrag werd aangegeven aan de
administratie van Financien en omdat partijen die waarderaming destijds zelfhebben vooropgesteld, zonder te onderzoeken of die raming met de werkelijke
waarde van dit voordeel overeenstemt, hetgeen uitdrukkelijk door eiser betwist werd;
dat immers noch de omstandigheid dat dit
voordeel in natura om fiscale redenen op
slechts 1.000 F werd geraamd, noch de instemming van partijen om dit voordeel
slechts voor 1.000 F. per maand als dusdanig te beschouwen, tot gevolg kunnen
hebben dat de rest van dit voordeel niet in
aanmerking dient genomen als loon ter bepaling van de opzeggingsduur (schending
van art. 2, wet 12 april1965, 6, 39, § 1, en
82, § 3, wet 3 juli 1978), zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden heeft :

Overwegende dat de eerste rechter besliste dat als voordeel in natura voor het prive-gebruik van de
firmawagen "enkel het bedrag van
1.000 frank kan worden aangehouden per maand, zoals dit werd aangegeven aan de administratie van Financien"; dat de appelrechters zich
deze beslissing eigen maken en oordelen dat de eerste rechter zich aldus "met reden gehouden (heeft) aan
de waarderaming die de partijen zelf
hebben vooropgesteld. (... ) Er is geen
reden om (eiser) op zijn speculatie te
laten terugkomen";
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat uit de artikelen
38, 39 en 46 van het Vakantiebesluit
volgt dat bij de berekening van het vakantiegeld, de voordelen in natura die
de werkgever naast het loon in
geld aan de werknemer toekent, in
aanmerking dienen te worden genamen;
Dat, nu die bepalingen van dwingend recht zijn, het vakantiegeld moet
worden berekend aan de hand van de
werkelijke waarde van de voordelen in
natura;
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Overwegende dat het arrest, door de
conventioneel vastgestelde waarde van
het voordeel in natura in aanmerking
te nemen en te weigeren de werkelijke waarde van dat voordeel te onderzoeken, de voormelde bepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel39, tweede
lid, van de Arbeidsovereenkomstenwet, luidens hetwelk de opzeggingsvergoeding niet alleen het lopend loon,
maar ook de voordelen verworven
krachtens de arbeidsovereenkomst beheist, een dwingende wetsbepaling is,
waarvan, v66r de beeindiging van de
arbeidsovereenkomst, bij overeenkomst niet kan worden afgeweken in
het nadeel van de werknemer; dat, om
het loon te bepalen ter berekening van
de opzeggingsvergoeding, rekening
moet worden gehouden, wanneer de
werknemer dit vordert, met de werkelijke waarde van de voordelen in natura, onverminderd de toepassing van
artikel 6 van de Loonbeschermingswet van 12 april 1965;
Overwegende dat het arrest, door te
oordelen zoals hiervoren is weergegeven, artikel 39 van de Arbeidsovereenkomstenwet schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing omtrent de vaststelling van het loon de vernietiging meebrengt van de beslissing waarbij de
duur van de opzeggingstermijn mede
op grond van dat loon is bepaald;
Overwegende dat het derde onderdee! niet tot ruimere cassatie kan leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak doet over eisers vordering tot
het verkrijgen van bijkomend vakantiegeld en een aanvullende opzeggingsvergoeding, alsmede over de kosten;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt
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de kosten aan en laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.

2° BEWIJS -

29 januari 1996 - 3• kamer - Voorzit·
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Andersluidende
conclusie (5) van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Houtekier en
Hutzler.

3° CASSATIE- VERNIETIGING, OMVANG-

STRAFZAKEN- VERMOEDENS
- OVERTREDING VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT- NUMMERPLAAT- RECHTSPERSOON.

STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE - VERBAND TUSSEN TWEE VONNISSEN- UITBREIDING TOT
EEN TUSSENVONNIS.

1o en 2° Een wettelijk vermoeden dat de

Nr. 62
2• KAMER -

30 januari 1996

1o BEWIJS - STRAFZAKEN- BEWIJSLAST,
BEOORDELINGSVRIJHEID - OVERTREDING
VAN HET WEGVERKEERSREGLEMENT- NUMMERPLAAT - RECHTSPERSOON - VERMOEDEN.

(5) Het O.M. besloot tot verwerping van de
voorziening op grand dat uit het arrest, noch uit
het beroepen vonnis waarvan de redenen door het
arrest zijn overgenomen, blijkt dat de partijen
overeenkwamen dat een krachtens de arbeidsovereenkomst toegekend voordeel niet of slechts
gedeeltelijk in aanmerking zou worden genamen bij de berekening van het vakantiegeld en de
opzeggingsvergoeding ofbij de vaststelling van de
opzeggingstermijn. Het arrest stelt aileen vast dat
partijen de waarde van een voordeel in natura dat
deel uitmaakt van eisers loon, op een bepaald bedrag hebben geraamd. Uit art. 6, § 1, tweede lid,
Wet Bescherming Loon blijkt duidelijk dat de
waarde van het voordeel in natura bij overeenkomst wordt bepaald. De ratio legis strekt ertoe de werknemer te beschermen in die zin dat hij
in staat dient te zijn het totale bedag van hetgeen hij met zijn arbeid verdiend heeft van meet
af aan te kennen. In die zin wordt het uitermate wenselijk, zo al dan niet onontbeerlijk geacht, nader te bepalen wat de betaling in natura ter uitvoering van de overeenkost mag
vertegenwoordigen. Zo het arrest van het Hofvan
22 nov.1982,A.R. nr. 3565 (A.C., 1982-83, nr. 177)
stelt dat moet worden rekening gehouden met de
werkelijke waarde van het voordeel in natura,
deze beoordeling geldt voor de vaststelling van het
door de C.A.O. voorgeschreven minimumloon. Uit
het arrest van het Hof d.d. 4 jan. 1993 (A.R. nr.
8089,A.C., 1993, nr. 1) blijkt dat het voordeel in
natura helemaal niet in rekening werd genamen voor het bepalen van de opzegvergoeding en
het vakantiegeld. Volgens het O.M., door terzake de conventionele waarde van het voordeel in
natura in aanmerking te nemen, schenden de
appelrechters geenszins de in het middel aangewezen wettelijke bepalingen.

strafrechtelijk verantwoordelijke voor een
rechtspersoon die houder is van een nummerplaat van een voertuig de overtreder is van het wegverkeersreglement bestaat niet; de rechter die een beklaagde
veraordeelt op die grand (en op grand dat
hij geen gegevens aanbrengt die aantonen dat hij de hem telastgelegde overtreding niet heeft begaan), miskent door die
motivering de bewijslast in strafzaken (1).
3° Krachtens de artt. 408 en 413 Sv. dient
de vernietiging van een eindvonnis uitgebreid te worden tot al hetgeen aan dit
vonnis is voorafgegaan vanaf en inclusief het tussenvonnis, gelet op het verband dat de rechter legt tussen de twee
vonnissen (2).
(BRICHART)
ARREST

(A.R. nr. P.94.0650.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 april 1994 in hoger
(1) Zie Cass., 6 mei 1986, A.R. nr. 208 (A. C.,
1985-86, nr. 541). In het eerste middel voerde eiser de schending aan van het algemeen beginsel van de bewijslast in strafzaken, van het recht
van verdediging ... en van de artt. 6.2 E.V.R.M.,
154 en 189 Sv., 870 Ger.W. en 1315 B.W. Hij verweet de appelrechters nl. het vermoeden van onschuld te hebben miskend en de bewijslast in
strafzaken te hebben omgekeerd. Het O.M. was
van oordeel dat de appelrechters enkel eisers verweer als niet geloo:!Waardig afwezen m.b.t. in het
tussenvonnis vermelde en niet enkel op de
nummerplat gesteunde vermoedens, aangevuld
met gegevens uit de bijkomende informatie van
het openbaar ministerie, zoals zij het daartoe uitdrukkelijk hadden aangezocht en concludeerde tot
verwerping van de voorziening (oak wat de overige middelen betrof).
(2) Zie Cass., 18 sept. 1979,A.C., 1979-80, nr.
36.

134

HOF VAN CASSATIE

beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brugge;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de appelrechters
in hun tussenvonnis van 2 februari
1994 beslissen : "overeenkomstig (. .. )
art. 62, lid 1, KB 16.03.1968 wordt de
bewijslast dus omgekeerd en het is in
die zin dat de cassatierechtspraak aangenomen heeft dat de houder van de
nummerplaat vermoed wordt de overtreder te zijn tenzij hij gegevens aanbrengt die kunnen aantonen dat hij
die overtreding niet heeft begaan, de
dader ervan te doen kennen, hetzij hij
daartoe door overmacht verhinderd is
of tenzij hij bewijst dat een vergissing werd begaan bij de vermelding
van het plaatnummer (Cass. 6.5.1986,
Verkeersrecht 1986, 185)";
Overwegende dat het bestreden vonnis naar het tussenvonnis verwijst;
Overwegende dat uit het bestreden vonnis blijkt dat de appelrechters
eiser inderdaad veroordelen om reden dat hij als strafrechtelijk verantwoordelijke voor de rechtspersoon die
houder van de nummerplaat van het
voertuig is, krachtens de wet wordt
vermoed de overtreder te zijn en hij
geen gegevens aanbrengt die aantonen dat hij de hem telastgelegde overtreding niet heeft begaan;
Dat de appelrechters, nu dit wettelijk vermoeden niet bestaat, door hun
motivering de bewijslast in strafzaken miskennen;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat, krachtens de artikelen 408 en 413 van het Wetboek
van Strafvordering, de hierna op de
voorziening uit te spreken vernietiging van het bestreden vonnis dient
uitgebreid te worden tot al hetgeen
aan dit vonnis is voorafgegaan vanaf
en inclusief het vonnis van 2 februari
1994, gelet op het verband dat de
appelrechters leggen tussen de twee
vonnissen;
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Om die redenen, ongeacht het
tweede en het derde middel, die niet
tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden
vonnis en het tussenvonnis van 2 februari 1994; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de vernietigde vonnissen; laat de kosten ten laste van de
Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Kortrijk, zitting houdende in hoger beroep.
30 januari 1996 - 2 9 kamer- Voorzitter en uerslaggeuer : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter- Andersluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal
- Aduocaat : mr. G. Soete, Brugge.

Nr. 63
2• KAMER -

30 januari 1996

1o VERNIELING VAN ANDERMANS
ROERENDE EIGENDOMMEN -MDREEL BESTANDDEEL.

2° MISDRIJF- ALGEMEEN,

BEGRIP, MATE·
RIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID
VAN OPZET- MOREEL BESTANDDEEL- VER·
NIELING VAN ANDERMANS ROERENDE EIGENDOMMEN.

1o en 2° Art. 559, 1 ·, Su. uindt slechts toepassing indien de beschadiging of uernieling van andermans roerende eigendommen opzettelijk geschiedt; hoewel geen
bijzonder of kwaadwillig opzet is uereist, moet de dader nochtans wetens en
willens hebben gehandeld (1).
(VAN GROENINGEN T. VICTOIRE N.V E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0016.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 november 1994 in ho(1) Zie Cass., 26 juni 1961, Pas., 1961, I, 1175.
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ger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
1. waarbij eiser wegens de telastlegging A (opzettelijke vernieling van
andermans roerend goed) wordt veroordeeld:
Over het eerste middel en het derde
middel:
Overwegende dat artikel 559, 1°,
van het StrafWetboek slechts toepassing vindt indien de beschadi'ging of
vernieling van andermans roerende eigendommen opzettelijk geschiedt; dat
hoewel geen bijzonder of kwaadwillig opzet is vereist, de dader nochtans wetens en willens moet hebben
gehandeld;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
SO januari 1996- 2e kamer- Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. L. Bal-

caen, Gent.
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2e KAMER- 30 januari 1996

1° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWETWETSBEPALINGEN -ARTIKEL 3 -ARTIKEL 3,
§ 1, r -AANVULLENDE REGLEMENTEN.

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWETWETSBEPALINGEN -ARTIKEL 3 -ARTIKEL 3,
§ 1, 1" -AANVULLENDE REGLEMENTEN.

so
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WEGVERKEER - WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 REGLEMENTSBEPALINGEN -ARTIKEL 70 -ARTIKEL 70.2.1,
3", A- VERKEERSBORDEN DIE HET PARKEREN TOELATEN OF REGELEN- BEPERKINGCATEGORIE VAN VOERTUIGEN - GELIJKHEID
VAN DE BELGEN VOOR DE WET.

4° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 REGLEMENTSBEPALINGEN- ARTIKEL 70- ARTIKEL 70.2.1,
3", A- VERKEERSBORDEN DIE HET PARKEREN TOELATEN OF REGELEN- BEPERKINGCATEGORIE VAN VOERTUIGEN- GELIJKHEID
VAN DE BELGEN VOOR DE WET.

so

GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 1
TOT 99) -ARTIKEL 10- GELIJKHEID VAN DE
BELGEN VOOR DE WET- ARTIKEL 3, § 1, 1",
WEGVERKEERSWET- AANVULLEND REGLEMENT -ARTIKEL 70.2.1, 3", A, WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01.12.1975- TOELATING TE
PARKEREN- BEPERKING- CATEGORIE VAN
VOERTUIGEN.

6° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWETWETSBEPALINGEN- ARTIKEL 12- OPENBAARMAKING VAN DE MAATREGELEN.

r, Wegverkeerswet bedoelde aanvullende reglementen hebben
onder meer tot doel de veiligheid van het
wegverkeer te verzekeren.

1o De bij art. 3, § 1,

2° en so Om ter uitvoering van art. 3, § 1,
1", Wegverkeerswet de veiligheid van het
wegverkeer te verzekeren, komt het de minister van Openbare Werken toe, overeenkomstig de wet en de verordeningen op
de politie van het wegverkeer, verordeningen voor het parkeren op de in die bepaling vermelde wegen vast te stellen, onder meer door middels het verkeersbord
E9a, met opschrift of onderbord, zoals bepaald bij artikel 70:2.1, 3°, a, Wegverkeersreglement bij ontstentenis van
andersluidende bepaling in dit reglement, parkeerplaatsen uitsluitend te bestemmen voor bepaalde categorieen van
voertuigen.
4° en so De op het verkeersbord E9a (art.
70.2.1, 3°, a, Wegverkeersreglement) ingestelde beperking ten behoeve van
"dienstwagens departement Justitie" en
de aanwijzing van die voertuigen met speciale kaart, is een algemene en onpersoonlijke maatregel waarbij het belang
van de dienst, inzonderheid het verzekeren van de normale uitoefening van de
justitie, en niet de persoon de beperking
wettigt; deze doet aldus geen afbreuk aan
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de grondwettelijke regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet.
6° De in art. 12 Wegverkeerswet genoemde

maatregelen moeten niet op een andere
dan de erin bepaalde wijze bekend gemaakt worden.
(LERNOUT)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0133.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 22 december 1994 in
hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Antwerpen;
Over het tweede en het vierde middel :
het tweede, gesteld als volgt: Beklaagde
wordt een overtreding op art. 5 van de Wegcode verweten; meer bepaald wordt hem
verweten het verkeersbord "E9a + onderbard" genegeerd te hebben; het bord E9a
betreft een rechthoekig blauw bord, voorzien van een witte letter P, volgens art. 7
van de Wegcode is de betekening van dit
bord "Parkeren toegelaten"; het onderbard vermeldt: "dienstwagens departement van Justitie"; dit onderbord is niet in
overeenstemming met de wegcode dewelke
enkel voorziet dat: "artikel 70.2.1, 3", a, een
opschrift kan aanduiden : - de maximum
duur van het toegelaten parkeren; - een
categorie van voertuigen voor dewelke parkeren voorbehouden is : bv. taxi's, max. 5
ton"; het opschrift "dienstwagens Ministerie van Justitie" is niet in overeenstemming met de hager geciteerde wet. Door dit
opschrift wordt geen categorie van voertuigen aangeduid. Een categorie van voertuigen houdt een objectief criterium in; elke
burger kan onmiddellijk weten of zijn voertuig aan dit objectief criterium beantwoordt : elke taxi mag parkeren op de
plaats aangeduid door het verkeersbord
met onderbord Taxi's; elk voertuig minder dan 5 ton mag parkeren op de plaats
aangeduid door het verkeersbord E9a met
onderbord max. 5 ton; een categorie voertuigen "dienstwagens Ministerie van Justitie" bestaat niet; er bestaat aileen een volkomen subjectieve en niet wettelijke
constructie om prive-voertuigen te aanzien als "een dienstwagen Ministerie van
Justitie"; met deze subjectieve construetie welke louter discriminerend is en elke
geschreven rechtsgrond mist kan en mag
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uiteraard geen rekening gehouden worden; er moet dus vastgesteld worden dat
enkel het verkeersbord E9a - toelating
parkeren- rechtsgeldig aangebracht werd;
concluant heeft dus geen inbreuk op art. 5
van de Wegcode begaan,

het vierde, gesteld als volgt : De gedrukte
parkeerplaatsen met vermelding "dienstwagens Ministerie van Justitie" hebben en
kunnen geen voorrecht creeren; artikel 6
van de Grondwet waarborgt de gelijkheid
van alle burgers voor de wet; artikel 7 verbiedt elke vorm van discriminatie "het genot van rechten en vrijheden aan de Belgen toegekend moet zonder discriminatie
verzekerd worden"; de toelating tot parkeren wordt gegeven door het bard E9a; de
wettelijke beperkingen op deze toelatingen moeten uiteraard duidelijk en ondubbelzinnig zijn; opdat de parkeerkaarten het
bewijs zouden leveren van gemachtigd parkeren moet de overheid die deze kaarten aflevert wettelijk gemachtigd zijn uit te rnaken welk prive-voertuig "een dienstvoertuig" is "van het Ministerie van
Justitie"; bovendien moet vooraf een wettige overheid beslist hebben dat bepaalde
voertuigen, dienstvoertuigen genaamd, een
"categorie" uitmaken zoals in de Wet bepaald; dat deze regelen tot voorkomen van
discriminatie werden nageleefd is nooit
aangetoond :

Overwegen,de dat artikel 3, § 1, 1",
Wegverkeerswet aan de minister van
Openbare Werken de macht verleent
de aanvullende reglementen vast te
stellen die betrekking hebben op openbare wegen die tot grote rijkswegen
behoren en kruispunten waarvan een
van die openbare wegen deel uitmaakt, en die onder meer tot doel hebben de veiligheid van het wegverkeer
te verzekeren;
Dat het daartoe aan de minister toekomt om, overeenkomstig de wet en de
verordeningen op de politie over het
wegverkeer, verordeningen voor het
parkeren op voomoemde wegen vast te
stellen, onder meer door het parkeren met het verkeersbord E9a met opschrift of onderbord, zoals bepaald bij
artikel 70.2.3", a, van het Wegverkeersreglement, voor bepaalde categorieen van voertuigen voor te behouden;
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Dat, bij ontstentenis van andersluidende bepaling in het Wegverkeersreglement, de minister de categorie
van voertuig met voorbehouden parkeerplaats aanduidt;
Dat het beginsel van gelijkbeid van
alle Belgen voor de wet niet uitsluit
dat naar bepaalde categorieen van personen een onderscheid wordt gemaakt,
mits dit onderscheid op een objectief
criterium berust en redelijk verantwoord is;
Overwegende dat, in uitvoering van
het vermelde artikel 3, § 1, Wegverkeerswet, het ministerieel besluit van
31 juli 1981 houdende aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer voor de rijksweg nr. 1 BrusselBreda, zoals gewijzigd bij ministerieel
besluit van 19 april 1985, met het oog
op de veiligheid van de weggebruikers, op het grondgebied van de stad
Antwerpen op de daartoe aangewezen plaatsen parkeerplaatsen voorbehoudt voor dienstwagens van het departement van Justitie, waarbij de
toegelaten wagens dienen herkend te
worden door een speciale kaart, afgeleverd door de verantwoordelijke ambtenaar van de betrokken ministeriele
dienst;
Dat de ingestelde beperking op het
verkeersbord E9a ten behoeve van
"dienstwagens departement Justitie" en de aanwijzing van deze voertuigen met speciale kaart, een algemene en onpersoonlijke maatregel is
waarbij het belang van de dienst, inzonderheid h~t verzekeren van de normale uitoefening van de justitie, de beperking wettigt en niet de persoon; dat
aldus geen afbreuk wordt gedaan aan
de grondwettelijke regel van de gelijkheid van de Belgen voor de wet;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
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18/07/1966 op het taalgebruik in administratieve zaken; dit artikel zou toelaten bepaalde koninklijke besluiten of ministeriele besluiten als "bekend gemaakt" te
aanzien door de eenvoudige mededeling ervan aan enkele concrete instanties in casu
een griffie; eiser in cassatie betwist ten stelligste de interpretatie van het bewuste
wetsartikel; het zou toelaten in aile mogelijke materies koninklijke besluiten en ministeriele besluiten uit te vaardigen die enkel aan bepaalde uitgekozen personen
bekend gemaakt wordt; wellicht is dit te '
verantwoorden wat betreft persoonsgebonden besluiten, doch het kan niet opgaan
zulks uit te breiden tot maatregelen van algemene aard :

Overwegende dat, krachtens artikel 12 Wegverkeerswet, de maatregelen tot regeling van het verkeer door
het vermelde ministerieel besluit van
31 juli 1981 verbindend worden door
kennisgeving aan de belanghebbende
weggebruikers, hetzij door personen
die de kentekens van hun ambt dragen en ter plaatse zijn opgesteld, hetzij door passende verkeerstekens; dat
deze maatregelen niet op een andere
wijze moeten worden bekendgemaakt;
Overwegende dat artikel 2 van het
vermelde besluit hiertoe bepaalt : "de
bepalingen van artikel 1 worden ter
kennis van de weggebruikers gebracht
door middel van de voorziene verkeerstekens";
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen dat overeenkomstig het
vermelde artikel 12 aan de verplichting tot kennisgeving werd voldaan;
dat eiser evenmin betwist dat te dezen de passende verkeerstekens werden aangebracht; dat eiser, in zoverre
hij aanvoert dat de toezending van een
afschrift van het ministerieel besluit
aan de griffie van de Correctionele
Rechtbank te Antwerpen geen bekendmaking vormt in de zin van het artikel 56, § 1, laatste lid, van de gecoorOver het derde middel, gesteld als volgt : dineerde wetten van 18 juli 1966 op
In zijn conclusies voor de rechtbank heeft het gebruik van talen in bestuurszahet openbaar ministerie betoogd dat het mi- ken, opkomt tegen een overtollig monisterieel besluit, waarop men zich steunt tief en het middel aldus niet ontvanop het aanbrengen van deze parkeerplaat- kelijk is;
sen te wettigen, niet diende gepubliceerd te
Dat het middel voor het overige niet
worden, waarbij verwezen wordt naar art.
56, § 1, laatste alinea, van de Wet van kan worden aangenomen;
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En overwegende dat de substantiEHe 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.
30 januari 1996 - 2• kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal.
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BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE
WAARDE- AFTREK VAN BELASTINGVERKOOP OF VERHUUR VAN AUTOMOBIELENBEROEPSWERKZAAMHEID - BEGRIP.

De belastingplichtige die enkele automobielen verhuurt in besloten kring, oefent geen beroepswerkzaamheid uit bestaande in de verkoop of verhuur van
automobielen, waarop de bij art. 45, § 2,
tweede lid, a, W.B.T.W., voorziene beperking van de aftrek van belasting niet van
toepassing is. (Art. 45, § 2, tweede lid, a,
W.B.T.W., zoals het van toepassing was
v66r de wet van 28 december 1992.)
(EMEC AUTOMOTIVE BELGIUM N.V:
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V: FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0519.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 januari 1993 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt:
schending van de artikelen 2 zoals gewijzigd door de wet van 27 december 1977, 4,
45 inzonderheid § 1 zoals gewijzigd door de
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wet van 27 december 1977 en § 2 zoals gewijzigd door de wet van 22 juni 1972, van
het BTW-Wetboek zoals het hestand voor de
wijziging ervan door de wet van 28 december 1992, 97 van de Grondwet en van het
algemeen rechtsbeginsel houdende het
beschikkingsbeginsel, zoals neergelegd in
o.m. artikel 1138, 2• van het Gerechtelijk
Wetboek toepasselijk krachtens artikel 2
van hetzelfde wetboek, en van laatstgenoemde artikelen,
doordat, het bestreden arrest, onder bevestiging van het vonnis a quo, de vordering van eiseres tot teruggave van het ten
onrechte door verweerder ingehouden bedrag van 1.105.277 fr., als ongegrond afwijst op grond van de motieven:
"dat (eiseres) niet bewijst dat zij de beroepswerkzaamheid - het verhuren van
automobielen- effectiefuitoefent door het
voorbrengen van haar statuten waarin
(art. 3) - in zeer omvangrijke en gediversifieerde doelomschrijving - haast terloops vermeld wordt 'de verhuring van diverse materialen, voertuigen en boten';
dat (eiseres) enkele facturen overlegt
waarin melding wordt gemaakt van de verhuring van voertuigen aan natuurlijke- of
rechtspersonen; dat evenwel blijkt dat deze
zijn ofwel haar eigen afgevaardigdebestuurder (... ), ofwel haar externe accountant ( ... ) tevens de bestuurder van haar
rechtsvoorganger (_ .. ), ofwel een harer zustermaatschappijen (... ) ofwel tenslotte de beheerders of de echtgenoten van de beheerders van een van voormelde maatschappijen (... );
dat (eiseres) door dergelijke 'verhuringen' geenszins bewijst een onderneming te
zijn van wie de specifieke beroepswerkzaamheid (of een van de specifieke beroepswerkzaamheden) bestaat in het verhuren
van automobielen (voorwaarde voor de toepassing van art. 45, § 2, lid 2, a van het
BTW-wetb.);
dat (eiseres) slechts aantoont af en toe
auto's te verhuren aan een zeer beperkte
groep (cfr. de aangehaalde natuurlijke- en
rechtspersonen) doch geenszins bewijst dat
zij een onderneming is die naar buiten uit
gekend is als verhuurder van wagens die
haar diensten aanbiedt aan het publiek in
het algemeen zodat al wie een wagen wenst
te huren bij haar terecht kan;
dat, waar niet bewezen wordt dat (eiseres) een beroepswerkzaamheid voert die bestaat in het verhuren van voertuigen aan
derden, zij ten onrechte beroep doet op het
argument van de dubbele belasting of van
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het feit dat de voertuigen tweemaal effectief zouden belast worden;"
terwijl, eerste onderdeel, in de regel
krachtens artikel45, § 1 en § 2, lid 1 (oud)
BTW-Wetboek, ten aanzien van levering en
invoer van automobielen voor personenvervoer, daaronder begrepen de voertuigen die zowel voor personenvervoer als voor
goederenvervoer kunnen dienen, en ten
aanzien van leveringen en diensten met betrekking tot die voertuigen, de aftrek van
de voorbelasting beperkt is tot het beroepsgebruik, zonder dat dit in geen geval hoger mag zijn dan 50% van de betaalde belasting; dit maximum forfait van 50 %
evenwel niet van toepassing is, krachtens artikel 45, § 2, lid 2, a (oud) BTWWetboek, op voertuigen bestemd om te worden verkocht of te worden verhuurd door
een belastingplichtige die een beroepswerkzaamheid uitoefent die bestaat in de verkoop of de verhuur van automobielen; een
ondememing die BTW-belastingplichtige is
overeenkomstig de artikelen 2, § 1, 1" en 4
(oud) BTW-Wetboek, omdat haar beroepswerkzaamheid erin bestaat geregeld en
zelfstandig, met of zonder winstoogmerk,
hoofdzakelijk of aanvullend, hier te lande
leveringen van goederen of diensten te verrichten door de verhuur van automobielen, de aftrekbeperking tot maximaal 50 %
voorzien in artikel45, § 2, lid 1 (oud) BTWWetboek niet ondergaat en dit ongeacht of
deze onderneming naar buiten uit gekend
is als verhuurder van wagens die haar
diensten aanbiedt aan het publiek in het algemeen zodat al wie een wagen wenst te
huren bij haar terecht kan en ongeacht of
deze auto's verhuurd worden aan een zeer
beperkte groep;
zodat, het bestreden arrest door de vordering van eiseres af te wijzen om de aldus aangehaalde motieven en hoewel het
aanneemt dat zij aantoont auto's te verhuren weze het aan een beperkte groep en
haar activiteit bijgevolg bestaat in het verhuren van voertuigen aan derden, welke
activiteit de specifieke beroepswerkzaamheid is (of een van de specifieke beroepswerkzaamheden), die voorwaarde is voor de
toepassing van artikel 45, § 2, lid 2, a (oud)
BTW-Wetboek), voorwaarden toevoegt die
deze wettekst niet stelt (schending van de
artikelen 2, 4 en 45 (oud) BTW-Wetboek),
minstens niet naar recht verantwoord is
omdat de enkele omstandigheid dat de
voertuigen verhuurd werden aan gelieerde
personen en vennootschappen, zoals opgesomd door het bestreden arrest zonder
enige veinzing of fictiviteit ervan vast te
stellen, niet wegneemt dat eiseres belas-

tingplichtige is voor deze beroepswerkzaamheid voor de toepassing van de BTW
(schending van de artikelen 2, 4 en 45 (oud)
BTW-Wetboek);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, krachtens de te
dezen toepasselijke tekst van artikel
45, §2, tweede lid, sub a, van het
B.T.W.-wetboek, de beperking van de
aftrek niet van toepassing is op wie
een beroepswerkzaamheid uitoefent
die bestaat in de verkoop of de verhuur van automobielen;
Dat als beroepswerkzaamheid geldt
het geregeld en zelfstandig leveren van
goederen en diensten;
Overwegende dat de appelrechter de
gevallen onderzoekt waarin eiseres
auto's heeft verhuurd en oordeelt dat,
gelet op de aard van de verhuringen,
zij geen beroepswerkzaamheid opleverden;
Dat hij op grond van de feitelijke gegevens die hij aangeeft, vermocht te
oordelen dat die enkele verhuringen in
gesloten kring niet beantwoordden aan
het begrip beroepswerkzaamheid;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
1 februari 1996 - 1• kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen - Verslaggever : de h. Forrier - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Delahaye en
Claeys Bmiuaert.
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1° RECHTSMISBRUIK-BEGRIP.
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2° OVEREENKOMST ;- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE PARTIJEN- TUSSENPARTIJEN- illTVOERINGTE GOEDERTROUW
- RECHTSMISBRUIK- BEGRIP.

1 o en 2° Rechtsmisbruik bij de uitvoering
van overeenkomsten is de rechtsuitoefening op een manier die kennelijk de
grenzen te buiten gaat van de normale
uitoefening van die rechten door een voorzichtig en bezorgd persoon. (Artt. 1134,
derde lid, B.W.) (1)
(REGIE DER GEBOUWEN T. INTERNATIONAL BillLDING ORGANISATION N.V.)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0532.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 juni 1993 gewezen
door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt: schending van artikel 97 van de Grondwet, artikel18 (zoals het bestond v66r zijn wijziging door het ministerieel besluit van 8
oktober 1985) van het ministerieel besluit
van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten
van werken, leveringen en diensten, de artikelen 1134, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek en het algemeen rechtsbeginsel dat een recht niet mag misbruikt
worden,
doordat het bestreden arrest, recht sprekende over de vordering van een aannemer tot vergoeding van zijn schade wegens aan het bestuur ten laste gelegde
vertraging, na vastgesteld te hebben : i) dat
de voorlopige oplevering van de werken op
30 juni 1987 had plaatsgevonden en dat de
rechtsvordering van verweerster op 29 september 1988 was ingesteld, ii) dater niet
bewezen wordt dat er ooit onderhandelingen of besprekingen daarover zijn geweest
tussen de partijen en iii) dat eiseres niet
een houding heeft aangenomen die niet anders kon uitgelegd worden dan als afstand
van het recht de vervaltermijn in te roepen, desondanks beslist dat de meer dan
(1) Cass., 10 sept. 1971 (A.C., 1972, 31). Zie
Cass., 17 mei 1990, A.R. nr. 8685 (A. C., 198990, nr. 546); Cass., 30 jan. 1992, A.R. nr. 9083, en
Cass., 20 feb. 1992, A.R. nr. 9050 (A.C., 199192, nrs. 283 en 325).
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een jaar na de voorlopige oplevering ingestelde rechtsvordering niet door verval getroffen is en deze beslissing steunt op de
volgende beweegredenen : "dat (verweerster) is tekort gekomen aan haar verplichting om haar vordering in te stellen
binnen het jaar na de voorlopige oplevering, hetgeen aan (eiseres) het recht gafhet
verval van de rechtsvordering in te roepen; dat de eenvoudige uitoefening door (eiseres) van dit recht, als gevolg van de tekortkoming aan haar verplichtingen
vanwege (verweerster), geen misbruik van
recht uitmaakt waarvan de bron o.m. te
vinden is in art. 1134lid 3 B.W. maar misschien ook in de art. 1382 en 1383 B.W. ... ,
dat (verweerster) terecht voorhoudt dater
een vaststaand verband bestaat tussen de
tijd die (eiseres) nodig heeft gehad om de
schadeeis van 16/9/1987 te onderzoeken en
het feit dat (verweerster) slechts op 29 september 1988 haar vordering heeft ingesteld; ... dat ingevolge deze band en in de
beschreven omstandigheden moet aangenomen worden dat (eiseres) misbruik
maakt van haar recht om tegen
(verweerster) de vervaltermijn van eenjaar
in te roepen; dat dit recht immers doelgebonden is, nu het moet vermijden dat (eiseres) laattijdige processen dient te voeren die haar voor onderzoeksmoeilijkheden
stellen of die de tijdige afwikkeling van de
overheidsopdrachten in gevaar brengen; dat
er geen aanwijzingen zijn dat het onderzoek van de bewijsmiddelen voor (elseres) lastiger werd gemaakt of dat het door
het talmen van (verweerster) was dat zij
ten tijde van de dagvaarding reeds meer
dan een jaar het beeindigen van de
overheidsopdracht had moeten instellen nu
(eiseres) ongeveer twee maanden na het
verstrijken van de vervaltermijn nog bezig was met het onderzoeken van de tijdig ingediende schuldvordering of misschien zelfs nog helemaal niet met dit
onderzoek was begonnen",
terwijl, ...
tweede onderdeel, er misbruik wordt gemaakt van een contractueel recht enkel
wanneer de uitoefening van dat recht leidt
tot een wanverhouding tussen het behaalde
voordeel enerzijds en de aan de tegenpartij opgelegde last anderzijds of wanneer het
contractueel recht wordt uitgeoefend op een
wijze die kennelijk de grenzen te buiten
gaat van de normale uitoefening van dat
recht door een voorzichtig en bedachtzaam
mens, zodat het arrest niet tot het bestaan
van een misbruik van recht mocht besluiten zonder het aanwezig zijn van een van
die kenmerken vast te stellen (schending

Nr. 67

HOF VAN CASSATIE

van de artt. 1134, 1382 en 1383 en van het
algemeen rechtsbeginsel);

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel misbruik van contractuele rechten aanvoert; dat het niet ontvankelijk is in
zoverre het de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek als geschonden aanwijst;
Overwegende dat het beginsel van
artikel 1134 van het Burgerlijk Wethoek dat overeenkomsten te goeder
trouw moeten worden uitgevoerd, een
partij verbiedt misbruik te maken van
de rechten die de overeenkomst haar
toekent; dat rechtsmisbruik de rechtsuitoefening is op een marrier die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de
normale uitoefening van die rechten
door een voorzichtig en bezorgd persoon;
Overwegende dat de appelrechters
enerzijds beslissen dat : 1. er een vaststaand verband bestaat tussen de tijd
die eiseres nodig had om de schadeeis
te onderzoeken en het .feit dat verweerster te laat de vordering instelde,
omdat eiseres niet binnen een redelijke termijn de schuldvordering geheel of gedeeltelijk afwees; 2. de
vervaltermijn van eenjaar bestemd is
om het onderzoek van de vorderingen niet moeilijk te maken, het onderzoek te dezen niet moeilijker werd
doordat de vordering laat werd ingesteld en eiseres zodoende "op een niet
doelgebonden wijze" het verval inroept van artikel 18, § 2, van het ministerieel besluit van 10 augustus
1977; dat zij anderzijds beslissen dat
het verzuim van verweerster tijdig
haar vordering in te stellen, niet te
wijten is aan een fout van eiseres
maar wel aan een nalatigheid of "verwarring'' van verweerster;
Dat het arrest uit die gegevens die
het samen in zijn beoordeling betrekt
niet wettig vermocht af te leiden dat
eiseres misbruik had gemaakt van
haar recht het verval in te roepen;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de
beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van Beroep
te Antwerpen.
1 februari 1996 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Van Heeke en Delahaye.
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1° WATERS- OPPERVLAIITEWATEREN- LOZENVAN AFVALWATER- VERSCHULDIGDE BIJDRAGEN- BEREKENING.

2o MILIEURECHT

OPPERVLAKTEWATEREN- LOZEN VAN AFVALWATER- VERSCHULDIGDE BIJDRAGEN- BEREKENING.

1o en 2° De bijdragen van de ondernemingen die hun afvalwater in een openbaar
riool of in een moerriool van het bedrijf Zazen, zijn verschuldigd op grand van de lozingen door deze ondernemingen verricht in het begrotingsjaar, maar worden
berekend op grand van de gegevens van
het vorige jaar; die regel kent geen uitzondering als een onderneming de handelszaak van een andere onderneming
heeft overgenomen en dezelfde lozingen
doet als de overdrager van de handelszaak. (Art. 21, §§ 1 en 3, wet van 26
maart 1971 op de bescherming van de
oppervlaktewateren tegen verontreiniging, zoals van toepassing in het
Jaar 1984.)
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(FARM FRITES BELGIUM N.V:
T. VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0060.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 oktober 1993 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 4, 14, 4", 19, 20, 21,
§1 en §3, van de wet van 26 rnaart 1971 op
de bescherrning van de oppervlaktewateren
tegen verontreiniging, alle artikelen uitgenornen artikel 4 zoals van toepassing
v66r de wijziging door art. 6 van het
Vlaarnse decreet van 20 december 1989
houdende bepalingen tot uitvoering van de
begroting van de Vlaarnse Gerneenschap 2
3, 4, 5 en 6 van het besluit van de Vlaa~s~
Executieve van 21 december 1983 tot vaststelling van de waarde van de ornzettingscoefficienten in eenheden verontreinigende belasting voor het afValwater van
de nijverheids- of andere ondernerningen
d.e art~~elen 2,, .3~ ~ en 5 zoals van toepas~
smg voor de WlJZlgmg door het besluit van
de Vla.~n;ts.e Executieve van 16 april 1986
tot WlJZlgmg van het besluit van de
Vlaarnse executieve van 21 december 1983
tot vaststelling van de waarde van de ornzettingscoefficienten in eenheden verontreinigende belasting voor het afValwater
van de nijverheids- of andere ondernerningen, en artikel 6 zoals van toepassing v66r
de opheffing door artikel 6 van het besluit
van de Vlaarnse Executieve van 12 oktober 1988 tot vaststelling van de waarde van
de ornzettingscoefficienten in eenheden verontreinigende belasting voor het ander dan
norrnaal huisafValwater afkornstig van de
ondernerningen,
doordat, het bestreden arrest na te hebben vastgesteld "(dat verweer~ter) de betaling (nastreefde) van het saldo van de bijdragen die (eiseres) verschuldigd was voor
de jaren 1984 en 1985 krachtens de wet
van 26 rnaart 1971 op de bescherrning van
de oppervlaktewateren en het besluit van
de Vlaarnse Executieve van 21 december
1983; (dat) deze bijdragen volgens (verweerster) 1.568.406 fr. voor het jaar 1984
en 1.851.721 fr. voor hetjaar 1985 (bedroegen); (dat) door (eiseres) 909.500 fr. betaald (werd), door (verweerster) aangerekend op het verschuldigde bedrag voor 1984
(saldo 658.906 fr.), en tevens de sorn van
942.226 fr., door (verweerster) aangere-
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kend op het verschuldigde voor 1985 (saldo
909.500 fr.); (~at eiseres) betaling (weigerde) orndat ZlJ van oordeel was dat de bijdrage voor 1984 betrekking heeft op vervuiling en lazing in het jaar 1983 en welke
toe te schrijven is aan N.V Prefrite van wie
zij einde 1983 het handelsfonds h~eft overgenornen en die ondertussen failliet werd
verklaard; (eiseres) zelf haar productie
slech~~ (~ou) hebben gestart begin 1984 zodat ZlJ met gehouden kon zijn de bijdrage
te bet.alen voor de lozingen van het jaar
vo.ord1en; (dat) volgens (eiseres) zij evenrum (kon) gehouden worden tot betaling op
grond van de overeenkornst tot schuldovernarne afgesloten met genoernde N.V
Prefrite aangezien rnogelijke schulden t.o.v.
d~ overheid (wa~ronder begrepen de litigleuze schuld) mtgesloten waren uit deze
overnarne" (arrest p. 2), beslist "dat deli~igieuze bijdragen betrekking hebben op de
Jaren 1984 en 1985; dat niet betwist is dat
i~ deze jaren (eis~~es) haar bedrijvigheid
mtoefende waarblJ lozingen werden verr~cht O.J? basis waarvan bijdragen verschuld1gd ZlJn overeenkornstig de wetgeving op
de be~cherrning van de oppervlaktewateren;
dat (~1seres) er ten onre~hte vanuit gaat dat
de blJdrage voor ~~84 m ~eite betrekking
heeft op de vervmlmg/lozmg van het jaar
voordien of 1983; dat uit de tekst van art.
21 par. 1 van de wet van 26 maart 1971 op
de bescherrning van de oppervlaktewateren
volgt dat d~ jaarlijks vastgestelde bijdragen betrel~g hebben op de vervuiling van
datzelfde Jaar doch dat wat de berekening
van de bijdragen betreft rekening wordt gehouden met de gegevens van het vorige
jaar; dat de bijdrage die voor 1984 vers~huldigd is aldus wel degelijk betrekkmg heeft op de vervuiling/lozing die in
1984 plaats had; dat (eiseres) de bedrijvigheid van N.V Prefrite heeft overgenornen
en verdergezet zoals o.rn. blijkt uit de door
(eiseres) ingediende aangifteforrnulieren inzake de lozingen; dat het (verworpen) verZ?~k van (eiseres) om verrnindering van de
b~Jdrage vo_or 1984 (rnogelijkheid die voorZlen werd m de betrokken wetgeving) op
grond van de bewering dat in 1984 rninder vervuild werd dan voorheen bevestigt
dat de bewuste bijdrage op dat jaar betrekking had" (arrest p. 3), en besluit "dat
de bijdrage voor 1984 aldus een eigen
schuld van (eiseres) betreft" (p. 3, voorlaatste alinea),

terwijl de bijdragen in de beheers- en
werkingskosten van de Vlaarnse Waterzuiveringsrnaatschappij, verschuldigd ingevolge de artikelen 14, 4" en 20, b, van de
wet van 26 rnaart 1971 op de bescherrning
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van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging, door de ondernemingen die hun
afvalwater in een openbare riool of moerriool van de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij lozen, luidens artikel 21, § 3,
van genoemde wet, berekend worden op basis van de verontreinigende belasting van
het geloosde afvalwater; eiseres een onderneming is die haar afvalwater in een
openbare riool van de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij loost; het aantal
eenheden verontreinigende belasting van
het afvalwater van deze ondernemingen,
zoals blijkt uit de artikelen 2, 4 en 5 van
het besluit van de Vlaamse Executieve van
21 december 1983 tot vaststelling van de
waarde van de omzettingscoefficienten in
eenheden verontreinigende belasting voor
het afvalwater van de nijverheids- of andere ondernemingen, genomen in uitvoering van artikel 4, §2, van de wet van 26
maart 1971, wordt vastgesteld, hetzij aan
de hand van een formule met als parameters (1) het gemiddeld volume, uitgedrukt
in liter, van het afvalwater dat door de onderneming wordt geloosd tijdens een etmaal tijdens de maand van grootste bedrijvigheid van het jaar, (2) het gemiddeld
gehalte aan sto:ffen in suspensie van dit water, en (3) de gemiddelde gedeeltelijke oxydeerbaarheid van dit water na een statische bezinking van 2 uren, die wordt
verkregen aan de hand van de biochemische en de chemische zuurstofbehoefte van
het water na bezinking, hetzij aan de hand
van een vereenvoudigde methode op grond
van de jaarlijkse bedrijvigheid van de onderneming uitgedrukt overeenkomstig de
in de bijlage aan dit besluit per bedrijfstak gebruikte basis; de bijdrageplichtige onderneminge:h, i.e. ondernemingen die hun
afvalwater in een openbare riool of moerriool van de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij lozen, voor de toepassing van
het genoemde besluit van 23 december
1983 jaarlijks v66r 15 maart aangifte moeten doen; aldus als basis van de bijdrage de
in het jaar voorafgaand aan de aangifte
door de onderneming geproduceerde vuilvracht genomen wordt, derwijze dat een onderneming die bijdrageplichtig is omdat zij
aangesloten is op een openbare riool of
moerriool, enkel bijdrageschuldig is, i.e. effectiefbijdrage kan verschuldigd zijn, voor
zover zij in het jaar voorafgaand aan de
aangifte, haar activiteit heeft uitgeoefend waarbij lozingen werden verricht; de
bijdrage, nu zij berekend wordt op basis
van de gegevens van het jaar voorafgaand
aan de aangifte, dan ook verschuldigd is
omwille van de vervuiling in dit voorgaande
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jaar en de vervuiling en lozingen wil treffen van dit voorgaande jaar; de omstandigheid dat de door een bijdrageplichtige
onderneming die haar activiteit opstart verrichte lozingen dezelfde zijn of zullen zijn
als de lozingen door een andere onderneming met identieke activiteit in het vorige jaar verricht - zoals te dezen eiseres die haar activiteit opstartte begin 1984,
na het handelsfonds van de N.V. Prefrite,
die in 1983 loosde en vervuilde, te hebben overgenomen -, de eerstgenoemde onderneming niet bijdrageschuldig maakt nu
zij enkel kan aangesproken worden voor de
vervuiling en lozingen door haarzelf verricht, waarvoor zij het daaropvolgende jaar
aangifte moet doen bij de waterzuiveringsmaatschappij; ook de omstandigheid dat de
zuiveringskost van een eenheid verontreinigende belasting jaarlijks door de algemene vergadering van de Maatschappij op
een forfaitair bedrag, berekend op basis van
de gegevens over het vorige jaar, wordt
vastgesteld (art. 21, § 1, wet van 26 maart
1971), en de gei:nde bijdragen aldus zouden aangewend worden om de zuiveringskosten van de vervuiling en lozingen in het
jaar van aangifte te dekken, hieraan geen
afbreuk kan doen; de regel dat de bijdrage
in de beheers- en werkingskosten de vervuiling en lozingen treft van het j aar voorafgaand aan de aangifte, en derhalve verschuldigd is door de onderneming hiervoor
verantwoordelijk, eveneens voortvloeit uit
het principe dat "de vervuiler betaalt", dat,
zoals blijkt uit de voorbereidende werken
van de wet van 26 maart 1971 evenals alle
daaropvolgende aanpassingen, door de wetgever steeds als uitgangspunt werd gehanteerd; de omstandigheid dat eiseres een verzoek tot verweerster had gericht strekkende
tot vermindering van de bijdrage voor 1984
op grond van de bewering dat in 1984 minder vervuild werd dan voorheen (arrest p.
3, vijfde alinea), aan bovengenoemde principes, die de openbare orde raken, geen afbreuk kan doen en derhalve niet tot gevolg kan hebben dat de bijdrage 1984 te
dezen betrekking zou hebben op de
vervuilingllozingen die in 1984 plaats hadden; het arrest eiseres dan ook niet wettig kon veroordelen tot betaling van de bijdrage 1984, zonder vast te stellen dat zij in
1983 lozingen verrichte, zodat het bestreden arrest, door te oordelen dat de bijdrage die voor 1984 verschuldigd is betrekking heeft op de vervuiling en lozingen die
in 1984 plaatshadden, en op grond hiervan te beslissen dat de bijdrage voor 1984
een eigen schuld van eiseres betreft en niet
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van de N.V. Prefrite die in 1983 de lozingen verrichtte, eiseres niet wettig kon veroordelen tot betaling van de bijdrage 1984
(schending van alle in het middel aangehaalde wetsbepalingen) :
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de bijdragen verschuldigd zijn op
grand van lozingen door de ondernemingen verricht in het begrotingsjaar maar dat zij in de regel berekend
worden op grand van de gegevens van
het vorige jaar; dat die regel geen uitzondering kent als een onderneming
de handelszaak van een andere onderneming heeft overgenomen en dezelfde lozingen doet als de overdrager
van de handelszaak;

Overwegende dat het middel, in zoverre het opkomt tegen het oordeel
van de appelrechters dat het feit dat
eiseres om vermindering van haar bijdrage voor 1984 verzocht, bevestigt dat
de bedoelde bijdrage op dit jaar betrekking had, gericht is tegen een
overtollige reden;
Overwegende dat het arrest :
Overwegende dat het te dezen toe- 1. vaststelt dat eiseres in 1984 lozinpasselijke artikel 19, eerste lid, van de gen heeft gedaan op basis waarvan bijwet van 20 maart 1971 op de bescher- dragen verschuldigd zijn; 2. oorming van de oppervlaktewateren te- deelt dat de jaarlijks vastgestelde bijgen verontreiniging bepaalt dat de dragen betrekking hebben op de verwaterzuiveringsmaatschappijen zelf vuiling van datzelfde jaar, maar dat
hun kosten van beheer en werking be- wat betreft de berekening ervan, restrijden, met inbegrip van de kosten kening wordt gehouden met de
van exploitatie, onderhoud en afschrij- gegevens van het vorige jaar;
3. vaststelt dat eiseres de bedrijvigving van de installaties;
heid
van de N.V. Prefrite heeft overDat het te dezen toepasselijke artikel 21, § 1, van die wet bepaalt dat de genomen en verdergezet en blijkbaar
algemene vergadering van elke dezelfde lozingen doet als haar voormaatschappij, op voordracht van de gangster; 4. beslist dat de bijdrage voor
raad van beheer, ieder jaar de bijdra- 1984 een eigen schuld was van eisegen vaststelt op een forfaitair bere- res, die mocht worden berekend op
kend bedrag op basis van de gege- grand van de lozingen gedaan in 1983
vens van het vorige jaar en dat artikel door de rechtsvoorgangster van eise21, § 3, van die wet bepaalt dat de bij- res;
drage van elke onderneming die haar
afvalwater in een openbaar riool
Dat het zodoende de in het middel
of in een moerriool van de maatschap- aangewezen wetsbepalingen niet
pij loost, wordt vastgesteld naar rata schendt;
van de verontreinigende belasting ervan;
Dat het middel niet kan worden
Dat artikel 7 van het koninklijk be- aangenomen;
sluit van 17 april 1981 tot vaststelling van de statuten van de Vlaamse
Waterzuiveringsmaatschappij, in wier
rechten eiseres, blijkens het arrest, is
Om die redenen, verwerpt de voorgetreden, bepaalt dat de raad van beheer van de maatschappij "in de loop ziening; veroordeelt eiseres in de kosvan het begrotingsjaar, waarvoor de ten.
bijdragen bedoeld in artikel 21 van de
wet verschuldigd zijn", de betrokkenen kennis geeft van de te betalen
1 februari 1996 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsgeldsommen;
voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters
Dat uit die wetsbepalingen, in hun - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeonderling verband genomen, volgt dat minne, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Biitzler en Houtekier.
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KAMER-

1 februari 1996

ARCHITECT (TUCHT EN BESCHERMING VAN DE TITEL)- TUCHT- RAAD
VAN DE ORDE VAN ARCHITECTEN EN RAAD
VAN BEROEP- SCHRAPPING EN SCHORSINGVEREISTE MEERDERHEID.

De tuchtstraffen van schorsing en schrapping kunnen ten laste van een lid van de
Orde van Architecten slechts worden uitgesproken met twee derde meerderheid
van de stemmen van de aanwezige leden van de raad van de Orde of van de
raad van beroep. (Art. 21, § 1, tweede lid,
wet 26 juni 1963 tot instelling van een
Orde van Architecten.) (1)
(A ... T. ORDE VAN ARCHITECTEN)
ARREST

(A.R. nr. D.95.0005.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 18 januari 1995 gewezen door de raad van beroep van de
Orde van Architecten, met het Nederlands als voertaal;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 20, 21 en 31
van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van Architecten,
doordat, de bestreden beslissing, onder
bevestiging van de beslissing a quo, eiser
de tuchtstraf van schrapping oplegt,
terwijl, krachtens artikel21 van de wet
van 26/6/63 de tuchtstrafvan schrapping
slechts kan worden uitgesproken met tweederde meerderheid van de stemmen van de
aanwezige leden van de Raad van de Orde
of van de Raad van beroep; de bestreden
beslissing niet vermeldt dat zij werd genomen door de Raad van Beroep met deze
bijzondere meerderheid, noch enig ander
stuk waarop Uw Hofvermag acht te slaan,
zodat, de bestreden beslissing onwettig de
tuchtstrafvan schrapping oplegt aan eiser (schending van de in de aanhefvan het
middel aangehaalde bepalingen) :
(1) Cass., 7 dec. 1979 (A.C., 1979-80, nr. 229).
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Overwegende dat, krachtens artikel 21, § 1, tweede lid, van de wet van
26 juni 1963 tot instelling van een
Orde van Architecten, de tuchtstraffen
van schorsing en schrapping slechts
kunnen worden uitgesproken met
tweederde meerderheid van de stemmen van de aanwezige leden van de
raad van de Orde of van de raad van
beroep;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de beslissing van de
raad van beroep met de vereiste bijzondere meerderheid werd genomen;
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 Architecten,
met het Nederlands als voertaal, anders samengesteld.
1 februari 1996 - 1• kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter- Verslaggever : de h. Forrier Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Delahaye.
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1• KAMER- 2 februari 1996
1o VONNISSEN EN ARRESTEN-

BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN- AFSTANDAFSTAND VAN PROCESHANDELING- BEGRIP.

2° AFSTAND (RECHTSPLEGING)- AFSTAND VAN PROCESHANDELING- BURGERLIJKE ZAKEN- BEGRIP.

1o en 2° De partij die bij mondelinge ver-

klaring ter zitting afstand doet van een in
haar conclusie voorgedragen middel, doet
geen afstand van een proceshandeling en
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is derhalve niet verplicht de vormvereisten
van de artt. 822 en 824 Ger. W. in acht te
nemen (1).
(STORRER T. SCHOEPP)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.0325.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 mei 1993 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 2, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 3, 721, inzonderheid 2" en
3", 741, 742, 746, 748 (voor de wijziging ervan bij de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek), 748,
§ 1 en§ 2 (gewijzigd bij de wet van 3 augustus 1992), 750 (voor de wijziging ervan bij de wet van 3 augustus 1992), 750
(gewijzigd bij de wet van 3 augustus 1992),
783, tweede lid, inzonderheid 2", 822, 824,
1042 van het Gerechtelijk Wetboek, 61 van
de wet van 3 augustus 1992 tot wijziging
van het Gerechtelijk Wetboek en 97 van de
Grondwet (zoals het van kracht was voor de
coiirdinatie op 17 februari 1994),
doordat het hofvan beroep dat was geadieerd door de tweede aanvullende appelconclusie die eiser op 19 februari 1993 ter
grifl:ie had neergelegd, deze appelconclusie
weert om de beslissing van de eerste rechter te bevestigen, op grond "dat de partijen om de rechtsdagbepaling hebben verzocht, enerzijds, op 1 december 1992,
anderzijds, bij schrijven van 7 december
1992; dat derhalve de na de verzoeken om
rechtsdagbepaling neergelegde conclusies
niet meer in aanmerking hoeven te worden genomen (art. 748, § 1), daar niet om
een nieuwe termijn is verzocht om conclusie te nemen; dat de partijen afstand hebben gedaan van de na 1 januari 1993 neergelegde conclusies en nota's",
terwijl, eerste onderdeel, de overeenkomstig de artikelen 741, 742 en 746 van het
Gerechtelijk Wetboek ter grifl:ie neergelegde conclusies proceshandelingen zijn; artikel 822 van voornoemd wetboek bepaalt
dat 'bij afstand van een proceshandeling de
partij afziet van de gevolgen die er voor
haar uit voortvloeien"; volgens artikel 824
van het Gerechtelijk Wetboek de afstand
(1) Cass., 7 sept. 1978 (A.C., 1978-79, 16).
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uitdrukkelijk of stilzwijgend kan geschieden; "uitdrukkelijke afstand geschiedt bij
een gewone akte, die ondertekend wordt
door de partij of door haar gemachtigde,
die, tenzij de wet anders bepaalt, een bijzondere volmacht heeft (. .. )"; de afstand van
een ter grifl:ie neergelegde conclusie dus
niet kan volgen uit gewone mondelinge verklaringen van de partijen of van hun raadsman ter zitting, zelfs als de rechter ervan
akte genomen heeft; te dezen uit geen enkele vaststelling van het arrest en uit geen
enkel stuk van de rechtspleging blijkt dat
eiser bij een akte die ondertekend is door
hem zelf of door zijn raadsman die een bijzondere volmacht heeft, afstand heeft gedaan van de door hem op 19 februari 1993
ter grifl:ie neergelegde tweede aanvullende
conclusie; het arrest, nu het die conclusie
weert op grond dat eiser ervan afstand gedaan heeft, de artikelen 741, 742, 746, 822,
824 en 1042 van het Gerechtelijk Wethoek schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de partij die bij
een mondelinge verklaring ter zitting afstand doet van een in haar conclusie aangevoerd middel, geen afstand doet van een proceshandeling en
derhalve de bij de artikelen 822 en 824
van het Gerechtelijk Wetboek voorgeschreven rechtsvormen niet in acht
hoeft te nemen;
Overwegende dat eiser niet aanvoert dat de afstand die de partijen
hebben gedaan van dena 1 januari
1993 neergelegde conclusie en waarvan akte genomen is in het procesverbaal van de terechtzitting van 22
april 1993, alsook in het arrest, andere gevolgen heeft dan een afstand
van middelen door de partijen;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
2 februari 1996 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Rappe, waamemend voorzitterVerslaggever : de h. Verheyden - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
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Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Kirkpatrick en Simont.

Nr. 70
1e

KAMER -

2 februari 1996

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE
SCHADE, ELEMENTEN EN GROOTTE- RAMING
- LATERE GEBEURTENIS.

Bij de raming van de vergoeding van de
door een {out veroorzaakte schade mag
geen rekening gehouden worden met latere gebeurtenissen die niet in verband
staan met de {out en de schade zelf en die
de toestand van de schadelijder verbeterd of verergerd zouden hebben; hoewel de rechter bij de raming van de
schade, het tijdstip van de uitspraak in
aanmerking moet nemen, moet de omvang van de schade worden bepaald op
het tijdstip van de {out (1). (Artt. 1382 en
1383 B.W.)
(FIEVEZ T. COTIN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.95.0092.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 4 mei 1994 door het Hof
van Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de Grondwet, 1149 tot
1151, 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek,
doordat het arrest beslist dat eiser "medische fouten" heeft begaan en dat er tussen die fouten en ''het overlijden van Leon
D... en de nadelige gevolgen ervan een oorzakelijk verband is", en eiser veroordeelt tot
betaling aan verweerster van 4.800.603
frank, plus de vergoedende interest tot de
dag van de betaling en alsmede tot de kos(1) Cass., 22 juni 1988, A.R. nr. 6744 (A. C.,
1987-88, nr. 659). Zie Cass., 14 dec. 1993, A.R. nr.
7100 (ibid., 1993, nr. 522).

_:] - - - - - - - - - -
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ten van de beide instanties, op grond , met
name "dat de economische schade van (verweerster) hierin bestaat dat zij het deel van
de winst van het landbouw bedrijfuit de eigen beroepswerkzaamheid van wijlen Leon
D ... verliest; dat het bedrag van die inkomsten kan worden vastgesteld op 791.109
frank (belastbare nettowinst van het bedrijf over het aanslagjaar 1981)- 237.332
frank (toekenning aan de meewerkende
echtgenoot) = 553.777 frank; dat die winst
niet jaarlijks behoeft te worden verhoogd
met een forfaitair bedrag tot 31 december 1991 (schade "in het verleden"); dat zij
blijkbaar terecht met een forfaitair percentage van 10 pet. moet worden verhoogd,
vanaf 1 januari 1992, namelijk de datum
vanaf welke een gekapitaliseerde vergoeding ("toekomstig" nadeel) dient te worden toegekend; dat die kapitalisatie moet
worden berekend als volgt : - basisleeftijd
van het slachtoffer (leeftijd per 1 januari
1992) : 62 jaar 1/2; -leeftijd waarop de arbeid is geeindigd (rekening houdende met
het uitgeoefende beroep, te weten landbouwer) : 70 jaar;- kapitalisatietarief (rekening houdende met de verlaging van het
rentetarief op lange termijn) : 4,5 pet.; maandelijks te betalen tijdelijke lijfrenteannui:teit ("Levie"-tabellen, 3de (franstalige) uitgave, p.169) : [5,92080 + 5,32483 /2
= 5,62281]; ... het inkomensverlies 316.445
frank over de jaren 1981 tot en met 1989
((553.777 frank- (791.109 frank X 30 pet.)
en 237.334 frank over de jaren 1990 en
1991 [553. 777 frank- (791.109 frank x 40
pet.)] bedraagt; dat er in het jaar 1980 geen
inkomensverlies is geleden, vermits het
overlijden op het einde van het jaar heeft
plaatsgehad; (verweerster) voor het nadeel in het verleden derhalve recht heeft op
het totaal bedrag van (316.445 frank x 9)
+ (237.334 frank x 2) = 3.322.673 frank; dat
de compensatoire interest verschuldigd is
vanaf een billijkerwijze gekozen datum, namelijk 1 juli 1986; dat het kapitaal tot vergoeding van het toekomstige nadeel
(237.334 frank x 110 pet.) x 5,62281 =
1.467.930 frank bedraagt; dat de compensatoire interest verschuldigd is vanaf 1 juli
1992; dat geen rekening behoeft te worden gehouden met de overdracht door (verweerster) van het landbouwbedrijf, in de
loop van hetjaar 1981, aangezien die overdracht is gebeurd tussen het tijdstip
waarop de schade zich voordeed en dat
waarop het hof het bedrag ervan beoordeelt en dus geen verband houdt met de
fout en de door (eiser) te vergoeden schade",
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terwijl, eerste onderdeel, hoewel de rechter, bij de raming van de schade ten gevolge van een onrechtmatige daad of een
contractuele fout, geen gebeurtenissen die
zich na die daad hebben voorgedaan en
waardoor de toestand van de benadeelde
verbeterd of verergerd zou zijn, in aanmerking mag nemen, hij evenwel rekening
moet houden met een latere gebeurtenis
die, al houdt zij geen verband met de contractuele of quasi-delictuele fout, de schade
be'invloedt; te dezen, anders dan het arrest zegt, de overdracht van het landbouwbedrijfvan wijlen Leon D ... , in de loop van
het jaar 1981, de door eisers fouten veroorzaakte schade noodzakelijk heeft be'invloed, vermits verweerster, na de overdracht van het bedrijf, geen verlies van
bedrijfswinst ten gevolge van de door eiser gemaakte fout meer heeft geleden en
meer kon lijden; vanaf de overdracht van
het bedrijfvan wijlen haar man, de materiele schade bestaande in het verlies van inkomen uit dat bedrijf eindigde of althans alleen nog voortduurde, in zoverre het
inkomen uit de opbrengst van de overdracht kleiner was - wat het arrest niet
vaststelt- dan de winst uit het landbouwbedrijf over het belastingjaar 1981, verminderd met het deel dat wijlen Leon D ...
voor zijn eigen onderhoud aanwendde; eruit volgt dat het arrest niet naar recht kon
beslissen dat de overdracht, in 1981, van
het landbouwbedrijfvan wijlen Leon D ...
geen invloed had op verweersters materiele schade ten gevolge van de fouten van
eiser; het arrest, door aan verweerster voor
die schade een vergoeding van 4.800.603
frank, in hoofdsom, overeenstemmend met
het verlies van de winst uit het landbouwbedrijf tot in het jaar 2000, toe te kennen, haar een grotere vergoeding toekende
dan de werkelijk geleden schade (scherrding van de in de aanhef van het middel
aangewezen wetsbepalingen, met uitzondering van artikel149 van de Grondwet);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat bij de raming van
de vergoeding van de door een fout
veroorzaakte schade geen rekening
mag gehouden worden met latere gebeurtenissen die niet in verband staan
met de fout en de schade zelf en die de
t0estand van de schadelijder verbeterd of verergerd zouden hebben; dat,
hoewel de rechter bij de raming van de
schade, het tijdstip van de uitspraak
in aanmerking moet nemen, de om-
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vang van de schade moet worden bepaald op het tijdstip van de fout;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de economische schade van
verweerster hierin bestaat dat zij het
deel van de winst van het landbouwbedrijf uit de eigen beroepswerkzaamheid van haar overleden man v.erliest
en oordeelt dat geen rekening dient te
worden gehouden met de overdracht
door verweerster van haar landbouwbedrijf, in de loop van het jaar 1981,
aangezien die gebeurtenis, die heeft
plaatsgehad tussen het tijdstip waarop
de schade zich voordeed en dat waarop
het hof van beroep het be drag van die
schade beoordeelt, geen verband houdt
met de fout en de door eiser· te vergoeden schade;
Dat de rechter aldus zijn beslissing
naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt het
cassatieberoep; veroordeelt eiser in de
kosten.
2 februari 1996 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Rappe, waamemend voorzitterVerslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie de h. Janssens de Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat : mr.
DeBruyn.
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CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN -

VORMEN- VORM EN TERMIJN VAN BETEKENING
EN/OF NEERLEGGING- BURGERLIJKE PARTIJ- AKTE VAN BETEKENING VAN DE VOORZIENING- INDIENING TER GRIFFIE - TERMIJN.

Het Hof slaat geen acht op de akte van betekening van de voorziening van de burgerlijke partij als die akte ter griffie van
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het Hof werd ontvangen na het verstrijken van de termijn van twee maanden sedert de dag waarop de zaak op de algemene rol is ingeschreven (1). (Art. 420bis
Sv.)
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1 o ONDERZOEK IN STRAFZAKEN (DESMET B.V.B.A., MERCATOR N.V. T. GHEYSEN)
ARREST

(A.R. nr. P.94.1375.N)

RET ROF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 oktober 1994 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Rof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorzieningen van de
eiseressen werden betekend aan verweerster;
Dat het Rof geen acht slaat op de
akte van betekening die ter griffie van
het Rofwerd ontvangen op 20 februari
1995, dit is na het verstrijken van de
termijn van twee maanden bepaald bij
artikel 420bis van het Wetboek van
Strafvordering, de zaak ingeschreven zijnde op de algemene rol van het
Rof op 18 november 1994;
Dat de voorzieningen mitsdien niet
ontvankelijk zijn;

HUISZOEKING- TOESTEMMING VAN DEGENE
DIE HET WERKELIJK GENOT HEEFT VAN DE
PLAATS- BEOORDELING IN FEITE DOOR DE
RECHTER

2° MERKEN- WET VAN 1 APRIL 1879- UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING- BENADEELDE - KLACHT.

3° STRAFVORDERING- FABRIEKS-

EN
HANDELSMERKEN- WET VAN 1 APRIL 1879UITOEFENING VAN DE STRAFVORDERING- BENADEELDE- KLACHT.

1o De rechter beoordeelt in feite of een huis-

zoeking zonder rechterlijk bevel verricht
is met toestemming van degene die het
werkelijk genot heeft van de plaats (1).

zo en 3°

Nude uitoefening van de strafvordering wegens overtreding van de wet
van 1 april1879 betreffende de fabrieksen handelsmerken afhankelijk is van een
klacht van de benadeelde partij, is zulke
klacht vereist vooraleer de strafvordering han worden uitgeoefend door het vorderen van een gerechtelijk onderzoek of
het instellen van vervolging bij de correctionele rechtbank (2). (Art. 14 wet 1
april 1879.)
(WUYTS T. HUGO BOSS A. G. E.A.)

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het namens de eiseressen inged:Lende verzoekschrift dat niet de
ontvankelijkheid van de voorzieningen betreft, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
6 februari 1996 - ze kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal - Advocaat : mrs. J. Van Oostenryck, Oudenaarde.
(1) Cass., 18 okt. 1988, A.R. nr. 1315 (A. C.,
1988-89, nr. 94).

ARREST

(A.R. nr. P.94.1438.N)

RET ROF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 oktober 1994 door
het Rof van Beroep te Antwerpen gewezen;
(1) Cass., 13 feb. 1991, A.R. nr. 8657 (A.C.,
1990-91, nr. 315).
(2) Cass., 18 nov. 1986, A.R. nr. 9668 (A. C.,
1986-87, nr. 170); zie R. DECLERCQ, Beginselen
rechtspleging, nr. 62; R. YERSTRAETEN, Handboek strafvordering, 2e druk, nrs. 32 en 54; A.
VANDEPLAS, noot onder Gent, 9 maart 1973, R.W,
1973-74, 601.
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Gelet op de namens eiser ingediende
memorie, waarvan een door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing over de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het eerste middel :
Overwegende dat eiser de regelmatigheid van de verrichte huiszoeking
aanvecht met aanvoering van een
reeks feitelijke gegevens waaruit zou
moeten blijken dat niet hijzelf doch
een familielid de onderzochte plaats
bewoonde, en de door hemzelf gegeven toestemming tot huiszoeking niet
rechtsgeldig is;
Overwegende dat de rechter in feite
en derhalve op onaantastbare wijze
oordeelt of een huiszoeking verricht is
met toestemming van degene die het
werkelijk genot heeft van de plaats;
Overwegende dat de appelrechters,
met overname van de motieven van
het beroepen vonnis, vaststellen "dat
uit de gegevens van het proces-verbaal
blijkt dat (eiser) het werkelijk genot
over de woning en aanhorigheden had
en hij geldig toestemming kon geven :
- (eiser) bevond zich tijdens de twee
huiszoekingen ter plaatse en bleek er
ook te overnachten;- (eiser) bevestigde dat de gevonden goederen zijn eigendom waren;- (eiser) sprak over
'mijn bureel';- (eiser) verklaarde: 'De
maatschappelijke zetel van ons bedrijf is gevestigd te Herenthout, Herentalseweg nr. 97; wij zijn ingeschreven in het handelsregister te Turnhout
onder het nummer 061338. De aktiviteiten van onze zaak bestaan uit ... ',
waaruit blijkt dat hij er dus duidelijk een handel dreef'; (. .. ) dat zij daarenboven verwijzen naar de motieven
ten gronde over de door (eiser) gevoerde handel, namelijk, dat kledingstukken, parfums en lederwaren werden aangetroffen in een oude caravan
achter de trainingspiste van de woning en aanhorigheden door eiser gebruikt, evenals een zak met losse labels en logo's van diverse merken, en
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dat uurwerken, brillen en kledij werden aangetroffen in het bureel van eiser;
Dat de appelrechters aldus vaststellen dat de toestemming tot opsporing
in de woning en aanhorigheden geldig gegeven werd door eiser die het
werkelijke genot had van die plaats;
Dat zij door hun redengeving het
verweer van eiser verwerpen en beantwoorden, en de beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat eiser aanvoert dat,
gelet op het karakter van klachtdelict van de weerhouden telastlegging,
bij ontstentenis van een aanvankelijke klacht van de benadeelde partij
de verbalisanten noch de procureur
des Konings het initiatiefvermochten te nemen om een opsporingsonderzoek in te stellen en een klacht van
de burgerlijke partij uit te lokken, en
het ganse onderzoek diensvolgens nietig is;
Overwegende dat artikel14 van de
wet van 1 april 1879 betreffende de
fabrieks- en handelsmerken de uitoefening van de strafvordering waarin
die wet voorziet, afhankelijk stelt van
een klacht van de benadeelde partij;
Dat aldus een klacht van de benadeelde vereist is vooraleer de strafvordering kan worden uitgeoefend door
het vorderen van een gerechtelijk onderzoek of het ins tell en van vervolging bij de correctionele rechtbank;
Overwegende dat de vermelde
klacht niet is vereist wanneer de procureur des Konings met inachtneming
van het artikel 22 - zowel in de vroegere als in de thans geldende lezing ervan- en het artikel23 van het Wethoek van Strafvordering daden van
opsporing van misdrijven verricht of
gelast;
Dat de procureur des Konings vermag tijdens deze opsporingen de

--
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klacht van een benadeelde uit te lokken en na deze klacht, op regelmatige wijze de strafvordering voor het
eerst uit te oefenen onder meer door
het vorderen van een gerechtelijk onderzoek of door te doen dagvaarden
voor de bevoegde strafrechter;
Dat de appelrechters met de in het
middel bekritiseerde motivering eisers verweer verwerpen, hierdoor zijn
conclusie beantwoorden, en de beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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vernietigt het Hof, op een verzoek tot regeling van rechtsgebied, de beschikking
van de raadkamer en verwijst het de zaak
naar de kamer van inbeschuldigingstelling, na te hebben vastgesteld dat tegen de
beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel openstaat en de beslissing van het vonnisgerecht in kracht
van gewijsde is gegaan zodat uit de strijdigheid van die beslissingen een geschil
van rechtsmacht is ontstaan dat de
rechtsgang belemmert (1). (Art. 525 Sv.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE BRUGGE
IN ZAKE PIETERS)
ARREST

(A.R. nr. P.95.1469.N)

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
6 februari 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaat-generaal - Advocaten : mr. A. De
Roeck, Antwerpen; mr. Kirkpatrick; mr. M.
Smeets, Brussel.
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2e

KAMER-

6 februari 1996

REGELING VAN RECHTSGEBIED STRAFZAKEN TUSSEN ONDERZOEKSGERECHT EN VONNISGERECHT- VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- RAADKAMERVERWIJZING NAAR DE CORRECTIONELE RECHTBANK- MISDAAD- GEEN AANNEMING VAN
VERZACHTENDE OMSTANDIGHEDEN- ONBEVOEGDVERKLARING VAN HET VONNISGERECHT- VERNIETIGING VAN DE BESCIDKKING VAN DE RAADKAMER- VERWIJZING
NAAR DE KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING.

Wanneer de raadkamer, zonder aanneming
van verzachtende omstandigheden, een
beklaagde wegens een misdaad naar de
correctionele rechtbank verwijst en het
vonnisgerecht zich onbevoegd verklaart,

HET HOF; - Gelet op het verzoekschrift tot regeling van rechtsgebied,
gedagtekend 5 december 1995 en ter
gri:ffie van het Hof ontvangen op 26 december 1995, ingediend door de procureur des Konings bij de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brugge;
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge, bij beschikking van 4 mei
1993, zonder aanneming van verzachtende omstandigheden, Jean Denis
Fritz Arnold Pieters, geboren te Kitega (Belgisch Congo) op 21 juni 1930,
wonende te Brugge, Kalvariebergstraat 12, naar de correctionele
rechtbank heeft verwezen wegens het
met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden gebruik maken
van valse stukken, te Brugge sinds 3
juli 1991 tot op 17 juni 1992;
Overwegende dat op 5 mei 1993 de
procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge hoger beroep aantekende tegen "de verwijzing van een niet gecorrectionaliseerde misdaad naar de correctionele
rechtbank";
Dat de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Gent bij arrest van 3 december 1993
(1) Cass., 17 aug. 1992, A.R. nr. 6888 (A. C.,
1991-92, nr. 582).
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het hager beroep van het openbaar ministerie niet ontvankelijk verklaarde;
Overwegende dat het openbaar ministerie Jean Pieters deed dagvaarden voor de terechtzitting van 28 februari 1994 van de Correctionele
Rechtbank te Brugge;
Dat de Correctionele Rechtbank te
Brugge zich bij vonnis van dezelfde datum onbevoegd verklaarde om van de
zaak kennis te nemen;
Overwegende dat de burgerlijke partij Christiane Ghyselinck met "verzoekschrift" van 15 maart 1995 het
Hofvan Cassatie verzocht het rechtsgebied te regelen en "overeenkomstig artikel 525 e.v. vanhet Wetboek
van Strafvordering de zaak te verzenden naar de bevoegde rechtbank om te
worden gehandeld als naar rechte";
Dat het Hof bij arrest van 9 mei
1995 het verzoek wegens nietontvankelijkheid verwierp (2);
Overwegende dat de procureur des
Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge met het vermelde
verzoekschrift van 5 december 1995
verzoekt het rechtsgebied te regelen;
Overwegende dat tegen de voornoemde beschikking van de raadkamer vooralsnog geen rechtsmiddel
openstaat en het vonnis van de correctionele rechtbank in kracht van gewijsde is gegaan; dat uit de ondertinge tegenstrijdigheid van deze
beslissingen een geschil van rechtsmacht is ontstaan dat de rechtsgang
belemmert;
Dat er derhalve grand is tot regeling van rechtsgebied;
Overwegende dat het aan de beklaagde ten laste gelegde misdrijf zoals het is omschreven door de artikelen 193, 196 en 197 van het
Strafwetboek strafbaar is gesteld met
opsluiting; dat de raadkamer geen verzachtende omstandigheden heeft aangenomen en de correctionele recht(2) Cass., 9 mei 1995, A.R. nr. P.95.0335.N
nr. 229).

(A.C., 1995,
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bank derhalve onbevoegd was om van
de zaak kennis te nemen;
Om die redenen, beslissende tot regeling van rechtsgebied, vernietigt de
beslissing van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge van 4 mei 1993; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde
beschikking; verwijst de zaak naar de
kamer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep te Gent.
6 februari 1996 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef, advocaatgeneraal.
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VERENIGDE KAMERS -

6 februari 1996

1° CASSATIE- ARRESTEN, VORM- VORMRECHTSPLEGING, VOEGING - RECHTSPLEGING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERINGMINISTER BESCHULDIGD -ANDERE JUSTITIABELE BEKLAAGD- VOORBEREIDING VAN DE
VERDEDIGING- VERDAGING VAN DE ZAAKVEREISTEN.

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 100
TOT EINDE)- ARTIKEL 103- STRAFZAKENSTRAFVORDERING- RECHTSPLEGING VOOR
RET HOF -MINISTER BESCHULDIGD -ANDERE JUSTITIABELE BEKLAAGD - VOORBEREIDING VAN DE VERDEDIGING- VERDAGING
VAN DE ZAAK- VEREISTEN.

3o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING - VOORBEREIDING VAN DE VERDEDIGING- VERDAGING
VAN DE ZAAK- VEREISTEN.

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.3, B
-RECHT VAN DE BEKLAAGDE OM TE BESCHIKKEN OVER VOLDOENDE TIJD EN FACILITEITEN VOOR DE VOORBEREIDING VAN ZIJN VERDEDIGING - VERDAGING VAN DE ZAAK VEREISTEN.
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5o RECHTEN VAN DE MENS -

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN- ART. 14.3, B -RECHT
VAN DE BEKLAAGDE OM TE BESCHIKKEN OVER
VOLDOENDE TIJD EN FACILITEITEN WELKE
NO DIG ZIJN VOOR DE VOORBEREIDING VAN
ZIJN VERDEDIGING- VERDAGING VAN DE
ZAAK- VEREISTEN.

6° MACHTEN -

UITVOERENDE MACHTSTRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD -ANDERE JUSTITIABELE
BEKLAAGD- RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
- VOORBEREIDING VAN DE VERDEDIGINGVERDAGING VAN DE ZAAK- VEREISTEN.

7o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN - STRAFVORDERING- VOORBEREIDING VAN DE VORDERING- VOORBEREIDING
VAN DE VERDEDIGING- GELIJKHEID TUSSEN HET OPENBAAR MINISTERIE EN DE VERDEDIGING- EERLIJK PROCES - BEGRIP.

so RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.1STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VOORBEREIDING VAN DE VORDERING- VOORBEREIDING VAN DE VERDEDIGING- GELIJKHEID
TUSSEN HET OPENBAAR MINISTERIE EN DE
VERDEDIGING- EERLIJK PROCES -BEGRIP.

go RECHTEN VAN DE MENS -

INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN -ART. 14.1- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VOORBEREIDING
VAN DE VORDERING- VOORBEREIDING VAN
DE VERDEDIGING- GELIJKHEID TUSSEN HET
OPENBAAR MINISTERIE EN DE VERDEDIGINGEERLIJK PROCES - BEGRIP.

10° OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- VOORBEREIDING VAN DE VORDERING- VOORBEREIDING
VAN DE VERDEDIGING- GELIJKHEID TUSSEN HET OPENBAAR MINISTERIE EN DE VERDEDIGING- EERLIJK PROCES - BEGRIP.

11° CASSATIE- ARRESTEN, VORM- VORM
- RECHTSPLEGING, VOEGING- RECHTSPLEGING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERINGMINISTER BESCHULDIGD -ANDERE JUSTITIABELE BEKLAAGD- VERVOLGINGEN IN EEN ANDERE ZAAK- UITSTEL VAN DE UITSPRAAKVEREISTEN.

12° GRONDWET -

GRONDWET 1994 (ARTT.
100 TOT EINDE) -ART. 103- STRAFZAKENSTRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD
- ANDERE JUSTITIABELE BEKLAAGD RECHTSPLEGING VOOR HET HOF- VERVOL-
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GINGEN IN EEN ANDERE ZAAK- UITSTEL VAN
DE UITSPRAAK- VEREISTEN.

13° MACHTEN- UITVOERENDE MACHTSTRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD -ANDERE JUSTITIABELE
BEKLAAGD- RECHTSPLEGING VOOR HET HOF
- VERVOLGINGEN IN EEN ANDERE ZAAKUITSTEL VAN DE UITSPRAAK- VEREISTEN.

14 o BEWIJS- STRAFZAKEN- ALGEMEENSTRAFVORDERING- REGELMATIGHEID- VERVOLGINGEN IN EEN ANDERE ZAAK- UITSTEL
VAN DE UITSPRAAK- VEREISTEN.

1", 2°, 3°, 4°, 5° en 6° Wanneer een beklaagde, die door de procureur-generaal
bij het Hofvan Cassatie is gedagvaard
om te verschijnen op een zitting van het
Hofin verenigde kamers wegens feiten die
samenhangen met die waarvoor een minister in beschuldiging is gesteld en door
een beslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het Hof is gebracht, in limine litis vraagt om de zaak
te verdagen onder aanvoering van het feit
dat hi}, gelet op de omvang van het dossier, op de bijzondere omstandigheden
waarop het voor het Hof wordt behandeld en op de complexiciteit van de zaak,
niet voldoende tijd heeft gekregen om zijn
verdediging voor te bereiden, beoordeelt
het Hof, in het licht van de gegevens die
het aanwijst en rekening houdend met het
feit dat alle bewijsmiddelen tijdens het
proces worden overgelegd en onderzocht,
of de beklaagde en zijn raadsman over
voldoende tijd en faciliteiten hebben beschikt welke nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging; zo ja, zegt
het Hof dat de zaak niet dient te wor·
den verdaagd. (Art. 103 Gw. 1gg4; art.
6.3, b, E.V.R.M.; art. 14.3, b, I.V.B.P.R.)
7o, so, go en 10° De omstandigheid alleen
dat het openbaar ministerie voor het op·
stellen van zijn vordering meer tijd zou
hebben gehad dan de beklaagde en zijn
raadsman nodig hadden voor de voorbereiding van de verdediging, ontneemt de
beklaagde niet de waarborg op een eer·
lijk proces. (Art. 6.1 en 6.3, b, E.V.R.M.;
artt. 14.1 en 14.3, b, I.V.B.P.R.)
11°,12°,13° en 14° Wanneereen beklaagde,
die door de procureur-generaal bij het Hof
van Cassatie is gedagvaard om te ver·
schijnen op een zitting van het Hof in ver·
enigde Kamers wegens feiten die samen·
hangen met die waarvoor een minister in
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beschuldiging is gesteld en door een beslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor het Hof is gebracht,
in limine litis vraagt om de uitspraak uit
te stellen tot is beslist over de strafvordering ten laste van een persoon die in
een andere zaak is betrokken wegens een
misdrijf dat aan de basis zou liggen van
de vervolgingen tegen die beklaagde voor
het Hof, zegt het Hof, nu het overweegt
dat het in een later stadium van de
rechtspleging over de regelmatigheid van
de overgelegde bewijzen zal oordelen, dat
de uitspraak niet dient te worden uitgesteld. (Art. 103 Gw. 1994.)

wees naar een commissie die aan de heer
Willermain was uitbetaald en wees erop dat
hij kabinetschefvan de minister van "Buitenlandse Handel was. Andere maakten
melding van contracten tegen overgewaardeerde prijzen ten voordele van de directeur van Uniop ... De in die brieven aangeklaagde hoofdpersoon was Camille Javeau,
directeur van de V.Z.W. Interuniversitair instituut voor opiniepeilingen, in 't kort
Uniop. Die V.Z.W. werd injuni 1990 invereffening gesteld; haar oogmerk bestond erin
studies en onderzoeken uit te voeren of te
doen uitvoeren inzake opinie-onderzoek,
hetzij op eigen initiatiefhetzij op verzoek
van zysieke personen of rechtspersonen.

(INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT VOOR OPINIEPEILINGEN- AFGEKORT: "UNIOP" VZ.W., BEC DEPAUE B.V.B.A. T. COEME E.A.)

Op 7 augustus 1989 stelde de heer Sacotte, commissaris bij het Hoog Comite van
Toezicht, een proces-verbaal op over de inlichtingen ingewonnen tEm gevolge van die
naamloze brief. Dat proces-verbaal werd op
17 augustus 1989 aan de heer procureur
des Konings te Brussel toegezonden.

Voorafgaande noot :
Het Hof, in verenigde kamers, heeft
m.b.t. de heer Coeme kennis genomen van
deze zaak in diens hoedanigheid van minister, en wat de overige zeven gedaagde
personen betreft, wegens de samenhang
tussen de hen ten laste gelegde strafbare
feiten en die welke aan de heer Coeme ten
laste zijn gelegd.
Het Hofheeft in die zaak achtereenvolgens zes arresten gewezen: op 6, 12, 14, 16
en 22 februari 1996 en op 5 april1996. De
vijf arresten die in de loop van de maand
februari 1996 zijn gewezen zijn arresten alvorens recht te doen. Bovenvermeld arrest doet uitspraak over de vordering van
zeven beklaagden die uitstel vroegen en
over de aanvullende vordering van een van
hen die uitstel van de uitspraak vroeg tot
uitspraak was gedaan over de strafvordering in een andere zaak.
Alvorens dat arrest weer te geven is het
aangewezen de rechtspleging samen te vatten die aan de de batten voor het Hof is
voorafgegaan en de telastleggingen jegens de acht vermelde personen uiteen te
zetten.
1' Verloop van de rechtspleging die aan de
de batten voor het Hof is voorafgegaan.
Op 26 april 1989 ontving de voorzitter
van het Hoog Comite van Toezicht een anonieme brief die als volgt begon : "Waarom
heeft de minister van Landsverdediging bij
Uniop een eerste bestelling geplaatst en
daarna een tweede zonder voorafgaande
aanbesteding? (antwoord : omdat Uniop een
deel van de kosten van zijn kiescampagne
heeft betaald"). De briefbevatte verschillende vragen van dezelfde aard. De ene ver-

Bij proces-verbaal van 24 augustus 1989
stuurde dezelfde commissaris aan die magistraat persknipsels waarin gewag werd
gemaakt van het ontslag om dringende redenen van de heer Javeau, te weten het
aanrekenen van verschillende privefacturen aan Uniop. Het ontslag zou zijn
gegeven door de heer Loccufier, voorzitter van Uniop en rector van de VUB en
door mevrouw Vosswinkel, gescheiden Deiruelle, afgevaardigd bestuurder van Uniop
en directeur van het Instituut voor Socialogie van de Universite libre de Bruxelles. In tegenstelling tot Uniop heeft dat instituut geen rechtspersoonlijkheid en maakt
het deel uit van de ULB.
Op 25 augustus 1989 stelde de heer
Ceuppens, commissaris van de gerechtelijke politie te Brussel, ambtshalve een
proces-verbaal op van het verhoor van mevrouw Vosswinkel, die bevestigde dat de
heer Javeau een ontslagbriefhad ontvangen waarin de verschillende feiten waren
opgesomd die dringende redenen uitmaakten en die een afschrift van die brief d.d. 22
augustus 1989 overhandigde.
Op 25 augustus 1989 vorderde de heer
procureur des Konings te Brussel, op grond
van die drie voornoemde processen-verbaal,
een onderzoek ten laste van de heer Javeau wegens misbruik van vertrouwen,
waardoor de strafVordering in werking
werd gesteld. Het onderzoek werd toevertrouwd aan de heer onderzoeksrechter Van
Espen (dossier nr. 34/89).
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De onderzoeksrechter stelde achtereenvolgens vier personen in verdenking die
voor het Hof zouden worden gedaagd.
De heer Javeau werd verdacht van valsheid in geschriften en gebruik van valse
stukken en van misbruik van vertrouwen.
Hij werd op 26 augustus 1989 onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat bevel werd
bijna drie maanden later, op 23 november 1989, opgeheven.
Mevrouw Vosswinkel werd verdacht van
valsheid in geschriften en gebruik van valse
stukken, oplichting en misbruik van vertrouwen. Zij werd op 23 oktober 1989 onder aanhoudingsbevel geplaatst. Haar hechtenis eindigde na een maand, op 22
november 1989.
De heer Willermain, toen kabinetschef
van minister Urbain, werd verdacht van
valsheid in geschriften en gebruik van valse
stukken, oplichting en overtreding van de
wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de
boekhouding. Hij werd op 14 september
1989 onder aanhoudingsbevel geplaatst.
Zijn voorhechtenis duurde iets meer dan
een maand, tot 16 oktober 1989.
Op 2 februari 1994 tenslotte stelde de
onderzoeksmagistraat de heer Hermanus, toen secretaris-generaal van de Franse
Gemeenschap, in verdenking wegens valsheid in geschriften en gebruik van valse
stukken, misbruik van vertrouwen, oplichting en omkoping van ambtenaren.
Sommige personen tegen wie de procureur des Konings te Brussel aanvullende
vorderingen had gedaan werden door de
onderzoeksmagistraat niet in verdenking
gesteld. In de eerste plaats mevrouw Catherine Vigneron, levensgezellin van de
heer Javeau, waartegen vorderingen wegens valsheid in geschriften en misbruik
van vertrouwen waren gedaan. Aanvullende vorderingen wegens belastingmisdrijven werden eveneens gedaan tegen de reeds vermelde personen - met
uitzondering van de heer Hermanus en tegen de heer Loccufier, voorzitter van Uniop
en toen rector van de VUB en tegen de heer
Patesson, bestuurder van Uniop. De heer
procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie was van oordeel dat mevrouw Vigneron en de heren Loccufier en Patesson niet
voor het Hof moesten worden gedaagd.
Op 2 oktober 1989 had de onderzoeksmagistraat de heer Roekens aangesteld als
gerechtelijk deskundige, inzonderheid om
de boekhouding van de V.Z.W. Uniop te onderzoeken evenals haar jaarrekeningen,
vast te stellen in hoeverre zij al dan niet
een commereiele activiteit uitoefende, de
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stukken aan te wijzen die van valsheid konden worden beticht en alle gegevens aan te
wijzen waaruit bedrog zou blijken binnen
de grenzen van de vorderingen die in onderzoek waren gesteld en van eventueel
aanvullende vorderingen.
Die deskundige legde op 26 december
1989 een voorafgaande nota neer, op 26 november 1990 een analyse van de bankrekeningen van de heer C. Javeau, op 6 december 1990 een nota als antwoord op
diens opmerkingen en een nota over een
overeenkomst van de Franse Gemeenschap
van 24 september 1991.
Het verslag zelf omvat zes delen die achtereenvolgens tussen 29 december 1993 en
22 maart 1994 werden neergelegd.
Ten gevolge van nieuwe vorderingen van
de onderzoeksrechter werden op 31 januari 1995 en 17 februari 1995 aanvullende deskundigenverslagen neergelegd.
Aangezien het onderzoek leek uit te wijzen dat er aanwijzingen van misdrijven ten
laste van politieke personaliteiten bestonden, die alleen konden worden vervolgd of
waartegen aileen een onderzoek kon worden ingesteld onder de voorwaarden van de
huidige artikelen 59, 103 of 120 van de
Grondwet, deelde de onderzoeksmagistraat
op 7 februari 1994 zijn dossier mede aan
het parket.
De procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Brussel oordeelde dat er inderdaad aanwijzingen van misdrijven ten laste
van elf politieke personaliteiten konden
worden gelegd, die beschermd werden door
de ministeriele ofparlementaire onschendbaarheid. Hij oordeelde dat voor vijfvan die
personen de feiten, in de veronderstelling
dat zij werden bewezen, niet verjaard waren : drie daarvan werden beschermd door
een ministeriele onschendbaarheid en door
parlementaire onschendbaarheden : de heren Claes, Coeme en Philippe Moureaux;
twee anderen door de parlementaire onschendbaarheid die voor elk van hen kon
worden opgeheven door drie vergaderingen : de heren Spitaels en Hasquin.
In die omstandigheden richtte de
procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, in zijn brief van 30 juni
1994, aan de voorzitter van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, met toepassing
van artikel103 van de Grondwet, een verzoek met betrekking tot vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
Claes, de oud-ministers Coeme en Philippe Moureaux. In zijn brief legde de
procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel uit dat volgens hem uit het
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onderzoekdosssier bleek dat er tegen die
ministers of oud-ministers aanwijzingen bestonden van valsheid in geschriften en gebruik van valse stukken, oplichting, misbruik van vertrouwen en omkoping.
N a verschillende vergaderingen keurde
de op 1 juli 1994 ingestelde bijzondere kamercommissie op 12 juli 1994 haar verslag goed (Gedr. St., Kamer., b.z. 19931994, nr. 1532/1-93/94).
De Kamer van Volksvertegenwoordigers deed op 14 juli 1994 uitspraak overeenkomstig de aanbevelingen van haar bijzondere commissie.
Met betrekking tot de heer Coeme nam
zij met 140 stemmen tegen 39 de aanbeveling aan uit het verslag van haar bijzondere commissie. Die had besloten: "dater
voldoende aanwijzingen best(onden) om de
verwijzing van de heer Coeme naar het Hof
van Cassatie te gelasten wegens strafbare feiten van valsheid in geschriften en
gebruik van valse stukken, omkoping en
oplichting in de zin van de artt. 66, 193,
196, 197, 213, 214, 246, 248 en 496 van het
StrafWetboek, in het raam van de overeenkomsten IN M 010 en M 020" en "dat voor
de feiten die aan het sluiten van die twee
overeenkomsten voorafgaan, er voldoende
aanwijzingen bestaan van eenheid van
voornemen overeenkomstig de kwalificaties die de procureur-generaal in aanmerking heeft genomen in zijn brief van 30 juni
1994".
Wat betreft de heer Claes heeft de Kamer met 101 tegen 77 stemmen bij 3 onthoudingen het advies uit het verslag van de
bijzondere commissie aangenomen. Die had
besloten "dater geen aanleiding bestond
om de heer Claes naar het Hofvan cassatie te verwijzen in het raam van de overeenkomst A 080".
Wat betreft Philippe Moureaux heeft de
Kamer met 97 stemmen tegen 80, bij 4 onthoudingen, het advies van haar bijzondere commissie aangenomen. Die had besloten "dat er geen aanleiding bestond om
de heer Moureaux naar het Hof van Cassatie te verwijzen in het raam van de overeenkomsten IN B 040, 050 en 060" en "dat,
wat de andere feiten betreft, er voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers geen
aanleiding bestond om zich uit te spreken in het kader van artikel 103 van de
Grondwet".
Intussen had de procureur-generaal bij
het Hof van Beroep te Brussel op 4 juli
1994 brieven geschreven aan de voorzitter van de Senaat, aan de voorzitster van
de Raad van de Franse Gemeenschap, en
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aan de voorzitter van de Waalse Gewestraad, met het verzoek om de parlementaire onschendbaarheid op te heffen van de
heer Spitaels, lid van die drie raden, die
van 1981 tot 1992 voorzitter van de "parti
socialiste" was geweest. Hij was inderdaad van oordeel dat er verschillende aanwijzingen waren dat de heer Spitaels had
deelgenomen aan valsheid, gebruik van
valse stukken en oplichting. De Senaat en
Raad van de Franse Gemeenschap besloten op 20 juli 1994 en de Waalse Gewestraad op 26 juli 1994, niet in te gaan op het
verzoek van die magistraat.
Op 4 juli 1994 had de procureur-generaal
bij het Hof van Beroep te Brussel eveneens brieven gestuurd aan de voorzitter van
de Senaat, aan de voorzitster van de Raad
van de Franse Gemeenschap, en aan de
voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad met een soortgelijk verzoek inzake de heer Hasquin, lid van die drie raden, die rector en later voorzitter van de
raad van beheer van de ULB was geweest.
Hij was inderdaad van oordeel dat het onderzoek aanwijzingen aan het licht had gebracht van valsheid, gebruik van valse
stukken en oplichting, bij het opnemen van
geld voor het "Fonds special de la recherche" van de ULB. De Senaat en Raad van
de Franse Gemeenschap besloten op 20 juli
1994 en de Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 15 juli 1994, de onschendbaarheid van de heer Hasquin niet
op te heffen.
Wat betreft de zes andere politieke personaliteiten tegen wie, naar zeggen van de
procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, uit het onderzoek aanwijzingen van misdrijven bleken, meende die
magistraat geen verzoeken tot opheffing
van de onschendbaarheid te moeten indienen, daar de feiten volgens hem waarschijnlijk verjaard waren.
Nude Kamer van Volksvertegenwoordigers had besloten dat de hh. Claes en Moureaux niet naar het Hof dienden te worden verwezen en nu de raden waartoe de
hh. Spitaels en Hasquin behoorden hunne:rzijds hadden geweigerd de parlementaire onschendbaarheid van laatstgenoemden op te he:ffen, werd in deze zaak tegen
die vier politieke personaliteiten geen enkele daad van onderzoek of vervolging gesteld. Evenmin werd enige daad van onderzoek ofvervolging gesteld t.a.v. van de
zes politieke personaliteiten die, volgens de
procureur-generaal bij het Hof van Beroep te Brussel, van de verjaring van de
strafVordering leken te kunnen genieten.

====~======t_=--
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Door de inbeschuldigingstelling van de
heer Coeme, waartoe de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 14 juli 1994 besloot, werden de strafbare feiten die in het
kader van deze zaak zouden zijn begaan
van rechtswege bij het Hof aanhangig gemaakt, in zoverre de Kamer van Volksvertegenwoordigers, met betrekking tot die feiten, had geoordeeld dat er ten laste van de
heer Coeme aanwijzingen bestonden van de
misdrijven bedoeld op p. 5, 1 van het verslag van haar bijzondere commissie.
Daaruit volgde dat de feiten, in zoverre
zij de heer Coeme betroffen, op 14 juli 1994
automatisch aan de heer Van Espen werden onttrokken. Op zichzelfleidde diens inbeschuldigingstelling niet tot onttrekking van de zaak aan die magistraat ten
aanzien van andere personen dan de heer
Coeme die in beschuldiging konden worden gesteld.
Ten gevolge van de verwijzing van de
heer Coeme door de Kamer van Volksvertegenwoordigers naar het Hof, oordeelde de
procureur-generaal bij het Hofvan cassatie dat hij, in het belang van een goede
rechtsbedeling, op 21 juli 1994 de heer Eerste voorzitter van het Hof moest vragen om
dringend een raadsheer in het Hof aan te
wijzen als onderzoeksmagistraat, metals
opdracht het onderzoek van de feiten aan
te vullen en voort te zetten in nauwe samenwerking met onderzoeksrechter Van
Espen. Bij beschikking van dezelfde dag
stelde de eerste voorzitter de heer Fischer
aan en belastte hem met die opdracht.
Het aan~tellen van een onderzoeksmagistraat van het Hof deed het probleem
rijzen van het samenbestaan van diens onderzoek en dat van rechter Van Espen. De
betrokken gerechtelijke overheden kwamen overeen voorlopig althans beide onderzoeken samen te laten bestaan en ze te
coi:irdineren. Die coi:irdinatie was vooral mogelijk door het voortdurend overleg tussen beide onderzoeksmagistraten.
Op 9 mei 1995 deelde raadsheer Fischer
aan de procureur-generaal bij het Hofvan
Cassatie de procedurestukken mede ten
laste van de heer Coeme, om zijn vordering in te stellen. 's Anderendaags deelde de
onderzoeksrechter de procedurestukken
mede van zijn onderzoek aan de procureur des Konings te Brussel.
Aangezien de heer Hermanus intussen
lid was geworden van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad vroeg de procureur-generaal
bij het Hofvan Beroep te Brussel op 15 juni
1995 aan de voorzitter van die raad hem te
laten weten of de Raad meende de opschor-

-
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ting te moeten vragen van de vervolgingen die waren aangevat toen de heer Hermanus nog geen lid was van de Raad. De
Brusselse Hoofdstedelijke Raad besliste op
haar zitting van 10 juli 1995 de vervolgingen toe te staan ten laste van de heer Hermanus voor de behandeling van de zaak
door een correctionele kamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, waarbij zij tot nadere inlichting haar beslissing aanhield met betrekking tot alle
andere vormen van vervolging, om te kunnen nagaan of die verenigbaar waren met
de uitoefening van zijn mandaat door de
heer Hermanus.
Op 19 september 1995 vorderde de procureur des Konings te Brussel, nu hij oordeelde dat de feiten van de door de onderzoeksrechter Van Espen behandelde
rechtspleging samenhingen met die waarvoor de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 14 juli 1994 minister Coeme in beschuldiging had gesteld en dat een goede
rechtsbedeling vereiste dat de twee zaken samen door het Hof zouden worden behandeld, dat de raadkamer van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel de zaak
aan de onderzoeksrechter zou onttrekken. De raadkamer wees op 22 september 1995 een beschikking in die zin.
Het door rechter Van Espen behandelde
dossier van de rechtspleging werd zonder
verwijl overgedragen aan de procureurgeneraal bij het Hof van van Cassatie.
Ten gevolge van de onttrekking van de
zaak aan rechter Van Espen schreef de
procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie op 25 september 1995 een brief aan de
voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad waarin hij die raad verzocht, gelet op de samenhang tussen de feiten waarbij de hh. Hermanus, Coeme en Javeau
waren betrokken, de vervolging van de h.
Hermanus voor het Hof toe te staan. Op
haar zitting van 18 oktober 1995 willigde
de Brusselse Hoofdstedelijke Raad dat verzoek in.
Aangezien uit het onderzoek van het dossier bleek dat er niet aileen voldoende aanwijzingen van misdrijven bestonden t.a.v.
de h. Coeme, die door de Kamer van Volksvertegenwoordigers naar het Hofwas verwezen en van de vier personen die reeds
door de onderzoeksrechter Van Espen in beschuldiging waren gesteld, maar ook t.a.v.
de hh. Stalport, Hollander en Mazy, besliste de procureur-generaal bij het Hofvan
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Cassatie, in zijn vordering van 8 november 1995, die acht personen te dagvaarden om op de terechtzitting van 5 februari
1996 voor het Hofte verschijnen.
Die vordering werd op 10 november 1995
bij wege van dagvaarding betekend aan de
beschuldigde en aan de beklaagden, met
uitzondering van mevr. Vosswinkel aan wie
zij op 14 november 1995 werd betekend.
Het dossier werd vanaf 9 november 1995
ter beschikking gesteld van de beschuldigde, van de beklaagden en van hun
raadslieden.
2° De aan de acht gedaagde personen ten
laste gelegde feiten.
De vordering van de procureur-generaal
bij het Hof van Cassatie betrof :
1. Coeme, Guy;
2. Javeau, Camille;
3. Vosswinkel, Nicole;
4. Hermanus, Auguste, Merry;
5. Stalport, Jean;
6. Hollander, Emmanuel;
7. Mazy, Jean-Louis;
8. Willermain, Robert.
Die acht personen werden vervolgd om in
het gerechtelijk arrondissement Brussel en,
in samenhang, elders in Belgie :
eerstgenoemde (Coeme)
tussen 29 maart 1981 en 1 december
1989, als Staatssecretaris van het Waalse
Gewest van 26 februari 1991 tot 17 december 1981, als minister-president van de
Waalse Gewestexecutieve van 2 februari
1988 tot 7 mei 1988 en als minister van
Landsverdediging vanaf 8 mei 1988, en de
omstandigheid in acht genomen dat de feiten de opeenvolgende en doorlopende uiting zijn, zonder onderbreking van meer
dan drie jaar, van hetzelfde opzet en dat de
laatste feiten dagtekenen van 30 november 1989 (dag van de betaling van de factuur nr. 981 van de V.Z.W. Uniop, die aan
de minister van Landsverdediging was gericht in het kader van het contract IN M
020, zie telastlegging A 4b)
en, in samenhang,
de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel)
tussen 29 maart 1981 en 23 november
1991, en de omstandigheid in acht genamen dat de feiten, die de opeenvolgende en
doorlopende uiting zijn, zonder onderbreking van meer dan drie jaar, van hetzelfde
opzet en dat de laatste feiten dagtekenen
van 22 november 1991 (laatste gebruik van
valse stukken, zie telastlegging B 5c)
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de vierde (Hermanus)
tussen 1 december 1987 en 1 maart 1988,
en de omstandigheid in acht genomen dat
de feiten de opeenvolgende en doorlopende
uiting zijn van hetzelfde opzet en dat de
laatste feiten dagtekenen van 29 februari
1988 (dag van de betaling van de factuur
betreffende het contract IN D 130, zie telastlegging A 5b)
de vijfde (Stalport)
tussen 14 juni 1989 en 12 september
1989, en de omstandigheid in acht genamen dat de feiten de opeenvolgende en
doorlopende uiting zijn van hetzelfde opzet en dat de laatste feiten dagtekenen van
11 september 1989 (dag van de aangifte
van de feiten door de inspecteur-generaal
van Financien, waarbij voor de laatste maal
een nuttig gebruik werd gemaakt van valse
stukken, omschreven in de telastlegging A 3)
de zesde (Hollander) en de zevende (Mazy)
tussen 16 augustus 1988 en 1 december 1989, en de omstandigheid in acht genomen dat de feiten de opeenvolgende en
doorlopende uiting zijn van hetzelfde opzet en dat de laatste feiten dagtekenen van
30 november 1989 (dag van de betaling van
de factuur nr. 981 van de V.Z.W. Uniop, die
aan de minister van Landsverdediging gericht was in het kader van het contract
IN M 020, zie telastlegging A 4b)
de achtste (Willermain)
tussen 12 januari 1988 en 26 augustus
1989, en de omstandigheid in acht genamen dat de feiten de opeenvolgende en
doorlopende uiting zijn van hetzelfde opzet en dat de laatste feiten dagtekenen van
25 augustus 1989 (waarbij voor de laatste maal een nuttig gebruik werd gemaakt
van het valse stuk, omschreven in de telastlegging B 6),
en gelet op het feit dat de verjaring van
de strafvordering regelmatig is gestuit door
daden van onderzoek of van vervolging en
inzonderheid :
Ten aanzien van de eerste (Coeme), de
vijfde (Stalport), de zesde (Hollander), de zevende (Mazy) en de achtste (Willermain)
door het proces-verbaal van het Hoog Comite van Toezicht (HCT) nr. 2337 van 10
juni 1992
Ten aanzien van de tweede (Javeau) en de
derde (Vosswinkel) door de beschikking tot
mededeling d.d. 10 mei 1995,
Ten aanzien van de vierde (Hermanus)
door het proces-verbaal HCT nr. 480 van 22
februari 1991,
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ofwel de misdrijven te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te
hebben meegewerkt;
ofwel door enige daad tot de uitvoering
zodanige hulp te hebben verleend dat de
misdaden en de wanbedrijven zonder hun
bijstand niet hadden kunnen worden gepleegd;
ofwel door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, die misdaden en die wanbedrijven rechtstreeks te
hebben uitgelokt;
A. de eerste (Coeme), de tweede (Javeau),
de derde (Vosswinkel), de vierde (Hermanus), de vijfde (Stalport), de zesde (Hollander) en de zevende (Mazy) als openbaar officier of ambtenaar of in samenwerking met
een openbaar officier of ambtenaar, met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te
schaden, bij het opmaken van akten van
hun ambt, het wezen of de omstandigheden ervan te hebben vervalst, hetzij door
andere overeenkomsten te schrijven dan die
welke de partijen hebben opgegeven of gedicteerd, hetzij door als waar op te nemen, feiten die het niet waren, inzonderheid:
·
1) de eerste (Coeme), de tweede (Javeau)
en de derde (Vosswinkel) :
de eerste in zijn hoedanigheid van
Staatssecretaris van het Waalse Gewest,
met het bedrieglijk opzet om onverschuldigde kosten af te wentelen op het Waalse
Gewest, op 30 maart 1981 tussen het
Waalse Gewest, vertegenwoordigd door de
eerste verdachte en het Institut de sociologie (ULB), vertegenwoordigd door de
derde verdachte, directeur van dat instituut, een overeenkomst te hebben opgemaakt of doen opmaken betreffende een
studie van het milieu in Wallonie en daarin
een budget van 3. 700.000 frank te hebben opgenomen of doen opnemen, terwijl
dat bedrag overgewaardeerd is en kosten
omvat zonder enig verband met het voorwerp van de overeenkomst ten bedrage van
ten minste 1.063.400 frank, inzonderheid
een honorarium voor een persoon belast
met de public relations van de eerste verdachte (483.400 frank) en de kosten voor
verkiezingsenquetes (580.000 frank); (contract IS C 011 )
2) de tweede (Javeau):
als mededader van een openbaar officier of ambtenaar, te dezen van de kabinetschef van de minister van Begroting en
Energie van het Waalse Gewest, met het
bedrieglijk opzet om onverschuldigde kosten tot beloop van ten minste 329.611 frank
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af te wentelen op het Waalse Gewest, te
hebben opgemaakt of doen opmaken :
a) een overeenkomst d.d. 15 december
1983 tussen het Waalse Gewest en het Institut de sociologie (ULB) met betrekking
tot de peiling van "de spontane kennis van
het grote publiek over het Ministerie voor
Energie van het Waalse Gewest", waarvoor een bedrag van 3.144.000 frank was
uitgetrokken, terwijl dat bedrag overgewaardeerd is en kosten omvat voor opdrachten zonder enig verband met de overeenkomst, inzonderheid de bezoldiging van
een kabinetsmedewerker van de minister; (contract IS C 070)
b) een bij de bovenvermelde overeenkomst horend aanhangsel d. d. 27 april1984
waarin de kostprijs van de overeenkomst
voor dezelfde posten op 3.334.000 frank
werd gebracht en kosten werden opgenomen voor opdrachten zonder enig verband
met de overeenkomst, inzonderheid de bezoldiging van een kabinetsmedewerker;
3) de tweede (Javeau) en de vijfde (Stalport):
de vijfde in de hoedanigheid van kabinetschef van de minister van het Brusselse Gewest, met het bedrieglijk opzet om
bij de toewijzing van een overeenkomst de
op de overeenkomsten met de overheid toepasselijke regels en procedures te omzeilen, en meer bepaald met het opzet om zich
aan de controle van de Inspectie van Financien te onttrekken, een overeenkomst
waarover de Inspectie van Financien een
ongunstig advies had uitgebracht, te hebben vervangen of doen vervangen door drie
overeenkomsten d. d. 15 juni 1989, elk voor
een lager bedrag dan voor het optreden van
de Inspectie van Financien vereist is, maar
die tezamen betrekking hadden op dezelfde
aangelegenheid als de afgewezen overeenkomst, te dezen inzonderheid een studie
over de kleine en middelgrote ondernemingen; (overeenkomsten IN B 040, B 050 en
B 060)
4) de eerste (Coeme), de tweede (Javeau),
de zesde (Hollander) en de zevende (Mazy):
De eerste in zijn hoedanigheid van minister van Landsverdediging en de zevende
in zijn hoedanigheid van adjunctkabinetschef van de minister van Landsverdediging met het bedrieglijk opzet om
inzonderheid bij de toewijzing van een overeenkomst de op de overeenkomsten met de
overheid toepasselijke regels te omzeilen en
met het bedrieglijk opzet om aan de zesde
verdachte een onrechtmatig voordeel te verstrekken:
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a) op 17 augustus 1988 tussen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de eerste verdachte, en de vennootschap HHD
Ogilvy & Mather, vertegenwoordigd door de
zesde verdachte, een overeenkomst te hebben opgemaakt of doen opmaken en in artikel1 te hebben vermeld of doen vermelden dat de opdrachtgever HHD belast is
met een studie betreffende de dienstplichtigen, en dat HHD die opdracht aanvaardt,
terwijl de vennootschap HHD in feite nooit
van plan geweest was om die studie uit te
voeren en ze inderdaad ook niet heeft uitgevoerd, aangezien zulks gebeurd is door de
V.Z.W. Uniop, en de zesde verdachte daarmee een onrechtmatig voordeel heeft behaald van ten minste 450.000 frank; (contract IN M 010, telastlegging E7a)

b) op 28 april 1989 tussen de Belgische
Staat, vertegenwoordigd door de minister
van Landsverdediging en de N.V. Information et Entreprise, vertegenwoordigd door
haar directeur, een overeenkomst te hebben opgemaakt of doen opmaken en in artikel 1 te hebben vermeld of doen vermelden dat de opdrachtgever Information et
Entreprise belast met een studie over de
beroepsmilitairen en dat deze laatste die
opdracht aanvaardt, terwijl de vennootschap Information et Entreprise in werkelijkheid nooit van plan was geweest die studie uit te voeren en ze inderdaad ook niet
heeft uitgevoerd, aangezien zulks gebeurd
is door de V.Z.W. Uniop, en de zesde verdachte daarmee een onrechtmatig voordeel van ten minste 600.000 frank heeft behaald; (contract IN M 020, telastlegging E
7b)
5) de tweede (Javeau) en de vierde (Hermanus):

de vierde in zijn hoedanigheid van
secretaris-generaal van het Ministerie van
de Franse Gemeenschap, met het bedrieglijk opzet de beeindiging van twee overeenkomsten en de voortijdige en onverschuldigde betaling van de overeengekomen
bedragen te verkrijgen :
a) in het kader van de uitvoering van een
overeenkomst die op 16 november 1987 was
gesloten tussen de Franse Gemeenschap,
vertegenwoordigd door de vie:rde verdachte,
en de V.Z.W. Uniop, vertegenwoordigd door
de tweede verdachte, op de factuur nr. 848,
met het briefhoofd van de V.Z.W. Uniop en
betreffende een bedrag van 952.000 frank,
zijnde de totale kostprijs van de overeenkomst, de vermeldingen "Gezien voor aanvaarding van de verleende dienst, goed voor
betaling - de secretaris-generaal" en diens
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handtekening te hebben aangebracht of
doen aanbrengen, terwijl op het ogenblik
van die ondertekening de dienst niet was
verleend; (contract IN D 120 betreffende
een studie van de streek van de Eau
d'Heure)
b) in het kader van de uitvoering van een
overeenkomst, die op 27 november 1987
was gesloten tussen de Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de vierde verdachte en de V.Z.W. Uniop, vertegenwoordigd door de tweede verdachte, op de
factuur nr. 850 met het briefhoofd van de
V.Z.W. Uniop en betreffende een bedrag van
952.000 frank, zijnde de totale kostprijs van
de overeenkomst, de vermelding "Gezien
voor aanvaarding van de verleende dienst,
goed voor betaling - de secretaris-generaaY'
en diens handtekening te hebben aangebracht of doen aanbrengen, terwijl op het
ogenblik van die ondertekening de dienst
niet was verleend; (contract IN D 130 betreffende een studie van de behoeften van
de ondernemingen)
6) de eerste (Coeme), de tweede (Javeau)
en de zevende (Mazy) :

de eerste in zijn hoedanigheid van
minister-president van de Waalse Gewestexecutieve en de zevende in zijn hoedanigheid van adjunct-kabinetschefvan eerstgenoemde met het bedrieglijk opzet om
onverschuldigde kosten op het Waalse Gewest af te wentelen, op 3 mei 1988 een
overeenkomst tussen het Waalse Gewest,
vertegenwoordigd door de eerste verdachte
en de V.Z.W. Uniop, vertegenwoordigd door
de tweede verdachte, te hebben opgemaakt
of doen opmaken betreffende een studie
naar het imago van het Waalse Gewest en
daarin een prijs van 8.660.000 frank te hebben vermeld of doen vermelden, terwijl dat
bedrag overgewaardeerd is en kosten omvat zonder enig verband met de overeenkomst, zoals ·met name een bedrag van ten
minste 544.412 frank bestemd voor de betaling van de facturen van een persoon belast met de public relations van de eerste
verdachte (476.000 frank) en voor de gedeeltelijke bezoldiging van een kabinetsmedewerker van de eerste verdachte
(68.412 frank); (contract IN C 140)
en met hetzelfde bedrieglijk opzet ofhetzelfde oogmerk om te schaden gebruik te
hebben gemaakt van die valse stukken, wetende dat ze vals waren;
B. De eerste (Coeme) en de tweede (Javeau), de derde (Vosswinkel) en de achtste
(Willermain), met bedrieglijk opzet of met
het oogmerk om te schaden meermaals
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valsheid te hebben gepleegd in authentieke en openbare geschriften, in handelsof bankgeschriften of in private geschriften, hetzij door valse handtekeningen, hetzij door namaking of vervalsing van geschriften of handtekeningen, hetzij door
overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te
maken of achteraf in de akten in te voegen, hetzij door toevoeging of vervalsing
van bedingen, verklaringen of feiten die
deze akten ten doel hadden op te nemen of
vast te stellen, inzonderheid :
1) de tweede (Javeau) :
met het bedrieglijk opzet om onverschuldigde kosten voor een totaalbedrag dat op
verschillende miljoenen wordt geraamd af
te wentelen op de V.Z.W. Uniop meermaals
valsheid in geschrifte te hebben gepleegd of
doen plegen, te dezen inzonderheid :
a) kostenstaten voor restaurantrekeningen die reeds met een kredietkaart
van de V.Z.W. Uniop betaald waren en
waarvan het totaalbedrag is geraamd op
1.331.865 frank, en inzonderheid een
kostenstaat voor de maandjuli 1985 m.b.t.
uitgaven van april 1985 tot juli 1985,
waarin een geldbedrag van 89.113 frank
aan restaurantkosten is opgenomen dat betaald was door middel van een bankkaart
en waarvoor de houder, de V.Z.W. Uniop,
reeds was gedebiteerd;
b) verschillende facturen voor in totaal
meer dan 5.900.000 frank, die aan de
V.Z.W. Uniop waren gericht, ofschoon dealdus gefactureerde diensten ofleveringen betrekking hadden op prive-uitgaven van de
tweede verdachte of geen verband hielden met zijn werkzaamheden in de V.Z.W.
Uniop, inzonderheid :
1. - een factuur met het briefhoofd
"Voyages-Reizen Helios" nr. 1339, gericht
aan de V.Z.W. Uniop, voor een bedrag van
214.020 frank betreffende een reis naar
Spanje;
2. - een factuur met het briefhoofd
''Voyages-Reizen Helios" nr. 4296, gericht
aan de V.Z.W. Uniop, voor een bedrag van
327.622 frank betreffende o.m. de aankoop van vliegtuigtickets voor Los Angeles;
3.- een factuur met het briefhoofd van
de N.V. "Creyel Decorateur" nr. 149, die
dagtekent van 17 februari 1989 en gericht
is aan de V.Z.W. Uniop, Jeannelaan te
Brussel, betreffende een voorschot op een
bestelling voor inrichting en decoratie van
vertrekken voor een totaalbedrag van
600.000 frank;
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4. - een factuur met het briefhoofd van
de B.V.B.A. ESTC nr. 91, die dagtekent van
3 oktober 1988 en gericht is aan '1Jniop ter
attentie van de hr. Javeau", betreffende
grafische werken voor een bedrag van
59.500 frank;
5. - een factuur met het briefhoofd van
de N.V. Tecno Belgium, die dagtekent van
21 juni 1989 en gericht is aan de V.Z.W.
Uniop, voor een bedrag van 548.847 frank
betreffende de levering van meubels;
2) de eerste (Coeme), de tweede (Javeau)
en de derde (Vosswinkel) : met het bedrieglijk opzet om persoonlijke kosten van de
eerste verdachte op anderen af te wentelen:
a) de eerste (Coeme), de tweede (Javeau)
en de derde (Vosswinkel) :
ten minste 16 honorariumnota's met het
briefhoofd van het "kantoor Jeanine Cornet" te hebben opgemaakt of doen opmaken, daarin een fictiefvoorwerp, meer bepaald "Studie van het Waalse Gewest", te
hebben vermeld of doen vermelden en deze
te hebben gericht ofwel aan de V.Z.W.
Uniop ofwel aan het Institut de sociologie (ULB), ofschoon geen van beide instellingen een honorarium verschuldigd was,
daar het bureau Jeanine Cornet geen prestatie of studie had verricht Voor hen, maar
wel uitsluitend voor de eerste verdachte, te
dezen inzonderheid :
1) - een nota nr. 12 van 30 april1981
betreffende een honorarium voor een totaalbedrag van 80.500 frank;
2) - een nota nr. 22 van 1 oktober 1981
betreffende een honorarium voor een totaalbedrag van 120.850 frank;
3) - een nota nr. 30/85 van 5 juli 1986
betreffende een honorarium voor een totaalbedrag van 99.960 frank;
4) - een nota nr. 12/86 van 28 maart
1986 betreffende een honorarium voor een
totaalbedrag van 99.960 frank;
5)- een nota nr. 5/88 van 17 mei 1988
betreffende een honorarium voor een totaalbedrag van 357.000 frank;
b) de eerste (Coeme) en de tweede (Javeau) :
een factuur van de N.V. Berlitz, die dagtekent van 14 juni 1984 en gericht was aan
de V.Z.W. Uniop te hebben opgemaakt of
doen opmaken voor een bedrag van 31.970
frank, ofschoon die V.Z.W. dat bedrag niet
verschuldigd was, daar het gefactureerde
bedrag aangerekend werd voor diensten die
uitsluitend de eerste verdachte ten goede
kwamen;

_
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c) de eerste (Coeme) en de tweede (Javeau):
in het kader van de uitvoering van een
op 1 september 1985 tussen het Waalse Gewest en de V.Z.W. Uniop gesloten overeenkomst, een stuk "Overzicht" te hebben opgemaakt of doen opmaken en daarin, onder
de rubriek "Kantoorbenodigdheden, documentatie", een bedrag van 66.335 frank te
hebben opgenomen of doen opnemen,
waarin uitgaven ten belope van 31.854
frank begrepen waren zonder enig verband met de overeenkomst, aangezien het
te dezen prive-uitgaven van de eerste verdachte betrof; (contract IN C 130 m.b.t. de
regionale bevoegdheden en de tewerkstelling in Wallonie)
d) de eerste (Coeme), de tweede (Javeau)
en de derde (Vosswinkel) :
in het kader van de uitvoering van een
op 9 oktober 1985 tussen de Franse Gemeenschap en het Institut de Sociologie
(ULB) gesloten overeenkomst o.m. een
verantwoordingsstaat d.d. 6 februari 1986
te hebben opgemaakt of doen opmaken voor
uitgaven en daarin, onder de rubriek "honorarium", een totaalbedrag van 299.880
frank te hebben opgenomen, zijnde de kostprijs voor de prestaties van het bureau
Jeanine Comet, dat de public relations van
de eerste verdachte verzorgde, ofschoon die
kosten geen verband hielden met de overeenkomst; (contract IS D 211 m.b.t. de opleiding per computer)
e) de eerste (Coeme) en de tweede (Javeau):
een debetnota d.d. 29 juli 1987 van de
dienst financieel beheer van de "Parti Socialiste" ten bedrage van 42.070 frank te
hebben opgemaakt of doen opmaken en aan
het Institut de sociologie (ULB) te hebben gericht, ofschoon die instelling dat bedrag niet verschuldigd was, daar het in
werkelijkheid prive-uitgaven van de eerste verdachte betrof;
3) de derde (Vosswinkel) :
met het bedrieglijk opzet om onverschuldigde kosten afte wentelen op het Waalse
Gewest:
a) in het kader van de uitvoering van een
op 17 juli 1984 tussen het Waalse Gewest
en het Institut de sociologie (ULB) gesloten overeenkomst op 1 oktober 1985 een
verantwoordingsstaat te hebben opgemaakt
of doen opmaken en daarin, onder de rubriek "personeel", een totaalbedrag van
409.907 frank te hebben vermeld of doen
vermelden, waaronder een bedrag van
43.661 frank voor uitgaven zonder enig ver-
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band met de overeenkomst waarop die
staat betrekking heeft; (contract IS C 120
m.b.t. de studie van het energieverbruik)
b) op 21 januari 1985 een factuur nr.
143.129 te hebben opgemaakt of doen opmaken die gericht was aan de minister van
het Waalse Gewest en daarin een bedrag
van 498.000 frank te hebben opgenomen,
waaronder een bedrag van 43.661 frank
voor uitgaven zonder enig verband met de
overeenkomst waarop die factuur betrekking heeft; (contract IS C 120)
c) in het kader van een op 12 februari
1985 tussen het Waalse Gewest en het Institut de sociologie (ULB) gesloten overeenkomst op 15 november 1985 een factuur nr. 144.439 te hebben opgemaakt of
doen opmaken die gericht was aan de minister van het Waalse Gewest voor een totaalbedrag van 998.000 frank waaronder
een bedrag van 351.392 frank voor uitgaven zonder enig verband met de overeenkomst waarop die factuur betrekking heeft;
(contract IS C 160 m.b.t. de reorganisatie
van het openbaar vervoer)
4) de tweede (Javeau) :
met het bedrieglijk opzet om onverschuldigde kosten af te wentelen op de Franse
Gemeenschap, in het kader van de uitvoering van een tussen de Franse Gemeenschap en o.m. de V.Z.W. Uniop op 15 december 1982 gesloten overeenkomst, op 18
mei 1984 een verantwoordingsstaat te hebben opgemaakt of doen opmaken en daarin,
onder de rubriek "enquetekosten", een bedrag van 2.404.261 frank te hebben opgenomen waarin uitgaven begrepen waren
zonder enig verband met de overeenkomst
waarop de staat betrekking heeft, inzonderheid kosten voor politieke opiniepeilingen alsook kosten voor andere studies; (contract IS D 051 m.b.t. de culturele praktijken
in de Franse Gemeenschap)
5) de tweede (Javeau) en de derde (Thsswinkel):
inzonderheid, met het bedrieglijk opzet
om onverschuldigde kosten af te wentelen op de Franse Gemeenschap :
a) de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel):
in het kader van de uitvoering van een
op 15 december 1982 tussen de Franse Gemeenschap en inzonderheid het Institut de
sociologie (ULB) gesloten overeenkomst, op
28 november 1984 een verantwoordingsstaat te hebben opgemaakt of doen opmaken en daarin, onder de rubriek "algemeen totaal", een bedrag van 3.144.193
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frank te hebben opgenomen waaronder een
bedrag van ten minste 985.994 frank voor
personeelskosten, zonder enig verband met
de overeenkomst waarop de staat betrekking heeft; (contract IS D 051 m.b.t. de culturele praktijken in de Franse Gemeenschap)
b) de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel) :
in het kader van de uitvoering van een
op 1 december 1983 tussen de Franse Gemeenschap en het Institut de sociologie
(ULB) gesloten overeenkomst, op 13 november 1984 een verantwoordingsstaat te
hebben opgemaakt of doen opmaken en
daarin, onder de rubriek "personeelskosten" een totaalbedrag van 970.800 frank te
hebben opgenomen waaronder een totaalbedrag van 570.800 frank voor kosten zonder enig verband met de overeenkomst
waarop die staat betrekking heeft; (contract IS D 070 m.b.t. het geven van een cursus per computer)
c) de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel) :
in het kader van de uitvoering van een in
december 1984 tussen de Franse Gemeenschap en het Institut de sociologie (ULB)
gesloten overeenkomst, op 10 juni 1985 een
verantwoordingsstaat te hebben opgemaakt
of doen opmaken en daarin, onder de rubriek "personeel", een totaalbedrag van
1.226.631 frank te hebben opgenomen voor
kosten zonder enig verband met de overeenkomst waarop die staat betrekking
heeft; (contract IS D 121 met hetzelfde
voorwerp als het hierboven vermelde contract IS D 070)
d) de derde (Vosswinkel) :
in het kader van een op 17 juli 1985 tussen de Franse Gemeenschap en het Institut de sociologie (ULB) gesloten overeenkomst, op 25 november 1987 een
verantwoordingsstaat te hebben opgemaakt
of doen opmaken en daarin, onder de rubriek "Personeel" een totaalbedrag van
1.014.912 frank te hebben opgenomen
waaronder een bedrag van ten minste
697.106 frank voor kosten zonder enig verband met de overeenkomst waarop de staat
betrekking heeft; (contract IS D 180 m.b.t.
onaangepast gedrag op school)
e) de derde (Vosswinkel) :
in het kader van de uitvoering van een
op 21 november 1985 tussen de Franse Gemeenschap en het Institut de sociologie
(ULB) gesloten overeenkomst, op 5 november 1987 een verantwoordingsstaat te hebben opgemaakt of doen opmaken en daarin,
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onder de rubriek "personeel", een totaalbedrag van 1.205.24 7 frank te hebben opgenomen waaronder een totaalbedrag van
ten minste 121.147 frank voor kosten zonder enig verband met de overeenkomst
waarop de staat betrekking heeft; (contract IS D 220 m.b.t. de beroepsopleiding
voor vrouwen)
f) de derde (Vosswinkel) :
in het kader van de uitvoering van een
op 16 december 1985 tussen de Franse Gemeenschap en het Institut de sociologie
(ULB) gesloten overeenkomst, op 10 november 1986 een verantwoordingsstaat
voor uitgaven te hebben opgemaakt of doen
opmaken en daarin, onder de rubriek "Enquetes", een totaalbedrag van 601.948 frank
te hebben opgenomen voor kosten zonder
enig verband met de overeenkomst waarop
de staat betrekking heeft; (contract IS D
240 m.b.t. de inschakeling vanjongeren in
het beroepsleven)
6) de tweede (Javeau), de derde (Vosswinkel) en de achtste (Willermain) :
met het bedrieglijk opzet om van de Generale Bankmaatschappij een kredietopening van 8.000.000 frank te verkrijgen ten voordele van de N. V. Inforget,
waarvan de achtste verdachte directeurgeneraal was, op 13 januari 1988 een factuur met het briefhoofd van de N.V. Inforget te hebben opgemaakt of doen opmaken
en gericht aan de V.Z.W. Uniop voor een bedrag van 14.280.000 frank en die factuur te
hebben geendosseerd aan voornoemde bank
met de handtekening van de achtste verdachte en met de handtekening voor akkoord van de tweede en derde verdachte, ofschoon de V.Z.W. Uniop op het ogenblik van
de uitgifte van die factuur, dat bedrag niet
verschuldigd was;
7) de tweede (Javeau) en de achtste (Willermain):
met het bedrieglijk opzet om van de
ASLK een kredietopening van 30.000.000
frank los te krijgen ten voordele van de
V.Z.W. Uniop op 3 mei 1989 een factuur
met het briefhoofd van de V.Z.W. Uniop te
hebben opgemaakt of doen opmaken en gericht aan het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking, voor een bedrag van
24.000.000 frank en die factuur te hebben geendosseerd aan de ASLK, ofschoon
het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking op het ogenblik van de uitgifte van
die factuur dat bedrag niet verschuldigd
was;
en met hetzelfde bedrieglijk opzet ofhetzelfde oogmerk om te schaden, van die
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valse stukken gebruik te hebben gemaakt,
wetende dat ze vals waren;
C. de tweede (Javeau), de derde (Vosswinkel) en de zevende (Mazy) :
a) de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel):
door een belofte, aanbod, gift of geschenk
een ambtenaar, een openbaar officier of een
met een openbare dienst belast persoon te
hebben omgekocht om een zelfs rechtmatige maar niet aan betaling onderworpen
handeling van zijn ambt of van zijn bediening te verrichten, ofwel om zich te onthouden van een handeling die tot zijn
ambtsplichten behoort, te dezen Guy
Coeme, Staatssecretaris van het Waalse
Gewest, te hebben omgekocht om hem ertoe te bewegen in de uitoefening van zijn
ambt dat hij vervulde vanaf 28 februari
1981, een misdaad of wanbedrijf te plegen, te dezen de misdrijven omschreven in
A1 en E5;
b) de tweede (Javeau) en de zevende
(Mazy):
door een belofte, aanbod, gift of geschenk
een ambtenaar, een openbaar officier of een
met een openbare dienst belast persoon te
hebben omgekocht om een zelfs rechtmatige maar niet aan betaling onderworpen
handeling van zijn ambt of van zijn bediening te verrichten, ofwel om zich te onthouden van een handeling die tot zijn
ambtsplichten behoort, te dezen Guy
Coeme, minister-president van de Waalse
Gewestexecutieve, te" hebben omgekocht
om hem ertoe te bewegen in de uitoefening van zijn ambt dat hij vervulde vanaf
2 februari 1988, een misdaad ofwanbedrijf te plegen, te dezen de misdrijven omschreven in A6 en E9;
D. de eerste (Coeme) :
als ambtenaar of openbaar officier of als
met een openbare dienst belast persoon, te
dezen als Staatssecretaris van het Waalse
Gewest en als minister-president van de
Waalse Gewestexecutieve, een aanbod te
hebben aangenomen, een gift of geschenk
te hebben ontvangen om in de uitoefening
van zijn bediening als dader of mededader deel te nemen aan het plegen van de
sub Al en A6 omschreven misdaden en van
de sub E 5 en E9 omschreven wanbedrijven;
E. de eerste (Coeme), de tweede (Javeau),
de derde (Vosswinkel), de vierde (Hermanus), de zesde (Hollander), de zevende
(Mazy) en de achtste (Willermain) :
met het oogmerk om zich een zaak toe te
eigenen die aan een ander toebehoort, zich
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gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen, schuldbevrijdingen te hebben doen afgeven of leveren, hetzij door het
gebruik maken van valse namen of valse
hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van
een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten ofte doen vrezen of om op andere wijze
misbruik te maken van het vertrouwen of
van de lichtgelovigheid, te dezen zich ten
nadele van verschillende openbare en priveinstellingen gelden te hebben doen afgeven door het aanwenden van listige kunstgrepen, zoals het gebruik van valse
stukken, omschreven in de telastleggingen A en B, inzonderheid :
1) de tweede (Javeau) :

a) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 15.000.000 frank ten nadele van de
V.Z.W. Uniop; (telastlegging Bl)

b) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 329.611 frank ten nadele van het
Waalse Gewest; (telastlegging A2)
c) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 3.236.667 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (contract IS D 051)
2) de derde (Vosswinkel) :
a) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 43.661 frank ten nadele van het
Waalse Gewest; (telastlegging B3 a en b)

b) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 351.392 frank ten nadele van het
Waalse Gewest; (telastlegging B3c)
c) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 697.106 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (telastlegging B5d)
d) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 121.147 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (telastlegging B5e)
e) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 601.948 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (telastlegging B5f)
3) de eerste (Coeme), de tweede (Javeau)
en de derde (Vosswinkel) :

gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 1.500.000 frank ter betaling van de
honorariumnota's van het bureau Jeanine
Cornet, waarvan inzonderheid 747.160
frank ten nadele van Uniop; (telastlegging B2a), 483.400 frank ten nadele van het
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Waalse Gewest (telastlegging A1 Overeenkomst C 011); en 299.880 frank ten nadele van de Franse Gemeenschap (telastlegging B2d);
4) de eerste (Coeme) en de tweede (Javeau):
a) gelden voor een totaal bedrag van
31.970 frank ten nadele van de V.Z.W.
Uniop; (telastlegging B2b)
b) gelden voor een totaal bedrag van
31.854 frank ten nadele van het Waalse Gewest; (telastlegging B2c)
c) gelden voor een totaal bedrag van
42.070 frank ten nadele van de V.Z.W.
Uniop; (telastlegging B2e)
5) de eerste (Coeme), de tweede (Javeau)
en de derde (Vosswinkel) :
gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 580.000 frank, zijnde de kosten van
twee electorale enquetes, ten nadele van
het Waalse Gewest (telastlegging A1)
6) de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel):
a) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 1.946.377 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (zie o.m. : telastlegging B5a);
b) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 570.800 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (telastlegging B5b)
c) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 1.226.631 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (telastlegging B5c)
7) de eerste (Coeme), de tweede (Javeau),
de zesde (Hollander) en de zeuende (Mazy):
a) geld en voor een 'totaal bedrag van ten
minste 450.000 frank ten nadele van de
Belgische Staat, ministerie van Landsverdediging; (zie met name : telastlegging A4a)
b) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 600.000 frank ten nadele van de
Belgische Staat, ministerie van Landsverdediging; (zie met name: telastlegging A4b)
8) de tweede (Jaueau) en de uierde (Hermanus):
gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 1.904.000 frank (952.000 frank x 2)
ten nadele van de Franse Gemeenschap;
(telastlegging A5a en b)
9) de eerste (Coeme), de tweede (Javeau)
en de zevende (Mazy) :
gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 544.412 frank ten nadele van het
Waalse Gewest; (telastlegging A6)
10) de tweede (Jaueau), de derde (Vosswinkel) en de achtste (Willermain) :

·cr::-__ ~_·_ _ _ c_~

zich een kredietopening van ten minste 8.000.000 frank te hebben doen toestaan ten nadele van de Generale Bank;
(telastlegging B6)
11) de tweede (Jaueau) en de achtste (Willermain):
zich een kredietopening van 30.000.000
frank te hebben doen toestaan ten nadele
van de ASLK; (telastlegging B7)
F. de eerste (Coeme), de tweede (Jaueau)
en de derde (Vosswinkel) :
gelden, die hun overhandigd waren onder verplichting om ze terug te geven of ze
voor een bepaald doel te gebruiken of aan
te wenden, bedrieglijk te hebben verduisterd of verspild, te dezen inzonderheid :
1) de tweede (Javeau) :
een totaalbedrag van ten minste
2.333.320 frank waarin inzonderheid de
prijs begrepen is voor enquetes van de
V.Z.W. Uniop
2) de derde (Vosswinkel) :
een totaalbedrag van ten minste 674.714
frank ten nadele van de V.Z.W. Uniop;
3) de eerste (Coeme) en de tweede (Jaueau):
een totaalbedrag van ten minste 169.203
frank (201.057 frank 31.854 frank) ten nadele van de V.Z.W. Uniop;

*
* *
In zake:
Procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie
en
1. lnteruniversitair Insituut voor Opiniepeilingen (afgekort Uniop), V.Z.W., vertegenwoordigd door de vereffenaar mr. Gerard, advocaat bij het Hof van Cassatie,
burgerlijke partij die verschijnt;
2. B.V.B.A. B.E.C. Depaue, burgerlijke
partij die niet verschijnt;
Tegen:
1. Coeme, Guy, beschuldigde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Pierre Lambert, mr. Pascal Vanderveeren en mr. Marc
Verdussen, advocaten bij de balie te Brussel;
2. Javeau, Camille, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Thomas Delahaye, advocaat bij het Hofvan Cassatie, mr.
Philippe Mayence, advocaat bij de balie te
Charleroi en mr. Philippe Erkes, advocaat bij de balie te Brussel;
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3. Vosswinkel, Nicole, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Michel Van
Doosselaere en mr. Fran~ois Koning, advocaten bij de balie te Brussel;
4. Herman us, Auguste, beklaagde, die
verschijnt, bijgestaan door mr. Reginald de
Beco en mr. France Maussion, advocaten bij
de balie te Brussel;
5. Stalport, Jean, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Jean Cruyplants en mr. Robert De Baerdemaeker, advocaten bij de balie te Brussel;
6. Hollander, Emmanuel, beklaagde, die
verschijnt, bijgestaan door mr. Henri Bartholomeeusen, advocaat bij de balie te
Brussel;
7. Mazy, Jean-Louis, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Paul Alain Foriers en mr. Olivier Klees, advocaten bij de
balie te Brussel;
8. Willermain, Robert, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Eric Vergauwen en mr. Alain Vergauwen, advocaten bij de balie te Brussel;
Zij worden ervan beschuldigd of verdacht
in het gerechtelijk arrondissement Brussel en, in samenhang, elders in Belgie;
eerstgenoemde (Coeme)
tussen 29 maart 1981 en 1 december
1989, als Staatssecretaris van het Waalse
Gewest van 26 februari 1991 tot 17 december 1981, als minister-president van de
Waalse Gewestexecutieve van 2 februari
1988 tot 7 mei 1988 en als minister van
Landsverdediging vanaf 8 mei 1988, en de
omstandigheid in acht genomen dat de feiten de opeenvolgende en doorlopende uiting zijn, zonder onderbreking van meer
dan drie jaar, van hetzelfde opzet en dat de
laatste feiten dagtekenen van 30 november 1989 (dag van de betaling van de factuur nr. 981 van de V.Z.W. Uniop, die aan
de minister van Landsverdediging was gericht in het kader van het contract IN M
020, zie telastlegging A 4b)
en, in samenhang,
de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel)
tussen 29 maart 1981 en 23 november
1991, en de omstandigheid in acht genamen dat de feiten, die de opeenvolgende en
doorlopende uiting zijn, zonder onderbreking van meer dan drie jaar, van hetzelfde
opzet en dat de laatste feiten dagtekenen
van 22 november 1991 (laatste gebruik van
valse stukken, zie telastlegging B 5c)
de vierde (Hermanus)
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tussen 1 december 1987 en 1 maart 1988,
en de omstandigheid in acht genomen dat
de feiten de opeenvolgende en doorlopende
uiting zijn van hetzelfde opzet en dat de
laatste feiten dagtekenen van 29 februari
1988 (dag van de betaling van de factuur
be-treffende het contract IN D 130,
zie telastlegging A 5b)
de vijfde (Stalport)
tussen 14 juni 1989 en 12 september
1989, en de omstandigheid in acht genamen dat de feiten de opeenvolgende en
doorlopende uiting zijn van hetzelfde opzet en dat de laatste feiten dagtekenen van
11 september 1989 (dag van de aangifte
van de feiten door de inspecteur-generaal
van Financien, waarbij voor de laatste maal
een nuttig gebruik werd gemaakt van valse
stukken, omschreven in de telastlegging
A3)
de zesde (Hollander) en de zevende
(Mazy)
tussen 16 augustus 1988 en 1 december 1989, en de omstandigheid in acht genomen dat de feiten de opeenvolgende en
doorlopende uiting zijn van hetzelfde opzet en dat de laatste feiten dagtekenen van
30 november 1989 (dag van de betaling van
de factuur nr. 981 van de V.Z.W. Uniop, die
aan de minister van Landsverdediging gericht was in het kader van het contract
IN M 020, zie telastlegging A 4b)
de achtste (Willermain)
tussen 12 januari 1988 en 26 augustus
1989, en de omstandigheid in acht genamen dat de feiten de opeenvolgende en
doorlopende uiting zijn van hetzelfde opzet en dat de laatste feiten dagtekenen van
25 augustus 1989 (waarbij voor de laatste maal een nuttig gebruik werd gemaakt
van het valse stuk, omschreven in de telastlegging B 6)
en gelet op het feit dat de verjaring van
de strafvordering regelmatig is gestuit door
daden van onderzoek of van vervolging en
inzonderheid :
Ten aanzien van de eerste (Coeme), de
vijfde (Stalport), de zesde (Hollander), de
zevende (Mazy) en de achtste (Willermain)
door het proces-verbaal van het Hoog Comite van Toezicht (HCT) nr. 2337 van 10
juni 1992 (karton 9, farde 2, stuk 52)
Ten aanzien van de tweede (Javeau) en
de derde (Vosswinkel) door de beschikking tot mededeling d.d. 10 mei 1995;
Ten aanzien van de vierde (Hermanus)
door het proces-verbaal HCT nr. 480 van 22
februari 1991 (C 19bis, f 1, st 2)

c-:========cc:-J.
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ofwel de misdrijven te hebben uitge- van Begroting en Energie van het Waalse
voerd of aan de uitvoering rechtstreeks te Gewest, met het bedrieglijk opzet om onhebben meegewerkt; ofwel door enige daad verschuldigde kosten tot beloop van ten
tot de uitvoering zodanige hulp te heb- minste 329.611 frank afte wentelen op het
ben verleend dat de misdaden en de wan- Waalse Gewest, te bebben opgemaakt of
bedrijven zonder hun bijstand niet bad- doen opmaken :
den kunnen worden gepleegd;
a) een overeenkomst d.d. 15 december
ofwel door giften, beloften, bedreigin- 1983 tussen het Waalse Gewest en het Ingen, misbruik van gezag of van macht, mis- stitut de sociologie (ULB) met betrekking
dadige kuiperijen of arglistigheden, die mis- tot de peiling van "de spontane kennis van
daden en die wanbedrijven rechtstreeks te het grote publiek over bet Ministerie voor
hebben uitgelokt;
Energie van het Waalse Gewest", waarA. De eerste (Coeme) wordt ervan be- voor een bedrag van 3.144.000 frank was
schuldigd, en de tweede (Javeau), de derde uitgetrokken, terwijl dat bedrag overge(Vosswinkel), de vierde (Hermanus), de waardeerd is en kosten omvat voor opvijfde (Stalport), de zesde (Hollander) en de drachten zonder enig verband met de overzevende (Mazy) worden ervan verdacht als eenkomst, inzonderbeid de bezoldiging van
openbaar officier of ambtenaar of in sa- een kabinetsmedewerker van de minismenwerking met een openbaar officier of ter; (contract IS C 070 - zie met name :
ambtenaar, met bedrieglijk opzet of met het RE, T. V, bijlagen 72 tot 74)
oogmerk om te schaden, bij het opmaken
b) een bij de bovenvermelde overeenvan akten van hun ambt, het wezen of de
omstandigheden ervan te hebben vervalst, komst horend aanhangsel d. d. 27 april1984
hetzij door andere overeenkomsten te waarin de kostprijs van de overeenkomst
schrijven dan die welke de partijen heb- voor dezelfde posten op 3.334.000 frank
ben opgegeven of gedicteerd, hetzij door als werd gebracht en kosten werden opgenowaar op te nemen, feiten die het niet wa- men voor opdrachten zonder enig verband
met de overeenkomst, inzonderheid de beren, inzonderheid
1) Wat de eerste (Coeme), de tweede (Ja- zoldiging van een kabinetsmedewerker; (zie
met name: RE, T. V, bijlage 75) (zie met
veau) en de derde (Vosswinkel) betreft :
name : RE, T. V, p. 29 tot 52; C 15, f 4, p.
de eerste wordt ervan beschuldigd in zijn his, 8, 8ter, 11)
hoedanigheid van Staatssecretaris van het
Waalse Gewest, met het bedrieglijk opzet
3) wat de tweede (Javeau) en de vijfde
om onverschuldigde kosten af te wente- (Stalport) betreft :
len op het Waalse Gewest, op 30 maart
de vijfde wordt ervan verdacbt in de boe1981 tussen het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door de eerste verdachte en het danigheid van kabinetschefvan de minisInstitut de sociologie (ULB), vertegenwoor- ter van het Brusselse Gewest, met het bedigd door de derde verdachte, directeur van drieglijk opzet om bij de toewijzing van een
dat instituut, een overeenkomst te heb- overeenkomst de op de overeenkomsten
ben opgemaakt of doen opmaken betref- met de Overheid toepasselijke regels en
fende een studie van het milieu in Wallo- procedures te omzeilen, en meer bepaald
nie en daarin een budget van 3. 700.000 met het opzet om zich aan de controle van
frank te hebben opgenomen of doen opne- de Inspectie van Financien te onttrekmen, terwijl dat bedrag overgewaardeerd is ken, een overeenkomst waarover de Inen kosten omvat zonder enig verband met spectie van Financien een ongunstig adhet voorwe:,;p van de overeenkomst ten bed- vies had uitgebracht, te bebben vervangen
rage van ten minste 1.063.400 frank, in- of doen vervangen door drie overeenkomzonderheid een honorarium voor een per- sten d.d. 15 juni 1989, elk voor een lager
soon belast met de public relations van de bedrag dan voor bet optreden van de Ineerste verdachte (483.400 frank) en de kos- spectie van Financien vereist is, maar die
ten voor verkiezingsenquetes (580.000 te zamen betrekking hadden op dezelfde
frank); (contract IS C 011- zie met name: aangelegenheid als de afgewezen overeenDeskundigenverslag (RE, T.V., p. 24 tot 26 komst, te dezen inzonderheid, een studie
en bijlagen 44 tot 52; C 7, f 4, st 57; C 15, over de kleine en middelgrote ondernemingen;
f 1, p. 2, 8, f 4, p. 3)
2) de tweede (Javeau) :
(overeenkomsten IN B 040, B 050 en
wordt ervan verdacht als mededader van B 060 - zie met name : RE, T. N, p. 13 tot
een openbaar officier of ambtenaar, te de- 19 en bijlagen 100 tot 111; C 5, f 2, p. 179;
zen van de kabinetschefvan de minister C 12, f 5, p. 2 en 4)
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4) wat de eerste (Coeme), de tweede (Javeau), de zesde (Hollander) en de zevende
(Mazy) betreft :
De eerste in zijn hoedanigheid van minister van Landsverdediging wordt ervan
beschuldigd, en de zevende in zijn hoedanigheid van adjunct-kabinetschefvan de
minister van Landsverdediging wordt ervan verdacht, met het bedrieglijk opzet om
inzonderheid bij de toewijzing van .een overeenkomst de op de overeenkomsten met de
Overheid toepasselijke regels te omzeilen
en met het bedrieglijk opzet om aan de
zesde verdachte een onrechtmatig voordeel te verstrekken :
a) op 17 augustus 1988 tussen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de eerste verdachte, en de vennootschap HHD
Ogilvy & Mather, vertegenwoordigd door de
zesde verdachte, een overeenkomst te hebben opgemaakt of doen opmaken en in artikel 1 te hebben vermeld of doen vermelden dat de opdrachtgever HHD belast is
met een studie betre:ffende de dienstplichtigen, en dat HHD die opdracht aanvaardt,
terwijl de vennootschap HHD in feite nooit
van plan geweest was om die studie uit te
voeren en ze inderdaad ook niet heeft uitgevoerd, aangezien zulks gebeurd is door de
V.Z.W. Uniop, en de zesde verdachte daarmee een onrechtmatig voordeel heeft behaald van ten minste 450.000 frank;
(contract IN M 010- zie met name : RE
T. IV, p. 46 tot 51 en bijlagen 314 tot 319;
aanvullend RE C 30, f5; verhoor van de eerste verdachte door de met het onderzoek
belaste raadsheer op 20 en 22 september
1994; verhoor van de tweede verdachte door
de met het onderzoek belaste raadsheer op
28 oktober 1994, 3 november 1994, 4 november 1994; P.V. HCT nr 2737 van 20 september 1994; 3118 van 21 oktober 1994;
3129 van 24 oktober 1994; 3275 van 9 november 1994; 3423 van 29 november 1994;
3424 van 30 november 1994; 436 van 9 februari 1995; 769 van 6 maart 1995; 1106
van 28 maart 1995, 1288 van 11 aprill995;
67 van 11 januari 1995; 263 van 26 januari
1995; C 2, f 3, st 14; C 21, f 1, st 6 en 30,
f 2, st 1)
b) op 28 april 1989 tussen de Belgische
Staat, vertegenwoordigd door de minister
van Landsverdediging en de N.V. Information et Entreprise, vertegenwoordigd door
haar directeur, een overeenkomst te hebben opgemaakt of doen opmaken en in artikel 1 te hebben vermeld of doen vermelden dat de opdrachtgever Information et
Entreprise belast met een studie over de
beroepsmilitairen en dat deze laatste die
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opdracht aanvaardt, terwijl de vennootschap Information et Entreprise in werkelijkbeid nooit van plan was geweest die studie uit te voeren en ze inderdaad ook niet
heeft uitgevoerd, aangezien zulks gebeurd
is door de V.Z.W. Uniop, en de zesde verdachte daarmee een onrechtmatig voordeel van ten minste 600.000 frank heeft behaald;
(contract IN M 020- telastlegging E 7b
- zie met name : RE, T. N, st 52 tot 62 en
bijlagen 356 tot 364; aanvullende RE; C 30,
f 5; verhoor van de eerste verdachte door de
met het onderzoek belaste raadsheer op 20
september 1994 en 3 oktober 1994; verhoor van de tweede verdachte door de met
het onderzoek belaste raadsheer op 28 oktober 1994, 3 november 1994 en 4 november 1994; C 2, f 3, st 14; C 21, f 1, st 6 en
30, f 2, st 1; P.V. HCT nr. 3118 van 21 oktober 1994, 3144 van 26 oktober 1994; 3423
van 29 november 1994; 3424 van 30 november 1994; 1106 van 28 maart 1995;
1355 van 20 april 1995; 67 van 11 januari
1995; 70 van 13 januari 1995, 263 van 26
januari 1995)
5) wat de tweede (Javeau) en de vierde
(Hermanus) betreft :
de vierde wordt ervan verdacht in zijn
hoedanigheid van secretaris-generaal van
het ministerie van de Franse Gemeenschap, met het bedrieglijk opzet de beeindiging van twee overeenkomsten en de
voortijdige en onverschuldigde betaling van
de overeengekomen bedragen te verkrijgen:
a) in het kader van de uitvoering van een
overeenkomst die op 16 november 1987 was
gesloten tussen de Franse Gemeenschap,
vertegenwoordigd door de vierde verdachte,
en de V.Z.W. Uniop, vertegenwoordigd door
de tweede verdachte, op de factuur nr. 848,
met het briefhoofd van de V.Z.W. Uniop en
betreffende een bedrag van 952.000 frank,
zijnde de totale kostprijs van de overeenkomst, de vermeldingen "Gezien voor aanvaarding van de verleende dienst, goed voor
betaling - de secretaris-generaal" en diens
handtekening te hebben aangebracht of
doen aanbrengen, terwijl op het ogenblik
van die ondertekening de dienst niet was
verleend;
(contract IN D 120 betre:ffende een studie van de streek van de Eau d'Heure - zie
met name : RE, T. III, st 45 tot 60 en bijlage 88; C9, f 2,st 65; C 9bis, f 1, st lter, 3,
4, 5, f 2, st 5)
b) in het kader van de uitvoering van een
overeenkomst, die op 27 november 1987
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was gesloten tussen de Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de vierde verdachte en de V.Z.W. Uniop, vertegenwoordigd door de tweede verdachte, op de
factuur nr. 850 met het briefhoofd van de
VZ.W. Uniop en betreffende een bedrag van
952.000 frank, zijnde de totale kostprijs van
de overeenkomst, de vermelding "Gezien
voor aanvaarding van de verleende dienst,
de secretarisgoed voor betaling generaal" en diens handtekening te hebben aangebracht of doen aanbrengen, terwijl op het ogenblik van die ondertekening
de dienst niet was verleend;
(contract IN D 130 betreffende een studie van de behoeften van de ondernemingen; - zie met name : RE, T. III, st 61 tot
110 en bijlage 168; C 9, f 2, st 65; C 9bis, f
2 en 3)
6) wat de eerste (Coeme), de tweede (Javeau) en de zevende (Mazy) betreft :
de eerste in zijn hoedanigheid van
minister-president van de Waalse Gewestexecutieve wordt ervan beschuldigd en de
zevende in zijn hoedanigheid van adjunctkabinetschefvan eerstgenoemde wordt ervan verdacht met het bedrieglijk opzet om
onverschuldigde kosten op het Waalse Gewest af te wentelen, op 3 mei 1988 een
overeenkomst tussen het Waals~ Gewest,
vertegenwoordigd door de eerste verdachte
en de VZ.W. Uniop, vertegenwoordigd door
de tweede verdachte, te hebben opgemaakt
of doen opmaken betreffende een studie
naar het imago van het Waalse Gewest en
daarin een prijs van 8.660.000 frank te hebben vermeld of doen vermelden, terwijl dat
bedrag overgewaardeerd is en kosten omvat zonder enig verband met de overeenkomst, zoals met name een bedrag van ten
minste 544.412 frank bestemd voor de betaling van de facturen van een persoon belast met de public relations van de eerste
verdachte (476.000 frank) en voor de gedeeltelijke bezoldiging van een kabinetsmedewerker van de eerste verdachte
(68.412 frank);
(contract IN C 140- zie met name : RE,
T. IV, st 27 tot 45, bijlage 496; C 5, f 2, st
179; verhoor van de eerste verdachte door
de met het onderzoek belaste raadsheer op
14, 15 en 20 september 1994; PV HCT nr.
2718 van 15 september 1994; 3652 van 7
december 1994; 68 van 12 januari 1995; 69,
70 en 71 van 13 januari 1995; 531 van 14
januari 1995; 180 van 20 januari 1995; 239
van 25 januari 1995; 343 en 436 van 9 februari 1995; 515 van 10 februari 1995;
1281 van 11 april1995. 1269, 1272 en 1273
van 14 april 1995)
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en met hetzelfde bedrieglijk opzet of hetzelfde oogmerk om te schaden gebruik te
hebben gemaakt van die valse stukken, wetende dat ze vals waren;
B. De eerste (Coeme) wordt ervan beschuldigd en de tweede (Javeau), de derde
(Vosswinkel) en de achtste (Willermain)
worden ervan verdacht met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden
meermaals valsheid te hebben gepleegd in
authentieke en openbare geschriften, in
handels- ofbankgeschriften of in private geschriften, hetzij door valse handtekeningen, hetzij door namaking ofvervalsing van
geschriften of handtekeningen, hetzij door
overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te
maken of achteraf in de akten in te voegen, hetzij door toevoeging of vervalsing
van bedingen, verklaringen of feiten die
deze akten ten doel hadden op te nemen of
vast te stellen; dat ze inzonderheid :
1) Wat de tweede (Javeau) betreft:
met het bedrieglijk opzet om onverschuldigde kosten voor een totaalbedrag dat op
verschillende miljoenen wordt geraamd af
te wentelen op de V.Z.W. Uniop (zie met
name : RE T. II, p. 167) meermaals valsheid in geschrifte hebben gepleegd of doen
plegen, te dezen inzonderheid :
a)
kostenstaten voor restaurantrekeningen die reeds met een kredietkaart
van de V.Z.W. Uniop betaald waren en
waarvan het totaalbedrag is geraamd op
1.331.865 frank, en inzonderheid een
kostenstaat voor de maand juli 1985 m.b.t.
uitgaven van april 1985 tot juli 1985,
waarin een geldbedrag van 89.113 frank
aan restaurantkol'!ten is opgenomen dat betaald was door middel van een bankkaart
en waarvoor de houder, de V.Z.W. Uniop
reeds was gedebiteerd;
(zie met name : RE T. II, p. 22 en bijlage 30)
b) verschillende facturen voor in totaal
meer dan 5.900.000 frank, die aan de
VZ.W. Uniop waren gericht, ofschoon de aldus gefactureerde diensten ofleveringen betrekking hadden op prive-uitgaven van de
tweede verdachte of geen verband hielden met zijn werkzaamheden in de V.Z.W.
Uniop, inzonderheid :
1. - een factuur met het briefhoofd
"Voyages-Reizen Helios" nr. 1339, gericht
aan de V.Z.W. Uniop, voor een bedrag van
214.020 frank betreffende een reis naar
Spanje; (zie met name : RE T. II, bijlage
204)
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2. - een factuur met het briefhoofd
"Voyages-Reizen Helios" nr. 4296, gericht
aan de V.Z.W. Uniop, voor een bedrag van
327.622 frank betreffende o.m. de aankoop van vliegtuigtickets voor Los Angeles; (zie met name : RE T.II, bijlage 64)
3. - een factuur met het briefhoofd van
de N.V. "Creyel Decorateur" nr. 149, die
dagtekent van 17 februari 1989 en gericht
is aan de V.Z.W. Uniop, Jeannelaan te
Brussel, betreffende een voorschot op een
bestelling voor inrichting en decoratie van
vertrekken voor een totaalbedrag van
600.000 frank; (zie met name RE T. II, bijlage 128)
4. - een factuur met het briefhoofd van
de B.V.B.A. ESTC nr. 91, die dagtekent van
3 oktober 1988 en gericht is aan "Uniop ter
attentie van de hr. Javeau" betreffende grafische werken voor een bedrag van 59.500
frank; (zie met name : RE, T. II, bijlage 152)
5. - een factuur met het briefhoofd van
de N.V. Tecno Belgium, die dagtekent van
21 juni 1989 en gericht is aan de V.Z.W.
Uniop, voor een bedrag van 548.84 7 frank
betreffende de levering van meubels; (zie
met name : RE, T. II, bijlagen 236 tot 239)
(zie met name : RE, T. II, titel I en p.
167; C 2, f 4, p. 89, 88, 101, 105; C.3, f 1, st
110bis, f 2, p. 157/1, 160, 219; C4, f 1, p.
113; C 5, f 1, p. 155, f 2, p. 165 en 167; C 6,
fl, st 1, 6, f2, p. 1 en 18; C 7, fl, st 1, 3ter,
4, 6, 9, f2, p. 7; C 9, f1, st 1; C 22, f1, p.
11 en 14).
2) Wat de eerste (Coeme), de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel) betreft :
dat ze, met het bedrieglijk opzet om persoonlijke kosten van de eerste verdachte op
anderen af te wentelen
a) de eerste (Coeme), de tweede (Javeau)
en de derde (Vosswinkel) :
ten minste 16 honorariumnota's met het
briefhoofd van het "kantoor Jeanine Cornet" hebben opgemaakt of doen opmaken,
daarin een fictiefvoorwerp, meer bepaald
"Studie van het Waalse Gewest", hebben
vermeld of doen vermelden en deze hebben gericht ofurel aan de V.Z.W. Uniop ofwei aan het Institut de sociologie (ULB), ofschoon geen van beide instellingen een
honorarium verschuldigd was, daar het bureau Jeanine Cornet geen prestatie of studie had verricht voor hen, maar wei uitsluitend voor de eerste verdachte, te dezen
inzonderheid :
1) - een nota nr. 12 van 30 april 1981
betreffende een honorarium voor een totaalbedrag van 80.500 frank; (zie met
name : RE, T. IV, bijlagen 465, 466)
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2) - een nota nr. 22 van 1 oktober 1981
betreffende een honorarium voor een totaalbedrag van 120.850 frank; (zie met
name RE, T. IV, bijlagen 476, 477)
3) - een nota nr. 30/85 van 5 juli 1986
betreffende een honorarium voor een totaalbedrag van 99.960 frank; (zie met
name: RE, T.Iv, bijlage 490)
4) - een nota nr. 12/86 van 28 maart
1986 betreffende een honorarium voor een
totaalbedrag van 99.960 frank; (zie met
name: RE, T. IV, bijlage 490)
5) - een nota nr. 5/88 van 17 mei 1988
betreffende een honorarium voor een totaalbedrag van 357.000 frank; (zie met
name: RE, T. IV, bijlage 494)
(zie met name : RE, T. Iv, p. 83 tot 93 C21, f 4, p. 5bis, 6,7,13, 14, verhoor van de
eerste verdachte door de met het onderzoek belaste raadsheer op 5, 6, 8, 12 en 13
september 1994; verhoor van de tweede
verdachte door de met het onderzoek belaste raadsheer op 28 oktober 1994; P.V.
HCT 181 van 11 april 1995; P.V. HCT 69
van 13 januari 1995; PV HCT 71 van 13 januari 1995; P.V. HCT 180 van 20 januari
1995)
b) de eerste (Coeme) en de tweede (Javeau) :
dat ze een factuur van de n.v. Berlitz, die
dagtekent van 14 juni 1984 en gericht was
aan de V.Z.W. Uniop hebben opgemaakt of
doen opmaken voor een bedrag van 31.970
frank, ofschoon die V.Z.W. dat bedrag niet
verschuldigd was, daar het gefactureerde
bedrag aangerekend werd voor diensten die
uitsluitend de eerste verdachte ten goede
kwamen; (zie met name: RE, T. IV., p. 97
en bijlage 515- verhoor van de eerste verdachte door de met het onderzoek belaste
raadsheer op 13 september 1994)
c) de eerste (Coeme) en de tweede (Javeau) :
dat ze in het kader van de uitvoering van
een op 1 september 1985 tussen het Waalse
Gewest en de V.Z.W. Uniop gesloten overeenkomst, een stuk "Overzicht'' hebben opgemaakt of doen opmaken en daarin, onder de rubriek "Kantoorbenodigdheden,
documentatie",een bedrag van 66.335 frank
hebben opgenomen of doen opnemen,
waarin uitgaven ten belope van 31.854
frank begrepen waren zonder enig verband met de overeenkomst, aangezien het
te dezen prive~uitgaven van de eerste verdachte betrof; (contract IN C 130 m.b.t. de
regionale bevoegdheden en de tewerkstelling in Wallonie; - zie met name : RE, T.
Iv., p. 20 tot 26 en bijlage 163) ..

--~-

-"-- ===== ===:I

Nr. 74

-:I--

HOF VAN CASSATIE

d) de eerste (Coeme), de tweede (Javeau)
en de derde (Vosswinkel) :
dat ze in het kader van de uitvoering van
een op 9 oktober 1985 tussen de Franse Gemeenschap en het Institut de Sociologie
(ULB) gesloten overeenkomst o.m. een
verantwoordingsstaat d.d. 6 februari 1986
hebben opgemaakt of doen opmaken voor
uitgaven en daarin, onder de rubriek "honorarium", een totaalbedrag van 299.880
frank hebben opgenomen, zijnde de kostprijs voor de prestaties van het bureau
Jeanine Cornet, dat de public relations van
de eerste verdachte verzorgde, ofschoon die
kosten geen verband hielden met de overeenkomst; (contract IS D 211 m.b.t. de opleiding per computer; zie met name : RE,
T.V., p. 113 tot 124 en bijlage 390; C l9bis,
p. 2, 16, 18)
e) de eerste (Coeme) en de tweede (Javeau) :
dat ze een debetnota d.d.29 juli 1987 van
de dienst financieel beheer van de "Parti
Socialiste" ten bedrage van 42.070 frank
hebben opgemaakt of doen opmaken en aan
het Institut de sociologie (ULB) hebben gericht, ofschoon die instelling dat bedrag niet
verschuldigd was, daar het in werkelijkheid prive-uitgaven van de eerste verdachte
betrof; (zie met name: RE, T.N., p. 96 en
bijlage 510- verhoor van de eerste verdachte door de met het onderzoek belaste
raadsheer op 13 september 1994; P.V. HCT
3775 van 20 december 1994; P.V. HCT 436
van 9 februari 1995).
3) Wat de derde (Vosswinkel) betreft:
dat ze met het bedrieglijk opzet om onverschuldigde kosten af te wentelen op het
Waalse Gewest :
a) in het kader van de uitvoering van een
op 17 juli 1984 tussen het Waalse Gewest
en het Institut de sociologie (ULB) gesloten overeenkomst op 1 oktober 1985 een
verantwoordingsstaat heeft opgemaakt of
doen opmaken en daarin,onder de rubriek
"personeel", een totaalbedrag van 409.907
frank heeft vermeld of do en vermelden,
waaronder een bedrag van 43.661 frank
voor uitgaven zonder enig verband met de
overeenkomst waarop die staat betrekking heeft; (contract IS C 120 m.b.t. de studie van het energieverbruik; zie met name :
RE, T.V., p. 55 tot 63; C7, f 1, p. 43bis; C15,
f 8, st 11, 7; C 20, f 7, p. 7; C22, f 1, p. 3,
overtuigingsstuk 931624 7)
b) op 21 januari 1985 een factuur nr.
143.129 heeft opgemaakt of doen opmaken die gericht was aan de minister van
het Waalse Gewest en daarin een bedrag
van 498.000 frank heeft opgenomen, waar-
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onder een bedrag van 43.661 frank voor uitgaven zonder enig verband met de overeenkomst waarop die factuur betrekking
heeft; (contract IS C 120- zie met name dezelfde verwijzingen als hierboven)
c) in het kader van een op 12 februari
1985 tussen het Waalse Gewest en het Institut de sociologie (ULB) gesloten overeenkomst op 15 november 1985 een factuur nr. 144.439 heeft opgemaakt of doen
opmaken die gericht was aan de minister
van het Waalse Gewest voor een totaalbedrag van 998.000 frank waaronder een bedrag van 351.392 frank voor uitgaven zonder enig verband met de overeenkomst
waarop die factuur betrekking heeft; (contract IS C 160 m.b.t. de reorganisatie van
het openbaar vervoer- zie met name : RE,
T. V., p. 69 tot 72; C 16, f3, p. 1, 16, 17 en
18)
.

4) Wat de tweede (Javeau) betreft :
dat hij met het bedrieglijk opzet om onverschuldigde kosten af te wentelen op de
Franse Gemeenschap, in het kader van de
uitvoering van een tussen de Franse Gemeenschap en o.m. de V.Z.W. Uniop op 15
december 1982 gesloten overeenkomst, op
18 mei 1984 een verantwoordingsstaat
heeft opgemaakt of doen opmaken en
daarin, onder de rubriek "enquetekosten",
een bedrag van 2.404.261 frank heeft opgenomen waarin uitgaven begrepen waren zonder enig verband met de overeenkomst waarop de staat betrekking heeft,
inzonderheid kosten voor politieke opiniepeilingen alsook kosten voor andere studies; (contract IS D 051 m.b.t. de culturele praktijken in de Franse Gemeenschap
- zie met name: RE, T. IY, p. 72 tot 77, T.
V., p. 73 tot 88 en bijlage 225; C 17, f6)
5) Wat de tweede (Javeau) en de derde
(Vosswinkel) betreft :
dat ze, inzonderheid, met het bedrieglijk opzet om onverschuldigde kosten af te
wentelen op de Franse Gemeenschap :
a) de tweede (Javeau) en de derde (VosswinkeD:
in het kader van de uitvoering van een
op 15 december 1982 tussen de Franse Gemeenschap en inzonderheid het Institut de
sociologie (ULB) gesloten overeenkomst, op
28 november 1984 een verantwoordingsstaat hebben opgemaakt of doen opmaken en daarin, onder de rubriek "algemeen totaal", een bedrag van 3.144.193
frank hebben opgenomen waaronder een
bedrag van ten minste 985.994 frank voor
personeelskosten, zonder enig verband met
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de overeenkomst waarop de staat betrekking heeft; (contract IS D 051 m.b.t. de culturele praktijken in de Franse Gemeenschap- zie met name : RE, T. V., p. 73 tot
84 en 88 en bijlagen 226 tot 228; C 17, f 6).
b) de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel):
in het kader van de uitvoering van een
op 1 december 1983 tussen de Franse Gemeenschap en het Institut de sociologie
(ULB) gesloten overeenkomst, op 13 november 1984 een verantwoordingsstaat
hebben opgemaakt of doen opmaken en
daarin, onder de rubriek "personeelskosten" een totaalbedrag van 970.800 frank
hebben opgenomen waaronder een totaalbedrag van 570.800 frank voor kosten zonder enig verband met de overeenkomst
waarop die staat betrekking heeft; (contract IS- D 070 m.b.t. het geven van een
cursus per computer - zie met name : RE,
T. V., p. 89 tot 103 en bijlagen 283, 284,
286, 287; C 19, f 1, p. 16bis en 19ter)
c) de tweede (Javeau) en de derde (VosswinkeD:
in het kader van de uitvoering van een in
december 1984 tussen de Franse Gemeenschap en het Institut de sociologie (ULB)
gesloten overeenkomst, op 10 juni 1985 een
verantwoordingsstaat hebben opgemaakt of
doen opmaken en daarin, onder de rubriek
"personeel", een totaalbedrag van 1.226.631
frank hebben opgenomen voor kosten zonder enig verband met de overeenkomst
waarop die staat betrekking heeft; (contract IS D 121 met hetzelfde voorwerp als
het hierboven vermelde contract IS D 070
zie o.m. : RE, T.V., p. 104 tot 112 en bijlagen 356 en 357; C 19, f 1, p. 19ter, f 2, p.
2, 8, 17, 18, 19)
d) de derde (Vosswinkel) :
in het kader van een op 17 juli 1985 tussen de Franse Gemeenschap en het Institut de sociologie (ULB) gesloten overeenkomst, op 25 november 1987 een
verantwoordingsstaat heeft opgemaakt of
doen opmaken en daarin, onder de rubriek
"Personeel" een totaalbedrag van 1.014.912
frank heeft opgenomen waaronder een bedrag van ten minste 697.106 frank voor
kosten zonder enig verband met de overeenkomst waarop de staat betrekking heeft;
(contract IS D 180 m.b.t. onaangepast gedrag op school- zie met name : RE, T. V.,
p. 142 tot 148 en bijlage 501; C 20, f 3, p.
1)
e) de derde (Vosswinkel) :

in het kader van de uitvoering van een
op 21 november 1985 tussen de Franse Ge-
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meenschap en het Institut de sociologie
(ULB) gesloten overeenkomst, op 5 november 1987 een verantwoordingsstaat heeft
opgemaakt of doen opmaken en daarin, onder de rubriek "personeel", een totaalbedrag van 1.205.24 7 frank heeft opgenomen waaronder een totaalbedrag van ten
minste 121.147 frank voor kosten zonder
enig verband met de overeenkomst waarop
de staat betrekking heeft; (contract IS D
220 m.b.t. de beroepsopleiding voor vrouwen - zie met name : RE, T. V., p. 149 tot
153 en bijlage 528; C 20, f 5, p. 1)
f) de derde (Vosswinkel) :

in het kader van de uitvoering van een
op 16 december 1985 tussen de Franse Gemeenschap en het Institut de sociologie
(ULB) gesloten overeenkomst, op 10 november 1986 een verantwoordingsstaat
voor uitgaven heeft opgemaakt of doen opmaken en daarin, onder de rubriek "Enquetes", een totaalbedrag van 601.948 frank
heeft opgenomen voor kosten zonder enig
verband met de overeenkomst waarop de
staat betrekking heeft; (contract IS D 240
m.b.t. de inschakeling van jongeren in het
beroepsleven- zie met name : RE, T. V.,
p. 158 tot 164 en bijlage 579; C 20, f 7, p.
3, 4 en 7)
6) Wat de tweede (Javeau), de derde
(Vosswinkel) en de achtste (Willermain) betreft:
dat ze, met het bedrieglijk opzet om van
de Generale Bankmaatschappij een kredietopening van 8.000.000 frank te verkrijgen ten voordele van de N.V. Inforget,
waarvan de achtste verdachte directeurgeneraal was, op 13 januari 1988 een factuur met het briefhoofd van de N.V. Inforget hebben opgemaakt of doen opmaken en
gericht aan de V.Z.W. Uniop voor een bedrag van 14.280.000 frank en die factuur
hebben geendosseerd aan voornoemde bank
met de handtekening van de achtste verdachte en met de handtekening voor akkoord van de tweede en derde verdachte, ofschoon de V.Z.W. Uniop op het ogenblik van
de uitgifte van die factuur, dat bedrag niet
verschuldigd was; (zie met name : RE, T.
VI, p. 19 tot 28)
7) Wat de tweede (Javeau) en de achtste (Willermain) betreft :
dat ze met het bedrieglijk opzet om
van de ASLK een kredietopening van
30.000.000 frank los te krijgen ten voordele van de V.Z.W. Uniop op 3 mei 1989 een
factuur met het briefhoofd van de V.Z.W.

-======----=.I--

~~~~~~~~~l_

Nr. 74

-c-,__~--~~------------~-----

HOF VAN CASSATIE

Uniop hebben opgemaakt of doen opmaken en gericht aan het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking, voor een bedrag van 24.000.000 frank en die factuur
hebben geendosseerd aan de ASLK, ofschoon het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking op het ogenblik van de uitgifte van die factuur dat bedrag niet
verschuldigd was; (zie met name : RE, T.
VI, p. 40 tot 4 7 en bijlage 250; P.V. HCT nr.
2655/90, bijlagen 20 en 21)
en dat ze met hetzelfde bedrieglijk opzet ofhetzelfde oogmerk om te schaden, van
die valse stukken gebruik hebben gemaakt,
wetende dat ze vals waren;
C. de tweede (Javeau), de derde (Vosswinkel) en de zevende (Mazy) worden ervan verdacht dat ze
a) Wat de tweede (Javeau) en de derde
(Vosswinkel) betreft :
door een belofte, aanbod, gift of geschenk
een ambtenaar, een openbaar o:fficier of een
met een openbare dienst belast persoon
hebben omgekocht om een zelfs rechtmatige maar niet aan betaling onderworpen
handeling van zijn ambt of van zijn bediening te verrichten, ofWel om zich te onthouden van een handeling die tot zijn
ambtsplichten behoort, te dezen Guy
Coeme, Staatssecretaris van het Waalse
Gewest, hebben omgekocht om hem ertoe
te bewegen in de uitoefening van zijn ambt
dat hij vervulde vanaf 28 februari 1981, een
misdaad of wanbedrijf te plegen, te dezen
de misdrijven omschreven in A1 en E5;
b) Wat de tweede (Javeau) en de zevende
(Mazy) betreft :
door een belofte, aanbod, gift of geschenk
een ambtenaar, een openbaar o:fficier of een
met een openbare dienst belast persoon
hebben omgekocht om een zelfs rechtmatige maar niet aan betaling onderworpen
handeling van zijn ambt of van zijn bediening te verrichten, ofwel om zich te onthouden van een handeling die tot zijn
ambtsplichten behoort, te dezen Guy
Coeme, minister-president van de Waalse
Gewestexecutieve, hebben omgekocht om
hem ertoe te bewegen in de uitoefening van
zijn ambt dat hij vervulde vanaf 2 februari
1988, een misdaad of wanbedrijf te plegen, te dezen de misdrijven omschreven in
A6 en E9; (zie met name : C 5, f 2, p. 179;
C 15, f 1, p. 2; C 21, f 4, p. 14, pp. 4 en 5).
D. de eerste (Coeme) wordt ervan beschuldigd
als ambtenaar of openbaar o:fficier of als
met een openbare dienst belast persoon, te
dezen als Staatssecretaris van het Waalse
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Gewest en als minister-president van de
Waalse Gewestexecutieve, een aanbod te
hebben aangenomen, een gift of geschenk
te hebben ontvangen om in de uitoefening
van zijn bediening als dader of mededader deel te nemen aan het plegen van de
sub Al en A6 omschreven misdaden en van
de sub E 5 en E9 omschreven wanbedrijven; (zie met name : C5, f 2, p. 179; C 15,
fl, p.2; C21, f 4, p. 14, pp. 4 en 5)
E. de eerste (Coeme) wordt ervan beschuldigd en de tweede (Javeau), de derde
(Vosswinkel), de vierde (Hermanus), de
zesde (Hollander), de zevende (Mazy) en de
achtste (Willermain) worden ervan verdacht
met het oogmerk om zich een zaak toe te
eigenen die aan een ander toebehoort, zich
gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen, schuldbevrijdingen te hebben doen afgeven of leveren, hetzij door het
gebruik maken van valse namen of valse
hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van
een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten of te doen vrezen of om op andere wijze
misbruik te maken van het vertrouwen of
van de lichtgelovigheid, te dezen zich ten
nadele van verschillende openbare en priveinstellingen gelden te hebben doen afgeven door het aanwenden van listige kunstgrepen, zoals het gebruik van valse
stukken, omschreven in de telastleggingen A en B, inzonderheid :
1) Wat de tweede (Javeau) betreft :
a) gelden voor een totaal bedrag van ten

minste 15.000.000 frank ten nadele van de
V.Z.W. Uniop; (telastlegging B1 - zie met
name : RE, T. II, titel 1 en p. 167)
b) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 329.611 frank ten nadele van het
Waalse Gewest; (telastlegging A2; zie met
name : RE, T. V., p. 41)
c) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 3.236.667 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (contract IS D 051zie met name: RE, T.Iv., p. 72 tot 77, T.V.,
p. 73 tot 88 en bijlagen 225; C 17, f 6 en telastlegging B4)

2) Wat de derde (Vosswinkel) betreft :
a) gelden voor een totaal bedrag van ten

minste 43.661 frank ten nadele van het
Waalse Gewest; (telastlegging B3 a en b)
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b) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 351.392 frank ten nadele van het
Waalse Gewest; (telastlegging B3c)
c) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 697.106 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (telastlegging B5d)
d) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 121.147 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (telastlegging B5e)
e) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 601.948 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (telastlegging B5D
3) Wat de eerste (Coeme), de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel) betreft :
dat ze gelden voor een totaal bedrag van
ten minste 1.500.000 frank hebben doen afgeven ter betaling van de honorariumnota's van het bureau Jeanine Cornet,
waarvan inzonderheid 747.160 frank ten
nadele van Uniop; (telastlegging B2a; zie
met name : RE, T. Iv, p. 91), 483.400 frank
ten nadele van het Waalse Gewest (telastlegging A1 Overeenkomst C 011); en
299.880 frank ten nadele van de Franse
Gemeenschap (telastlegging B2d);
4) Wat de eerste (Coeme) en de tweede
(Javeau) betreft :
a) gelden voor een totaal bedrag van
31.970 frank ten nadele van de V.Z.W.
Uniop; (telastlegging B2b)
b) gelden voor een totaal bedrag van
31.854 frank ten nadele van het Waalse Gewest; (telastlegging B2c)
c) gelden voor een totaal bedrag van
42.070 frank ten nadele van de V.Z.W.
Uniop; (telastlegging B2e)
5) Wat de eerste (Coeme), de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel) betreft :
gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 580.000 frank, zijnde de kosten van
twee electorale enquetes, ten nadele van
het Waalse Gewest (telastlegging Al)
6) Wat de tweede (Javeau) en de derde
(Vosswinkel) betreft :
a) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 1.946.377 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (zie o.m. : telastlegging B5a; RE, T. V., p. 88)
b) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 570.800 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (telastlegging B5b)
c) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 1.226.631 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (telastlegging B5c)
7) Wat de eerste (Coeme), de tweede (Javeau), de zesde (Hollander) en de zevende
(Mazy) betreft :
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a) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 450.000 frank ten nadele van de
Belgische Staat, ministerie van Landsverdediging; (zie met name : telastlegging A4a)
b) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 600.000 frank ten nadele van de
Belgische Staat, ministerie van Landsverdediging; (zie met name : telastlegging A4b)
8) Wat de tweede (Javeau) en de vierde
(Hermanus) betreft :
gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 1.904.000 frank (952.000 frank x 2)
ten nadele van de Franse Gemeenschap;
(telastlegging A5a en b)
9) Wat de eerste (Coeme), de tweede (Javeau) en de zevende (Mazy) betreft:
gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 544.412 frank ten nadele van het
Waalse Gewest; (telastlegging A6)
10) Wat de tweede (Javeau), de derde
(Vosswinkel) en de achtste (Willermain) betreft:
dat ze zich een kredietopening van ten
minste 8.000.000 frank hebben doen toestaan ten nadele van de Generale Bank;
(telastlegging B6)
11) Wat de tweede (Javeau) en de achtste (Willermain) betreft :
dat ze zich een kredietopening van
30.000.000 frank hebben doen toestaan ten
nadele van de ASLK; (telastlegging B7)
F. de eerste (Coeme) wordt ervan beschuldigd en de tweede (Javeau) en de
derde (Vosswinkel) worden ervan verdacht
gelden, die hun overhandigd waren onder verplichting om ze terug te geven of ze
voor een bepaald doel te gebruiken of aan
te wenden, bedrieglijk te hebben verduisterd of verspild, te dezen inzonderheid :
1) Wat de tweede (Javeau) betreft :
een totaalbedrag van ten minste
2.333.320 frank waarin inzonderheid de
prijs begrepen is voor enquetes van de
V.Z.W. Uniop (zie met name: RE, T.II, titel II, hoofdp. 1 tot 4; C2, f4, st 104; C3, f
1, st 135, f 2, st 160, C 4, f 2, st 111 en 113;
C 5, f 2, st 165; C 9, f 1, st 10, f 2, st 56 en
59, f 3, st 1 en lter)
2) Wat de derde (Vosswinkel) betreft
een totaalbedrag van ten minste 674.714
frank ten nadele van de V.Z.W. Uniop; (zie
met name : RE, T. I, st 41 tot 59; C2, f 3, st
57; C3, f 2, st 217 en 218; C6, f 1, st 8; C7,
f 4, st 5, 6, 12 en 53; C 22, f 1, st 3)
3) Wat de eerste (Coeme) en de tweede
(Javeau) betreft
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een totaalbedrag van ten minste 169.203
frank (201.057 frank- 31.854 frank) ten nadele van de V.Z.W. Uniop; (zie met name
RE, T. rv, st 94 tot 96 en 98; verhoor van de
eerste verdachte door de met het onderzoek belaste raadsheer op 13 september
1994; C 3, f 2, st 221, 223)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. A.94.0002.F)

HET HOF; - Gelet op de stukken
van de rechtspleging;
Gehoord mr. Mayence, advocaat,
voor de beklaagde Camille J aveau, in
zijn middelen; gelet op zijn eerste conclusie tot verdaging van de zaak naar
een latere datum en gelet op zijn
tweede conclusie;
Gehoord mr. Van Doosselare, advocaat, voor de beklaagde Nicole Vosswinkel, in zijn middelen en gelet op
zijn conclusie tot verdaging van de
zaak naar een l:;1tere datum;
Gehoord mr. de Beco, advocaat, voor
de beklaagde Auguste Hermanus, in
zijn middelen;
Gehoord mr. De Baerdemaeker, advocaat, voor de beklaagde Jean Louis
Stalport, in zijn middelen en gelet op
zijn conclusie tot verdaging van de
zaak naar een latere datum;
Gehoord mr. Bartholomeeusen, advocaat, voor de beklaagde Emmanuel
Hollander, in zijn middelen en gelet op
zijn conclusie tot verdaging van de
zaak naar een latere datum;
Gehoord mr. Klees, advocaat, voor
de beklaagde Jean-Louis Mazy, in zijn
middelen en gelet op zijn conclusie tot
verdaging van de zaak naar een latere datum;
Gehoord mr. Eric Vergauwen, advocaat, voor de beklaagde Robert Willermain, in zijn middelen en gelet op
zijn conclusie tot verdaging van de
zaak naar een latere datum;
Gehoord mr. Gerard, advocaat, voor
de burgerlijke partij V.Z.W. Interuniversitair Instituut voor Opiniepeilingen, in zijn middelen;
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Gehoord de samenvattingen en de
c?nclusie van het openbaar ministene;
Gehoord de replieken van de beklaagden;
Overwegende dat Camille J aveau,
Nicole Vosswinkel, Jean Louis Stalport, Emmanuel Hollander, Jean-Louis
Mazy en Robert Willermain de verdaging van de zaak vragen met het argument dat zij, gelet op de omvang
van het dossier, de bijzondere omstandigheden waarin dit voor het Hofvan
Cassatie is behandeld en het ingewikkeld karakter van de zaak, over niet
voldoende tijd hebben beschikt om hun
verdediging voor te bereiden;
Dat bovendien Camille Javeau subsidiair vraagt dat de uitspraak zou
worden opgeschort totdat uitspraak zal
zijn gedaan over de strafvordering die
tegen Jacques Borlee is ingesteld inzonderheid wegens diefstal van stukken, die aan de oorsprong lag van deze
vervolgingen;
Overwegende dat de op 8 november 1995 ondertekende vordering van
het openbaar ministerie op 10 november 1995 is betekend aan Camille Javeau, op 14 november 1995 aan Nicole Vosswinkel, op 10 november 1995
aan Jean Louis Stalport, op 10 november 1995 aan Emmanuel Hollander, op 10 november 1995 aan JeanLouis Mazy, en op 10 november 1995
aan Robert Willermain;
Overwegende dat het dossier op 9
november 1995 ter inzage is gelegd
van de beklaagden en hun raadslieden;
Overwegende dat de omstandigheid dat een zekere termijn verlopen
is vooraleer de beklaagden de door hen
gevraagde fotocopie van de stukken
hadden gekregen, hen niet heeft kunnen beletten gedurende die tijdsspanne inzage te nemen van het dossier dat hun ter beschikking was
gesteld in een speciaal daartoe ingericht lokaal;
Overwegende dat het Hof geen acht
vermag te slaan op het feit dat de
raadslieden van Camille Javeau zijn
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geraadpleegd rond 20 december 1995,
daar die beklaagde door zijn eigen toedoen de tijd heeft beperkt waarover
zijn raadslieden beschikten voor de
voorbereiding van zijn verdediging;
Overwegende dat de omstandigheid dat de stukken betreffende de aan
Jacques Borlee ten laste gelegde feiten bij het dossier van deze zaak gevoegd zijn geen reden is om ze te verdagen, aangezien die stukken meer
dan twintig dagen voor de terechtzitting zijn neergelegd en de partijen binnen die termijn daarvan kennis hebben kunnen nemen;
Overwegende bovendien dat het dossier weliswaar ongeveer 30.000 bladzijden telt, maar dat tal van stukken
ervan in verschillende exemplaren in
het dossier steken, waaronder de stukken die zijn gefotocopieerd met het oog
op de samenstelling van het aan de
Kamer van Volksvertegenwoordigers
toegezonden dossier;
Overwegende dat bovendien, en onverminderd het recht van de beklaagden om zelf hun verdediging te voeren zoals zij het nodig achten, het
openbaar ministerie, teneinde het onderzoek van het dossier te vergemakkelijken, ervoor gezorgd heeft dat onderaan de tekst voor elke telastlegging
de stukken van het dossier werden
aangegeven waarop het de vervolgingen grondt;
Overwegende dat, gelet op het geheel van die gegevens en gelet op het
feit dat aile bewijsmiddelen tijdens het
proces zijn overgelegd en onderzocht,
de beklaagden en hun raadslieden zowel op strafrechtelijk als op burgerrechtelijk vlak de tijd en de faciliteiten hebben gekregen die nodig
waren voor de voorbereiding van hun
verdediging;
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat het openbaar ministerie
meer tijd zou hebben gehad om de vordering op te maken de beklaagden niet
berooft van de waarborg van een eerlijk proces;
Overwegende dat, wat het van Camille Javeau uitgaande verzoek tot

schorsing betreft, het de taak van het
Hof is uitspraak te doen over de regelmatigheid van de overgelegde bewijzen;
Om die redenen, rechtdoende op tegenspraak, behalve ten aanzien van de
tweede burgerlijke partij; gelet op de
wet van 15 juni 1935 op het gebruik
der talen in gerechtszaken; beslist dat
er geen gronden zijn om de zaak te
verdagen of de uitspraak op te schorten; beveelt de voortzetting van de debatten.
6 februari 1996 - Verenigde kamers Voorzitter : de h. Stranard, eerste voorzitter- O.M. de h. Velu, procureur-generaal;
du Jardin, eerste advocaat-generaal.
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1° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- KAMERS, VERENIGDE KAMERS, VOLTALLIGE
ZITTING, ALGEMENE VERGADERING- VERENIGDE KAMERS- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD- ART. 90
GW. 1831-ART. 103 GW. 1994- ONTBREKEN
VAN EEN UITVOERINGSWET- GEVOLGEN.

2° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT. 100
TOT EINDE)- ART. 103- STRAFZAKENSTRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF- ONTBREKEN VAN EEN UITVOERINGSWET- GEVOLGEN.

3° MACHTEN- UITVOERENDE

MACHTSTRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD- BEVOEGDHEID VAN HET
HOF -ART. 90 GW. 1831-ART. 103 GW. 1994ONTBREKENVAN EEN UITVOERINGSWET- GEVOLGEN.

4 ° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- KAMERS, VERENIGDE KAMERS, VOLTALLIGE
ZITTING, ALGEMENE VERGADERING- VERENIGDE KAMERS -ARTT. 90 EN 134 GW. 1831STELSEL VOOR DE GRONDWETSWIJZIGING VAN
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5 MEl 1993 - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD- ONTBREKEN VAN EEN UITVOERINGSWET - GEVOLGEN.
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KEN VAN EEN WET TOT UITVOERING VAN ART.
90 GW. - VERENIGBAARHEID MET ART. 7
E.V.R.M. EN ART. 15 I.V.B.P.R.

12° RECHTEN VAN DE MENS 1
TOT 99)- ART. 90- STELSEL VOOR DE WIJZIGING VAN 5 MEl 1993- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD- BEVOEGDHEID VAN HET HOF- ONTBREKEN VAN
EEN UITVOERINGSWET- GEVOLGEN.

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ART. 7 ARTT. 90 EN 134 GW.- STELSEL VOOR DE WIJZIGING VAN 5 MEl 1993- STRAFZAKENSTRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD
- ONTBREKEN VAN EEN WET TOT UITVOERING
VAN ART. 90 GW.- VERENIGBAARHEID.

6° GRONDWET- GRONDWET 1831 (ARTT. 100

13° RECHTEN VAN DE MENS -INTER-

TOT EINDE) -ART. 134- STELSEL VOOR DE
WIJZIGING VAN 5 MEl 1993 - STRAFZAKEN STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF- ONTBREKEN VAN EEN WET TOT UITVOERING VAN ART.
90 GW. - GEVOLGEN.

NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN -ART. 15 -ARTT. 90 EN
134 GW. 1831- STELSEL VOOR DE WIJZIGING
VAN 5 MEl 1993 - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD- ONTBREKEN VAN EEN WET TOT UITVOERING VAN
ART. 90 GW. - VERENIGBAARHEID.

5° GRONDWET- GRONDWET 1831 (ARTT.

7o MACHTEN-

UITVOERENDE MACHTSTRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD -ARTT. 90 EN 134 GW. 1831
- STELSEL VOOR DE WIJZIGING VAN 5 MEl 1993
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF- ONTBREKEN VAN EEN WET TOT UITVOERING VAN ART.
90 GW. - GEVOLGEN.

8° CASSATJE- BEVOEGDHEID VAN RET HOF
- KAMERS, VERENIGDE KAMERS, VOLTALLIGE
ZITTING, ALGEMENE VERGADERING- VERENIGDE KAMERS -ARTT. 90 EN 134 GW. 1831STELSEL VOOR DE GRONDWETSWIJZIGING VAN
5 MEl 1993 - STRAFZAKEN - STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD- ONTBREKEN VAN EEN UITVOERINGSWET- VERENIGBAARHEID MET ART. 7 E.V.R.M. EN ART. 15
I.V.B.P.R.

go GRONDWET- GRONDWET 1831 (ARTT.

1
TOT 99)- ART. 90- STELSEL VOOR DE WIJZIGING VAN 5 MEl 1993- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD- BEVOEGDHEID VAN HET HOF- ONTBREKEN VAN
EEN UITVOERINGSWET- VERENIGBAARHEID
MET ART. 7 E.V.R.M. EN ART. 15 I.V.B.P.R.

14° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET
HOF - KAMERS, VERENIGDE KAMERS, VOLTALLIGE ZITTING, ALGEMENE VERGADERINGVERENIGDE KAMERS- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING - MINISTER BESCHULDIGD ARTT. 90 EN 134 GW. 1831- ART. 103 GW. 1994ONTBREKEN VAN EEN UITVOERINGSWETGRONDWETSWIJZIGING VAN 5 MEl 1993 DRAAGWIJDTE.

15° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.
100 TOT EINDE)- ART. 103 - STRAFZAKENSTRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF- ONTBREKEN VAN EEN UITVOERINGSWET- GRONDWETSWIJZIGING VAN 5 MEl 1993 - DRAAGWIJDTE.

16° MACHTEN- UITVOERENDE MACHTSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD - ARTT. 90 EN 134 GW. 1831
-ART. 103 GW. 1994- BEVOEGDHEID VAN HET
HOF- ONTBREKEN VAN EEN WET TOT UITVOERING VAN HET OUDE ART. 90 EN HET
NIEUWE ART. 103 GW. - GRONDWETSWIJZIGING VAN 5 MEl 1993 - DRAAGWIJDTE

10° GRONDWET- GRONDWET 1831 (ARTT.
100 TOT EINDE)- ART. 134- STELSEL VOOR DE
WIJZIGING VAN 5 MEl 1993- STRAFZAKENSTRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF- ONTBREKEN VAN EEN WET TOT UITVOERING VAN ART.
90 GW. - VERENIGBAARHEID MET ART. 7
E.V.R.M. EN ART. 15 I.V.B.P.R.

17° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET
HOF- KAMERS, VERENIGDE KAMERS, VOLTALLIGE ZITTING, ALGEMENE VERGADERINGVERENIGDE KAMERS- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING-ART. 103, OVERGANGSBEPALING,
GW. 1994 -WERKING IN DE TIJD.

18° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.
11 o MACHTEN -

UITVOERENDE MACHTSTRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD -ARTT. 90 EN 134 GW. 1831
- STELSEL VOOR DE WIJZIGING VAN 5 MEl 1993
- BEVOEGDHEID VAN HET HOF- ONTBRE-

100 TOT EINDE)- ART. 103- STRAFZAKENSTRAFVORDERING- MINISTER BESCHUilliGD
- BEVOEGDHEID VAN RET HOF - OVERGANGSBEPALING VAN ART. 103- WERKING IN
DE TIJD.
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19° MACHTEN- UITVOERENDE MACHTSTRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD- BEVOEGDHEID VAN HET
HOF- ART. 103, OVERGANGSBEPALING, GW.
1994- WERKING IN DE TIJD.

20° CASSATIE -

ARRESTEN, VORM RECHTSPLEGING, VOEGING- RECHTSPLEGING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERINGMINISTER BESCHULDIGD -ART. 103 GW. 1994w.IJZE VAN OPTREDEN- DISCRETIONAIRE
MACHT- BEGRIP.

21° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.
100 TOT EINDE) -ART. 103- STRAFZAKENSTRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD
- ONTBREKEN VAN EEN UITVOERINGSWETOVERGANGSBEPALING VAN ART. 103- w.IJZE
VAN OPTREDEN VAN HET HOF- DISCRETIONAIRE MACHT- BEGRIP.

22° MACHTEN -

UITVOERENDE MACHTSTRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD -ART. 103, OVERGANGSBEPALING, GW. 1994- w.IJZE VAN OPTREDEN
VAN HET HOF- TOEPASSELIJKE NORMEN.

23° CASSATIE -

ARRESTEN, VORM RECHTSPLEGING, VOEGING- RECHTSPLEGING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERINGMINISTER BESCHULDIGD- ART. 103 GW. 1994WIJZE VAN OPTREDEN- TOEPASSELIJKE NORMEN.

24 ° GRONDWET -

GRONDWET 1994 (ARTT.
100 TOT EINDE)- ART. 103- STRAFZAKENSTRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD
- ONTBREKEN VAN EEN UITVOERINGSWETOVERGANGSBEPALING VAN ART. 103- w.IJZE
VAN OPTREDEN VAN HET HOF- TOEPASSELIJKE NORMEN.

25° MACHTEN -UITVOERENDE MACHTSTRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD -ART. 103, OVERGANGSBEPALING, GW. 1994- WIJZE VAN OPTREDEN
VAN HET HOF- TOEPASSELIJKE NORMEN.

26° CASSATIE -
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w.IJZE VAN OPTREDEN VAN HET HOF- TOEPASSING VAN BESTAANDE REGELS- GEEN
UITOEFENING VAN DE WETGEVENDE MACHT.

28° MACHTEN- UITVOERENDE MACHTSTRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD -ART. 103, OVERGANGSBEPALING, GW. 1994- WIJZE VAN OPTREDEN
VAN HET HOF- TOEPASSING VAN BESTAANDE
REGELS- GEEN UITOEFENING VAN DE WETGEVENDE MACHT.

29° SAMENHANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- GEEN ALGEMEEN RECHTSBEGINSEL- BEGRIP.

30° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE) - SAMENHANG IN STRAFZAKENSTRAFVORDERING
RECHTSBEGINSEL.

-

GEEN

ALGEMEEN

31° SAMENHANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- BEOORDELING- OGENBLIK.

32° SAMENHANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- GEVOLGEN.

33° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET
HOF- KAMERS, VERENIGDE KAMERS, VOLTALLIGE ZITTING, ALGEMENE VERGADERINGVERENIGDE KAMERS- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD- FElTEN TEN LASTE GELEGD AAN ANDERE JUSTITIABELEN- SAMENHANG.

34° SAMENHANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD- FElTEN TEN LASTE GELEGD AAN ANDERE JUSTITIABELEN - SAMENHANG- BEVOEGDHEID
VANHETHOF.

35° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.
100 TOT EINDE)- ART. 103- STRAFZAKENSTRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD
- FElTEN TEN LASTE GELEGD AAN ANDERE
JUSTITIABELEN- SAMENHANG- BEVOEGDHEID VAN HET HOF.

36° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET

ARRESTEN, VORM RECHTSPLEGING, VOEGING - RECHTSPLEGING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERINGMINISTER BESCHULDIGD - WIJZE VAN OPTREDEN- TOEPASSING VAN BESTAANDE REGELS
- GEEN UITOEFENING VAN DE WETGEVENDE
MACHT.

37° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

27° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.

100 TOT EINDE) -ART. 147- BEVOEGDHEID
VAN HET HOF- DRAAGWIJDTE.

100 TOT EINDE)- ART. 103- STRAFZAKENSTRAFVORDERING-MINISTERBESCHULDIGD
- OVERGANGSBEPALING VAN ART. 103 -

HOF - KAMERS, VERENIGDE KAMERS, VOLTALLIGE ZITTING, ALGEMENE VERGADERINGVERENIGDE KAMERS -ART. 147 GW. 1994DRAAGWIJDTE.

38° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.
TOT 99) -

ART. 13 -

RECHT OP DE

T
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RECHTER DIE DE WET TOEKENT GRIP.

BE-

"39° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.
100 TOT EINDE) -ART. 103- STRAFZAKENSTRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD
-FElTEN TEN LASTE GELEGD AAN ANDERE
JUSTITIABELEN- SAMENHANG- BEVOEGDHEID VAN HET HOF- RECHT OP DE RECHTER
DIE DE WET TOEKENT- BEGRIP.

40° SAMENHANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING -ARTT. 226 EN 226 SV.- REGELS
DIE VAN ALGEMENE TOEPASSING ZIJN- VERENIGBAARHEID MET ART. 14 E.V.R.M.

41 o RECHTEN VAN DE MENS -

VER-

DRAG RECHTEN VAN DE MENS -ART. 14 STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- REGELS
BETREFFENDE DE SAMENHANG -ARTT. 226 EN
227 SV. - VERENIGBAARHEID.

42° GRONDWET -

GRONDWET 1994 (ARTT.
100 TOT EINDE) -ART. 103- STRAFZAKENSTRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD
- AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET
HOF- WIJZE VAN OPTREDEN VAN DE KAMER
VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS- REGELMATIGHEID- TOEZICHT DOOR HET HOF- OMVANG.

43° MACHTEN- WETGEVENDE MACHTSTRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD- AANHANGIGMAKING VAN
DE ZAAK BIJ HET HOF- WIJZE VAN OPTREDEN VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS - REGELMATIGHEID - TOEZICHT VAN HET HOF- OMVANG.

44 o MACHTEN -

UITVOERENDE MACHTSTRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD -AANHANGIGMAKING VAN
DE ZAAK BIJ HET HOF- WIJZE VAN OPTREDEN VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS - REGELMATIGHEID - TOEZICHT VAN HET HOF- OMVANG.

45° MACHTEN- SCHEIDING DER MACHTEN- STRAFZAKEN- STRAFVORDERINGMINISTER BESCHULDIGD- AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET HOF- WIJZE VAN
OPTREDEN VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS -REGELMATIGHEID- TOEZICHT VAN HET HOF- OMVANG.

46° DAGVAARDING -

STRAFZAKEN
STRAFVORDERING- VERWOORDING VAN DE
TELASTLEGGINGEN- GEBRUIK VAN DE TERM
'1NZONDERHEID"- RECHT VAN VERDEDIGING
-BEGRIP.
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4 7o GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.
100 TOT EINDE)- ART. 103- STRAFZAKENSTRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD
- AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET
HOF- DAGVAARDING- VERWOORDING VAN
DE TELASTLEGGINGEN- GEBRUIK VAN DE
TERM "'NZONDERHEID"- RECHT VAN VERDEDIGING - BEGRIP.

48° RECHT VAN VERDEDIGING
STRAFZAKEN - STRAFVORDERING - DAGVAARDING- VERWOORDING VAN DE TELASTLEGGINGEN- GEBRUIK VAN DE TERM '1NZONDERHEID"- BEGRIP.

49° MACHTEN -

UITVOERENDE MACHTSTRAFZAKEN - STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD -AANHANGIGMAKING VAN
DE ZAAK BIJ HET HOF- DAGVAARDING- VERWOORDING VAN DE TELASTLEGGINGEN- GEBRUIK VAN DE TERM '1NZONDERHEID"
RECHT VAN VERDEDIGING- BEGRIP.

50° CASSATIE -

ARRESTEN, VORM
RECHTSPLEGING, VOEGING- AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD- FElTEN TEN LASTE GELEGD AAN ANDERE
JUSTITIABELEN- SAMENHANG- RECHTSTREEKSE DAGVAARDING DOOR DE
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE.

51° DAGVAARDING -

STRAFZAKEN STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD
- FElTEN TEN LASTE GELEGD AAN ANDERE
JUSTITIABELEN- SAMENHANG- AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET HOFRECHTSTREEKSE DAGVAARDING DOOR DE
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE.

52° SAMENHANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD - FElTEN TEN LASTE GELEGD AAN ANDERE JUSTITIABELEN - AANHANGIGMAKING VAN DE
ZAAK BIJ HET HOF- RECHTSTREEKSE DAGVAARDING DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL
BIJ HET HOF VAN CASSATIE.

53° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.
100 TOT EINDE) -ART. 103 - STRAFZAKEN STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD
-FElTEN TEN LASTE GELEGD AAN ANDERE
JUSTITIABELEN - SAMENHANG- AANHANGIGMAKING VAN DE ZAAK BIJ HET HOFRECHTSTREEKSE DAGVAARDING DOOR DE
PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE.

180

HOF

VAN

CASSATIE

Nr. 75

54° SAMENHANG-STRAFZAKEN -STRAF-

4°, 5°, 6° en 7o Volgens het stelsel van de

VORDERlNG- MINISTER BESCHULDIGD- FEITEN TEN LASTE GELEGD AAN ANDERE JUSTITIABELEN ARTT. 226 EN 227 SV. VERENIGBAARHEID MET DE ARTT. 10 EN 11 GW.
1994 - ARBITRAGEHOF - PREJUDICIEEL GESCHIL- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - BEGRIP.

strafrechtelijke verantwoordelijkheid van

55° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ARTT.
1 TOT 99) - ARTT. 10 EN 11 - WETTELIJKE REGELS I.V.M. DE SAMENHANG- VERENIGBAARHEID- ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - BEGRIP.

56° GRONDWET- GRONDWET (ARTT. 100
TOT EINDE)- ART. 103- STRAFZAKENSTRAFVORDERlNG- MINISTER BESCHULDIGD
- FElTEN TEN LASTE GELEGD AAN ANDERE
JUSTITIABELEN - SAMENHANG- REGELS
I.V.M. SAMENHANG- VERENIGBAARHEID MET
DE ARTT. 10 EN 11 GW. 1994 -ARBITRAGEHOF
- PREJUDICIEEL GESCHIL - VERPLICHTING
VAN HET HOF VAN CASSATIE- BEGRIP.

57° ARBITRAGEHOF -

MINISTER BESCHULDIGD - FElTEN TEN LASTE GELEGD
AAN ANDERE JUSTITIABELEN- SAMENHANG
-ARTT. 226 EN 227 SV. -ARTT. 10 EN 11 GW.
1994- VERENIGBAARHEID - PREJUDICIEEL
GESCIDL- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE - BEGRIP.

58° PREJUDICIEEL GESCHIL- MINISTER BESCHULDIGD - FElTEN TEN LASTE GELEGD AAN ANDERE JUSTITIABELEN- SAMENHANG -ARTT. 226 EN 227 SV. -ARTT. 10 EN 11
GW. 1994- VERENIGBAARHEID- ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIE - BEGRIP.

P, 2° en 3° Het ontbreken van een wetter
uitvoering van het oude art. 90 en het
nieuwe art. 103 Gw. be let niet dat het
Hof, in verenigde kamers, de discretionaire macht heeft om, overeenkomstig de
overgangsbepaling van voornoemd art.
103, de in beschuldiging gestelde minister, die ingevolge een beslissing van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers voor
het Hof is gebracht, te berechten in de gevallen en met toepassing van de straffen die in de strafwetten zijn bepaald (1).
(1) 1. De raadslieden van de h. Coeme hadden een conclusie ingediend betreffende het ontbreken van een wet tot uitvoering van het oude
art. 90 en het nieuwe art. 103 Gw. Die conclusie bevatte een aantal beschouwingen over de

oorspronkelijke tekst van art. 90 (thans 103) van
de Gw., over de grondwetswijziging van 5 mei
1993, over de gevolgen van de niet-terugwerkende
kracht van de op 5 mei 1993 toegevoegde tekst,
alsook over het feit dat er geen wet bestond over
"de wijze van optreden". Op grond van die beschouwingen vroegen zij het Hof, luidens de bewoordingen van hun slotsom, om, voor ieder debat over de grond van de zaak,
- voor recht te zeggen dat de overgangsbepaling van art. 103 Gw. niet kon terugwerken,
daar de woorden "in de gevallen en met toepassing van de straffen die in de stra:!Wetten zijn bepaald" aan dat artikel zijn toegevoegd bij de
grondwetswijziging van 5 mei 1993, die dagtekent van na de feiten die door het O.M. als misdrijven in aanmerking zijn genomen :
- vast te stellen dat de bepaling vervat in het
oude art. 90 Gw. de artt. 7 E.V.R.M. en 15, 1",
I.V.B.P.R. schond;
- en bijgevolg te zeggen dat, bij ontstentenis van een wet tot uitvoering van het oude art.
90 en het nieuwe art. 103 Gw., en meer bepaald
van een wet tot vaststelling van de "wijze van optreden" tegen de in beschuldiging gestelde ministers, het Hofniet bevoegd was om de h. Coeme
te berechten en dat hij buiten vervolging moest
worden gesteld.
Het geannoteerde arrest onderzoekt of het Hof
bevoegd was inzake de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, achtereenvolgens voor en na de grondwetswijziging van 5 mei
1993.
1o Het stelsel zoals het bestond voor de grondwetswijziging van 5 mei 1993.
2. De aangelegenheid werd geregeld door de artt.
90 en 134 Gw., die luidden als volgt:
Art. 90. "De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het recht ministers in beschuldiging te
stellen en hen te brengen voor het Hofvan Cassatie; dit aileen is bevoegd om hen te berechten, in verenigde kamers, behoudens hetgeen de
wet zal bepalen betreffende het instellen van de
burgerlijke rechtsvordering door de benadeelde
partij en betreffende misdaden en wanbedrijven die door ministers buiten de uitoefening van
hun ambt zijn gepleegd.
Een wet zal bepalen in welke gevallen de ministers verantwoordelijk zijn, welke straffen hun
worden opgelegd en op welke wijze tegen hen in
rechte wordt opgetreden, zowel bij inbeschuldigingstelling door de Kamer van Volksvertegenwoordigers als bij vervolging door de benadeelde
partijen."
Art. 134. "Totdat de wet erin zal hebben voorzien, heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een discretionaire macht om een minister in
beschuldiging te stellen, en het Hofvan Cassatie om hem te berechten, met karakterisering van
het misdrijf en bepaling van de straf.
De straf mag echter niet zwaarder zijn dan opsluiting, behalve in de gevallen door de strafwetten uitdrukkelijk bepaald."
=>
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de ministers, zoals het van kracht was
voor de grondwetswijziging van 5 mei
1993, kon een lid van de regering krachtens de oude artt. 90 en 134 Gw. voor het
Hofvan Cassatie, verenigde kamers, worden vervolgd, enerzijds, wegens misdrij3. Voor de grondwetswijziging van 5 mei 1993
is nog nooit een minister voor het Hofin beschuldiging gesteld uit hoofde van daden van zijn
ambt. Wat de daden betreft die zij buiten de uitoefening van hun ambt als minister hebben gepleegd, werden de grondwettelijke regels slechts
eenmaal toegepast : bij de berechtiging van de minister van oorlog, baron Chazal, die in 1865 een
duel had uitgevochten met een parlementslid.
(Cass., 12 juli 1865, Bull. en Pas., 1865, I, 258.)
Vanafhet begin van de jaren 1970 kreeg het
probleem van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers om verschillende redenen de aandacht van de politici. Een daarvan
hield verband met de verplichtingen die voor Belgie voortvloeien uit de artt. 7 E.V.R.M. en 15
I.V.B.P.R. Zoals blijkt uit de memorie van toelichting bij het wetsontwerp op de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, dat
in oktober 1975 werd ingediend, is het, krachten o.m. het Europees Verdrag "verboden iemand te veroordelen op grond van feiten die niet
strafbaar waren gesteld op het ogenblik dat zij
werden bedreven. De discretionaire inbeschuldigingstelling die wordt mogelijk gemaakt door
de overgangsbepaling van artikel 134 van de
Grondwet, is in strijd met de bepalingen van die
conventie. Is men van oordeel dat bepaalde feiten of handelingen die tot op he den niet strafbaar waren gesteld, met straffen dienen beteugeld te worden, dan is het vereist dat zij nu als
misdrijven zouden worden omschreven". (Gedr.
St., Kamer, 1974-1975, nr. 651, nr. 1, blz. 2; toendertijd was Belgie nog niet toegetreden tot het
I.V:B.P.R.)
Ofschoon, overeenkomstig art. 90, eerste lid,
Gw. een wet een van dat eerste lid afW:ijkende regeling kon invoeren, die verschilde van de in dit
lid bedoelde regels, meer bepaald voor de misdrijven die een minister buiten de uitoefening van
zijn ambt had begaan, had de wetgever de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers enkel geregeld bij de wet van 18 juni 1865
betreffende de strafbare feiten, door de ministers gepleegd buiten de uitoefening van hun ambt;
deze wet heeft evenwel slechts gedurende een jaar
uitwerking gehad.
4. Bij ontstentenis van een uitvoeringswet, was
het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het vervat lag
in de artt. 90 en 134 Gw., tegelijkertijd onvolledig en tijdelijk. Twee van de voornaamste kenmerken ervan betroffen respectievelijk de granden van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid
en de bevoegdheid.
5. Eerste kenmerk, i.v.m. de gronden van de
strafrechtelijke verantwoordelijkheid : aangezien krachtens art. 134 Gw. het Hof de discretionaire macht had om een minister te berechten, met karakterisering van het misdrijf en
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ven van gemeen recht, anderzijds, wegens feiten i.v.m. de ministeriele functie
bepaling van de straf, kon de strafrechtelijke verantwoordelijkheid gegrond zijn op een in de uitoefening van het ambt van minister gepleegd feit,
dat door de strafwet niet als misdrijf omschreven was op het ogenblik waarop het was gepleegd.
Een lid van de regering kon aldus worden vervolgd en veroordeeld :
- enerzijds, wegens misdrijven van gemeen
recht (misdaden, wanbedrijven, overtredingen,
omschreven in het Strafwetboek en de bijzondere strafwetten, met inbegrip van de misdrijven eigen aan ambtenaren, aan personen die dragers zijn van een gedeelte van het openbaar gezag
of aan personen die met een openbare dienst zijn
belast); in dat geval waren de toepasselijke straffen die welke bepaald waren in het Strafwetboek of bij bijzondere strafwetten;
- anderzijds, wegens feiten, die in de uitoefening van het ambt van minister waren gepleegd (handelen of nalaten) en die niet in de
strafwetten omschreven waren; in dat geval had
het Hof van Cassatie een discretionaire macht om
de straffen te bepalen, met dien verstande dat ze
niet zwaarder mochten zijn dan opsluiting.
Een specifieke strafrechtelijke verantwoordelijkheid bestond dus naast een strafrechtelijke
verantwoordelijkheid naar gemeen recht. Dat stelsel, dat was ingevoerd door art. 134, was onverenigbaar met de artt. 7 E.V.R.M. en 15 I.V.B.P.R.,
in de mate dat het op grond van art. 134 mogelijk was een minister te veroordelen wegens een
handelen of nalaten, dat geen strafbaar feit naar
nationaal of internationaal recht uitmaakte ten
tijde dat het handelen ofnalaten geschiedde.
Art. 7.1 E.V.R.M. bepaalt immers: "Niemand
kan worden veroordeeld wegen een handelen of
nalaten, dat geen strafbaar feit naar nationaal of
internationaal recht uitmaakte ten tijde dat het
handelen of nalaten geschiedde. Evenmin zal een
zwaardere strafworden opgelegd dan die, welke
ten tijde van het begaan van het strafbare feit
van toepassing was."
Art. 15.1 I.V.B.P.R. bevat bepalingen die nagenoeg overeenkomen met die van art 7.1 van het
Verdrag. Het Verdrag voert evenwel een bijkomende waarborg in, door de terugwerkende
kracht van de strafwet tot een minimum te beperken : "Indien, na het begaan van het strafbare feit de wet mocht voorzien in de oplegging
van een lichtere straf, dient de overtreder daarvan te profiteren".
Die bepalingen hebben directe werking in het
nationaal recht.
Die toestand deed niet noodzakelijk een conflict ontstaan tussen art. 134 Gw., enerzijds, en
de artt. 7 E.V.R.M. en 15 I.V.B.P.R., anderzijds.
Er zou geen conflict ontstaan zijn indien de minister was vervolgd en veroordeeld op grond van
zijn strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht. Maar er zou wei een conflict ontstaan zijn, indien de minister was vervolgd en
veroordeeld op grond van zijn specifieke verantwoordelijkheid.
=>
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die, op het ogenblik waarop ze werden gepleegd, niet als misdrijf omschreven waren in de strafwet; bij ontstentenis van een
uitvoeringswet, werd de strafrechtelijke
verantwoordelijkheid van de ministers geregeld door die artikelen die aan het Hof
een discretionaire macht toekenden om
hen te berechten, met karakterisering van
het misdrijf en bepaling van de straf; de
De vraag blijft of, in het geval dat een dergelijk conflict aan het Hof zou worden voorgelegd,
dat een conlict zou zijn geweest tussen de Grandwet en verdragen met directe werking in de nationale rechtsorde, het de voorrang zou hebben gegeven aan de Grondwet hoven de verdragen dan
wei de verdragen zou hebben Iaten voorgaan op
de Grondwet.
Ik ben in mijn openingsrede van 1 september
1992 uitvoerig ingegaan op het probleem van conflicten tussen de Grondwet en het Verdrag; de oplossing die aan dat probleem dient te worden gegeven is omstreden. Ik heb het standpunt
verdedigd dat, wanneer voor de grondwettelijke norm en een norm van het internationaal
verdragsrecht met directe werking in de nationale rechtsorde een conflict ontstaat, dat niet
voortv loeit uit de klaarblijkelijke schending van
een nationaalrechtelijke norm die van cruciaal belang is voor de bevoegdheid tot het sluiten van
verdragen, het de taak van die rechtscolleges is
om, behoudens andersluidende bepaling van het
Verdrag, de verdragsrechtelijke norm te doen
voorgaan, aangezien de voorrang van die norm
volgt uit de aard zelf van het internationaal
verdragsrecht. M.i. heeft de voorrang, die, in geval van een dergelijk conflict, aan de verdragsrechtelijke norm met directe werking in denationale rechtsorde wordt gegeven hoven de
grondwettelijke norm, tot gevolg dat die rechtscolleges de bevoegdheid en de plicht hebben de
grondwettelijke norm buiten toepassing te Iaten op grand dat laatstgenoemde norm niet Ianger effect sorteert in zoverre zij onverenigbaar is
met de verdragsrechtelijke norm.
Indien het Hof, aldus beschouwd, een minister had moeten berechten op grand van zijn specifieke strafrechtelijke verantwoordelijkheid, dat
is wegens feiten, die in de uitoefening van het
ambt van minister zijn gepleegd en die niet in de
strafwetten omschreven waren op het ogenblik
waarop zij waren begaan, zou het de bevoegdheid en de verp!ichting hebben gehad om valle
uitwerking te verlenen aan de direct toepasselijke artt. 7 E.V.R.M. en 15 I.V.B.P.R. en zou het
op eigen gezag art. 134 Gw. dat inhoudelijk onverenigbaar bleek te zijn met bovengenoemde artikelen buiten toepassing hebben gelaten. Een
dergelijk conflict heeft zich echter nooit voorgedaan onder het stelsel voor de grondwetswijziging van 5 mei 1993 en zou zich na die wijziging niet meer kunnen voordoen.
In elk geval had de controverse omtrent de aan
het conflict Grondwet-Verdrag te geven oplossing in de onderhavige zaak geen enkel belang.

Nr. 75

ministeriele verantwoordelijkheid kon gegrond zijn op een in de uitoefening van de
6. Tweede kenmerk betreffende de bevoegdheid : krachtens art. 90 Gw. was aileen het Hof
van Cassatie, verenigde kamers, bevoegd om kennis te nemen van de tegen de !eden van de regering ingestelde strafvordering.
Er moet en er moet nog altijd een onderscheid
worden gemaakt tussen twee gevallen :
- ofwel worden de vervolgingen ingesteld tijdens de uitoefening van het ambt van minister,
wat het geval was in de zaak Chazal, die geleid
heeft tot het arrest van het Hofvan 12 juli 1865
(Bull. en Pas., 1865, I, 258) : het Hof is dan bevoegd om kennis te nemen van het strafbare feit,
zelfs als het gepleegd is buiten de nitoefening van
het ambt van minister;
- ofwel worden de vervolgingen ingesteld na
het beeindigen van het ambt van minister, wat
het geval was in de zaak Van Den Boeynants die
geleid heeft tot het arrest van het Hofvan 12 juni
1985 (A.R. nr. 4250, A. C., 1984-85, nr. 620, en
cone!. O.M.). Uw bovengenoemd arrest bevestigt de stelling dat het Hof in dit geval slechts bevoegd is om kennis te nemen van de strafbare feiten als zij gepleegd zijn in de uitoefening van het
ambt van minister (zie ook Cass., 25 feb. 1963,
Bull. en Pas., 1963, I, 701).
2o Het stelsel na de grondwetswijziging van 5
mei 1993.
7. Deze aangelegenheid wordt thans geregeld
door art. 103 Gw.
De twee leden van dit artikel zijn in nagenoeg dezelfde bewoordingen gesteld als het oude
art. 90. Het artikel bevat evenwel een overgangsbepaling die in de p!aats komt van het vroegere art. 134 en luidt als volgt : "totdat de wet bedoeld in het tweede lid erin zal hebben voorzien,
heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de
discretionaire macht om een minister in beschuldiging te stellen, en het Hofvan Cassatie om hem
te berechten, in de gevallen en met toepassing
van de straffen die in de strafwetten zijn bepaald".
Zoals vermeld stand in de conclusie van de verdediging van de h. Coeme wordt die wijziging van
de tekst van de overgangsbepaling door volksvertegenwoordiger Grafe in het voorstel tot herziening van de Grondwet als volgt verantwoord :
"In afwachting dat een organieke wet de gevallen zal bepalen waarin de ministers strafrechtelijke verantwoordelijkheid oplopen, laat artikel 134 van het Hof van Cassatie toe om het
misdrijf te karakteriseren en de straf te bepalen, wat betreft de door de strafwet niet geregelde gevallen. Deze bevoegdheid van het Hofvan
Cassatie is niet te verzoenen met de modeme vereisten inzake behoorlijke rechtsbedeling. Artikel 134 van de Grondwet wijkt immers niet aileen afvan de door artikel 9 (thans artikel134)
van de Grondwet gestelde regel volgens welke
geen strafkan worden ingevoerd oftoegepast dan
krachtens de wet, maar is ook strijdig met artikel 7 van het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens luidens hetwelk niemand kan veroordeeld worden wegens
een handelen of nalatan, dat geen strafbaar feit
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functie gepleegd feit, dat, op het ogenblik waarop het werd gepleegd, geen bij
de strc:fwet omschreven misdrijf was of op
een bu de strafwet omschreven misdrijf
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staan, in de zin van de oude artt. 90 en
134 Gw., van een specifieke strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen

(1).

no, 12° en 13°

Volgens het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals het van
kracht was voor de grondwetswijzigingvan 5 mei 1993, was het naast elkaar be-

8°, 9°, 100,

uitmaakte ten tijde van het handelen of nalaten. Daarom wordt voorgesteld om aan het Hof
van Cassatie de bevoegdheid te ontnemen om, bij
wijze van overgangsregeling voor wat betreft de
door de strafWet niet geregelde gevallen, het misdrijf te karakteriseren en de straf te bepalen. In
afwachting dat een organieke wet de gevallen zal
bepalen waarin de ministers strafrechtelijke verantwoordelijkheid oplopen, wordt als nieuwe
overgangsregeling voorgesteld dat het Hof van
Cassatie enkel het gemeen recht, d.w.z. de in de
strafwetten geregelde misdrijven en straffen, zou
toepassen". (Gedr. St., Kamer, g.z. 1992-1993,
nr. 739/1.)
8. Onder het stelsel, zoals het van toepassing
is na de grondwetswijziging van 5 mei 1993, is
het tot driemaal toe voorgevallen dat de Kamer
van Volksvertegeriwoordigers beslist een minister voor het Hofvan Cassatie te brengen wegens feiten, die hij in de uitoefening van zijn ambt
heeft gepleegd. Twee van die beslissingen dagtekenen van 1994 en hadden allebei betrekking op de h. Coeme, de ene in de Augusta-zaak,
de andere in deze zaak. De derde beslissing dagtekent van 1995 en had betrekking op de heer
Claes in de zaken Augusta en Dassault.
De federale wetgever heeft op 3 april 1995 een
wet goedgekeurd houdende tijdelijke en gedeeltelijke uitvoering van art. 103 Gw., die enkel geldig zou zijn voor de duur van de ontbinding van
de federale Kamers in 1995.
Een wetsontwerp tot regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers is op 13 september 1995 ingediend op het bureau van de Kamer van Volksvertegenwoordigers
maar is tot op vandaag geen wet geworden. (Gedr.
St., Kamer, 6111, 1995, B.Z.)
9. Aangezien tot op vandaag geen enkele wet
buiten de tijdelijke wet van 3 april 1995 is goedgekeurd tot uitvoering van art. 103, blijft huidige regeling van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, zoals ze uit dat
artikel blijkt, onvolledig en tijdelijk.
Dat stelsel is echter niet meer hetzelfde als het
was voor de grondwetswijziging van 5 mei 1993.
10. De wijziging houdt verband met het eerste kenmerk betreffende de gronden van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers : in de nieuwe regeling kan de minister niet
meer verantwoordelijk worden gesteld voor een
in de uitoefening van zijn ambt als minister gepleegd feit, dat geen misdrijf was op het ogenblik waarop het is gepleegd.
~

Het Hof van Cassatie bezit nog altijd een discretionaire macht om een minister te berechten, maar het kan een minister enkel nag veroordelen iJ;l de gevallen en met toepassing van de
straffen d1e in de strafwetten zijn bepaald.
Een lid van de regering kan dus voor het Hof
enkel nog worden vervolgd en veroordeeld wegens misdrijven van gemeen recht (misdaden
wanbedrijven, overtredingen omschreven in het
Strafwetboek en de bijzondere strafwetten, met
inbegrip van de misdrijven eigen aan ambtenaren, personen die drager zijn van een gedeelte van
het openbaar gezag of personen die belast zijn
met een openbare dienst). In dat geval zijn de toepasselijke straffen die welke zijn bepaald door het
Strafwetboek of de bijzondere strafwetten. Dus
bestaat de specifieke strafrechtelijke verantwoordelijkheid voortaan niet meer naast de strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht.
Er bestaat enkel nag een strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht.
Dat stelsel beantwoordt volledig aan de vereisten van art. 7 E.V.R.M. en 15 I.V.B.P.R., zodat er blijkbaar geen conflict meer mogelijk is tussen die bepalingen van internationaal verdragsrecht en art. 103 Gw.
Met het belangrijk voorbehoud dat het Hof de
ministers enkel nag kan veroordelen in de gevallen en met toepassing van de straffen die in de
strafwetten zijn bepaald, behoudt het Hof evenwel een discretionaire macht om hen te berechten, inzonderheid wat de "wijze van optreden" betreft, aangezien die macht niet onverenigbaar is
met art. 7 E.V.R.M. en art. 15 I.V.B.P.R.
Wat de wijze van optreden betreft, is het Hof
daarom niet minder gebonden door bepaalde normen, meer bepaald door die welke vervat zijn in
de artt. 6 E.V.R.M. en 14 l.V.B.P.R. en die directe werking hebben in onze nationale rechtsorde.
Bovendien maakt art. 103 Gw., in zoverre het
aan het Hof de discretionaire macht toekent om
de ministers te berechten in de gevallen en met
toepassing van de straffen die in de strafwetten zijn bepaald, geen onderscheid op grand van
de dat:; waarop de strafbare feiten zijn gepleegd,
zulks m tegenstelling tot wat in titel IX, artikel III Gw. staat voor de toepassing van art. 125
betreffende de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de leden van de gemeenschaps- en
gewestregeringen. (Art. 125 is van toepassing op
de feiten die na 8 mei 1983 zijn gepleegd.)
De overgangsbepaling van art. 103 is dus van
toepassing op de feiten die zowel voor als na de
grondwetswijziging van 5 mei 1993 zijn gepleegd.
11. Wat het tweede kenmerk betreft i.v.m. de
bevoegdheid van het Hofin deze aangelegenheden : die bevoegdheid is ongewijzigd gebleven, in
die zin dat een minister zoals vroeger door het
Hof niet kan worden vervolgd en berecht onder
de bij art. 103 Gw. bepaalde voorwaarden tenzij dan wanneer hij tijdens zijn ambtstermiJn ervan wordt verdacht, hetzij voor, hetzij tijdens die
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recht slechts met de artt. 7 E. V.R.M. en 15
I. V.B.P.R. onverenigbaar, indien en in de
mate dat het oude art. 134 Gw. het Hof
toestond een minister te berechten en te
veroordelen wegens een handeling of verzuim die, op het ogenblik waarop ze werd
gepleegd, geen misdrijf was dat door het
nationale of internationale recht werd bestraft, maar het conflict was uitgesloten
in het geval dat de minister werd vervolg en veroordeeld op grand van de straf
rechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht (1).
14°, 15° en 16° De grondwetswijziging van
5 mei 1993 heeft, inzake de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de ministers, het Hofvan Cassatie, verenigde kamers, de bevoegdheid ontnomen die het
was toegekend door het oude art. 134 Gw.
om zelf het misdrijf te omschrijven en de
straf te bepalen, maar ze heeft voor het
overige het stelsel van die verantwoordelijkheid onveranderd gelaten (1). (Art.
103, overgangsbepaling, Gw.)
1 7o, 18° en 19° De overgangsbepaling van
art. 103 Gw. is van toepassing zowel op
de feiten, die voorafgaan aan de grondwetswijziging van 5 mei 1993 alsop de
feiten die daarop volgen (1).
20°, 2P en 22° Ook al heeft het Hofvan
Cassatie, verenigde kamers, voor de handelingen en verzuimen van de ministers
die in de strafwetten als misdaden en
wanbedrijven worden omschreven en voor
de toepassing van de in die artikelen bepaalde straffen, een discretionaire macht
om ze te berechten, is die macht slechts
discretionair in de mate dat zij het Hof
ertoe verplicht de normen te erkennen valgens welke de rechtspleging moet wortermijn misdrijven te hebben begaan of, wanneer hij, na het beeindigen van zijn ambt, ervan wordt verdacht in de uitoefening van zijn
ambt misdrijven te hebben begaan.
Wanneer daarentegen een minister wiens
ambtstermijn verstreken is ervan wordt verdacht buiten de uitoefening van zijn ambt van minister misdrijven te hebben gepleegd, wordt die
gewezen minister volgens de gewone regels van
het strafprocesrecht vervolgd voor de rechtscolleges van gemeen recht, behalve evenwel als tussen die misdrijven en andere waarvoor het Hof
bevoegd is, eenheid van opzet bestaat of als die
misdrijven samenhangen met andere waarvoor
het Hofbevoegd is. In dit geval is het Hofbevoegd voor de gezamenlijke misdrijven. J.V.
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den gevoerd (1). (Art. 103, Overgangsbepaling, Gw.)
23 o, 24 o en 25 o Wanneer het Hof een minister moet berechten, gedraagt het Hof
van Cassatie, verenigde kamers, zich, wat
de rechtspleging betreft, naar de bepalingen met directe werking in de nationale rechtsorde, die vervat zijn in het
E. V.R.M. en in het I. V.B.P.R., naar de
Gw., de regels van het Ger. W., de gemeenschappelijke bepalingen die van toepassing zijn op alle strafrechtspleging, alsook naar de algemene rechtsbeginselen, en
past het de vormen bepaald in boek II,
eerste titel, hoofdstuk II, Sv., met als opschrift "correctionele rechtbanken" toe
voor zover zij verenigbaar zijn met de bepalingen die de rechtspleging regelen voor
het Hof, zitting houdende met verenigde
kamers; die wettelijke, toegankelijke en
voorzienbare regels waarborgen devolledige uitoefening van het recht van verdediging en waarborgen een eerlijk proces. (Art. 103 Gw., overgangsbepaling.)
26°, 27° en 28° Wanneer het Hofvan Cassatie, verenigde kamers, een minister moet
berechten, treedt het niet als wetgever op
door toepassing te maken van de bestaande regels betreffende de wijze van
optreden. (Art. 103 Gw., overgangsbepaling.)
zgo en 30° De artt. 226 en 227 Sv. betreffende de samenhang zijn geen uitdrukking van een algemeen rechtsbeginsel,
maar zijn regels die gelden voor en toepasselijk zijn op alle strafrechtsplegingen
(2).

31 o De samenhang moet niet noodzakelijkerwijze vooraf vastgesteld zijn door een
onderzoeksgerecht; de feitenrechter beoordeelt zelf het bestaan van de samenhang en derhalve de omvang van de aanhanigmaking en van zijn bevoegdheid
i.v.m. de samenhangende misdrijven,
wanneer hij geadieerd wordt ingevolge
een regelmatige verwijzing of een regelmatige rechtstreekse dagvaarding (3).
(Artt. 226 en 227 Sv.)
(2) Zie Cass., 29 sept. 1992, A.R. nr. 5718 {A. C.,
1991-92, nr. 633).
(3) Zie Cass., 9 juni 1992, A.R. nr. 5328 (A. C.,
1991-92, nr. 524).

Nr. 75

HOF VAN CASSATIE

185

32° Het bestaan van samenhang heeft tot
gevolg dat alle mededaders van of medeplichtigen aan samenhangende misdrijven tezamen worden berecht door hetzelfde rechtscollege (4). (Artt. 226 en 227
Sv.)

belen, heeft de bevoegdheid die de Gw.
toekent aan het Hof van Cassatie, verenigde kamers, tot gevolg dat alle vervolgingen worden gebracht voor dit hoogste rechterlijk orgaan (4). (Art. 103 Gw.
1994; artt. 226 en 227 Sv.)

33°, 34° en 35° Wanneer er samenhang bestaat tussen strafbare feiten die aan een
minister worden verweten en feiten die ten
laste worden gelegd aan andere justitia-

36° en 37° Art. 147 Gw. dat o.m. bepaalt
dat het Hofniet in de beoordeling van de

(4) Zie Cass., 12 juli 1865 (Bull. en Pas., 1865,
I, 258). Dit arrest waarin uitspraak werd gedaan in de zaak Chazal steunt op deze regel om
te beslissen dat het Hof, dat bevoegd was om
luitenant-generaal baron Chazal, minister van
oorlog, te berechten wegens het feit dat hij in een
tweegevecht zijn wapens gebruikt had tegen zijn
tegepartij, wettelijk bevoegd was om kennis te nemen van de vervolging die tegelijkertijd was ingesteld tegen volksvertegenwoordiger Delaet, aan
wie hetzelfde misdrijf en daarenboven het misdrijf uitdaging tot een tweegevecht ten laste was
gelegd. Tot staving van die beslissing stelt het arrest vast, enerzijds, dat het tweegevecht een onsplitsbaar samengesteld feit was, daar het door
een van de vechtenden begane misdrijf onafscheidelijk verbonden was met het terzelfdertijd door de tegenpartij begane misdrijf, anderzijds, dat het misdrijf uitdaging tot een
tweegevecht, in de zin van art. 227 Sv., samenhang vertoonde met het tijdens het tweegevecht
zelf begane misdrijf. In zijn samenvatting van de
feiten van de zaak had procureur-generaal Mathieu Leclercq gepreciseerd dat het Hofvoor het
ten laste gelegde feit bevoegd was, wat luitenantgeneraal baron Chazal betrof, omdat hij minister was, en, wat volksvertegenwoordiger Delaet betrof, omdat de hem ten laste gelegde
misdrijven samenhang vertoonden met het aan
eerstgenoemde ten laste gelegde misdrijf (blz.
259).
Diezelfde regel gebiedt dat de mededaders of
medeplichtigen van een persoon die een ander
voorrecht van rechtsmacht genieten en de plegers van misdrijven die samenhangend zijn met
die welke aan voornoemde persoon ten laste worden gelegd, in geval van gelijktijdige vervolgingen, moeten terechtstaan voor het rechtscollege waarvoor de persoon die voorrecht van
rechtsmacht geniet moet verschijnen. Zij is, wat
het onderzoek betreft dat het Hof doet i.v.m. misdaden en wanbedrijven die door bepaalde justitiabelen met voorrecht van rechtmacht in de uitoefening van hun ambt zijn gepleegd,
uitdrukkelijk neergelegd in art. 501, tweede lid,
Sv. naar luid waarvan "dit onderzoek zich uitstrekt tot de medeplichtigen van de vervolgde
rechtbank of van de vervolgde rechter, zelfs wanneer die geen rechterlijk ambt vervullen". Verschillende arresten van het Hof illustreren deze
regel in andere gevallen waarin justitiabelen die
voorrecht van rechtsmacht genieten en gewone
justitiabelen gelijktijdig worden vervolgd (Cass.,
8 mei 1882, Bull. en Pas., 1882, I, 314; 29 dec.
1886, ibid., 1887, 77, met concl. proc.-gen. Melot,

toen eerste adv.-gen., 7 feb. 1944, ibid., 1944, I,
187 en noot 1, blz. 188, die verwijst naar een
"vasterechtspraak"; 5jan.1959,AC., 1959, 376;
19 feb. 1962, Bull. en Pas., 1962, I, 697; 4 aug.
1966, ibid., 1966, I, 1024; 29 maart 1977, A. C.,
1977, 827). Ret arrest van 9 dec. 1987 (Rev. dr.
pen., 1988, 445, noot J. Sace) beslist eveneens dat
het hofvan beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, door op grand van een onaantastbare beoordeling vast te stellen dat er samenhang bestaat tussen een misdaad, gepleegd door iemand
die onder toepassing valt van art. 479 Sv. en een
aan een andere verdachte ten laste gelegd misdrijf, de uitbreiding van zijn bevoegdheid tot die
andere verdachte naar recht verantwoordt.
Het arrest van 21 feb. 1990 (A. C., 1989-90, nr.
374) preciseert dat wegens het door Belgie gemaakt voorbehoud betreffende art. 14.5 I.V.B.P.R.,
dat het recht toekent om de veroordeling en het
vonnis opnieuw te doen beoordelen door een boger rechtscollege, die bepaling van het Verdrag
niet toepasselijk is op degene die wegens misdrijven die samenhangen met misdrijven welke
ten laste worden gelegd aan een in art. 4 79 Sv.
bedoeld persoon, rechtstreeks naar het hofvan beroep wordt verwezen.
In de mercuriale die hij uitgesproken heeft op
de plechtige openingszitting van het Hof van 1
september 1976 en die gewijd was aan de strafrechtelijke verantwoordelijkheid en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de ministers en
staatssecretarissen, stelde proc.-gen. Delange bij
zijn analyse van het stelsel van hun strafrechtelijke verantwoordelijkheid bij ontstentenis van
een wet tot uitvoering van het oude art. 90 Gw.
vast dat "doorgaans wordt aangenomen dat de
mededaders van en medeplichtigen aan de misdrijven waarvoor de minister in beschulidiging
zou gesteld zijn, alsmede de daders van de daarmee samenhangende misdrijven, op dagvaarding door de procureur-generaal tegelijkertijd als
de minister voor het Hof zou kunnen worden vervolgd" (nr. 25). En hij verwees in noot 115 van zijn
mercuriale, naar het standpunt van negen gezaghebbende auteurs, die allen in die richting
dachten: "Thonissen (Constit. ann., 3e uitg. 1879,
nr. 591, blz. 401), Giron (Dictionnaire de droit administratif en de droit public, 1895, yo ministres, nr. 23), les Novelles (les lois politiques et administratiues, dl. II, 1935, nr. 726), RIGAUX en
TRoussE (Les crimes et delits du Code penal, 1952,
dl. II, blz. 240-241). P. De Visscher (noot onder
Brussel, 1 feb. 1950, R.C.J.B., 1952, blz. 4748), CoNSTANT (Tr. elem de dr. pen., dl. I, nr. 90,
blz. 136), MAST (Belg. Grondw. recht, 1972, nr.
311, bl2. 289), studie van de voorzitter van het
Hoog Comite van Toezicht (Gedr.St., Kamer, z.
1974-75, 651, nr. 1, blz. 166, 171-172).
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zaken zelf treedt, be halve bij het be reckten van ministers en leden van de
gemeenschaps- en gewestregeringen, bakent de macht van het Hof af wanneer het
uitspraak doet over de voorzieningen in
cassatie (5).
38° en 39° De macht die het Hof heeft om
de ministers te berechten sluit, gelet op de
samenhang, oak de macht in om andere
justitiabelen te berechten voor wie het Hof
in dat geval en met uitsluiting van alle
andere de rechter is die de wet hen toekent. (Artt. 13 en 103 Gw.)
40° en 41 o De regels van de samenhang, die
van algemene toepassing zijn, doen geen
willekeurig onderscheid ontstaan in de
behandeling van de vervolgde personen in
de zin van art. 14 E. V.R.M. (Artt. 226 en
227 Sv.)
42°, 43°, 44° en 45° Wanneer het Hofvan
Cassatie in verenigde kamers een minister moet berechten die in beschuldiging is
gesteld en voor het Hofis gebracht ingevolge een beslissing van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers, staat het beginsel van de scheiding der machten eraan in de weg dat het over de regelmatigheid van de wijze van optreden van die
vergadering oordeelt; in voorkomend geval stelt het vast dat, zelfs in de veronderstelling dat de grieven van de minsiters nopens een eventuele miskenning van
het recht van verdediging door die vergadering of haar bijzondere commissie,
(5) Uit het feit dat art. 14 7 bepaalt dat het Hof
van Cassatie niet in de beoordeling van de zaken zelftreedt, behalve bij het berechten van ministers, kan niet worden afgeleid dat het niet bevoegd kan zijn om bij de berechting van andere
personen dan ministers in de beoordeling van de
zaken zelf te treden. De strekking van art. 14 7
Gw. is dat het Hof, op een voorziening, geen kennis neemt van de zaak zelf, ook al vernietigt het
Hofhet bestreden vonnis of arrest. Wat dat betreft dient te worden opgemerkt dat, ook al berecht het Hof de ministers, de rechtsvordering tegen een minister niet de enige rechtsvordering is
die rechtstreeks voor het Hof kan worden gebracht en waarover het ten gronde uitspraak dot.
Zo neemt het Hofbijvoorbeeld kennis van het verhaal op de rechter (artt. 613, 2°, en 1140 tot 1147
Ger.W.), van verscheidene tuchtvervolgingen (artt.
409, 410, 486 en 615 Ger.W.) en in bepaalde gevallen, van misdaden en wanbedrijven die door
rechters zijn gepleegd (artt. 482, 485 tot 501 Sv.)
Zie de rede, door proc.-gen. Hayoit de Termicourt uitgesproken op de plechtige openingszitting van het Hof van 15 september 1954 met
als titel "Propos sur !'article 95 de Ia Constitution".
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die miskenning de procedure niet dermate onherstelbaar ondeugdelijk maakt
dat de vervolgingen niet ontvankelijk worden (6). (Art. 103 Gw. 1994.)
46°, 47°, 48° en 49° Wanneer een minister die in beschuldiging is gesteld en voor
het Hof is gebracht ingevolge een beslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, kritiek heeft op het gebruik
van het bijwoord "inzonderheid" in de
verwoording van de telastleggingen in de
dagvaarding, gaat het Hof na of het gebruik van die term de beschuldigde belet kennis te nemen van de door de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij het
Hof aanhangig gemaakte telastleggingen, en zijn verdediging te voeren; in ontkennend geval beslist het Hof dat het gebruik van dat woord de aanhangigmaking niet ongeldig maakt (7). (Art. 103
Gw. 1994.)
50°, 51°, 52° en 53° In de mate dat het Hof
van Cassatie, verenigde kamers, bevoegd
is om ministers en, wegens de samenhang, andere justitiabelen te berechten,
kunnen deze laatsten bij rechtstreekse
dagvaarding van de procureur-generaal
bij het Hofvan Cassatie, voor elke misdaad ofvoor elk wanbedrijfvoor het Hof
van Cassatie worden gedaagd, zonder
voorafgaande procedure voor een
onderzoeksgerecht. (Art. 103 Gw. 1994;
artt. 226 en 227 Sv.; art. 141 Ger.W.)
54°, 55°, 56°, 57° en 58° De vordering die
ertoe strekt te verkrijgen dat het Hofvan
Cassatie, dat een minister en andere justitiabelen moet berechten, aan het
Arbitragehof een prejudiciele vraag stelt,
teneinde door dat Hof te doen zeggen of de
artt. 10 en 11 Gw. worden geschonden
(6) Zie Cass., 15 jan. 1991, A.R. nr. 2153 (A. C.,
1990-91, nr. 249); Europees Hofvoor de Rechten van de Mens, arrest Imbroscia t. Zwitserland van 24 nov. 193 (reeks A, nr. 275).
(7) Wat de minister betreft wordt de zaak bij
het Hof aanhangig gemaakt door beslissing van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers om hem
in beschuldiging te stellen en voor het Hof te
brengen. De dagvaarding die ter uitvoering van
die beslissing aan de minister wordt gericht is
slechts een bericht van dagbepaling waarbij hij
op de hoogte gebracht wordt van de plaats, de dag
en het uur waarop de zaak voor het Hof zal worden behandeld, opdat hij zijn verweermiddelen
zou kunnen voordragen. Zie Cass., 7 dec. 1988,
A.R. nr. 6990 (A.C., 1988-89, nr. 206).
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door de artt. 226 en 227 Sv. i.v.m. de samenhang en, in zoverre laatstvermelde artikelen tot gevolg hebben dat een beklaagde, die niet de hoedanigheid van
minister heeft, voor het Hof van Cassatie, uitspraak doende over de zaak zelf,
wordt gebracht, valt niet onder toepassing van art. 26 Bijzondere Wet Arbitragehot en moet derhalve worden verworpen, aangezien, ook al zou het ontnemen
van de mogelijkheid om zich voor de
onderzoeksgerechten te verdedigen, en het
ontnemen van een dubbele aanleg, alsook van de voorziening in cassatie, een
ongelijkheid en een discriminatie doen
ontstaan in strijd met de artt. 10 en 11
Gw., die arikelen geschonden zouden zijn,
niet door een wet, een decreet of een regel als bedoeld in ar. 134 Gw., maar door
art. 103 Gw.
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kunnen worden vervolgd, daar de onbevoegdheid van het Hof om Guy
Coeme te berechten uiteraard de onmogelijkheid om hen te berechten tot
gevolg heeft;
Overwegende dat, v66r de wijziging
van 5 mei 1993, die aangelegenheid
werd geregeld door de oude artikelen 90 en 134 van de Grondwet; dat
volgens die regeling een lid van de regeringvoor het Hofvan Cassatie kon
worden vervolgd, enerzijds, wegens
misdrijven van gemeen recht, anderzijds, wegens feiten i.v.m. de ministeriele functie die, op het ogenblik
waarop ze werden gepleegd, niet als
misdrijf omschreven waren in de strafwet;
Dat, bij ontstentenis van een
(INTERUNIVERSITAIR INSTITUUT VOOR OPINIEuitvoeringswet, de strafrechtelijke verPEILINGEN- AFGEKORT: "UNIOP", B.E.C. DEPAUE
antwoordelijkheid van de ministers
B.V:B.A. T. COEME E.A.)
werd geregeld door die artikelen die
aan het Hof een discretionaire macht
ARREST (vertaling)
toekenden om hen te berechten, met
karakterisering van het misdrijf en be(A.R. nr. A.94.0002.F)
paling van de straf; dat de ministeHET HOF; - Gelet op het arrest riele verantwoordelijkheid gegrond kon
van het Hofvan 6 februari 1996 (8); zijn op een in de uitoefening van de
functie gepleegd feit, dat, op het ogenI. Wat de rechtsmacht van het Hof blik waarop het werd gepleegd, geen
bij de strafwet omschreven misdrijf
betreft:
was, of een in die wet omschreven misA. Over artikel103 van de Grond- drijf;
wet:
Dat het naast elkaar bestaan van
Overwegende dat, luidens de dag- een specifieke strafrechtelijke verantvaarding, Guy Coeme voor het Hof van woordelijkheid en een strafrechteCassatie wordt vervolgd wegens in het lijke verantwoordelijkheid naar geStrafwetboek omschreven wanbedrij- meen recht slechts met de artikelen 7
ven, die zouden zijn gepleegd tussen van het Verdrag tot Bescherming van
29 maart 1981 en 1 december 1989; de Rechten van de Mens en de Fundat de laatste feiten dagtekenen van damentele Vrijheden en 15 van het In30 november 1989;
ternationaal Verdrag inzake burgerDat hij zijn buitenvervolgingstelling rechten en politieke rechten onvervraagt op grond dat het Hof niet be- enigbaar was indien en in de mate dat
voegd zou zijn om hem te berechten, het oude artikel 134 van de Grondomwille van het ontbreken van een wet het Hof toestond een minister te
wetter uitvoering van het oude arti- berechten en te veroordelen wegens
kel 90 en het nieuwe artikel 103 van een handeling ofverzuim die, op het
de Grondwet;
ogenblik waarop ze werd gepleegd niet
Dat de beklaagden op dezelfde grond een misdrijf was dat door het natioaanvoeren dat zij niet voor het Hof nale of internationale recht werd bestraft maar dat het conflict uitgesloten was in het geval dat de minister
(8) Zie supra, nr. 74 en de voorafgaande noot.
werd vervolgd en veroordeeld op grond
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van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid naar gemeen recht;
Dat aldus te dezen de bewering als
zou er v66r de wijziging van 5 mei
1993 een tegenstelling hebben bestaan
tussen de Grondwet en de verdragen
niet relevant is;
Overwegende dat de wijziging van 5
mei 1993 het Hof de bevoegdheid heeft
ontnomen die het was toegekend door
het oude artikel 134 van de Grandwet om zelf het misdrijf te omschrijven en de straf te bepalen, ten einde
de grondwettelijke bepalingen in overeenstemming te brengen met die van
de bovenvermelde verdragen; dat voor
het overige het stelsel van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van
de ministers onveranderd is gebleven;
Overwegende dat de overgangsbepaling van artikel103 van de Grandwet dus van toepassing is zowel op de
feiten, die voorafgaan aan de grondwetswijziging van 5 mei 1993 als op de
feiten die daarop volgen;
Overwegende dat het Hof voor de
handelingen en verzuimen van de ministers die in de strafwetten als misdaden en wanbedrijven worden omschreven en voor de toepassing van de
in die artikelen bepaalde straffen, luidens de overgangsbepaling van het
nieuwe artikel 103 van de Grondwet,
een discretionaire macht heeft om ze
te berechten;
Dat die macht slechts discretionair
is in de mate dat zij het Hof ertoe verplicht de normen te erkennen volgens
welke de rechtspleging moet worden
gevoerd;
Overwegende dat het Hof, dat verplicht is de zaak te berechten, zich,
wat de rechtspleging betreft, dient te
gedragen naar de bepalingen met directe werking in de nationale rechtsorde, die vervat zijn in het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
en in het Internationaal Verdrag inzake de burgerrechten en politieke
rechten, naar de Grondwet, de regels
van het Gerechtelijk Wetboek, de ge-
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meenschappelijke bepalingen die van
toepassing zijn op alle strafrechtsplegingen, alsook naar de algemene rechtsbeginselen;
Overwegende dat de Grondwetgever, door het Hof de macht te verlenen om de ministers te berechten "in
de gevallen die in de strafwetten zijn
bepaald", noodzakelijkerwijze, wat de
rechtspleging betreft, verwezen heeft
naar de door de wetgever voor die gevallen voorgeschreven procedure, namelijk het Wetboek van StrafVordering, voor zover het verenigbaar is met
de bepalingen die de rechtspleging regelen voor het Hof van Cassatie, zitting houdende met verenigde kamers;
Overwegende dat het Hof, in deze
mate, toepassing maakt van de vormen bepaald in hoek II, eerste titel,
hoofdstuk II, van het Wetboek van
StrafVordering metals opschrift "correctionele rechtbanken";
Dat die wettelijke, toegankelijke en
voorzienbare regels de volledige uitoefening van het recht van verdediging en een eerlijk proces waarborgen;
Dat het Hof, door toepassing te rnaken van de bestaande regels, niet als
wetgever optreedt;
B. Over de samenhang :
Overwegende dat de artikelen 226
en 227 van het Wetboek van StrafVordering geen uitdrukking zijn van een
algemeen rechtsbeginsel, maar regels zijn die gelden voor en toepasselijk zijn op alle strafrechtsplegingen;
Overwegende dat de samenhang
niet noodzakelijkerwijze vooraf moet
zij n vastgesteld door een onderzoeksgerecht;
Dat de feitenrechter, wanneer hij geadieerd wordt ingevolge een regelmatige verwijzing of een regelmatige
rechtstreekse dagvaarding, zelfhet bestaan van de samenhang en derhalve
de omvang van de aanhangigmaking
en van zijn bevoegdheid i.v.m. de samenhangende misdrijven beoordeel t;
Overwegende dat het bestaan van
samenhang tot gevolg heeft dat alle
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mededaders van of medeplichtigen aan
samenhangende dat bijgevolg, wanneer er een samenhang bestaat tussen strafbare feiten die aan een minsiter worden verweten en feiten die ten
laste worden gelegd aan andere justitiabelen, de bevoegdheid die de
Grondwet toekent aan het Hof van
Cassatie, tot gevolg heeft dat alle ve~
volgingen worden gebracht voor d1t
hoogste rechterlijk orgaan;
Overwegende dat artikel147 van de
Grondwet de macht van het Hof afbakent wanneer het uitspraak doet
over de voorzieningen in cassatie;
Dat, gelet op die samenhang, de
macht van het Hof om de ministers te
berechten ook de macht insluit om andere justitiabelen te berechten voor
wie het Hof in dat geval en met uitsluiting van alle andere de rechter is
die de wet hen toekent overeenkomstig artikel 13 van de Grondwet;
Overwegende dat de regels van de
samenhang, die van algemene toepassing zijn, geen willekeurig onderscheid
in de behandeling van de vervolgde
personen doen ontstaan in de zin van
artikel14 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en
de Fundamentele Vrijheden;
Overwegende voor het overige dat
het Hof bij het onderzoek van de zaak
zelf zal moeten nagaan of er samenhang bestaat tussen de in de dagvaarding vermelde misdrijven; dat, wat dit
betreft, het tussengeschil moet worden behandeld samen met de zaak
zelf.
II. Wat betreft het aanhangig rnaken van de zaak bij het Hof :
A. Met betrekking tot Guy Coeme :
Overwegende dat Guy Coeme aanvoert dat de procedure van onderzoek
van de vordering van 30 juni 1994 van
de procureur-generaal bij het Hof van
Beroep te Brussel door de Bijzondere
commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het recht van _verdediging miskent, zoals dat volgtmt de
algemene rechtsbeginselen, dat gewaarborgd is door het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de
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Mens en de Fundamentele Vrijheden
en door het Internationaal Verdrag inzake burgerlijke en politieke rechten;
Overwegende dat artikel103 van de
Grondwet aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers het discretionaire
recht verleent ministers in beschuldiging te stellen en hen te brengen voor
het Hof van Cassatie;
Dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers, krachtens artikel 60 van
de Grondwet, in haar reglement de
wijze bepaalt waarop zij haar bevoegdheden uitoefent;
Dat het beginsel van de scheiding
van de machten eraan in de weg staat
dat het Hof van Cassatie over de regelmatigheid van de wijze van optreden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers oordeelt;
Dat, zelfs in de onderstelling dat de
grieven van Guy Coeme nopens een
eventuele miskenning van het recht
van verdediging door de Bijzondere
commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers gegrond zoud~n
zijn, die miskenning de procedure met
dermate onherstelbaar ondeugdelijk
maakt dat de vervolgingen niet ontvankelijk worden;
Overwegende dat Guy Coeme betoogt dat alleen de feiten inzake de
overeenkomsten IN/M 010 en IN/M
020 bij het Hofvan Cassatie aanhangig zijn;
Dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers, door te zeggen dat "voor de
aan die twee contracten voorafgaande
feiten voldoende aanwijzingen van
eenheid van beslissing bestaande overeenkomstig de door de procureurgeneraal (bij het Hof van Beroep te
Brussel) in zijn brief van 30 juni 1994
in aanmerking genomen kwalificaties" die feiten op ondubbelzinnige
wijz~ bij het Hof van Cassa~ie B;~n
hangig heeft gemaakt door h1erb1J te
steunen op de eenheid van opzet;
Overwegende dat Guy Coeme voorts
betoogt dat noch de Bijzondere commissie noch de Kamer van Volksvertegenwoordigers feiten misbruik van
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vertrouwen en artikel 491 van het
StrafWetboek hebben aangewezen, die
nochtans in de vordering van de
procureur-generaal van 30 juni 1994
voorkwamen;
Dat het enige ten laste van Guy
Coeme gelegde feit van verduistering
de telastlegging F3 is, die betrekking
heeft op feiten die aan de beide overeenkomsten IN/M 010 en IN/M 020
voorafgaan;
Dat de beslissing van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers over de feiten die aan de twee overeenkomsten
voorafgaan, uitdrukkelijk verwijst
naar de door de procureur-generaal in
zijn brief van 30 juni 1994 in aanmerking genomen kwalificaties;
Overwegenden, tenslotte, dat Guy
Coeme kritiek oefent op het gebruik
van het bijwoord "inzonderheid" in de
verwoording van de telastlegigngen;
Overwegende dat het gebruik van
die term in de dagvaarding de beschuldigde niet belet kennis te nemen van
de door de Kamer van Volksvertegenwoordigers bij het Hof aanhangig gemaakte telastleggingen, en zijn verdediging te voeren;
Overwegende dat het Hof bijgevolg
rechtsgeldig geadieerd is met de vervolgingen die tegen beschuldigde wegens het geheel van de hem ten laste
gelegde feiten zijn ingesteld;
B. Met betrekking tot de beklaagden:
Overwegende dat de beklaagden betogen dat zij niet rechtstreeks voor het
Hof kunnen worden gebracht;
Overwegende dat, in de mate dat
het Hof bevoegd is om ministers en,
wegens de samenhang, andere justitiabelen te berechten, deze laatsten bij
rechtstreekse dagvaarding van de
procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie, krachtens artikel141 van
het Gerechtelijk Wetboek, voor elke
misdaad of voor elk wanbedrijf voor
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het Hofkunnen worden gedaagd, zonder voorafgaande procedure voor een
onderzoeksgerecht;
III. Wat de discriminatie en de prejudiciele vragen betreft :
Overwegende dat de beklaagden
aanvoeren dat, in de mate dat zij valgens de regels inzake samenhang voor
het Hof gebracht zijn, zulks aanleiding geeft tot een bij de artikelen 10
en 11 van de Grondwet verboden discriminatie;
Dat zij vorderen dat aan · het
Arbitragehof prejudiciele vragen worden gesteld teneinde door dat hof te
doen zeggen of de artikelen 10 en 11
van de Grondwet worden geschonden door de artikelen 226 en 227 van
het Wetboek van StrafVordering, in zoverre laatstvermelde artikelen tot gevolg hebben dat een beklaagde die niet
de hoedanigheid van minister heeft
voor het Hofvan Cassatie, uitspraak
doende over de zaak zelf, wordt gebracht; dat de beklaagde Stalport hetzelfde vordert, met verwijzing naar dezelfde artikelen, samen met de
artikelen 12, 13 en 147 van de Grandwet;
Dat bovendien wordt gevorderd dat
aan het Arbitragehofvragen worden
gesteld : door de beklaagde J aveau
over een tegenstrijdigheid tussen de
artikelen 10 en 11 van de Grondwet en
de artikelen 226, 227, 479 en 501,
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, terwijl door de beklaagden Vosswinkel, Hermanus en Mazy
zulks wordt gevorderd over de tegenstrijdigheid tussen de voormelde artikelen 10 en 11 en de artikelen 226,
227, 307, 501, tweede lid, 526, 540 van
het Wetboek van Strafvordering, en
30, 31, 566, 753, 856, 1053, 1084 en
1153 van het Gerechtelijk Wetboek "in
de mate dat die artikelen algemeen
rechtsbeginselen bekrachtigen op
grand waarvan het Hof van Cassatie
van de vervolging vermag kennis te
nemen";
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Overwegende dat, ook al zou het
ontnemen van de mogelijkheid om zich
voor de onderzoeksgerechten te verdedigen, en het ontnemen van een
dubbele aanleg, alsook van de voorziening in de cassatie, schending uitmaken van de artikelen 10 en 11 van
de Grondwet, die artikelen zouden geschonden zijn, niet door de in de conclusies aangewezen artikelen, maar
door artikel 103 van de Grondwet,
waarbij aan het Hof van Cas satie bevoegdheid wordt verleend om de ministers te berechten onder de bij die
grondwetsbepaling vastgestelde voorwaarden;
Overwegende dat artikel26, § 1, 3°,
van de Bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Arbitragehof bepaalt dat
dit Hof, bij wijze van prejudiciele beslissing, uitspraak doet bij wege van
arrest over vragen omtrent de schending door een wet, een decreet of een
in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, van de artikelen 10, 11 en
24 van de Grondwet;
Overwegende dat de vorderingen
van de beklaagden, buiten het
toepassingsgebied van voormeld artikel 26 vallen;
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1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENTERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETE·
KENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- VOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) - SCHADE BESTAANDE UIT VERSCHEIDENE ELEMENTEN - VONNIS DAT
SLECHTS DEFINITIEF UITSPRAAK DOET OVER
EEN SCHADEBESTANDDEEL.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENAFSTAND- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- SCHADE BESTAANDE UIT VERSCHEIDENE
ELEMENTEN- VONNIS DAT SLECHTS DEFINITIEF UITSPRAAK DOET OVER EEN SCHADEBESTANDDEEL- AFSTAND IN ZOVERRE HET
CASSATIEBEROEP GERICHT IS TEGEN DE NIET
DEFINITIEVE BESLISSING.

1o en 2° Niet ontvankelijk is het cassatieberoep dat v66r de eindbeslissing is ingesteld tegen een vonnis dat, zonder te beslissen over een bevoegdheidsgeschil,
definitief uitspraak doet over een schadebestanddeel en voor het overige 1 frank
provisioneel toekent, zelfs indien de eiser van zijn cassatieberoep afstand heeft
gedaan in zoverre het betrekking heeft op
de beslissing die hem veroordeelt om 1
frank provisioneel te betalen (1). (Art. 416

Sv.)

(DEWAELE T. MYNCKE)

Om die redenen, gelet op de wet van
15 juni 1935 op het taalgebruik in
gerechtszaken; het Hof, rechtdoende
op tegenspraak, behoudens ten opzichte van de tweede burgerlijke partij, zegt dat het regelmatig van de
zaak kennis neemt en bevoegd is; zegt
dat er geen grond is om de door de beklaagden voorgestelde vragen aan het
Arbitragehof te stellen; voegt het onderzoek van de samenhang tussen de
in de dagvaarding vermelde misdrijven bij de zaak zelf; beveelt dat het debat zal worden voortgezet.
12 februari 1996 - Verenigde kamers Voorzitter : de h. Stranard, eerste voorzitter - O.M. de h. Velu, procureur-generaal;
du Jardin, eerste advocaat-generaal.

ARREST

(A.R. nr. P.94.1389.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 4 oktober 1994 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Gent;
Overwegende dat de voorziening
slechts gericht is tegen de beslissing
(1) Cass., 15 dec. 1982, A.R. nr. 2581 (A. C.,
1982-83, nr. 226); R. DECLERCQ, Beginselen van
strafrechtspleging, Kluwer 1994, nr. 2085. Deze
auteur behandelt oak de vraag of een veroordeling tot een provisioneel bedrag een eindbeslissing kan zijn (o.c., nr. 2088 e.v.). In de onderhavige zaak had de burgerlijke partij een definitief
bedrag gevorderd, dat haar werd toegekend, en
een provisie van 50.000 frank.
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over de civielrecbtelijke vordering van
verweerder tegen eiser;
Overwegende dat de beslissing aan
verweerder 94.695 frank vermeerderd met interesten toekent evenals 1
frank provisioneel voor alle verdere
scbade;
Overwegende dat eiser in de memorie ter gri:ffie van het Hof neergelegd
op 23 januari 1995 verklaart "zonder berusting gedeeltelijk afstand te
doen van de voorziening (... ) in de
mate dat zij gericbt is tegen de beslissing waarbij hij (... ) wordt veroordeeld
om aan (verweerder) 1 frank provisioneel te betalen voor alle verdere
scbade (... )";
Overwegende dat, ten gevolge van
deze gedeeltelijke afstand, de voorziening slecbts gericht is teg~n de bescbikking van het vonnis waarbij definitief uitspraak is gedaan over een
bepaald schadebestanddeel; dat de
appelrechter ecbter, die uitspraak
moest doen over de recbtsvordering tot
algebele vergoeding van de scbade,
zijn recbtsmacbt niet volledig beeft
uitgeoefend;
Dat de bestreden beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van bet Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over
een bevoegdbeidsgescbil;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
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2e

KAMER -

13 februari 1996

1° DAGVAARDING- STRAFZAKEN- TENLASTELEGGING- AANWIJZING VAN DE OVERTREDEN WETSBEPALING.

2° DAGVAARDING- STRAFZAKEN- VERMELDING VAN WAT DE BEKLAAGDE WORDT
TEN LASTE GELEGD- RECHT VAN VERDEDIGING- ONAANTASTBARE BEOORDELING DOOR
DE FEITENRECHTER

3o ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZAKEN- DAGVAARDING- VERMELDING VAN
WAT DE BEKLAAGDE WORDT TEN LASTE GELEGD -RECHT VAN VERDEDIGING.

4o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- DAGVAARDING- VERMELDING VAN
WAT DE BEKLAAGDE WORDT TEN LASTE GELEGD ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER

1 o, 2 o, 3 o en 4 o De dagvaarding in strafzaken moet de overtreden wetsbepaling
niet aanwijzen; het is voldoende dat de
beklaagde met genoegzame zekerheid weet
wat hem ten laste wordt gelegd en dat hij
zijn verdediging kan voordragen, wat
door de feitenrechter op onaantastbare
wijze wordt beoordeeld (1). (Artt. 145 en
182 Sv.)
(DUROI)

(A.R. nr. P.94.1436.N )

Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van de door eiser aangevoerde middelen, verleent
akte van de gedeeltelijke afstand; verwerpt de voorziening voor bet overige; veroordeelt eiser in de kosten.
13 februari 1996 - 2° kamer- Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. D'hoe,
Gent.

13 februari 1996 - 2e kamer Voorzitter en verslaggever : de h.
Holsters, afdelingsvoorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal - Aduocaten: mrs. P. Vancaeneghem, P. Mortier,
Gent.
(1) Cass., 18jan. 1977 (A.C., 1977, 553) en 18
dec. 1984, A.R. nr. 8161 (ibid., 1984-85, nr. 244);
zie Cass., 9 jnni 1993, A.R. nr. 404 (ibid., 1993, nr.
275).
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2• KAMER- 13 februari 1996

STEDEBOUW- HERSTEL VAN DE PLAATS IN
DE VORlGE STAAT- BETALING VAN EEN MEERWAARDE- VORDERING VAN DE GEMACHTIGDE
AMBTENAAR EN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN- VEROORDELING VAN DE BEKLAAGDE TOT BETALING VAN
EEN GELDSOM- BESLISSING DIE NIET VERMELDT DAT DE VEROORDEELDE ZICH KAN
KWIJTEN DOOR HET HERSTEL VAN DE PLAATS
IN DE VORIGE STAAT- WETTIGHEID.

Onwettig is de op de gezamenlijke vordering van de gemachtigde ambtenaar en
van het college van burgemeester en schepenen uitgesproken veroordeling tot het
betalen van een geldsom, wanneer die beslissing niet beveelt dat de veroordeelde
zich op geldige wijze zal kunnen kwijten door de plaats binnen een jaar in de
vorige staat te herstellen. (Art. 65, § 1,
derde lid, Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw.)
(MERCKX T. VLAAMS GEWEST)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0208.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 januari 1995 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser op
gezamenlijke vordering van de gemachtigde ambtenaar en het college
van burgemeester en schepenen tot betaling van een geldsom wordt veroordeeld:
Over het eerste onderdeel van het
middel:
Overwegende dat, naar luid van artikel 65, § 1, derde lid, van de
Stedebouwwet, de rechtbank in geval van veroordeling, met toepassing
van § 1, eerste lid, c, van dit artikel,
tot betaling van een geldsom, beveelt
dat de veroordeelde zich op geldige
wijze zal kunnen kwijten door de
plaats binnen een jaar in de vorige
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staat te herstellen, waardoor de veroordeelde een keuzerecht krijgt;
Dat de appelrechters niet voldoen
aan deze wettelijke opdracht;
Dat het onderdeel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door verweerder tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de appelrechters
deze vordering niet ontvankelijk verklaren en verweerder veroordelen in
de kosten ervan;
Dat de voorziening bij gebrek aan
belang niet ontvankelijk is;
Om die redenen, zonder dat er
grand is tot onderzoek van het tweede
en het derde onderdeel van het middel, vernietigt het bestreden arrest in
zoverre eiser wordt veroordeeld; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt eiser in de helft van
de kosten; laat de overige kosten ten
laste van de Staat; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Beroep te Antwerpen.
13 februari 1996 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Geinger.

Nr. 79
2• KAMER- 14 februari 1996

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN GEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK TOT
ONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN EEN
RECHTSCOLLEGE - RECHTSCOLLEGE DAT
GEEN KENNIS GENOMEN HEEF'I' VAN DE ZAAK
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Niet ontvankelijk is het verzoek tot onttrekking van de zaak op grand van gewettigde verdenking en tot verwijzing ervan van een rechtbank naar een andere,
wanneer bij het rechtscollege waaraan het
verzoek de zaak wil doen onttrekken geen
zaak aanhangig gemaakt is waarin verzoeker belanghebbende is (1). (Art. 542
Sv.)

Nr. 80

B. In zoverre het verzoek strekt tot
onttrekking van de zaak aan het Hof
van Beroep te Brussel;
Overwegende dat niet blijkt dat het
hof van beroep kennis genomen heeft
van een zaak waarin verzoeker belanghebbende zou zijn;
Dat, in zoverre, het verzoek niet ontvankelijk is;

(RUSTING)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.1406.F)

HET HOF; - Gelet op het verzoek
tot verwijzing op grond van gewettigde verdenking, dat op 8 december
1995 ter griffie van het Hof is ingekomen en waarin verzoeker vraagt dat
met toepassing van de artikelen 542
en volgende van het Wetboek van
Strafvordering de zaak zou worden
onttrokken aan alle magistraten van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Nijvel en het Hofvan Beroep te Brussel;
A In zoverre het verzoek strekt tot
onttrekking van de zaak nr. 42.95.8591
in de notities van het parket te Nijvel aan de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel en tot verwijzing ervan
naar een andere rechtbank :
Overwegende dat uit de door verzoeker aangevoerde feiten niet kan
worden afgeleid dat alle magistraten
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel niet in staat zijn op vordering van de procureur des Konings
uitspraak te doen met de vereiste sereniteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid of dat er ten aanzien van
verzoeker of bij de publieke opinie gewettigde twijfel zou kunnen bestaan
aan de geschiktheid van de rechtbank
om op die wijze uitspraak te doen;
Dat, wat dat betreft, het verzoek
niet gegrond is;

Om die redenen, gelet op de artikelen 542 en 552 van het Wetboek van
StrafVordering, verwerpt het verzoek;
veroordeelt verzoeker in de kosten.
14 februari 1996- 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : mevr. J eanmart Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal.

Nr. 80
2e KAMER- 14 februari 1996

VOORLOPIGE HECHTENIS -

HANDHAVING- MEDEDELING VAN HET DOSSIER- BERIGHT - RAADKAMER - ONREGELMATIGE
RECHTSPLEGING- HOGER BEROEP- KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- REGELMATIGE RECHTSPLEGING- GEVOLG.

De onregelmatigheid van de rechtspleging
voor de raadkamer, die voortvloeit uit de
niet-inachtneming van de wettelijke bepaling betreffende de mededeling van het
dossier aan de verdachte en diens raadsman alsook betreffende de verplichting
van de griffier om hun daarvan bericht te
geven, heeft niet de onwettigheid tot gevolg van de beslissing tot handhaving van
de voorl_opige hechtenis, wanneer de wettelijke vormen in acht zijn genomen voor
de kamer van inbeschuldigingstelling (1).
(Art. 22, derde lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)

(1) Zie Cass., 25 juli 1994, A.R. nr. P94.0968.N
(1) Zie Cass., 4 jan. 1995, A.R. nrs. P.94.1349.F
en P.94.1352.F (A. C., 1995, nr. 7).

(A. C., 1994, nr. 346); zie ook Cass., 21 nov. 1995,

A.R. nr. P95.1247.N (ibid., 1995, nr. 503).

======--=--:-::T-:..::.c=:========----1_

HOF VAN CASSATIE

Nr. 81
(RUSU)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.0202.F )

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 februari 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel ... :
Overwegende dat artikel 22, derde
lid, van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis bepaalt dat het dossier gedurende twee
dagen v66r de verschijning in raadkamer ter beschikking wordt gehouden van de verdachte en van zijn
raadsman en dat de griffier hun hiervan bericht geeft per fax-post ofbij ter
post aangetekende brief;
Overwegende dat de onregelmatigheid van de rechtspleging voor de
raadkamer niet de onwettigheid tot gevolg heeft van de beslissing tot handhaving van de voorlopige hechtenis,
aangezien de wettelijke vormen in acht
genomen zijn voor de kamer van inbeschuldigingstelling, wat het arrest
vaststelt;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substanWHe 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.
14 februari 1996- 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter- Verslaggeuer: de h. EchementGelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaat-generaal- Aduocaat : mr.
F. Messine, Brussel.
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VERENIGDE KAMERS-

14 februari 1996

1° STRAFVORDERING -

RECHTSPLEGING TER ZITTING- CORRECTIONELE RECHTBANK- UITEENZETTING VAN HET O.M.RECHT VAN DE BEKLAAGDE OP EEN EERLIJK
PROCES- RECHT VAN DE BEKLAAGDE OP HET
VERMOEDEN VAN ONSCHULD- BEGRIPPEN.

2o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTENVANDE MENS-ART. 6-ART. 6.1STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- RECHTSPLEGING TER ZITTING - CORRECTIONELE
RECHTBANK- UITEENZETTING VAN HET O.M.
-RECHT VAN DE BEKLAAGDE OP EEN EERLIJK PROCES - BEGRIP.

3o RECHTEN VAN DE MENS

-INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN -ART. 14.1- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- RECHTSPLEGING
TER ZITTING- CORRECTIONELE RECHTBANK
- UITEENZETTING VAN HET O.M.- RECHT
VAN DE BEKLAAGDE OP EEN EERLIJK PROCES
-BEGRIP.

4o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART. 6.2STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- RECHTSPLEGING TER ZITTING - CORRECTIONELE
RECHTBANK- UITEENZETTING VAN HET O.M.
- RECHT VAN DE BEKLAAGDE OP HET YERMOEDEN VAN ONSCHULD- BEGRIP.

5o RECHTEN VAN DE MENS

-INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN -ART. 14.2- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- RECHTSPLEGING
TER ZITTING - CORRECTIONELE RECHTBANK
- UITEENZETTING VAN HET O.M.- RECHT
VAN DE BEKLAAGDE OP HET VERMOEDEN VAN
ONSCHULD- BEGRIP.

6° OPENBAAR MINISTERIE -

STRAFVORDERING- RECHTSPLEGING TER ZITTING
- CORRECTIONELE RECHTBANK-ART. 190 SV.
UITEENZETTING RECHT VAN DE
BEKLAAGDE OP EEN EERLIJKE PROCES RECHT VAN DE BEKLAAGDE OP HET VERMOEDEN VAN ONSCHULD - BEGRIPPEN.

7o STRAFVORDERING-

RECHTSPLEGING TER ZITTING- CORRECTIONELE RECHTBANK- VOORLEZING VAN DE PROCESSENVERBAAL OF VERSLAGEN DOOR DE GRIFFIERNIET-INACHTNEMING VAN DIE RECHTSVORMGEVOLGEN.
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so GRIFFIE, GRIFFIER-

RECHTSPLEGING TER ZITTING- CORRECTIONELE RECHTBANK- VOORLEZING VAN DE PROCESSENVERBAAL OF VERSLAGEN DOOR DE GRIFFIERNIET-INACHTNEMING VAN DIE RECHTSVORMGEVOLGEN.

go STRAFVORDERJNG-

RECHTSPLEGING TER ZITTING- CORRECTIONELE RECHTBANK- VOORLEZING VAN DE PROCESSENVERBAAL OF VERSLAGEN DOOR DE GRIFFIERVOORWAARDEN.

10° GRIFFIE, GRIFFIER- RECHTSPLEGING TER ZITTING- CORRECTIONELE RECHTBANK- VOORLEZING VAN DE PROCESSENVERBAAL OF VERSLAGEN DOOR DE GRIFFIERVOORWAARDEN.

1°, 2°, 3°, 4°, 5o en 6° De omstandigheid dat
het O.M. de in art. 190 Sv. bedoelde uiteenzetting op een tendentieuze manier zou
hebben voorgedragen doet geen afbreuk
aan het vermoeden van onschuld en de
gelijkwaardigheid der partijen en berooft de beschuldigde alsook de beklaagden niet van een eerlijk proces, aangezien zij de gehele duur van de debatten de
mogelijkheid hebben gehad en de hen ten
laste gelegde feiten te betwisten, hun eigen interpretatie ervan voor te dragen en
hun verweermiddelen toe te lichten (1).
7o en so De voorlezing van de processenverbaal of verslagen door de griffier is niet
op straffe van nietigheid voorgeschreven. (Art. 190 Sv.)
go en 10° De correctionele rechter is niet verplicht het verzoek om de processen-verbaal
of verslagen te doen voorlezen door de
griffier, in te willigen. Hij staat de voorlezing enkel toe als hij dat nuttig acht
voor de verdediging en de ontdekking van
de waarheid en hij moet een dergelijk verzoek afwijzen telkens als hij van oordeel is dat die maatregel geen invloed kan
hebben op de beoordeling van de feiten
van de zaak. (Art. 1go Sv.)
In zake:
Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
en
1. Interuniversitair Instituut voor Opiniepeilingen (afgekort Uniop), V.Z.W., ver(1) Zie Cass., 1 feb. 1995, A.R. nr. P.94.1545.F,
en 31 mei 1995, A.R. nr. P.95.0345.F (A. C., 1995,
nrs. 62 en 268).

Nr. 81

tegenwoordigd door de vereffenaar mr. Gerard, advocaat bij het Hof van Cassatie,
burgerlijke partij die verschijnt;
2. B.V.B.A. B.E.C. Depaue, burgerlijke
partij die niet verschijnt;
tegen:
1. Coeme, Guy, beschuldigde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Pierre Lambert, mr. Pascal Vanderveeren en mr. Marc
Verdussen, advocaten bij de balie te Brussel;
2. Javeau, Camille, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Thomas Delahaye, advocaat bij het Hofvan Cassatie, mr.
Philippe Mayence, advocaat bij de balie te
Charleroi, en mr. Philippe Erkes, advocaat bij de balie te Brussel;
3. Vosswinkel, Nicole, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Michel Van
Doosselaere en mr. Franc;ois Koning, advocaten bij de balie te Brussel;
4. Herman us, Auguste, beklaagde, die
verschijnt, bijgestaan door mr. Reginald de
Beco, mr. France Maussion en mr. Nicole
Cahen, advocaten bij de balie te Brussel;
5. Stalport, Jean, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Jean
Cruyplants en mr. Robert De Baerdemaeker, advocaten bij de balie te Brussel;
6. Hollander, Emmanuel, beklaagde, die
verschijnt, bijgestaan door mr. Henri Bartholomeeusen, advocaat bij de balie te
Brussel;
7. Mazy, Jean-Louis, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Paul Alain Foriers en mr. Olivier Klees, advocaten bij de
balie te Brussel;
S. Willermain, Robert, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Eric Vergauwen en mr. Alain Vergauwen, advocaten bij de balie te Brussel;
Zij worden ervan beschuldigd of verdacht ... (2):
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. A.g4.0002.F)

HET HOF; - Gelet op de stukken
van de rechtspleging;
Gelet op de beslissing van 14 juli
1994 waarbij de Kamer van Volksvertegenwoordigers de verwijzing van de
(2) Zie arrest nr. 74 van 6 feb. 1996.
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beschuldigde naar het Hof van Cassatie heeft bevolen;
Gelet op beschikking van de eerste voorzitter van het Hofvan Cassatie d.d. 21 juli 1994 waarbij F. Fischer,
raadsheer in het Hof van Cassatie,
met het onderzoek wordt belast in samenwerking met de onderzoeksrechter J.-Cl. Van Espen;
Gelet op de beschikking d.d. 22 september 1995 van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel waarbij de zaak wordt onttrokken aan de onderzoeksrechter J.-Cl.
Van Espen;
Gelet op het besluit van 18 oktober 1995, waarbij de Raad van het
Brussel Hoofdstedelijk Gewest de toestemming heeft gegeven om de vierde
beklaagde voor het Hof van Cassatie
te vervolgen;
Gelet op de dagvaarding van 8 november 1995 van de procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie;
Gelet op de arresten van 6 en 12 februari 1996;
Gehoord mr. Vanderveeren, advocaat, voor de beschuldigde Coeme, in
zijn middelen en toelichting en gelet op
de conclusie neergelegd door mr. Lambert en mr. Vanderveeren, advocaten;
Gehoord mr. Mayence, advocaat,
voor de beklaagde Javeau, in zijn middelen en toelichting en gelet op de
vierde conclusie die tezamen door mrs.
Delahaye, Mayence en Erkes, advocaten, is neergelegd;
Gehoord mr. Bartholomeeusen, advocaat, voor de beklaagde Hollander,
in zijn middelen en toelichting, en gelet op de door hem neergelegde conclusie;
Gehoord mr. Gerard, advocaat, voor
de burgerlijke partij, de in vereffening zijnde V.Z.W. Uniop, die verwijst
naar de uiteenzetting van het openbaar ministerie;
Gehoord de procureur-generaal in
zijn advies over de door de verdediging neergelegde conclusie;
1. Wat de uiteenzetting van het
openbaar ministerie betreft :
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Overwegende dat de omstandigheid dat het openbaar ministerie de in
artikel 190 van het Wetboek van Strafvordering bedoelde uiteenzetting op
een tendentieuze manier zou hebben
voorgedragen, geen afbreuk doet aan
het vermoeden van onschuld en de gelijkwaardigheid der partijen en de beschuldigde alsook de beklaagden niet
berooft van een eerlijk proces, aangezien zij de gehele duur van de debatten de mogelijkheid hebben gehad de
hen ten laste gelegde feiten te betwisten, hun eigen interpretatie ervan voor
te dragen en hun verweermiddelen toe
te lichten;
2. Wat de voorlezing van de stukken betreft :
Overwegende dat de voorlezing van
de processen-verbaal ofverslagen door
de griffier niet op straffe van nietigheid is voorgeschreven;
Overwegende dat de correctionele
rechter niet verplicht is het verzoek
om die stukken voor te lezen, in te willigen;
Dat, krachtens artikel 190 van het
Wetboek van Strafvordering, de rechter de voorlezing enkel toestaat als hij
dat nuttig acht voor de verdediging en
de ontdekking van de waarheid; dat
hij een dergelijk verzoek moet afwijzen telkens als hij van oordeel is dat
die maatregel geen invloed kan hebben op de beoordeling van de feiten
van de zaak;
Overwegende dat de beschuldigde
en de beklaagden te dezen inzage hebben kunnen nemen van de processenverbaal of verslagen en daarvan afschrift kunnen krijgen;
Dat gelet hierop de gevraagde voorlezing niet nuttig is;
Om die redenen, gelet op de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gelet op het artikel190 van het Wetboek van Strafvordering; het Hof, rechtdoende op
tegenspraak, behalve ten aanzien van
de tweede burgerlijke partij, verleent
aan Guy Coeme akte van het door
hem gemaakte voorbehoud, zegt dat er
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geen grond is om de voorlezing van de
processen-verbaal of de verslagen door
de griffier te bevelen, beveelt de voortzetting van de debatten.
14 februari 1996- Verenigde kamersVoorzitter : de h. Stranard, eerste voorzitter- O.M. : de h. Velu, procureur-generaal;
de h. du Jardin, eerste advocaat-generaal.

Nr. 82
VERENIGDE KAMERS -

16 februari 1996

RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN POLITIEKE RECHTEN -ART. 14, 3, G- PERSOON
DIE WEGENS EEN STRAFBAAR FElT WORDT
VERVOLGD- RECHT OM NIET TE WORDEN GEDWONGEN TEGEN ZICHZELF TE GETillGEN OF
EEN BEKENTENIS AF TE LEGGEN- DRAAGWIJDTE.

Een ieder die wegens een strafbaar feit
wordt veruolgd, heeft het recht, in valle gelijkheid, niet te worden gedwongen tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen; de strafrechter mag
bijgevolg, in de bij hem aanhangig gemaakte zaak, geen persoon onder eed als
getuigen verhoren waartegen, in een andere zaak die een nauw verband vertoont
met de eerste, een gerechteli}k onderzoek loopt, noch een persoon die zou hebben deelgenomen aan het plegen van het
misdrijf waarop dat onderzoek be trekking heeft, zonder vooraf die personen te
waarschuwen dat zij niet gedwongen zijn
tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen (1). (Art. 14, 3, g,
I.V.B.P.R.)
In zake:
Procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie

Nr. 82

en
1. Interuniversitair Instituut voor Opiniepeilingen (afgekort Uniop), V..Z.W., vertegenwoordigd door de vereffenaar mr. Gerard, advocaat bij het Hof van Cassatie,
burgerlijke partij die verschijnt;
2. B.V.B.A. B.E.C. Depaue, burgerlijke
partij die niet verschijnt;
tegen:
1. Coeme, Guy, beschuldigde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Pierre Lambert, mr. Pascal Vanderveeren en mr. Marc
Verdussen, advocaten bij de balie te Brussel;
2. Javeau, Camille, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Thomas Delahaye, advocaat bij het Hofvan Cassatie, mr.
Philippe Mayence, advocaat bij de balie te
Charleroi, en mr. Philippe Erkes, advocaat bij de balie te Brussel;
3. Vosswinkel, Nicole, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Michel Van
Doosselaere en mr. Fran.;ois Koning, advocaten bij de balie te Brussel;
4. Herman us, Auguste, beklaagde, die
verschijnt, bijgestaan door mr. Reginald de
Beco, mr. France Maussion en mr. Nicole
Cahen, advocaten bij de balie te Brussel;
5. Stalport, Jean, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Jean
Cruyplants en mr. Robert De Baerdemaeker, advocaten bij de balie te Brussel;
6. Hollander, Emmanuel, beklaagde, die
verschijnt, bijgestaan door mr. Henri Bartholomeeusen, advocaat bij de balie te
Brussel;
7. Mazy, Jean-Louis, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Paul Alain Foriers en mr. Olivier Klees, advocaten bij de
balie te Brussel;
8. Willermain, Robert, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Eric Vergauwen en mr. Alain Vergauwen, advocaten bij de balie te Brussel;
Zij worden ervan beschuldigd of verdacht ... (2):
ARREST

(1) Zie Cass., 6 mei 1993, A.R. nr. 6416 (A. C.,
1993, nr. 225); over het feit dat het recht van de
beklaagde op een eerlijkproces, zoals dat inzonderheid is gewaarborgd bij art. 6.1 E.V.R.M., impliceert dat de beklaagde niet gedwongen kan
worden tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen; zie Cass., 11 maart 1992, A.R.
nr. 9477 (ibid., 1991-92, nr. 362).

(vertaling)

(A.R. nr. A.94.0002.F)

HET HOF; - Gelet op de stukken
van de rechtspleging;
(2) Zie arrest nr. 74 van 6 feb. 1996.
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Gelet op de beslisisng van 14 juli gens diefstal van documenten die, val1994 waarbij de Kamer van Volksver- gens Camille Javeau, het bewijs van
tegenwoordigers de verwijzing van de zijn onschuld zouden kunnen levebeschuldigde naar het Hof van Cas- ren, en wegens valsheid en gebruik
van valse stukken betreffende stuksatie heeft bevolen;
Gele top de beschikking van de eer- ken die, volgens hem, tegen hem worste voorzitter van het Hofvan Cassa- den gebruikt;
tie, d.d. 21 juli 1994, waarbij F. FiDat, anderzijds, blijkt uit de tweede
scher, raadsheer in het Hof van
Cassatie, met het onderzoek wordt be- conclusie, die Camille J ave au op de
last in samenwerking met onderzoeks- zitting van het Hof van 5 februari
1996 heeft neergelegd, dat hij aanrechter J.-Cl. Van Espen;
voert
Roger Moens, Fran~ois ReyGelet op de beschikking d.d. 22 sep- niers, dat
Georges Ceuppens, in hun hoetember 1995 van de raadkamer van de danigheid van officieren van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brus- gerechtelijke politie, zich schuldig zousel waarbij de zaak wordt onttrokhebben gemaakt aan actieve meken aan onderzoeksrechter J.-Cl. Van den
deplichtigheid
aan het plegen van de
Espen;
misdrijven die hij aan Jacques BarGelet op het besluit van 18 okto- lee verwijt;
ber 1995, waarbij de Raad van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest de toeOverwegende dat artikel14.3, g, van
stemming heeft gegeven om de vierde het Internationaal Verdrag inzake
beklaagde voor het Hof van Cassatie Burgerrechten en Politieke Rechten
te vervolgen;
zegt dat bij het bepalen van de geGelet op de dagvaarding van 8 no- grondheid van een tegen hem ingevember 1995 van de procureur- stelde strafvervolging een ieder, in
generaal bij het Hof van Cassatie;
voile gelijkheid, recht hee:ft niet te worGelet op de arresten van het Hof den gedwongen tegen zichzelf te getuigen of een bekentenis af te leggen;
van 6, 12 en 14 februari 1996;
Gehoord mr. Erkes, advocaat, voor
Dat het Hof, gelet op die regel en op
de beklaagde Javeau, in zijn midde- het nauw verband tussen de zaken,
len en verklaringen, gelet op de con- oordeelt dat die getuigen, alvorens ze
clusies neergelegd door mrs. Dela- worden verhoord, daarvan moeten
haye, Mayence en Erkes, advocaten; worden op de hoogte gebracht;
Gehoord de procureur-generaal in
zijn advies betreffende de door de verdediging neergelegde conclusies;
Om die redenen, gelet op de wet van
Overwegende dat Camille J ave au
het Hof vraagt om de volgende pe- 15 juni 1935 op het taalgebruik in
gerechtszaken; gelet op artikel 190 van
rosnen onder eed te horen :
het Wetboek van Strafvordering, het
Hof, uitspraak doende op tegenspraak,
Dat hij wil "aantonen dat de gerech- behoudens ten opzichte van de tweede
telijke overheid actief heeft meege- burgerlijke partij, beveelt dat de aanwerkt aan het plegen van de misdrij- vraag van Camille Javeau wordt inven op grond waarvan de vervolgingen gewilligd, beslist die getuigen te verhoren op de terechtzitting van 19
te zijnen laste zijn ingesteld";
Overwegende dat, enerzijds, ten ge- februari 1996.
volge van de klacht met burgerlijkepartijstelling van Camille Javeau voor
16 februari 1996 - Verenigde kamers de onderzoeksrechter te Brussel, te- Voorzitter : de h. Stranard, eerste voorzitgen Jacques Borlee een gerechtelijk ter - O.M.: de h. Velu, procureur-generaal;
onderzoek is ingesteld, onder meer we- de h. du Jardin, eerste advocaat-generaal.
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2e KAMER- 20 februari 1996

1° MACHTEN- IDTVOERENDE MACIIT- MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN- VREEMDELING- BESLISSINGEN TOT WEIGERING VAN
VERBLIJF EN "TOT HET VASTHOUDEN
IN EEN WELBEPAALDE PLAATS"- RECHTSKRACHT.

Nr. 83
(MOLLAH)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0144.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 januari 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling;

Over het eerste middel : schending van
artikel149, eerste zin, Grondwet Konink2° VREEMDELINGEN - BESLISSINGEN rijk Belgie: De appelrechters waren geadieerd op basis van het hager beroep teTOT WEIGERING VAN VERBLIJF EN "TOT VASTgen de ongegrondheidsbeslissing van de
HOUDEN IN EEN WELBEPAALDE PLAATS"Raadkamer die op verzoekschrift geadiWETTIGHEID - RECHTSKRACHT.
eerd was geweest. Het geding was ingeleid geweest door het verzoekschrift dd.
26.12.1995 dat de draagwijdte van het (ju3o WETTEN, DECRETEN, ORDONNAN- ridisch) debat omschreef. Bij gebrek aan
TIES, BESLUITEN- WETTIGHEID VAN antwoord op de twee in het verzoekschrift
opgeworpen middelen, i.e. 1. eerste midBESLUITEN EN VERORDENINGEN- BESLISdel : schending van- het verbod van eiSINGEN TOT WEIGERING VAN VERBLIJF EN
. genrichting, - artikelen 33, lid 2, 96 en
"TOTHETVASTHOUDENINEENWELBEPAALDE
198 Grondwet Koninkrijk Belgie, 2. tweede
PLAATS"- MINISTERIEEL BESLUIT- VREEMmiddel : schending van art. 1. A (2) van de
DELING MINISTER VAN BINNENGeneefse 28.07.1951 Conventie, is het beLANDSE ZAKEN - WETTIGHEID - RECHTSstreden
arrest dan oak niet met redenen
KRACHT.
omkleed:
4 ° VREEMDELINGEN -

BESLISSINGEN
TOT WEIGERING VAN VERBLIJF EN "TOT HET
VASTHOUDEN IN EEN WELBEPAALDE
PLAATS" - BEROEP BIJ DE RECHTERLIJKE
MACHT- HOGER BEROEP- AANHANGIGMAKING.

1°, 2° en 3° Bij het nemen van de beslissing tot weigering van verblijf en van de
"beslissing tot het vasthouden in een welbepaalde plaats", met toepassing van de
artt. 52 en 74.6, § 1, Vreemdelingenwet en
75, § 2, van het K.B. van 8 okt. 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied,
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, treedt de minister van Binnenlandse Zaken op krachtens de wet en niet door of namens de
Koning; geen wettelijke bepaling vereist
dat de minister of zijn gemachtigde hierbij verwijst naar de Koning. (Artt. 52 en
74.6, § 1, Vreemdelingenwet; art. 75, § 2,
K.B. 8 okt. 1981.)

4 o De appelrechters worden geadieerd door
het hoger beroep van de vreemdeling.
(Art. 72 Vreemdelingenwet.)

Overwegende dat de appelrechters
werden geadieerd door eisers hoger beroep;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser voor de appelrechters in conclusie de in het middel vermelde grieven heeft aangevoerd,
mitsdien zij hierop niet dienden te antwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel : schending van
het verbod van eigenrichting en van de artikelen 33, lid 2, en 96, lid 1 en 98 Grandwet Koninkrijk Belgie : De op het grondgebied ingestelde Staat wordt formeel in
naam van de Koning der Belgen bestuurd
(Alen, A., Handboek van het Belgisch
Staatsrecht, Antwerpen, Kluwer, 1995, nr.
137). De bijlage 26bis (het enige document
dat aan (de raadsman van) verzoeker betekend werd) vermeldt deze souvereine
overheid niet. De minister (de Larousse
leert ons dat dit woord afkomstig is van het
identieke Latijnse woord dat "serviteur" of

Nr. 84

HOF VAN CASSATIE

"dienaar" betekent wat tot gevolg heeft dat
deze zijn meester dient aan te duiden) heeft
deze vorm niet geeerbiedigd. Uit het ten
hunnen opzichte bestaande benoemings- en
ontslagrecht van de Koning der Belgen,
volgt dat de ((grond-)wettelijke) machten
van de ministers dienen uitgeoefend in
naam van de Koning der Belgen, quod non.
Deze uitoefening in naam van de Koning
der Belgen verklaart trouwens waarom de
grondwet gever gesteld heeft dat geen lid
van de koninklijke familie minister kan
zijn, wat te maken heeft met de, zeg maar,
metafysische poging tot justificatie van het
bestaan van de tengevolge van de Brabantse Omwenteling ingestelde Staat. Er
dient een afstand, a fortiori een familiale afstand (merk in dit verband op dat Koning
Leopold I geen familiale banden had met de
op het grondgebied aanwezige adel), te bestaan tussen de huidige machthebbers en
de tijdloze (om een Gallicisme te gebruiken de "etemele'') Souverein, in casu de Koning der Belgen, in wiens naam de machthebbers hun macht uitoefenen. Vermits de
gemachtigde van de minister van binnenlandse zaken niet in naam van de Koning
der Belgen gehandeld heeft, werden de
machten niet uitgeoefend op de wijze bij de
Grondwet bepaald :

Overwegende dat de beslissing tot
weigering van verblijf (bijlage 26bis) en
de "beslissing tot het vasthouden in
een welbepaalde plaats" door de gemachtigde van de minister van Binnenlandse Zaken werden genomen, de
eerste, met toepassing van de artikelen 52 van de wet van 15 december
1980 en 75, § 2, van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering
van vreemdelingen, de tweede, met
toepassing van artikel 74.6, § 1, van de
vermelde wet van 15 december 1980;
Overwegende dat de minister of zijn
gemachtigde bij het nemen van de
kwestieuze beslissingen optreedt
krachtens de wet en niet door of namens de Koning; dat geen wettelijke
bepaling vereist dat de minister of zijn
gemachtigde hierbij verwijzen naar de
Koning;
Dat het middel faalt naar recht;
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En· overwegende dat de substantiele 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.
20 februari 1996 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. Y. Cercke, Brussel.
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VERENIGDE KAMERS -

22 februari 1996

1 o DESKUNDIGENONDERZOEK STRAFZAKEN- BETWISTINGEN M.B.T. DE KENNIS, VASTSTELLINGEN EN BEVINDINGEN
VAN DE DESKUNDIGE- GEVOLGEN.

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZAKEN -NOODZAAKOF GEPASTHEIDVANEEN
ONDERZOEKSMAATREGEL- ONAANTASTBARE
BEOORDELING.

1 o De enkele omstandigheid dat de be-

klaagde de juistheid van de vaststellingen van een gerechtsdeskundige, de
waarde van diens bevindingen of persoonlijke kennis op een bepaald gebied betwist, kan voor het strafgerecht geen reden zijn om de loop van de rechtspleging
te beslissen geen acht te slaan op het
deskundigenverslag (1); het staat evenwe! aan dat gerecht om, bij de uitspraak
over de zaak zelf, de wettelijke bewijswaarde van het deskundigenonderzoek en
de gegrondheid van de geuite kritiek te
beoordelen (2).
(1) Zie Cass., 21 nov. 1989,A.R. nr. 3069 (A.C.,
1989-90, nr. 178).
(2) Zie Cass., 27 mei 1986, A.R. nr. 468 (A. C.,
1985-86, nr. 602) en 28 feb. 1995, A.R. nr.
P.93.808.N (ibid., 1995, nr. 117).
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2° De feitenrechter beoordeelt op onaan-

tastbare wijze, onder voorbehoud van het
recht van verdediging, of al dan niet een
onderzoeksmaatergel, met name een deskundigenondezoek, dient te worden bevolen (3).
In zake:
Procureur-generaal bij het Hof van Cassatie
en
1. Interuniversitair Instituut voor Opiniepeilingen (afgekort Uniop), V.Z.W., vertegenwoordigd door de vereffenaar mr. Gerard, advocaat bij het Hofvan Cassatie,
burgerlijke partij die verschijnt;
2. B.V.B.A. B.E.C. Depaue, burgerlijke
partij die niet verschijnt;
tegen:
1. Coeme, Guy, beschuldigde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Pierre Lambert, mr. Pascal Vanderveeren en mr. Marc
Verdussen, advocaten bij de balie te Brussel;
2. Javeau, Camille, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Thomas Delahaye, advocaat bij het Hofvan Cassatie, mr.
Philippe Mayence, advocaat bij de balie te
Charleroi, en mr. Philippe Erkes, advocaat bij de balie te Brussel;
3. Vosswinkel, Nicole, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Michel Van
Doosselaere en mr. Fran~ois Koning, advocaten bij de balie te Brussel;
4. Hermanus, Auguste, beklaagde, die
verschijnt, bijgestaan door mr. Reginald de
Beco, mr. France Maussion en mr. Nicole
Cahen, advocaten bij de balie te Brussel;
5. Stalport, Jean, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Jean
Cruyplants en mr. Robert De Baerdemaeker, advocaten bij de balie te Brussel;
6. Hollander, Emmanuel, beklaagde, die
verschijnt, bijgestaan door mr. Henri Bartholomeeusen, advocaat bij de balie te
Brussel;
7. Mazy, Jean-Louis, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Paul Alain Foriers en mr. Olivier Klees, advocaten bij de
balie te Brussel;
(3) Cass., 11 april1978 (A. C., 1978, 919) en de
noot F.D., 29 okt. 1985, A.R. nr. 9453 (ibid., 198586, nr. 135); 1 okt. 1986, A.R. nr. 5084 (ibid., 198687, nr. 60); 1 juni 1988, A.R. nr. 6546 (ibid., 198788, nr. 603); 17 nov. 1988, A.R. nr. 7848 (ibid.,
1988-89, nr. 160) en 19 april 1994, A.R. nr. 6902
(ibid., 1994, nr. 186).
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8. Willermain, Robert, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Eric Vergauwen en mr. Alain Vergauwen, advocaten bij de balie te Brussel;
Zij worden ervan beschuldigd of verdacht ... (4):
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. A.94.0002.F)

HET HOF; - Gelet op de stukken
van de rechtspleging;
Gelet op de beslissing van 14 juli
1994 waarbij de Kamer van Volksvertegenwoordigers de verwijzing van de
beschuldigde naar het Hof van Cassatie heeft bevolen;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van het Hofvan Cassatie d.d. 21 juli 1994, waarbij F. Fischer, raadsheer in het Hof Van
Cassatie, met het onderzoek wordt belast in samenwerking met onderzoeksrechter J.-Cl. Van Espen;
Gelet op de beschikking d.d. 22 s~p
tember 1995 van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel waarbij de zaak wordt onttrokken aan onderzoeksrechter J.-Cl. Van
Espen;
Gelet op het besluit van 18 oktober 1995, waarbij de Raad van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest de toestemming heeft gegeven om de vierde
beklaagde voor het Hof van Cassatie
te vervolgen;
Gelet op de dagvaarding van 8 november 1995 van de procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie;
Gelet op de arresten van het Hof
van 6, 12, 14 en 16 februari 1996;
I. Gehoord mr. Bartholomeeusen,
advocaat, voor de beklaagde Hollander, in zijn middelen en toelichting en
gelet op de door hem op de terechtzitting van 20 februari neergelegde conclusie;
Gehoord de procureur-generaal in
zijn advies over de door de verdediging neergelegde conclusie;
(4) Zie arrest nr. 74 van 6 februari 1996.

__ !
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Gehoord mr. Gerard, advocaat van
het Hof van Cassatie, namens de burgerlijke partij;
Overwegende dat de vordering voornamelijk berust op de bewering dat de
deskundige Roukens herhaaldelijk beweringen waarvan hij wist of moest
weten dat ze onjuist waren, als waar
heeft voorgesteld en dat hij in zijn hoedanigheid van gerechtsdeskundige een
deskundigenonderzoek op het gebied
van de informatica heeft aanvaard, ofschoon hij had toegegeven daartoe helemaal niet bekwaam te zijn, zijn eigen ervaring als gewoon gebruiker niet
te na gesproken;
Overwegende dat de enkele omstandigheid dat de beklaagde de juistheid
van de vaststellingen van de deskundige Roukens, de waarde van diens bevindingen en diens persoonlijke kennis over informatica betwist voor het
Hof, in de huidige stand van de rechtspleging geen reden kan zijn om te beslissen geen acht acht te slaan op het
aanvullend deskundigenverslag;
Overwegende dat het aan het Hof
staat om, bij de uitspraak over de zaak
zelf, de wettelijke bewijswaarde van
het aanvullend deskundigenonderzoek en de gegrondheid van de geuite
kritiek te beoordelen;
Overwegende dat de beklaagde Hollander technische studies en stukken heeft neergelegd om zijn kritiek te
staven;
Dat het Hof zich door die stukken
voldoende voorgelicht acht, zodat het
de inwilliging van het verzoek van de
beklaagde om professor Beaufays of ieder andere deskundige te horen, niet
nuttig oordeelt;
II. Gehoord mr. Erkes, advocaat,
voor de beklaagde Javeau, in zijn middelen en toelichting en gelet op de conclusie die op 21 februari 1996 door mr.
Mayence en mr. Erkes, advocaten, ter
zitting is neergelegd;
Gehoord de eerste advocaat-generaal
in zijn advies over de door de verdediging neergelegde conclusie;
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Gehoord mr. Gerard, advocaat bij
het Hofvan Cassatie, namens de burgerlijke partij;
Overwegende dat Camille Javeau
vraagt dat Thierry Lietar zou worden ondervraagd over de redenen van
de reis naar de Verenigde Staten in
oktober 1988;
Overwegende dat de oogmerken en
omstandigheden van die reis zijn beschreven door Arlette Lietar tijdens
haar verhoor door de gerechtelijke politie op 21 juni 1990 (proces-verbaal
33.966, bladzijde 3.300); dat zij bevestigd heeft dat Camille Javeau tijdens
die reis onder meer bij Apple is geweest om zich het informaticamaterieel aan te schaffen nodig om de
F.A.O. cursussen in het Arabisch te
vertalen;
Dat het Hof een verdere precisering van de in de conclusie van Cammille J aveau vermelde omstandigheden niet nuttig acht;

Om die redenen, gelet op de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, gelet op artikel 190 van het Wetboek van Strafvordering, het Hof, rechtdoende op
tegenspraak, behalve ten aanzien van
de tweede burgerlijke partij :
I. Zegt dat er geen gronden zijn om
in te gaan op het verzoek van de beklaagde Hollander om het aanvullend verslag van de deskundige Roukens uit de debatten te weren en de
door de beklaagde gevraagde onderzoeksmaatregel te bevelen;
II. Zegt dat er geen gronden zijn om
de door de beklaagde Javeau
gevraagde onderzoeksmaatregel te bevelen.
22 februari 1996 - Verenigde Kamers Voorzitter : de h. Stranard, eerste voorzitter - O.M. : de h. Velu, procureur-generaal,
de h. du Jardin, eerste advocaatgeneraal.
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Nr. 85
2e KAMER- 27 februari 1996
REDENEN VAN DE VONNISSEN EN ARRESTEN - GEEN CONCLUSIE - STRAFZA·
KEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - REDENEN- TE·
GENSTRIJDIGHEID - BEGRIP.

Tegenstrijdig is de redengeving die enerzijds vaststelt dat een proces-verbaal, opgesteld door de verbalisanten, niet de bijzondere bewijswaarde geniet, als bedoeld
in art. 62 Wegverkeerswet, doch anderzijds oordeelt dat bedoeld proces-verbaal
bewijswaarde heeft tot bewijs van het tegendeel voor wat betreft de door de verbalisanten verrichte materiele vaststellingen. (Art. 149 G.W.)
(VAN GELDER T. HAVERMANS E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0805.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 mei 1995 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout;
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafVordering :
Over het tweede onderdeel van het
eerste middel :
Overwegende dat de appelrechters
overwegen, eensdeels, "dat het procesverbaal, opgesteld door de verbalisanten, niet de bijzondere bewijswaarde
geniet voorzien in art. 62 van de Wegverkeerswet van 16.03.1968, gezien
niet binnen 8 dagen afschrift ervan
werd gezonden aan (eiser)", anderdeels, "dat onderhavig P.V. bewijswaarde heeft tot bewijs van het tegendeel voor wat betreft de materiele
vaststellingen door de verbalisanten
verricht", wat wordt geconcretiseerd
door onder meer hun uiteindelijke
vaststelling "dat (eiser) er niet in
slaagt het tegendeel te bewijzen om-
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trent de juistheid van de schets, zoals opgesteld door de verbalisanten";
Overwegende dat de consideransen van de appelrechters omtrent de
bewijswaarde van het proces-verbaal,
onder meer de schets, waarop hun
oordeelsvorming mede is gestoeld, tegenstrijdig zijn;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering de beslissing niet
regelmatig met redenen omkleden;
Dat het onderdeel gegrond is;

Om die redenen, ongeacht het eerste onderdeel van het eerste middel en
het tweede middel, die niet tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden,
vernietigt het bestreden vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde vonnis; laat de kosten ten
laste van de Staat; verwijst de zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Antwerpen, zitting houdende in hoger beroep.
27 februari 1996 - 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal- Aduocaat : mr. L. Schuermans,
Turnhout.

Nr. 86
2e KAMER- 27 februari 1996
1° STEDEBOUW-HERSTELVANPLAATSIN
DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEERWAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VO.
RIGE STAAT- VORDERING VAN DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR- BURGERLIJKEcPARTIJSTELLING- ONTVANKELIJKHEID.

2° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENPERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDSTRAFVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJSTEDEBOUW- HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE
VORIGE STAAT- GEMACHTIGDE AMBTENAAR

====------====--------==-=-:::1 --
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- CASSATIEBEROEP IN EIGEN NAAM- ONTVANKELIJKHEID.

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENPERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDSTRAFVORDERING- BURGERLIJKE PARTIJSTEDEBOUW- HERSTEL VAN DE PLAATS IN DE
VORIGE STAAT- GEMACHTIGDE AMBTENAAR
CASSATIEBEROEP IN NAAM VAN HET
VLAAMSE GEWEST- ONTVANKELIJKHEID.

1 o Aangezien de gemachtigde ambtenaar

inzake ruimtelijke ordening bij zijn
herstelvordering optreedt voor het algemeen belang en niet voor particuliere belangen en zijn vordering zich integreert in
de strafvordering, is zijn stelling als burgerlijke partij ten behoeve van voormelde
vordering, bij gebrek aan schade aan particuliere belangen van de steller, niet ontvankelijk (1). (Artt. 3 en 4 V.T.Sv. en artt.
65, §§ 1 en 2, en 67 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)

zo en 3°

Aangezien de gemachtigde ambtenaar inzake ruimtelijke ordening bij zijn
herstelvordering optreedt voor het algemeen belang en niet voor particuliere belangen en zijn vordering zich integreert in
de strafvordering, is het cassatieberoep ingesteld "in eigen naam" of "namens het
Vlaams Gewest" door de gemachtigde
ambtenaar tegen een beslissing die het
door hem verdedigde openbaar belang
schaadt, niet ontvankelijk.
(CEUNEN E.A. T. ENGELEN E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0952.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 juni 1995 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
II. Op de voorziening van "de gemachtigde ambtenaar van de Buitendienst van het Bestuur van Ruimtelijke Ordening voor de Provincie
Limburg( ... ) in eigen hoedanigheid en
namens het Vlaams Gewest, verte(1) Cass., 20 jan. 1993, A.R. nrs. 9672, 9817 en
9894 (A. C., 1993, nrs. 39, 39bis en 39ter), en de
noot onder deze arresten.
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genwoordigd door de Executieve in de
persoon van de Voorzitter van deze
Executieve, die de Vlaamse Minister
van Openbare Werken, Ruimtelijke
Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden heeft aangewezen (. .. )";
Overwegende dat de gemachtigde
ambtenaar cassatieberoep instelt
in hoedanigheid van burgerlijke partij;
Overwegende dat inzake ruimtelijke ordening de gemachtigde ambtenaar bij zijn herstelvordering optreedt voor het algemeen belang en
niet voor particuliere belangen; dat
deze vordering zich integreert in de
strafvordering; dat een stelling als burgerlijke partij door de gemachtigde
ambtenaar ten behoeve van deze vordering, bij gebrek aan schade aan particuliere belangen van de steller, niet
ontvankelijk is;
Overwegende dat wanneer een beslissing het door de gemachtigde ambtenaar verdedigde algemeen belang
schaadt, het de taak van het openbaar ministerie is de bij de wet bepaalde rechtsmiddelen aan te wenden;
Dat het cassatieberoep dat door de
gemachtigde ambtenaar "in eigen
naam" wordt ingesteld, niet ontvankelijk is;
Overwegende dat de inzake ruimtelijke ordening gemachtigde ambtenaar geen hoedanigheid heeft om namens het Vlaams Gewest een vordering tot vergoeding van door deze gel eden particuliere schade in te stellen;
Dat het cassatieberoep van de gemachtigde ambtenaar namens het
Vlaams Gewest evenmin ontvankelijk is;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op de voor de eiser de gemachtigde ambtenaar aangevoerde middelen, die niet de ontvankelijkheid van
dezes voorziening betreffen, verwerpt
de voorzieningen; veroordeelt de eisers Ceunen en Aerts in de kosten van
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hun voorzieningen; laat de kosten
van de voorziening van de gemachtigde ambtenaar ten laste van de
Staat.
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1e KAMER- 29 februari 1996

BEWAARGEVlNG- BEWAARNEMER- VER27 februari 1996 - 2" kamer Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende
conclusie van de h. Goeminne, advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Gryse.

PLICHTING- TERUGGAVE- GRENZEN.

De bewaarnemer is van zijn contractuele
aansprakelijkheid bevrijd als hij bewijst dat hij door een vreemde oorzaak in
de onmogelijkheid verkeert de in bewaring gegeuen zaak terug te geven en geen
{out in de bewaring heeft begaan (1).
(Artt. 1915, 1927 en 1929 B.W.)
(DE PONTHIERE- CURATOR OVER RET FAILLISSEMENT VERHAEGHE T. ELDIS ELECTRO DIESEL
SAELENS N.Y.)
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ARREST

2" KAMER- 28 februari 1996

(A.R. nr. C.93.0448.N)

CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN-

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 maart 1993 gewezeu door het Hofvan Beroep te Gent;

BELANG- STRAFVORDERING- CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- VERSCHILLENDE MISDRIJVEN - VEROORDELING TOT
EEN ENKELE STRAF- MIDDEL GERICHT TEGEN DIE BESLISSING.

De beklaagde die tot een enkele straf veroordeeld is, kan, bij gebrek aan belang,
geen middel aanvoeren ten betoge dat de
feitenrechter meer dan een straf had moeten uitspreken (1).

(DUPONT)

(A.R. nr. P.95.1059.F )

28 feb. 1996 - 2" kamer- Voorzitter :
de h. Ghislain, waarnemend voorzitterVerslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Cordier, Bergen.
(1) Cass., 9 feb.1988,A.R. nr. 1652 (A.C., 198788, nr. 350).

Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van de artikelen 561, 567 van het Wethoek van Koophandel (Boek III, titell),
1927, 1928, 1929, 1932 en 1933 van het
Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest van hervorming eiser veroordeelt om aan verweerster te betalen de som van 111.402
frank, vermeerderd met de intresten, en
akte verleent van het voorbehoud voor de
toerekening van de B. T. W. op voormeld bedrag, op de gronden dat de litigieuze goederen het voorwerp uitmaken van een
consignatieovereenkomst (. .. ); (. .. ) dat het
bewezen voorkomt dat (met uitzondering
van de stand en buitenlichtbak) alle in consignatie gegeven goederen zich op het ogenblik van de tussenkomst van het faillissement nog in natura in het patrimonium
van de gefailleerde bevonden (. .. ); dat uit
het schrijven de dato 20 november 1990
van gerechtsdeurwaarder Van Bever aan eiser blijkt dat alle goederen uit de bewaarplaats gestolen zijn (... ); dat, wanneer de curator de gei:nventariseerde goederen heeft
verkocht of deze verdwenen zijn tijdens zijn
(1) Zie Cass., 14 feb. 1991, A.R. nr. 8778 (A. C.,
1990-91, nr. 319); C. Caenepeel, noot onder Kh.
Antwerpen, 15 sept. 1970, R.W., 1970-71, 622.
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beheer, de revindicant dan een vordering op
de boedel zal bezitten voor de tegenwaarde
der goederen; dat dit in casu het geval is
wat de zes andere toestellen en de roerdeksels betreft; (zie p. 4 van het bestreden arrest),

terwijl, het bestreden arrest weliswaar
vaststelt dat de oorspronkelijke vordering van verweerster in casu voldoet aan de
voorwaarden opdat er van revindicatie, in
de zin van artikel 567 van de
faillissementswetgeving sprake zou kunnen zijn; (1) de litigieuze goederen rnaken het voorwerp uit van een consignatieovereenkomst en (2) deze goederen
bevonden zich op het ogenblik van het
openvallen van het faillissement nog in natura d.w.z. identificeerbaar in het patrimonium van de gefailleerde; dat het bestreden arrest echter ook heeft moeten
vaststellen dat, gelet op de brief dd. 20 november 1990 van deurwaarder Van Bever, alle door verweerster gerevindiceerde
goederen uit de bewaarplaats gestolen zijn;
dat, - enkel wanneer deze gei:nventariseerde goederen, zoals zij door verweerster
worden teruggevorderd, zouden verkocht of
gerealiseerd geweest zijn door de curator
-, de revindicant zegge verweerster over
een vordering op de boedel van de faling
Verhaeghe zou beschikt hebben, en wel voor
de verkoopprijs ofvoor de gerealiseerde tegenwaarde van de gerevindiceerde goederen in kwestie; dat, ingevolge de desbetreffende vaststelling in het bestreden
arrest (zie p. 4 al. 7 -punt 8), terzake
evenwel vaststaat dat de gerevindiceerde
goederen wegens diefstal uit de failliete
boedel verdwenen zijn; dat, waar in het bestreden arrest wordt aangenomen dat de litigieuze goederen het voorwerp uitmaken
van een consignatieovereenkomst en dus
van een bewaargeving, eiser als bewaarnemer niet aansprakelijk kan gesteld worden voor het verlies van de goederen in
kwestie zoals dit te wijten is aan een
vreemde oorzaak zoals diefstal er een is;
dat, wanneer de gerevindiceerde goederen aldus verloren zijn gegaan buiten de
schuld van eiser, de bewaarnemer, dezes
verplichting tot bewaren vervallen is en,
aangezien de verplichting tot teruggave een
gevolg is van de verplichting tot bewaren, ook de verplichting tot teruggave is komen te vervallen; dat, nu eiser in casu door
gezegde diefstal bevrijd is van zijn verplichting de gerevindiceerde goederen terug te geven aan verweerster, verweerster
als revindicant onmogelijk tegenover eiser een vordering op de boedel kan bezitten voor de tegenwaarde van deze goede-
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ren; dat verweerster hoogstens aanspraak
kan maken op een vordering in de boedel, welke dan zou kunnen leiden tot een
opname in het chirografair passief van de
faling; dat het Hofvan Beroep te Gent dan
ook in het bestreden arrest niet wettig kon
aannemen dat, louter omdat de gei:nventariseerde goederen "verdwenen zijn tijdens (het) beheer" van de curator daardoor verweerster als revindicant een
vordering op de boedel zou bezitten voor de
tegenwaarde van gezegde goederen, en derhalve evenmin wettig eiser kon veroordelen tot betaling aan verweerster van in
hoofdsom 111.402 fr., met voorbehoud voor
de toerekening van de B.T.W. op dit bedrag (schending van de artikelen 561, 567
van het Wetboek van Koophandel, 1927,
1928, 1929, 1932 en 1933 van het Burgerlijk Wetboek);
zodat het bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:

Overwegende dat het arrest vaststelt dat de litigieuze goederen aan de
failliet Johan Verhaeghe in consignatie waren gegeven, op de inventaris
van de curator voorkomen en vervolgens uit de bewaarplaats na het faillissement gestolen werden; dat het arrest niet vaststelt dat de curator geen
fout heeft begaan; dat het oordeelt dat
te dezen verweerster een vordering op
de boedel heeft voor de tegenwaarde
van de gestolen goederen;
Overwegende dat diegene aan wie
een zaak in bewaring is gegeven, de
zaak moet teruggeven;
Dat de bewaarnemer van zijn contractuele aansprakelijkheid bevrijd is
als hij bewijst dat hij door een
vreemde oorzaak in de onmogelijkheid verkeert de zaak terug te geven
en geen fout in de bewaring heeft begaan;
Dat diefstal van een in bewaring gegeven zaak de bewaarnemer niet noodzakelijk bevrijdt nu diefstal niet noodzakelijk inhoudt dat de bewaarnemer
voldoende zorgvuldig was;
Overwegende dat het middel dat
hierop is gebaseerd dat de bewaarnemer door het enkele feit van de diefstal bevrijd is, niet kan worden aangenomen;
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Nr. 89

(TELENORMA N.V.
T. CONTRAIL SERVICES BELGIUM N.V.)

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

ARREST

(A.R. nr. C.93.0498.N)

29 februari 1996- 1 e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Verougstraete,
waarnemend voorzitter - Gedeeltelijk gelijkluidende conclusie (2) van de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
Houtekier.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 juni 1993 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van de artikelen 6, 1131, 1134, 1147,
1149, 1152, 1153, 1226 en 1229 van het
Burgerlijk Wetboek en 97 van de Grand-

wet,

Nr. 89
1e

KAMER -

29 februari 1996

OVEREENKOMST -

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PARTIJEN STRAFBEDING POTENTIELE
SCHADE - REELE SCHADE.

Het als strafbeding overeengekomen bedrag mag slechts een forfaitaire vergoeding zijn voor de schade die de schuldeiser kan lijden ten gevolge van het nietnakomen van de verbintenis (1), maar om
te oordelen welke potentiele schade de
partijen voor ogen hadden bij het aangaan van de overeenkomst is het de rechter niet verboden om oak elementen van
reele schade in zijn redenering te betrekken (2). (Art. 1152, 1226 en 1229 B.W.)
N oot arrest nr. 88 :
(2) Het O.M. was van mening dat het bestreden arrest op grand van art. 1929 B.W naar recht
verantwoord was aangezien bleek dat de curator v66r de diefstal was ingebreke gesteld de in
bewaring gegeven zaken terug te geven.
Noten arrest nr. 89:
(1)Cass., 17 april 1970 (A. C., 1970, 754), met
concl. adv.-gen. Krings.
(2) Zie Cass., 3 feb. 1995, A.R. nr. C.92.8358.N
(A.C., 1995, nr. 66).

doordat de apJlelrechters in het bestreden arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis in zoverre het gesteund is op de
nietigheid van het bedongen strafbeding, de
vordering van eiseres tegen verweerster
ontvankelijk verklaren, doch als ongegrond a:!Wijzen;
de appelrechters, na te hebben vastgesteld dat de eerste rechter de vordering van
eiseres heeft afgewezen vooreerst wegens
nietigheid van het strafbeding, en vervolgens wegens rechtsmisbruik, het strafbeding waarop de vordering van eiseres is gestoeld, nietig verklaren op grand van de
volgende eigen overwegingen :
"Overwegende dat dit strafbeding (art.
1226 B.W) van§ 4 tot doel heeft de schade
te vergoeden die (eiseres) lijdt ten gevolge
van het laattijdig nakomen van de verbintenis tot betalen (art. 1229 B.W);
Overwegende dat uit het louter verstrijken van de hierboven vermelde termijnen (een week, vervolgens vijftien dagen en
dan nog eens drie maanden) niet kan worden afgeleid dat (eiseres) een verlies aan
winstmarge zou moeten vrezen, laat staan
zou hebben geleden;
dat uit de voorgelegde stukken blijkt dat
de invorderingsdienst van (eiseres) maximum twee rappelbrieven heeft geschreven, terwijl haar raadsman een ingebrekestelling heeft moeten versturen om bijna
oniniddellijk betaling te bekomen, zodat
deze kosten van recuperatie niet meer kunnen bedragen dan een paar duizend franken (cfr. ook het overeengekomen minimum strafbeding van 2.500 fr.);
dat het in deze omstandigheden bewezen is dat het terzake bedongen strafbeding van 20 % aan (eiseres) een zodanig
groat voordeel verschafte dat zij er belang bij had dat (verweerster) de haar toegestane betalingstermijnen overschreed;
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dat dit beding dan ook nietig is en de
door (eiseres) ingestelde vordering ongegrond";
de appelrechters aldus de geldigheid van
het strafbeding waarop eiseres haar vordering.stoelt, uitsluitend toetsen aan de effectieve in concreto door eiseres, ingevolge
de laattijdige betaling door verweerster, geleden schade;
de appelrechters met name op grond van
de enkele vaststellingen dat uit het verstrijken van de betalingstermijnen niet kan
worden afgeleid dat eiseres een "verlies aan
winstmarge" zou moeten vrezen of zou hebben geleden, en dat de effectieve kosten van
recuperatie van de voor verweerster laattijdig betaalde sommen niet meer kunnen bedragen dan 1.000 frank, beslissen
dat het bedongen strafbeding aan eiseres
een zodanig voordeel verschafte dat zij er
belang bij had dat verweerster de overeengekomen betalingstermijnen overschreed,
en besluiten tot de nietigheid van het strafbeding;
terwijl, eerste onderdeel, een strafbeding in principe geldig is indien het een forfaitaire vergoeding bepaalt voor de schade
die de schuldeiser kan lijden ten gevolge
van het niet-nakomen van de verbintenis;
het vergoedend karakter van een strafbeding dient te worden beoordeeld op het
tijdstip van het tot stand komen van de
overeenkomst, en niet op het tijdstip
waarop een contractuele wanprestatie
wordt begaan;
de appelrechters aldus dienden te onderzoeken of het betrokken strafbeding op
het ogenblik van het afsluiten van het contract de vergoeding behelsde van een potentiele schade, en met name van een
schade die eiseres zou kunnen lijden ingevolge de niet-nakoming door verweerster
van haar verbintenissen;
een strafbeding dat geldig tussen partijen is overeengekomen door de appelrechters dient te worden geeerbiedigd;
de appelrechters derhalve, door het strafbeding nietig te verklaren en dientengevolge, de vordering van eiseres als ongegrond af te wijzen op grond van de enkele
in het middel aangehaalde overwegingen,
waarin zij de rechtsgeldigheid van het
strafbeding enkel toetsen aan de werkelijk door eiseres geleden schade, hun beslissing niet naar recht verantwoorden en
de verbindende kracht van het tussen partijen overeengekomen strafbeding miskennen (schending van de artikelen 1134, 1152,
1226 en 1229 van het Burgerlijk Wetboek);
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tweede onderdeel, eiseres in regelmatig
voor de appelrechters genomen conclusie
liet gelden dat een strafbeding in principe geldig is, met toepassing van het principe dat de op wettige wijze gevormde overeenkomsten als wet gelden voor hen die ze
hebben gesloten ("Besluiten" namens eiseres genomen voor de appelrechters, p. 4);
eiseres voorts staande hield :
"Het forfaitaire en onherleidbare percentage van 20 % dat in de betwiste clausule gestipuleerd wordt, stemt overeen met
de theoretische potentiele schade die (eiseres) lijdt ingeval van laattijdige betaling. Om uit te maken of een boetebeding
een schadevergoedende roeping heeft, dient
men zich te stellen op het ogenblik van de
contractsluiting en niet op het ogenblik van
de wanuitvoering (. .. ).
Een conventionele verhoging van 20 % is
geenszins overdreven, en overschrijdt niet
de potentiele schade die volgt uit een wanbetaling, hetgeen des te meer het geval is
wanneer, zoals in casu, geen conventionele rente aangerekend wordt. Uit een nota
die (eiseres) opstelde op basis van de boekhoudkundige gegevens van het jaar 1985,
bleek dat de werkelijke schade voor dat
jaar, wegens laattijdige betaling, zelfs 21.38
% bedroeg." ("Besluiten", namens eiseres
genomen voor de appelrechters, p. 5);
eiseres liet tevens gelden :
"Het is totaal irrelevant of, in concreto,
het versturen van enkele ingebrekestellingen een kost met zich meebrengt van
76.966 F. Zoals hierboven reeds gemeld,
dient de rechter nate gaan of de overeengekomen schadevergoeding, overeenstemt,
bij het aangaan van het contract, met de
mogelijke potentiele schade die de schuldeiser lijdt i.g.v. laattijdige betaling." ("Besluiten", namens eiseres genomen voor de
appelrechters, p. 9);
eiseres aldus op uitvoerige en gemotiveerde wijze in conclusie heeft aangevoerd
dat het strafbeding waarop zij haar vordering stoelde, een schadevergoeding bepaalde die overeenstemt met de mogelijke potentiele schade, beoordeeld op het
ogenblik van de contractsluiting, die eiseres kon lijden ingevolge de wanbetaling
door verweerster;
de appelrechters derhalve, door de vordering van eiseres ongegrond te verklaren op grond van de in het middel aangehaalde overwegingen, waarin zij de
rechtsgeldigheid van het strafbeding enkel toetsen aan de werkelijk door eiseres
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geleden schade, kennelijk niet antwoorden op het regelmatig bij conclusie voorgedragen verweer van eiseres, en aldus de
beslissing niet regelmatig met redenen omkleden (schending van artikel 97 van de
Grondwet):

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters
het verweer van eiseres ten betoge dat
de overeengekomen straf de potentiele schade niet overschrijdt, verwerpt en beantwoordt met de redenen dat het strafbeding aileen
betrekking had op late betalingen, dat
de overeenkomst zelf niet bepaalde
binnen welke termijn de betalingen .
moesten worden gedaan, dat uit het
louter verstrijken van de termijn niet
kan worden afgeleid dat eiseres een
verlies aan winstmarge zou moeten
vrezen, dat de kosten van recuperatie te dezen niet meer kunnen bedragen dan een paar duizend franken en
dat eiseres er in deze omstandigheden belang bij had dat de toegestane
betalingstermijn zou worden overschreden;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het als strafbeding overeengekomen bedrag slechts
een forfaitaire vergoeding mag zijn
voor de schade die de schuldeiser kan
lijden ten gevolge van het nietnakomen van de verbintenis;
Dat het arrest, wanneer het met de
in het antwoord op het tweede onderdeel vermelde overwegingen beslist dat
de overeengekomen bedragen geen
vergoeding van de schade kunnen uitmaken, daaruit wettig heeft kunnen
afleiden dat het geen strafbeding betreft in de zin van de artikelen 1226 en
1229 van het Burgerlijk Wetboek;
Dat de omstandigheid dat de appelrechters ook elementen van reele
schade in hun redenering betrekken
om te oordelen welke potentiele schade
de partij en voor ogen hadden bij het
sluiten van de overeenkomst, hieraan niet in de weg staat;

Nr. 90

Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
29 februari 1989 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h.
Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Nelissen Grade en Houtekier.

Nr. 90
1e KAMER - 29 februari 1996
1o VORDERING IN RECHTE -BURGERLIJKE ZAKEN- CONTRACTUELE FOUT- AANSPRAKELIJKHEID- ONTVANKELIJKHEIDBELANG OM DE VORDERING IN TE DIENENREEDS VERKREGEN EN DADELIJK BELANGBE GRIP.

2° OVEREENKOMST- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN- TUSSEN PARTIJEN- CONTRACTUELE FOUT- AANSPRAKELIJKHEID - VORDERING IN RECHTE ONTVANKELIJKHEID- BELANG OM DEVORDERING IN TE DIENEN- REEDS VERKREGEN
EN DADELIJK BELANG- BEGRIP.

1 o en 2° Het belang waarvan de ontvan-

kelijkheid van de rechtsvordering afhangt, moet een bij de inleiding reeds verkregen en dadelijk belang zijn, wat niet
vereist dat de eiser op dat tijdstip reeds
schade had geleden of een schadevergoeding aan een derde had uitgekeerd (1).
(Artt. 17 en 18 Ger.W.)
(1) H. Sows en R. PERROT, Droit judiciaire
prive, deel I (Sirey, 1961), nr. 229.
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(DANZAS INTERNATIONALE TRANSPORTEN N.V.
T. A. VAN DIJCK B.V.B.A.)
ARREST

(A.R. nr. C.93.0511.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 maart 1993 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrCling van artikelen 17, 18, met inbegrip van
het tweede lid, 774, tweede lid, van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel van de eerbiediging van het
recht van verdediging,
doordat het bestreden arrest, dat door
verwijzing naar de uiteenzetting van de feiten in het vonnis a quo vaststelt dat eiseres een schadevergoeding van 338.108 BF
betaalde ingevolge een dading afgesloten
tussen haar, haar opdrachtgever en de Portugese vennootschap Silva Pereira et Jose
Augusto Lda., de vordering van eiseres tegen verweerster, zoals toegekend door het
vonnis a quo, nl. de veroordeling van verweerster tot betaling van vermeld bedrag,
vermeerderd met interesten, onontvankelijk verklaart op volgende gronden: "dat
(verweerster) door hervorming van het bestreden vonnis vraagt de vordering van (eiseres) onontvankelijk, minstens ongegrond
te verklaren (. .. ); dat (eiseres) tot bevestiging van het bestreden vonnis concludeert;
dat het door (verweerster) ingeroepen middel van niet-ontvankelijkheid steunt op het
gemis aan belang in hoofde van (eiseres) in
de zin van artikelen 17 en 18 van het Gerechtelijk Wetboek; (. .. ) dat de ontvankelijkheid van de vordering moet worden beoordeeld op 6 april1989, datum waarop de
vordering bij dagvaarding voor de eerste
rechter werd ingeleid; (. .. ) dat volgens het
"bordereau" dd. 13 oktober 1988 nr. 26728
(eiseres) door haar Portugese zustermaatschappij Danzas Lda. werd gelast met de
inontvangstname van 14 cartons in Herentals en met de uiteindelijke aflevering
aan de B.V.B.A. Carimex te Brussel tegen overhandiging van bill of lading
(vrachtbrief) 15530-3323; dat volgens
afleveringsnota dd. 18 oktober 1988 (eiseres) haar vervoeropdracht aan (verweerster)
toevertrouwde met aflevering van deze goederen tegen voormelde bill ofladillg; dat (eiseres) aan wie werd opgedragen het binnenlands vervoer van Herentals naar
Brussel te bewerkstelligen, ten aanzien van
haar opdrachtgeefster als vervoerder en
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niet als expediteur is opgetreden; (. .. ) dat
(verweerster) als ondervervoerder van (eiseres) dit binnenlands vervoer bewerkstelligde; dat ten aanzien van haar opdrachtgeefster, (eiseres) verantwoordelijk was voor
de schade ontstaan door het toedoen van
(verweerster) die naliet tegen voormelde bill
oflading de goederen afte geven, met wanbetaling tot gevolg; dat dit gebeuren evenwei onvoldoende is om (eiseres) het belang en de hoedanigheid te bezorgen om
onderhavige vordering op 6 april1989 in te
stellen; dat (eiseres) niet aantoont alsdan
reeds schade te hebben geleden of een schadevergoeding te hebben uitgekeerd; dat zij
niet in de rechten van de verkoper was gesubrogeerd om een rechtstreekse eis te kunnen inleiden; dat zij desbetreffend geen
rechten kan putten uit de dadingsovereenkomst gesloten tussen haarzelf,
haar Portugese zustermaatschappij en de
afzender-verkoper, en bevattende een subrogatie in haar voordeel, vermits deze overeenkomst niet gedagtekend is; dat niet betwist wordt dat dit stuk slechts in de loop
van de procedure werd medegedeeld; dat
zodra (eiseres) in rechte zou worden aangesproken, zij in toepassing van artikel9,
laatste lid, van de wet van 25 augustus
1891 op de overeenkomst van vervoer over
een termijn van 1 maand beschikte om een
regresvordering in te stellen en het gevaar voor verjaring kon worden vermeden; dat de vordering van (eiseres), bij gebrek aan hoedanigheid en belang,
onontvankelijk is",
terwijl, eerste onderdeel, de vereisten van
hoedanigheid en van belang of een ernstig bedreigd recht niet impliceert dat op
het ogenblik dat een vordering in schadevergoeding wordt ingesteld, de eisende partij effectief de schade heeft geleden, waarvoor zij vergoeding vordert, zodat het
bestreden arrest dat vaststelt dat op de datum van de dagvaarding (6 april 1989)
schade was ontstaan "door het toedoen van
(verweerster) die naliet tegen vermelde bill
oflading (vrachtbrief) de goederen afte geven, met wanbetaling tot gevolg" en dat eiseres ten aanzien van haar opdrachtgever "verantwoordelijk was voor (die)
schade", door te oordelen "dat dit gebeuren evenwel onvoldoende is om (eiseres) het
belang en de hoedanigheid te bezorgen om
onderhavige vordering (deze die toegekend werd door de eerste rechter) op 6 april
1989 in te stellen" om de reden "dat (eiseres) niet aantoont alsdan reeds schade te
hebben geleden of een schadevergoeding te
hebben uitgekeerd", de artikelen 17 en 18,
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met inbegrip van het tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de appelrechters,
ondanks de door hen gebrujkte bewoordingen, hun beslissingfnie't gran\ den op een gebrek aan hoedanigheid;
l Overwegende dat, krachtens artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek,
de rechtsvordering niet kan worden
toegelaten indien de eiser geen belang heeft om ze in te dienen; dat,
'lfrachtens artikel18, eerste lid, van
dat wetboek, het belang een bij de inleiding reeds verkregen en dadelijk belang moet zijn;
Dat dit laatste niet vereist dat de eiser schade heeft geleden of een schadevergoeding aan een derde heeft t1itgekeerd;
Overwegende dat het arrest oordeelt dat eiseres geen belang had om
de vordering in te stellen op grond dat
zij niet aantoonde dat zij bij het inleiden van de vordering reeds schade had
geleden of schadevergoeding had uitgekeerd;
Dat het arrest op grond van de feiten die het vaststelt, niet wettig heeft
kunnen beslissen dat eiseres geen belang had bij de rechtsvordering;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

Nr. 91

Bresseleers, advocaat-generaal ___: Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe en Butzler.

,

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest behalve in zoverre dit
het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde arrest; houdt de
kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Hof van Beroep te Brussel.
29 februari 1996 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Verougstraete, waarnemend
voorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h.

Nr. 91
1e KAMER - 1 maart 1996

ERFDIENSTBAARHEID -

INGESLOTEN
ERF- AANLEG VAN ONDERGRONDSE LEIDINGEN.

Art. 682, § 1, B. W. sluit niet uit dat de eigenaar van een ingesloten erf kan verkrijgen dat onder het naburig erf leidingen worden aangelegd voor het normale
gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan (1).
(SNOEKX T. TRESNIE E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.95.0217 .F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 3 maart 1995 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel;
Over het middel : schending van artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet van 1 maart 1978,
doordat het bestreden vonnis beslist dat
aan de verweerders een wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg moet worden
toegekend op het erf van eiseres, op grond
"dat de rechtspraak nagenoeg algemeen
aanneemt dat de eigenaar van een ingesloten erf, die een recht van overgang heeft
over de bovengrond, ook het recht heeft om
onder het dienend erfleidingen aan te leggen om zijn pand aan te sluiten op een rioleringsstelsel; dat ze evenwel zeer verdeeld is over de vraag of artikel 682 aan de
eigenaar het recht toekent om in hoofdzaak los van elk recht van overgang over de
bovengrond, een leidingnet aan te leggen
(1) Zie Cass., 21 okt. 1965 (Bull. en Pas., 1966,
I, 236) en concl. adv.-gen. P. Mahaux; J. HANSENN, Examen de jurisprudence (1976-1981); "Les
Biens", R.C.J.B., 1984, blz. 157, nr. 85.
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(... ); (... ) dat de sociale woningen voorzien
waren van een bezinkput voor het afvalwater; dat de gemeente Rebecq aan de
voorkant van de bovenvermelde gebouwen een leiding heeft aangelegd die het oppervlaktewater opvangt alsook het overtollig regenwater uit de putten van de
woningen; dat, volgens de brief van de gemeente Rebecq van 8 oktober 1991, de Cite
Jardin geen rioleringsstelsel heeft dat het
afvalwater uit de woningen van die verkaveling kan opvangen; dat volgens de gemeente de aanpalende eigenaars niet zijn
aangesloten op het nieuwe systeem voor de
afvoer van regenwater, daar hiertoe geen
vergunning is gevraagd; dat, indien dat wel
het geval was geweest, de gemeente die
aansluiting zou hebben geweigerd aangezien de diameter van het stelsel niet groot
genoeg was; dat derhalve (de eisers) aileen door leidingen aan te leggen onder de
eigendom van (eiseres) kunnen worden
aangesloten op de openbare riool van de
Maieur Habils steenweg; ( ... ) dat het begrip betrekkelijk ingesloten erf in de rechtspraak wordt aangenomen; (... ) dat (de verweerders), indien zij op de openbare
riolering van de weg wensten aangesloten te worden, ofwel een leiding zouden
moeten aanleggen onder het erfvan (eiseres), wat de kortste weg is, ofwel van de gemeente Rebecq vergunning moesten krijgen voor de aanleg van een riool, die zou
vertrekken voor hun pand, onder de openbare weg zou doorlopen en op de weg zou
uitkomen, wat de langste en duurste weg
is; ( ... ) dat de ingesloten eigenaar de uitweg kan vorderen niet voor de exploitatie, maar meer in het algemeen voor de
waardeverhoging van zijn erf (... ); dat de
waardeverhoging niet altijd gelijk is en aan
veranderingen onderhevig is; (... ) dat de
stroming van vloeistoffen of energie door
leidingen slechts een vorm van uitweg is
(... ); dat die leiding nodig blijkt te zijn voor
de normale exploitatie van het pand; dat
het in onze modeme wereld heel gewoon is
dat een woning beschikt over riolering, gas,
electriciteit, telefoon of de mogelijkheid om
stookolie op te slaan; dat bezinkputten weinig praktisch zijn, kunnen stinken en, in
geval van over loop, een gevaar voor vervuiling van het grondwater inhouden",
terwijl, eerste onderdeel, het bestaan van
een wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg veronderstelt dat het erf ten behoeve
waarvan ze gevestigd is, ingesloten is; artikel 682 van het Burgerlijk Wetboek het
ingesloten erf omschrijft als het erf dat
"geen toegang heeft" (volstrekt ingesloten erf) of"geen voldoende toegang heeft
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tot de openbare weg en de eigenaar deze
toegang niet kan inrichten zonder overdreven onkosten of ongemakken" (betrekkelijk ingesloten erf); het bestreden vonnis
vaststelt dat de verweerders voor de afloop van het afvalwater van hun erf aangewezen zijn op aansluiting op de openbare riolen van de Maieur Habils steenweg;
het daarna vaststelt dat de aanleg door de
verweerders, mits zij daartoe van de gemeente Rebecq de vereiste vergunningen
hebben verkregen, van een riool die vertrekt van hun pand, onder de openbare weg
doorloopt en op de Maieur Habils weg uitkomt, de langste en duurste weg is; het bestreden vonnis, nu het zich beperkt tot de
vaststelling dat laatstgenoemde uitweg
"duurder is", zonder erop te wijzen dat hij
met overdreven onkosten of ongemakken
gepaard gaat, de beslissing dat het erfvan
de verweerders ingesloten ligt en derhalve
een wettelijke erfdienstbaarheid geniet op
het erf van eiseres, niet naar recht verantwoordt;
tweede onderdeel, artikel 682 van het
Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de eigenaar van een ingesloten erf "voor het normale gebruik van zijn eigendom naar de bestemming ervan, een uitweg kan vorderen
over de erven van zijn naburen, tegen betaling van een vergoeding (.. .)"; het dus aan
de eigenaar van het ingesloten erf een recht
van uitweg over de bovengrond van het erf
van zijn naburen toekent; het nochtans die
eigenaar niet het recht geeft om, althans in
hoofdzaak, dat is ongeacht elk recht van
overgang over de bovengrond, een leidingnet onder dat erf aan te leggen; het bestreden vonnis vaststelt dat de verweerders, die
geen recht van overgang hebben over de hoven grond van het erf van eiseres, onder
dat erf leidingen hebben aangelegd voor de
afvoer van hun afvalwater; het bestreden
vonnis bijgevolg niet wettig beslist dat de
verweerders op het erf van eiseres een wettelijke erfdienstbaarheid van uitweg genieten, die hun het recht geeft om voornoemde leidingen te behouden;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel
682, § 1, van het Burgerlijk Wetboek,
de eigenaar wiens erf ingesloten ligt
omdat dit geen toegang heeft tot de
openbare weg of geen voldoende toegang die niet kan worden ingericht
zonder overdreven onkosten of ongemakken, voor het normale gebruik van
zijn eigendom naar de bestemming ervan, een uitweg kan vorderen over het
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erf van zijn naburen, tegen betaling
van een vergoeding in verhouding tot
de schade die hij kan veroorzaken;
Overwegende, enerzijds, dat het bestreden vonnis vermeldt dat "(de verweerders), indien zij op de openbare
riolering van de steenweg wensten
aangesloten te worden ofwel een leiding zouden moeten aanleggen door
het erf van (eiseres), wat de kortste
weg is, ofwel van de gemeente Rebecq vergunning moesten krijgen voor
de aanleg van een riool, die zou vertrekken voor hun pand, onder de openbare weg zou doorlopen en op de steenweg zou uitkomen, wat de langste weg
en duurste weg is"; dat het anderzijds
vaststelt dat "de gemeente Rebecq in
haar brief van 28 januari 1992 een
duidelijk standpunt heeft ingenomen
door te stellen dat zij geen aansluiting op het rioleringsstelsel voor het
regenwater zou toestaan aan de aanpalende inwoners van de Cite Jardin; dat, gelet op dat standpunt, er
geen deskundigenonderzoek nodig is
om te weten of die aansluiting al dan
niet mogelijk is";
Dat, nu het vonnis vaststelt dat
rechtstreekse aansluiting op het rioleringsstelsel voor het regenwater van
bovenvermelde wijk door de gemeente
administratief uitgesloten is, de overweging in verband met het feit dat die
aansluiting aileen maar "duurder" is,
ten overvloede gegeven is;
Dat het onderdeel niet ontvankelijk is bij gemis aan belang;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 682, § 1,
van het Burgerlijk Wetboek niet uitsluit dat de eigenaar van een ingesloten erf kan verkrijgen dat onder het
naburig erf leidingen worden aangelegd voor het normale gebruik van zijn
eigendom naar de bestemming ervan;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.

Nr. 92

1 maart 1996 - 1 e kamer - Voorzitter : de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal Advocaat : mr.
Gerard.
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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT- ZAKEN
- GEBREK VAN DE ZAAK- BEGRIP- GEBREK
TE WIJTEN AAN SLIJTAGE.

Een zaak is gebrekkig, indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor in
bepaalde omstandigheden schade kan
ontstaan; zulks kan het geval zijn met de
lamp van het koplicht van een bromfiets die, wegens slijtage is uitgegaan (1).
(Art. 1384 B.W.)
(LACROIX T. GEMEENSCHAPPELIJK
MOTORWAARBORGFONDS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.95.0250.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 31 oktober 1994 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het eerste middel : schending van artikel1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek,
doordat het arrest beslist dat de fouten, die verweerder op grond van de artikelen 30.3 en 10.1.r van het koninklijk besluit van 1 december 1975 ten laste van de
bestuurder Massart legt, niet zijn bewezen, dat het dimlicht van de bromfiets van
de eerste eiser die door Massart werd bestuurd een gebrek vertoonde waardoor de
(1) Zie Cass., 20 sept. 199l,A.R. nr. 7215 (A.C.,
1991-92, nr. 39); M. VAN QurcKENBORNE, noot bij
Cass., 20 feb. 1987, R.C.J.B., 1990, biz. 51, nr. 2.
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schade is ontstaan, op grond: "dat de ver- neer zij een abnormaal kenmerk vertoont
slagen van de gerechtsdeskundige E. Ra- ' waardoor schade kan ontstaan; het ardoux aantonen dat 'de breuk van de gloei- rest vaststelt dat het uitvallen van het dimdraad van 'het dimlicht' van de gloeilamp licht van de bromfiets van de eerste eite wijten was aan de veroudering van de ser, waardoor het litigieuze ongeval is
lamp wegens de normale slijtage van de gebeurd, te wijten is aan het afbreken van
gloeidraad' ... ; dat de deskundige beklem- de gloeidraad "dimlicht" en dat die breuk
toont dat het vrijwel onmogelijk is de le- "het gevolg was van de ouderdom van de
vensduur van een gloeilamp te schatten, en gloeilamp wegens de normale slijtage van
dat bovendien ook het aantal werkings- de gloeidraad"; het arrest dus niet vasturen van een van de gloeidraden van de stelt dat die gloeidraad een abnormaal kengloeilamp onmogelijk kan worden becij- merk vertoont; het feit dat de gloeidraad
ferd'; (oo.) dat de gerechtelijke deskundige een element was van het dimlicht dat beRadoux verder erop wijst dat 'hoewel in doeld is om te verlichten, in tegenstelling
sommige gevailen een gloeilamp van een tot hetgeen het arrest beslist, niet implikoplamp voortekens van een nakende ceert dat de slijtage en de verlichtingsbreuk van de gloeidraad kan vertonen, panne die daaruit volgt een gebrek van de
zulks in dit geval niet zo was 00. dat, tot de lampen uitmaken; de slechte werking van
breuk van de gloeidraad, het verlichtings- een verlichtingsapparaat immers niet kan
vermogen van de gloeilamp maximaal was worden beschouwd als een abnormaal kenoo• dat die breuk zowel door de bestuur- merk van dat toestel, anders verwart men
der als door de passagier moeilijk kon wor- het kenmerk van een zaak en haar funcden voorzienoo.'; (00.) dat de (eisers) tever- tie en leidt men het bestaan van een gegeefs een onderscheid maken tussen de brek aileen af uit het abnormale gedrag van
gloeilamp en de koplamp waarin zij was ge- de zaak; daaruit volgt dat het arrest niet
plaatst, inzonderheid om de werking van de zonder schending van het wettelijk bedim- en koplichten mogelijk te maken grip gebrek van een zaak, uit de omstanwaarmee een bromfiets volgens de wet digheid dat een dim- ofkoplicht bedoeld is
moet zijn uitgerust; dat complexe zaken im- om te verlichten, kan afieiden dat het plots
mers een eigen als dusdanig herkenbare uitvallen van die verlichting wegens de noridentiteit verkrijgen door het samenbestaan male slijtage van een gloeilamp een geof de combinatie van elementen, die voor brek van dat licht is dat de aansprakelijkdie combinatie en onafhankelijk daarvan heid van de bewaarder van het voertuig in
reeds een identiteit bezaten; (.oo) dat te de- het gedrang brengt en waardoor verzen, de dim- en koplichten van een brom- weerster dus, volgens het arrest, verplicht
fiets niet aileen bestaan uit een gloeilamp is tussen te komen (schending van artimaar inzonderheid ook uit electrische con- kel1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wettactpunten en een bedieningsknop aan het hoek);
stuur; dat de kop- en dimlichten, hoewel
elke gloeidraad van een gloeilamp verslijt en ooit noodzakelijkerwijze breekt en
tweede onderdeel, hoewel het gebrek van
geen licht meer zal geven, bedoeld zijn om een
onderdeel van een geheel dat geheel gelicht te geven zodra de bestuurder ze "aan- brekkig
maken, het geheel daarentesteekt" en de verlichting in stand moeten gen nietkan
gebrekkig kan zijn als geen van
houden zolang zij door de bestuurder niet zijn onderdelen
gebrekkig is, het geheel imworden gedoofd; dat in dit geval, door het mers niet gebrekkig kan zijn aileen omafbreken, ten gevolge van slijtage, van de dat het niet werkt, nu het gebrekjuist ongloeidraad 'dimlicht' van de gloeilamp, het
dat een van de kenmerkende
via de bedieningsknop op het stuur 'aan- derstelt
van de zaak is aangetast en
gestoken' dimlicht plots, zonder tussen- eigenschappen
alleen haar werking; daaruit volgt dat
komst van de bestuurder, ophield te ver- niet
het arrest, dat vaststelt dat de verlichlichten, en dus een abnormaal kenmerk tingspanne
te wijten was aan de normale
vertoonde voor een licht dat pas mag uit- slijtage van een
gloeidraad van de lamp en
gaan als het door de bestuurder wordt ge- niet aan een gebrek van het verlichtingsdoofd; dat het afbreken van de gloeidraad systeem, niet naar recht kan beslissen dat
'dimlicht' van de gloeilamp bijgevolg het dat systeem gebrekkig was in de zin van
dimlicht (.00) ongeschikt heeft gemaakt voor artikel 1384, eerste lid, van het Burgerhet gebruik waartoe het was bestemd",
lijk Wetboek:
terwijl, eerste onderdeel, een zaak aan een
gebrek lijdt in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wanWat betreft het eerste onderdeel :
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Overwegende dat een zaak gebrekkig is, indien zij een abnormaal kenmerk vertoont waardoor in bepaalde
omstandigheden schade kan ontstaan;
Overwegende dat het arrest vaststelt "dat in dit geval, door het afbreken, ten gevolge van slijtage, van de
gloeidraad 'dimlicht' van de gloeilamp,
het via de bedieningsknop op het stuur
'aangestoken' dimlicht plots, zonder
tussenkomst van de bestuurder, ophield te verlichten" en overweegt dat
het dimlicht "dus een abnormaal kenmerk vertoonde voor een licht dat pas
mag uitgaan als het door de bestuurder wordt gedoofd; dat het afbreken
van de gloeidraad 'dimlicht' van de
gloeilamp bijgevolg het dimlicht (dat
niet aileen de gloeilamp omvat maar
ook andere elementen zoals de electrische contactpunten en de bedieningsknop op het stuur) ongeschikt
heeft gemaakt voor het gebruik waartoe het was bestemd; dat is aangetoond (... ) dat het uitgaan van het koplicht niet kan te wijten zijn aan een
oorzaak die vreemd is aan de werking van dat licht;"

Nr. 93

1 maart 1996 - 1" kamer- Voorzitter
en verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. De Bruyn en
Gerard.
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BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE
WAARDE - BEWIJSMIDDELEN- OVERTREDING VAN EEN BELASTINGPLICHTIGE -RECHT
VAN HET BELASTINGBESTUUR

Wanneer iemand die schuldenaar is van
B.T. W-belasting een van de in art. 66,
eerste lid, B.T.W.-wetboek vermelde overtredingen heeft begaan, behoeft het
belastingbestuur niet noodzakelijk een in
voornoemd artikel bedoelde ambtshalve
aanslag op te leggen; het kan ook gebruik
maken van de in art. 59, § 1, van hetzelfde wetboek beoogde bewijsmiddelen
(1).

Dat het hof van beroep, op grond
van die vaststellingen, wettig kon beslissen dat het dimlicht "een gebrek
vertoonde waardoor de schade is ontstaan";

(BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN T. WATYJ

Wat betreft het tweede onderdeel :

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 april 1994 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;

Overwegende dat kan worden geoordeeld dat een complexe zaak, in dit geval het dimlicht dat een verlichtingsapparaat is, een gebrek vertoont als zij
een abnormaal kenmerk vertoont
waardoor schade kan ontstaan, te weten het ontbreken van verlichting na
het in werking stellen van de bedieningsknop, ook als die abnormaliteit,
zoals het arrest vaststelt, niet te wijten kan zijn aan een oorzaak die
~an de werking van dat toestel vreemd
1s;

Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.95.0257.F)

Over het middel: schending van de artikelen 59, §1, 66, inzonderheid eerste en
tweede lid, 67 en 85 van de wet van 3 juli
1969 tot invoering van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde, gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1980,
doordat het arrest, met bevestiging van
het beroepen vonnis, het dwangbevel van
11 februari 1986, tot inning van een belasting over de toegevoegde waarde van
135.845 frank, van een boete van 271.690
frank, van de verwijlintrest van 1 pet. per
maand op de belasting sedert 21 januari
(1) Cass., 21 nov. 1991, A.R. nr. 9019 (A. C.,
1992, nr. 151).
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1983, van de wettelijke interest op de geldboeten vanaf de betekening van het dwangbevel en van de vervolgingskosten, nietig en
zonder gevolg verklaart op grand van de uit
het beroepen vonnis overgenomen redenen: "ooo dat de controle (ten gevolge waarvan het dwangbevel is uitgevaardigd) een
aantal vergissingen aan het licht brengt die
als onbetekenend worden bestempeld of
hoofdzakelijk overtredingen van de regels inzake de bewijslast die als dusdanig niet worden betwist; dat (verweerder)
terecht betoogt dat hij ten onrechte ambtshalve is belast, als bedoeld in artikel 66 van
het BoToWo-Wetboek, zonder dat de wettelijke reglementering van die procedure is
nageleefd; dat de vastgestelde overtredingen (in het po-Vo van 4 februari 1986) de
bepalingen van artikel 66, eerste en tweede
lid, van het wetboek inzake de aanslag van
ambtswege, toepasselijk maakten; dat het
proces-verbaal immers vermeldt dat er geen
'hoek is gehouden waarin de inkomsten dag
aan dag moeten worden ingeschreven'; dat
eigenaardig genoeg moet worden opgemerkt dat (eiser) zich het recht voorbehoudt 'de belastingplichtige ambtshalve te
belasten"'; en op grand van de eigen redenen van de bestreden beslissing: "dat delitigieuze dwangsom gegrond is op het
proces-verbaal dat op 4 februari 1986 is opgesteld, enerzijds, omdat (verweerder) geen
uitleg kon geven voor het lichte verschil
tussen het in de exploitatierekening aangegeven zakencijfer en het aan de BoToWo
aangegeven cijfer en anderzijds, met betrekking tot handelingen 'met privepersonen waarbij de vrijstelling van afgifte van een factuur is benut als bepaald
bij artikel 8 van het koninklijk besluit nro
1 van 23 juli 1969', omdat (verweerder) had
nagelaten 'om, overeenkomstig artikel12,
3", van datzelfde koninklijk besluit nro 1,
een dagboek (te) houden waarin de inkomsten dagelijks moeten worden ingeschreven'; dat erop is gewezen dat verweerder 'op
het einde van de week het globale bedrag
van de inkomsten van die week inschreef
en dat 'die globale inschrijving door geen
enkel stuk wordt gestaafd'; dat de opsteller van het proces-verbaal dan het zakencijfer had becijferd op grand van een winstmarge die, voor het jaar 1981, was afgeleid
uit het gemiddelde van de drie voorgaande
jaren, en voor het jaar 1982 uit de vergelijking tussen de verkoop- en de aankoopprijs 'van een aantal (een dertigtal) goederen'; dat de in het proces-verbaal
aangewezen overtredingen de bepalingen
van artikel 66, eerste en tweede lid, van het
Wetboek, inzake de aanslag van ambts0 0 0
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wege, toepasselijk hebben gemaakt; dat de
aanslag van ambtswege immers is bepaald
wanneer de belastingplichtige 'geheel often
dele in gebreke is gebleven de door of ter
uitvoering van dit Wetboek voorgeschreven verplichtingen inzake het houden o
van boeken of stukken na te komen'; dat
(eiser) te dezen het gebrek aan bewijskracht van de boekhouding had gesanctioneerd door het aangegeven zakencijfer te
vervangen door een globaal en forfaitair becijferd getal",
0

0

000

terwijl het arrest vaststelt dat het litigieuze dwangbevel is gegrond op het op 4
februari 1986 opgestelde proces-verbaal dat
erop wijst, enerzijds, dat er een verschil bestaat tussen het in eisers exploitatierekening aangegeven zakencijfer en het bij
de administratie aangeven zakencijfer en,
anderzijds, dat verweerder heeft nagelaten een dagboek van de ontvangsten bij te
houden, overeenkomstig het voorschrift van
artikel12, 3", van het koninklijk besluit nro
1 van 23 juli 1969; ingevolge artikel 59, §
1, van de wet van 3 juli 1969, "overtredingen van de bepalingen van het (BoToW.)Wetboek of van deter uitvoering ervan gegeven regelen, alsmede de feiten die de
verschuldigdheid van de belasting of van
een geldboete aantonen, door de administratie kunnen worden bewezen volgens de
regelen en door aile middelen van het gemene recht, getuigen en vermoedens inbegrepen, doch uitgezonderd de eed, en daarenboven door de processen-verbaal van de
ambtenaren van het ministerie van financien"; § 2 van hetzelfde artikel bepaalt dat
"de processen-verbaal bewijs opleveren zolang het tegendeel niet is bewezen"; het eerste lid van artikel 66 van de wet van 3 juli
1969 bepaalt dat : "wanneer een belastingplichtige om welke reden oak, geheel of
ten dele in gebreke is gebleven de door of
ter uitvoering van het BoToW.- (Wetboek)
voorgeschreven verplichtingen inzake het
houden van boeken of stukken na te
komen, hem door of vanwege de minister
van Financien ambtshalve een aanslag kan
worden opgelegd tot beloop van de belasting die verschuldigd is over het vermoedelijk bedrag van de handelingen die hij
heeft verricht gedurende de maand of de
maanden waarop de overtreding betrekking heeft"; uit dat artikel 66, eerste lid,
niet volgt dat de administratie noodzakelijk de procedure van de aanslag van
ambtswege moet toepassen wanneer een
overtreding is vastgesteld ten laste van de
belastingplichtige; de administratie krachtens die bepaling een beroep ''kan" doen op
die procedure - waardoor de bewijslast
00 0

000

000
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wordt omgekeerd nude belastingplichtige dan, bij betwisting, verplicht is aan te
tonen dat de aanslag van ambtswege overdreven is (artikel 67, eerste lid) - zij "mag"
evenwel nog steeds, ingevolge artikel 59,
§ 1, door alle middelen van het gemene
recht en door de processen-verbaal van de
ambtenaren van het ministerie van Financien, elke overtreding van de wet of de reglementen bewijzen alsmede feiten die de
verschuldigdheid van de belasting aantonen of ertoe bijdragen die aan te tonen; de
ambtenaar van het ministerie van Financien, overeenkomstig dat artikel 59, § 1, in
zijn proces-verbaal van controle, verweerders zakencijfer heeft becijferd op grand
van elementen uit diens boekhoudkundige stukken; indien dat zakencijfer, valgens het arrest, "globaal en forfaitair" is becijferd, zulks niet impliceert dat er een
aanslag van ambtswege is vastgesteld, in
de zin van artikel 66 van dat wetboek; het
gaat om vermoedens van verschuldigdheid van de belasting, die de verbaliserende
ambtenaar haalt uit feitelijke gegevens,
welke voorkomen in de door hem bij de betrokken belastingplichtige ingewonnen inlichtingen; het proces-verbaal dat die gegevens vermeldt het bewijs uitmaakt als
bedoeld in artikel 59, § 1, en bewijs oplevert zolang het tegendeel niet is bewezen; artikel 85, § 1, eerste lid, van de wet
van 3 juli 1969 de met de invordering belaste ambtenaar machtigt om bij gebreke
van voldoening van de belasting, interesten, administratieve geldboeten en toebehoren, een dwangbevel uit te vaardigen;
daaruit volgt dat de administratie, ingevolge de artikelen 59 en 85, een dergelijk
dwangbevel kan uitvaardigen zodra uit een
proces-verbaal van een ambtenaar van het
ministerie van Financien, dat tot bewijs
van het tegendeel bewijs oplevert, een overtreding van de bepalingen van de wet van
3 juli 1969 of van deter uitvoering van die
wet genomen koninklijke besluiten blijkt en
zodra het de verschuldigdheid van de belasting of van een geldboete aantoont; het
hofvan beroep bijgevolg, door te steunen op
de overweging dat de litigieuze dwangsom noodzakelijk was uitgevaardigd op
grand van een aanslag van ambtswege als
bedoeld in artikel 66 van de wet van 3 juli
1969 tot invoering van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde en
dat het wettelijk voorschrift dat die procedure regelt - te weten de artikelen 66 en
67 van de genoemde wet- niet was nageleefd, zijn beslissing om de genoemde
dwangsom nietig te verklaren, niet naar
recht verantwoordt :

Nr. 93

Overwegende dat artikel 66, eerste lid, van de wet van 3 juli 1969 tot
invoering van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde,
dat te dezen toepasselijk is, bepaalt
dat wanneer de belastingplichtige, om
welke reden ook, geheel of ten dele in
gebreke is gebleven de door of ter uitvoering van dit wetboek voorgeschreven verplichtingen inzake het houden, het uitreiken, het bewaren of het
voorleggen ter inzage van boeken of
stukken na te komen, of niet heeft geantwoord op de vraag om inlichtingen bedoeld in artikel 61, § 3, hem
door ofvanwege de minister van Financien ambtshalve een aanslag kan
worden opgelegd tot beloop van de belasting die verschuldigd is over het
vermoedelijk bedrag van de handelingen die hij heeft verricht gedurende de
maand of de maanden waarop de overtreding betrekking heeft;
Overwegende dat uit dat artikel 66,
eerste lid, niet volgt dat de administratie noodzakelijkerwijze de procedure van de aanslag van ambtswege
moet hanteren wanneer ten laste van
de belastingplichtige een overtreding
is vastgesteld; dat artikel 59, § 1, van
het hetzelfde wetboek bepaalt dat
overtredingen van de bepalingen van
dit wetboek of van deter uitvoering ervan gegeven regelen, alsmede de feiten die de "verschuldigdheid" van de
belasting of van een geldboete aantonen of ertoe bijdragen die aan te tonen, door de administratie kunnen
worden bewezen volgens de regelen en
door alle middelen van het gemene
recht, getuigen en vermoedens inbegrepen, doch uitgezonderd de eed, en
daarenboven door de processen-verbaal
van de ambtenaren van het Ministerie van Financien en dat die
processen-verbaal bewijs opleveren zolang het tegendeel niet is bewezen;
Overwegende dat het hof van beroep, door te oordelen dat "de in het
proces-verbaal aangewezen overtredingen de bepalingen van artikel 66,
eerste en tweede lid van het Wetboek,
inzake de aanslag van ambtswege, toepasselijk hebben gemaakt", en door,
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met overname van de motieven van
het beroepen vonnis, hierop te steunen dat de wettelijk voorgeschreven
regeling van die procedure niet werd
nageleefd, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt;
Dat het middel gegrond is;

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

(vertaling)

(A.R. nr. F.95.0047.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 maart 1995 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arOver het tweede middel, luidend als
rest melding zal worden gemaakt op volgt: schending van de artikelen 263, § 1,
de kant van het vernietigde arrest; 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbehoudt de kosten aan en laat de beslis- lastingen, gecoiirdineerd bij koninklijk besing daaromtrent aan de feitenrechter sluit van 26 februari 1964, ingevoegd in het
bij artikel 38 van de wet van 27
over; verwijst de zaak naar het Hof wetboek
december 1977, die van toepassing was op
van Beroep te Brussel.
de aanslagjaren 1979 en 1980, en 149 van
1 maart 1996 - 1e kamer- Voorzitter
en verslaggever : de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaat : mr. De Bruyn.
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1e KAMER - 1 maart 1996

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE - AANSLAGTERMIJNEN- TERMIJNVANVIJFJAAR- VOORWAARDEN -NIET
AANGEGEVEN INKOMSTEN BEWIJSKRACHTIGE GEGEVENS.

Art. 263, § 1, 4°, WI.B. (1964), krachtens
hetwelk het belastingbestuur zich op een
bewijskrachtig gegeven kan baseren wanneer dat gegeven uitwijst dat belastbare
inkomsten niet werden aangegeven in de
loop van een der vijf vorige jaren, verbiedt het belastingbestuur niet om, bij de
vaststelling van het bedrag van de belastbare inkomsten, andere gegevens
waarover ze beschikt, in aanmerking te
nemen (1).
(1) Zie Cass., 26 maart 1992,A.R. nr. F.l336.F
(A.C., 1990-91, nr. 402).

de Grondwet,
doordat het arrest voor de aanslagjaren
1979 en 1980 beslist, enerzijds, dat het
belastingbestuur, na de gevraagde inlichtingen (van de werkgever) te hebben gekregen, over alle gegevens beschikte om tot
zijn overtuiging te komen en de belasting
vast te stellen; dat het ter kennis van het
belastingbestuur gekomen gegeven dus in
zoverre bewijskrachtig was en het
belastingbestuur geen verder onderzoek
hoefde te doen, dat niets het belastingbestuur verbiedt het bewijskrachtig gegeven in de zin van artikel263, § 1, 4°, van
het Wetboek van de lnkomstenbelastingen in verband te brengen met andere
gegevens waarover dat bestuur reeds beschikt om de redenering op grond waarvan de belasting kan worden vastgesteld
sluitend te maken; anderzijds, dat eiser zich
ten onrechte beroept op de willekeur waarmee de aanslagen zijn vastgesteld voor de
jaren waarvoor het belastingbestuur niet
beschikt over een attest van de werkgever waaruit het juiste bedrag van de inkomsten van hetjaar (aanslagjaren 1979 en
1980) blijkt; dat het bestuur immers, gelet op de omstandigheden van de zaak en,
meer bepaald, met toepassing van artikel
256 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 64, aan de hand van de gegevens waarover het beschikte, de belasting kon vaststellen op grond van het
vermoedelijke bedrag van de belastbare inkomsten;
terwijl, eerste onderdeel, artikel263, § 1,
4°, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen/64 bepaalt dat het belastingbestuur de belasting kan vaststellen op
grond van de bewijskrachtige gegevens die
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uitwijzen dat de belastbare inkomsten niet
werden aangegeven in de loop van een der
vijf jaren v66r het jaar waarin dat bestuur
kennis krijgt van die gegevens; de bewijskrachtige gegevens als bedoeld in artikel
263, § 1, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen gegevens zijn die op
zich al een aanslag mogelijk maken, zodat er geen andere bewijselementen meer
nodig zijn om de inkohiering van de belasting te verantwoorden; de toepassing van
artikel 263 § 1, 4 °, van het Wetboek van de
Inkomstenbelastingen dus elk beroep op het
bewijs door vermoedens uitsluit; het arrest bijgevolg, nu het voor de aanslagjaren
1979 en 1980 de bij artikel263, § 1, 4°, van
het Wetboek van de lnkomstenbelastingen bepaalde aanslagtermijn toepast op
grond met name van bewijskrachtige gegevens, en nu het beslist dat het belastingbestuur voor de jaren waarvoor het niet beschikt over een attest van de werkgever waaruit het juiste bedrag van de inkomsten van het jaar (meer bepaald
voor de aanslagjaren 1979 en 1980) blijkt,
het bedrag van de belastbare inkomsten
kon vaststellen op grond van vermoedens,
een schending inhoudt van artikel263, § 1,
4°, van het Wetboek van de lnkomstenbelastingen/64 alsook van het
wettelijk begrip "bewijskrachtige gegevens", bedoeld in voormeld artikel waarin
elk bewijs door vermoedens wordt uitgesloten (schending van artikel263, § 1, 4°,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoiirdineerd bij koninklijk besluit van 26 februaril964, ingevoegd bij artikel 38 van de wet van 27 december 1977,
die van toepassing was op de aanslagjaren
1979 en 1980, miskenning van het wettelijk begrip "bewijskrachtige gegevens" en
schending van artikel149 van de Grandwet);

tweede onderdeel, de bewijskrachtige ge~
gevens als bedoeld in artikel 263, § 1, 4 °,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen gegevens zijn, die op zich al een
aanslag mogelijk maken, zodat er geen andere bewijsgegevens meer nodig zijn om de
inkohiering van de belasting te verantwoorden; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat niets het belastingbestuur verbiedt het bewijskrachtig gegeven in de zin
van artikel263, § 1, 4°, van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen in verband te
brengen met andere gegevens waarover dat
bestuur reeds beschikt om de redenering op
grond waarvan de belasting kan worden
vastgesteld sluitend te maken, zonder evenwei aan te geven wat die "andere gegevens" waarmee de bewijskrachtige gege-
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vens in verband worden gebracht om de
redenering sluitend te maken, precies inhouden, artikel263, § 1, 4°, vanhet Wetboek van de Inkomstenbelastingen/64
schendt en de beslissing niet wettig met redenen omkleedt (schending van artikel 263,
§ 1, 4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 26 februari 1964 (B.S. 10
april1964), ingevoegd in het wetboek bij artikel 38 van de wet van 22 december 1977
(B.S. 24 december 1977), dat van toepassing is op de aanslagjaren 1979 en 1980, en
van artikel 149 van de Grondwct);
derde onderdeel, het arrest, nu het, wat
de aanslagjaren 1979 en 1980 betreft, beslist, enerzijds, dat de bij artikel 263, § 1,
4°, van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen/64 bepaalde aanslagtermijn kon worden toegepast (op grond
van de bewijskrachtige gegevens) en, anderzijds, dat het belastingbestuur het bedrag van de belastbare inkomsten kon vaststellen door vermoedens aan de hand van
de gegevens waarover het beschikte, een tegenstrijdigheid in de motivering bevat die
gelijk staat met gebrek aan motivering en,
bijgevolg, het hof van beroep zijn beslissing niet wettig met redenen omkleedt
(schending van de artikelen 149 van de
Grondwet en 780 van het Gerechtelijk Wethoek) :

Overwegende dat elk onderdeel van
het middel ervan uitgaat dat een gegeven enkel bewijskrachtig kan zijn in
de zin van artikel 263, § 1, 4', van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) als het op zich al een aanslag mogelijk maakt, zodat geen andere bewijselementen meer nodig zijn
om de inkohiering van de belasting te
verantwoorden;
Overwegende dat artikel 263, § 1,
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964) het belastingbestuur niet verbiedt om, bij de vaststelling van het bedrag van de
belastbare inkomsten, zich te baseren op een gegeven dat het, gelet op de
feitelijke omstandigheden van de zaak,
als bewijskrachtig kon beschouwen, na
het in verband te hebben gebracht met
andere gegevens waarover het beschikte;
Dat het arrest, nu het beslist dat
''het belastingbestuur na de gevraagde
inlichtingen te hebben gekregen, over
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(PROCUREUR-GENERAAL
alle gegevens beschikte om tot zijn
BIJ HET HOF VAN BEROEP TE ANTWERPEN)
overtuiging te komen en de belasting
vast te stellen; dat het ter kennis van
ARREST
dat bestuur gekomen gegeven dus in
zoverre bewijskrachtig was en het be(A.R. nr. P.96.0184.N)
stuur geen verder onderzoek hoefde te
doen; dat niets het belastingbestuur
HET HOF; - Gelet op het verzoekverbiedt het bewijskrachtig gegeven in schrift van de procureur-generaal bij
de zin van artikel263, § 1, 4°, van het het Hof van Beroep te Antwerpen, ter
Wetboek van de Inkomstenbelastin- gri:ffie van het Hof ontvangen op 1 fegen (1964) in verband te brengen met bruari 1996;
andere gegevens waarover het reeds
Overwegende dat het verzoek erbeschikt om de redenering op grond
waarvan de belasting kan worden toe strekt, wegens gewettigde verdenvastgesteld sluitend te maken", niet te- king, met toepassing van artikel 542,
genstrijdig is en geen van de in het eerste lid, van het Wetboek van Strafmiddel aangegeven wettelijke bepa- vordering, de zaak ten laste van X te
. onttrekken aan het Hofvan Beroep te
lingen schendt;
Antwerpen, kamer van inbeschuldiDat geen onderdeel kan worden gingstelling, en de behandeling eraangenomen;
van op te dragen aan een ander hof
van beroep van hetzelfde taalstelsel;
Overwegende dat uit de stukken
van de rechtspleging blijkt dat door de
1 maart 1996 - 1• kamer - Voorzit- onderzoeksrechter te Y een gerechteter : de h. Rappe, waarnemend voorzitter- lijk onderzoek werd ingesteld ten laste
Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijk- van X, verdacht van bezit, verkoop, te
luidende conclusie van de h. Piret, koop stellen, afleveren of zich aanadvocaat-generaal - Advocaten : mr. De scha:ffen van verdovende middelen
Bruyn; mr. Tournicourt, Brussel.
zonder voorafgaande vergunning van
de minister van Volksgezondheid en
buiten aankoop ofbezit krachtens een
geneeskundig voorschrift; dat de procureur des Konings, na voltooiing van
dit onderzoek, de raadkamer vorderde
Nr. 95
de verdachte te verwijzen naar de Correctionele Rechtbank te Y;
2• KAMER- 5 maart 1996
Overwegende dat de raadkamer van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y,
bij beschikking van 24 november 1995,
VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK niet inging op deze vordering doch,
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN- met toepassing van de artikelen 1, 3
GEWETTIGDE VERDENKING- RECHTSCOLen 6 van de Probatiewet, uitspraak
LEGE WAARBIJ DE ZAAKNIET AANHANGIG ISdeed als vonnisgerecht en probatieGEVOLG.
opschorting gelastte;
Overwegende dat het openbaar miNiet ontvankelijk is het verzoek tot verwijzing van de zaak naar een andere recht- nisterie tegen deze beschikking hobank wegens gewettigde verdenking, wan- ger beroep instelde, zodat hierdoor de
neer de zaak nog niet aanhangig gemaakt zaak thans aanhangig is bij het Hof
is bij het verdachte rechtscollege (1). (Artt. van Beroep te Antwerpen, kamer van
542 tot 552 Sv.)
inbesch uldigingstelling;
Overwegende dat de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te
(1) Cass., 15 april1992, A.R. nr. 9737 (A. C.,
Antwerpen verzoekt om onttrekking
1991-92, nr. 440).
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van de zaak aan de kamer van inbeschuldigingstelling op de gronden dat :
"Indien de kamer van inbeschuldigingstelling het hoger beroep van de
procureur des Konings ontvankelijk en
gegrond verklaart, (zij) de verdachte
(zal) verwijzen naar de Correctionele
Rechtbank te Y, zijnde de 'ratione loci'
bevoegde rechtbank. Verdachte de zoon
(is) van de heer Z, ondervoorzitter in
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y.
Deze rechtbank zich dan (heeft) uit te
spreken in een geding waarin de zoon
van een van haar leden betrokken is.
De tussen magistraten van eenzelfde
rechtscollege bestaande betrekkingen een gewettigde verdenking over
het onpartijdig karakter van de te wijzen beslissing (kunnen) doen ontstaan
tegen het rechtscollege waarbij de zaak
aanhangig is, nu beklaagde de zoon is
van de ondervoorzitter van dit college";
Overwegende dat uit de motivering
van het verzoekschrift blijkt dat niet
wordt betoogd dat enige gewettigde
verdenking zou bestaan tegen de kamer van inbeschuldigingstelling, maar
dat- voor het geval dat de beschikking van de raadkamer zou worden
hervormd - de zaak opnieuw zou
worden aanhangig gemaakt bij de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Y tegen dewelke alsdan gewettigde verdenking zou kunnen bestaan;
Overwegende dat, in de huidige
stand van de rechtspleging, de zaak,
enerzijds, niet meer aanhangig is bij
de raadkamer te Y, aangezien dit
onderzoeksgerecht, door te beslissen
tot probatieopschorting, zijn rechtsmacht volledig heeft uitgeoefend, anderzij ds, zolang de kamer van inbeschuldigingstelling de beslissing niet
heeft hervormd, en de verdachte naar
de correctionele rechtbank heeft verwezen, nog niet opnieuw bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Y aanhangig is;
Overwegende dat het verzoek tot
onttrekking niet ontvankelijk is wanneer, zoals te dezen, het betrekking
heeft, hetzij op een rechtscollege waarbij de zaak niet meer aanhangig is op
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het ogenblik waarop het Hof uitspraak
moet doen omdat dat rechtscollege
reeds uitspraak heeft gedaan, hetzij op
een rechtscollege waarbij de zaak nog
niet aanhangig is gemaakt;
Om die redenen, gelet op de artikelen 542 tot 552 van het Wetboek van
StrafVordering, verwerpt het verzoek;
laat de kosten ten laste van de Staat.
5 maart 1996 - 2" kamer - Voorzitter
en verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h.
Bresseleers, advocaat-generaal.
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2" KAMER- 12 maart 1996

1 o BEWIJS -

STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING- DIEREN- GEBRUIK VAN STOFFEN
MET HORMONALE OF ANTI-HORMONALE WERKING- MONSTERNEMING- VOORWAARDEN.

2° DIEREN- GEBRUIK VAN STOFFEN MET
HORMONALE OF ANTI-HORMONALE WERKING
- MONSTERNEMING- VOORWAARDEN.

3o ONDERZOEK IN STRAFZAKENDIEREN- GEBRUIK VAN STOFFEN MET HORMONALE OF ANTI-HORMONALE WERKINGMONSTERNEMING- VOORWAARDEN -ARTT.
6 EN 8 HORMONENWET 15 JULI 1985.

4 o BEWIJS -

STRAFZAKEN - BEWIJSVOERING- DIEREN- GEBRUIK VAN STOFFEN
MET HORMONALE OF.ANTI-HORMONALE WERKING- MONSTERNEMING- VOORWAARDEN.

5° DIEREN- HORMONENWET VAN 15 JULI
1985 -DOEL.

6° DIEREN- HORMONENWET VAN 15 JULI
1985- OPSPORING VAN OVERTREDINGENBEVOEGDE PERSONEN- OPDRACHT.

7o RECHTEN

vJ

DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6 -ART. 6.1REDELIJKE TERMIJN- BERAAD - DUUR

·~==============L

Nr. 96

HOF VAN CASSATIE

1o, 2° en 3° Artikel 6 Hormonenwet van 15

juli 1985 machtigt de bevoegde personen, ter efficiente uitvoering van hun dubbele opdracht, tot monsterneming die
blijkbaar, gezien de verdedigde belangen, aan geen voorwaarden is gebonden
en, in tegenstelling tot de bij het artikel
8 van de wet als administratieve maatregel bepaalde inbeslagneming, geen aanwijzingen vereist dat dergelijke stoffen
werden toegediend met overtreding van
gezegde wet of van de uitvoeringsbesluiten
ervan (1). (Artt. 6 en 8 Hormonenwet 15
juli 1985.)
4 o Een eventuele onregelmatigheid in verband met de bij artikel 8 Hormonenwet
van 15 juli 1985 bepaalde administratieve inbeslagneming tast de regelmatigheid van de door de bevoegde personen
met toepassing van artikel 6 van de wet
gedane monsterneming noch de bewijswaarde van de resultaten van de ontleding van de genomen monsters aan. (Artt.
6 en 8 Hormonenwet 15 juli 1985.)
5° De Hormonenwet van 15 juli 1985 be-

oogt in hoofdorde de bescherming van de
volksgezondheid en ter beveiliging hiervan reglementeert ze strikt en controleert ze streng zowel het bezit als het gebruik van bepaalde stoffen en stelt ze
straffen op de niet-eerbiediging van de
desbetreffende wettelijke voorschriften.
6° De voor opsporing van overtredingen van
de bepalingen van de Hormonenwet van
15 juli 1985 bevoegde p"ersonen hebben,
eensdeels, ten behoeve van de bescherming van de volksgezondheid, een
toezichtsopdracht op de naleving van de
wettelijke voorschriften, die gepaard gaat
met bepaalde administratieve maatregelen, anderdeels, een repressieve opdracht
tot vaststelling van de overtredingen met
het oog op de strafrechtelijke vervolging
ervan.

7o Het redelijk karakter van een termijn
moet worden beoordeeld op grand van de
concrete omstandigheden van de zaak,
waaronder de complexiteit hiervan; derhalve geeft de duur van een beraad op
zichzelf geen aanwijzing van overschrijding van deze termijn (2).
(1) Zie Cass., 9 jan. 1996, A.R. nr. P.94.613.N
nr. 16).

(supra,

(2) Zie noot 1.
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(LOYSON)

ARREST

(A.R. nr. P.94.128l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 september 1994 door
het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de wet van 15 juli
1985 betreffende het gebruik bij dieren van stoffen met hormonale of met
anti-hormonale werking in hoofdorde
de bescherming van de volksgezondheid beoogt en ter beveiliging hiervan zowel het bezit als het gebruik
van bepaalde stoffen strikt reglementeert en streng controleert en straffen stelt op de niet-eerbiediging van de
desbetreffende wettelijke voorschriften;
Overwegende dat de voor de opsporing van overtreding van die bepalingen bevoegde personen, eensdeels, ten
behoeve van de bescherming van de
volksgezondheid, een toezichtsopdracht
hebben op de naleving van de wettelijke voorschriften gepaard met bepaalde administratieve maatregelen,
anderdeels, een repressieve opdracht
tot vaststelling van de overtredingen
met het oog op de strafrechtelijke beteugeling ervan;
Overwegende dat artikel 6 van de
wet van 15 juli 1985 de bevoegde personen ter efficiente uitvoering van hun
dubbele opdracht machtigt monsters te
nemen en deze in een laboratorium te
laten ontleden; dat die monsterneming - blijkbaar gezien de verdedigde belangen - aan geen voorwaarden is gebonden en, in tegenstelling tot
de door het artikel 8 van de wet als
administratieve maatregel voorziene
inbeslagneming, geen aanwijzingen
vereist dat stoffen met hormonale of
met anti-hormonale werking werden
toegediend met overtreding van de gezegde wet of van de uitvoeringsbesluiten ervan;
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Dat een eventuele onregelmatigheid in verband met deze administratieve inbeslagneming noch de regelmatigheid van de door de bevoegde
personen met toepassing van artikel 6
van de wet gedane monsterneming
noch de bewijswaarde van de resultaten van de ontleding van de genamen monsters aantast;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering, die onder meer
de nadruk legt op het bijzonder karakter van de ter bescherming van de
beoogde belangen aan de bevoegde
personen gegeven opdracht en de hun
ter uitvoering ervan verleende mogelijkheden, eisers verweer verwerpen,
zodoende zijn conclusie beantwoorden, en de beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel :
Overwegende dat het redelijk karakter van een termijn moet beoordeeld worden op grond van de concrete omstandigheden van de zaak,
waaronder de complexiteit hiervan;
Dat derhalve de duur van een beraad op zichzelf geen aanwijzing oplevert van overschrij ding van de redelijke termijn;
Overwegende dat bij afwezigheid
van gegevens van dergelijke overschrijding ook geen schending van het artikel 149 van de Grondwet blijkt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
12 maart 1996 - 2• kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. A. Lust, Brugge.

Nr. 97

2• KAMER- 13 maart 1996
1 o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
STUKKEN - BEDRIEGLIJK OPZET - BE·
GRIP.

2° MISDRIJF- ALGEMEEN, BEGRIP, MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID
VAN OPZET- MOREEL BESTANDDEEL- VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN- BEDRIEGLIJK OPZET- BEGRIP.

1 o en 2° Het bedrieglijk opzet dat is ver-

eist, wil het misdrijf van valsheid of gebruik van valse stukken bestaan, is het
opzet om zichzelf of een ander een onrechtmatig voordeel te verschaffen; met
bedrieglijk opzet handelt hi} die, om de erkennirig van zijn - het weze zelfs gegronde - rechten te verkrijgen, in het
ontbreken van een titel voorziet door zijn
naam, voornaam en adres bij te voegen op
een afschrift van een verkoopsbelofte (1).
(Artt. 193 en 213 Sw.)
(AMFI N.V. T. WALTER)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.1028.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 30 juni 1995 door het
Hof van Beroep te Brussel gewezen;
Over het middel: schending van de artikelen 71, 193, 196, 197 en 213 van bet
Strafwetboek;
doordat bet hof van beroep vaststelt dat
"aan verweerster ten laste was gelegd dat
zij, in bet gerechtelijk arrondissement Nijvel, op een niet nader bepaalde datum tussen 8 juli 1991 en 17 maart 1992, met bedrieglijk opzet of met bet oogmerk om te
schaden ten minste tweemaal valsheid in
handels- of bankgeschriften of in private geschriften heeft gepleegd, hetzij door valse
handtekeningen, hetzij door namaking of
(1) Cass., 25 maart 1968 (A.C., 1968, 971); 9
feb. 1982,A.R. nr. 6762 (AC., 1981-82, nr. 348)
en 3 jan. 1984, A.R. nr. 8100 (A. C., 1983-84, nr.
222).
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vervalsing van geschriften ofhandtekenin- werd geen verkoopcompromis opgemaakt;
gen, hetzij door overeenkomsten, beschik- 2) de partijen hebben koop- en verkoopkingen, verbintenissen of schuldbevrijdin- beloften uitgewisseld (in totaal 16 stukgen valselijk op te maken of achterafin de ken- 2 stukken per partij); de stukken beakten in te voegen, hetzij door toevoeging treffende de verkoopbelofte gelijken niet op
ofvervalsing van bedingen, verklaringen of elkaar; ze werden blijkbaar niet volledig infeiten die deze akten ten doel hadden op te gevuld; 3) (verweerster) heeft het stuk dat
nemen of vast te stellen; dat zij meer be- in haar bezit was, vervolledigd door er haar
paald op een afschrift van een verkoopbelofte van 8 juli 1991, met de hand, haar naam, voornaam en adres op bij te voenaam en haar adres in de hoedanigheid gen; 4) het juiste tijdstip waarop die toevan medekoper heeft bijgevoegd met de be- voeging werd aangebracht kan niet wordoeling te doen geloven dat deze vermel- den achterhaald (de dag van de uitwisseling
dingen op het origineel voorkwamen en dat van de beloften of achteraf?); 5) de twee nozij achteraf een· onbepaald aantal fotoco- tarissen die bij die uitwisseling aanwezig
pieen van het voornoemde vervalste stuk waren - alsook de verkopers - verkeerheeft gemaakt of laten maken met het- den in de mening dat (eiseres) en (verzelfde bedrieglijk opzet of met hetzelfde oog- •weerster) medekopers waren; 6) het inimerk om te schaden, en dat zij die valse tiatief tot de geplande vastgoedoperatie
stukken heeft gebruikt, hoewel zij wist dat ging uit van (verweerster); 7) zij heeft bij de
ze vals waren, en meer bepaald een van die uitwisseling van de beloften twee cheques
fotocopieen heeft neergelegd ter zitting van overhandigd : de ene van 50.000 frank op
17 maart 1992 van de vierde kamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel met haar naam, de andere op naam van (verde bedoeling de rechtbank te overtuigen weerster); de afschriften van die cheques
van de gegrondheid van haar vordering" en zijn niet bij het dossier gevoegd; dit feit
dat "(verweerster) vrijwillig is tussen- wordt evenwel niet door (eiseres) betwist;
gekomen in een voor de burgerlijke Recht- 8) mevrouw Driessen, bestuurder van (eibank van Eerste Aanleg te Nijvel han- seres), erkent dat overeengekomen was dat
gend geding tussen (eiseres) en de de aankoop bij gelijke delen tussen (eisekonsoorten Girlot-Browez, meer bepaald om res) en (verweerster) geschiedde; 9) de arkenbaar te maken dat zij samen met (ei- chitect gelast met de aanvraag van de
seres) een grond had gekocht van de voor- verkavelingsvergunning, verklaarde dat (einoemde konsoorten Girlot-Browez; dat (ver- seres) en (verweerster) samen kochten, ieweerster), om te bewijzen dat zij die der tot beloop van 50%; 10) het bij de aanhoedanigheid had, het stuk waarvan sprake vraag van de verkavelingsvergunning
in de tenlastelegging heeft neergelegd; dat gevoegde plan draagt, in het daartoe aan de
de rechtbank ter zitting van 17 maart 1992
de zaak naar de rol heeft verwezen; dat de opdrachtgevers voorbehouden vakje, de
rechtbank de mededeling van het volle- handtekening van Driessen en van (verdige dossier aan de procureur des Konings weerster); dat de valsheid in geschriften beheeft bevolen, op grond dat het door ver- staat in de vervalsing van de waarheid die
weerster neergelegde stuk een valsheid kon met bedrieglijk opzet of met het oogmerk
opleveren; dat die magistraat aldus het dos- om te schaden in geschriften wordt gesier heeft geopend dat thans aan het Hof is pleegd met welbepaalde middelen; dat (vervoorgelegd; dat (verweerster) toegeeft haar weerster), door de verkoopbelofte die in
naam, voornaam en adres op het litigieuze haar bezit was te vervolledigen, gelet op de
stuk te hebben bijgevoegd; dat zij even- omstandigheden van de zaak, blijkbaar te
wei betoogt dat het haar ten laste gelegde goeder trouw heeft gehandeld aangezien zij
feit niet is bewezen; dat (eiseres) van oor- ervan overtuigd was dat zij de hoedanigdeel is dat (verweerster) daadwerkelijk een heid had van medekoper van het door de
vals stuk heeft uitgedacht om de burger- konsoorten Girlot-Browez te koop aangelijke rechtbank te doen geloven dat het door boden goed; dat het niet bewezen is dat
de verkopers getekende 'compromis' (sic)
haar naam zou hebben gedragen"; dat het (verweerster) gehandeld heeft met bedrieghof van beroep vervolgens verweerster vrij- lijk opzet of met het oogmerk om te schaspreekt en zich bijgevolg onbevoegd ver- den; dat de tenlastelegging mitsdien niet
klaart om kennis te nemen van de burger- bewezen moet worden verklaard, zonder
lijke rechtsvordering van eiseres tegen dat de overige bestanddelen van het aan de
verweerster op grond dat "uit het straf- verweerster ten laste gelegde hoeven te
dossier de volgende gegevens blijken: 1) er worden nagegaan",
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terwijl, eerste onderdeel, bet opzet om
zichzelf een onrechtmatig voordeel te verschaffen en bijgevolg bet bedrieglijk opzet - bestanddeel van de misdrijven van
valsheid in geschriften en gebruik van valse
stukken - aanwezig is wanneer degene
die, om een - bet weze zelfs gegronde aanspraak te doen erkennen, in bet ontbreken van eep. titel voorziet door de opmaak en bet gebruik van een valse titel;
dat de handelwijze van de steller van een
vals stuk niet gerechtvaardigd is als deze
strekt tot erkenning van zijn - bet weze
zelfs gegronde - rechten; dat, derhalve, de
"goede trouw" die voortvloeit uit bet feit dat
verweerster "overtuigd was van haar hoedanigheid van medekoper van bet door de
litiskonsoorten Girlot-Browez te koop aangeboden goed" niet volstaat om de afwezigheid van bedrieglijk opzet te bewijzen
aan de zijde van verweerster, die haar
naam, voornaam en adres in de hoedanigheid van medekoper heeft bijgevoegd op een
exemplaar van de verkoopbelofte uitgaande
van de konsoorten Girlot-Bowez, fotokopieen heeft laten maken van de aldus vervolledigde verkoopbelofte en een van die
fotokopieen heeft neergelegd ter zitting van
de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel waarvoor zij vrijwillig was verschenen om haar rechten als medekoper te doen
erkennen; dat bet bestreden arrest, waarbij de tenlastelegging van valsheid en gebruik van valse stukken niet bewezen
wordt verklaard tegen verweerster, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt
(schending van de artikelen 193, 196, 197
en 213 van bet Strafwetboek) :

Overwegende dat het bedrieglijk opzet het opzet is om zichzelf of een ander een onrechtmatig voordeel te verscha:ffen;
Overwegende dat het arrest oordeelt "dat (verweerster), door de
verkoopbelofte die in haar bezit was te
vervolledigen, gelet op de omstandigheden van de zaak blijkbaar te goeder trouw heeft gehandeld aangezien
zij ervan overtuigd was dat zij de hoedanigheid had van medekoper van het
door de konsoorten Girlot-Bruwez te
koop aangeboden goed";
Overwegende dat het hof van beroep uit deze considerans de afwezig-

Nr. 98

heid van bedrieglijk opzet aan de zijde
van verweerster niet wettig vermocht
af te lei den;
Dat dit onderdeel gegrond is;
Om die redenen; zonder acht te
slaan op de overige onderdelen die niet
kunnen leiden tot ruimere cassatie of
tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest in zoverre het
uitspraak doet over de civielrechtelijke vordering; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; veroordeelt verweerster in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het Hof van
Beroep te Bergen.
13 maart 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Echement- Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advocaat: mr. J. Kirkpatrick.
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13 maart 1996

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST - SCHADE - MATERIELE
SCHADE. ELEMENTEN EN GROOTTE- LICHAMELIJKE INTEGRITEIT- WAARDE OP DEARBEIDSMARKT- AANTASTING- SCHADE- BEHOUD VAN WEDDE - GEVOLG.

De vergoeding, die door de persoon die de
onrechtmatige daad heeft begaan, aan het
slachtoffer van een ongeval verschuldigd is ten einde hem schadeloos te stellen voor de materiele schade ten gevolge
van de aantasting van zijn lichamelijke
integriteit en waarde op de arbeidsmarkt,
wordt niet uitgesloten of beperkt door het
feit dat het slachtoffer zijn contractuele of
statutaire wedde doorbetaald kreeg (1).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.) ·
(1) Cass., 4 dec. 1967 (A.C., 1968, 480).
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(DE CLERCQ T. TALLIER)
ARREST

(uertaling)

(A.R. nr. P.95.1068.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 23 mei 1995 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Namen;
Over het middel : schending van de artikelen 149 van de op 17 februari 1994 gecoordineerde Grondwet, 1319, 1320, 1322,
1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
23 en 1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, miskenning van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel benoemd,
krachtens hetwelk uitsluitend de partijen
bepalen wat in rechte wordt gevorderd, en
miskenning van de regels van het gezag
van het strafrechtelijk gewijsde,
doordat het bestreden vonnis eiser veroordeelt om aan verweerder, die op 27 juli
1985 het slachtoffer werd van een verkeersongeval waarvoor eiser aansprakelijk verklaard is, een vergoeding van 2.387.258
frank te betalen, waarin een bedrag van
720.000 frank begrepen is, dat ertoe strekt
om, naast de premiederving die afzonderlijk is vergoed, de materiele schade te vergoeden die verweerder geleden heeft ten gevolge van de door het ongeval opgelopen
blijvende arbeidsongeschiktheid van 12 %,
op grond "dat niet wordt betwist dat (verweerder) zijn basiswedde bij S ... behouden heeft; dat hij niettemin, wegens de letsels die hij aan het ongeval had
overgehouden, ander werk kreeg; dat
... (S ... ), door (aan verweerder) een aanvullende aanpassingsvergoeding te betalen, optreedt als borg voor de veroorzaker van het
ongeval; dat zij in die hoedanigheid van de
voor het ongeval aansprakelijke persoon
een kapitaal heeft ontvangen voor de uitkering van die aanvullende vergoeding; dat,
in zoverre, blijkt dat S ... , indien zij (verweerder) 'ontslagen had', verplicht zou zijn
geweest hem het gedeelte van het kapitaal toe te kennen dat nog niet als aanvullende aanpassingsvergoeding is uitgekeerd; dat de eerste rechter, gelet op al die
gegevens, terecht heeft geoordeeld dat een
kapitalisatieberekening niet afdoend was en
dat ter vergoeding van verweerders arbeidsongeschiktheid moet rekening worden gehouden met diens leeftijd, de omvang van de restletsels en de grotere
dagelijkse inspanning om de hem opgedragen taken te kunnen vervullen; dat de ex
aequo et bono toegekende vergoeding van
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720.000 frankjuist is geraamd en dat bij
deze raming bovendien rekening is gehouden met het feit dat (verweerder), dankzij het door (eiser) aan S ... uitgekeerde kapitaal, zijn basisinkomen heeft behouden";
terwijl, eerste onderdeel, ...
tweede onderdeel, de appelrechters, die,
ondanks hun vaststelling dat verweerder
door de vermindering van zijn economische waarde op de arbeidsmarkt met 12 %
en door de vermindering van zijn mogelijkheden tot het leveren van beroepsmatige
prestaties geen weddeverlies geleden heeft
en evenmin enig risico liep op schade in geval van ontslag, gelet op het door eiser aan
S ... , werkgever van verweerder, betaalde
kapitaal, toch aan verweerder bovenop dit
kapitaal een vergoeding toekennen wegens het verlies van zijn waarde op de arbeidsmarkt, zodoende eiser veroordelen om
tweemaal dezelfde schade te vergoeden
(schending van de artikelen 1382 en 1383
van het Burgerlijk Wetboek),

terwijl, vierde onderdeel, noch de in de
aanhef van het middel vermelde gronden,
noch enige andere grond uit het bestreden vonnis of uit het beroepen vonnis antwoorden op het omstandig verweer van eiser die in zijn conclusie betoogde dat
verweerder niet kon beweren dat zijn
nieuwe taken een grotere inspanning vergden en "dat in concreto eraan moet worden herinnerd dat (verweerder) voortaan
het werk van klerk verricht, dat onmiskenbaar heel wat minder inspanning vergt
dan het werk van een treinchef die 's
nachts en op zondag moet werken, belast is
met bijkomende regularisatieverrichtingen
voor reizigers en een dermate hoge productiviteit aan de dag moet leggen dat ze
de toekenning van een premie wettigt ... ";
het bestreden vonnis, nu het zich ertoe beperkt gewag te maken van grotere inspanningen, op dit verweermiddel van eiser niet
heeft geantwoord; de beslissing dus niet
met redenen is omkleed in de zin van artikel 149 van de Grondwet:

Wat het tweede en vierde onderdee! samen betreft :
Overwegende dat de vergoeding, die
door de persoon die de onrechtmatige daad heeft begaan aan het slachtoffer van een ongeval verschuldigd is,
ten einde hem schadeloos te stellen
voor de materiele schade ten gevolge
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van de aantasting van zijn lichamelijke integriteit en economische waarde
op de arbeidsmarkt, niet uitgesloten of
beperkt wordt door het feit dat het
slachtoffer zijn contractuele of statutaire wedde doorbetaald kreeg;
Overwegende dat de appelrechters,
op de gronden "dat de medisch deskundige in zijn verslag een gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid
van 12% aannam alsook een vermindering met 12 % van de economische
waarde van verweerder op de arbeidsmarkt, (... ) dat niet wordt betwist dat
(verweerder) zijn basiswedde bij de
Nationale Maatschappij der Belgische
Spoorwegen heeft behouden, dat (hij)
niettemin wegens de letsels die hij aan
het ongeval had overgehouden ander
werk kreeg; (... ) dat bij de raming van
de vergoeding van (verweerders) arbeidsongeschiktheid diens leeftijd, de
omvang van de restletsels, en de grotere inspanning die (hij) elke dag moet
leveren om de hem opgedragen taken te kunnen vervullen in aanmerking moeten worden genomen", de
schade ramen op basis van de bijzondere toestand van verweerder, zonder de artikelen 1382 en 1383 van het
Burgerlijk Wetboek te schenden, en aldus op het in het vierde onderdeel van
het middel weergegeven verweer van
eiser hebben geantwoord door een
hieraan tegengestelde feitelijke beoordeling;
Dat die onderdelen niet kunnen
worden aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
13 maart 1996 - 2• kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Echement- Gelijkluidende conclusie van de h. Janssens de
Bisthoven, advocaat-generaal - Advoca·
ten : mrs. De Bruyn en Simont.
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1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK GEGROND OP FElTEN DIE AAN HET OPENBAAR MINISTERIE WORDEN VERWETEN- ONTVANKELIJKHEID.

2° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- PERSOON DIE
NIET BEHOORT TOT HET VERDACHTE RECHTSCOLLEGE- ONTVANKELIJKHEID.

3o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- VERZOEK- AFWIJZING - CRITERIA.

1o Niet ontvankelijk is het verzoek van een

beklaagde tot verwijzing van de zaak
naar een andere rechtbank wegens gewettigde verdenking, als dat verzoek gegrond is op feiten die aan het openbaar
ministerie worden verweten (1). (Art 542
Sv.)
2° Niet ontvankelijk is het verzoek van een
beklaagde tot verwijzing van de zaak
naar een andere rechtbank wegens gewettigde verdenking, als dat verzoek gegrond is op grieven die niet zijn aangevoerd tegen het rechtscollege waarbij de
vervolgingen aanhangig zijn, maar tegen personen die niet tot dit rechtscollege behoren (2). (Art. 542 Sv.)
3° Een verzoek tot verwijzing van een zaak

van een rechtbank naar een andere wegens gewettigde verdenking wordt door
het Hof afgewezen wanneer uit de door eiser uiteengezette gegevens niet valt af te
leiden dat geen van de rechters uit wie de
rechtbank bestond, in staat zou zijn ter ·
zake op een onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen of dat die gegevens bij de openbare opinie gewettigde
(1) Cass., 31 okt. 1989, A.R. nr. 3847 (AC.,
1989-90, nr. 134).
(2) Cass., 7 mei 1986, A.R. nr. 4990 (A. C., 198586, nr. 549).
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twijfel zouden wekken aangaande hun geschiktheid om de zaak op zodanige wijze
te behandelen (3). (Art. 542 Sv.)
(MAES)

ARREST

(A.R. nr. P.96.0128.N)

HET HOF;- Gezien het verzoekschrift tot verwijzing van de ene rechtbank naar de andere, ter gri:ffie van
het Hof ontvangen op 22 januari 1996,
waarvan een door de gri:ffier van het
Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Overwegende dat het verzoekschrift
ertoe strekt de zaak ten laste van verzoeker, welke thans aanhangig is bij
de Correctionele Rechtbank te Dendermonde, op grond van gewettigde
verdenking aan de beoordeling door
deze rechtbank te onttrekken en ze te
· verwijzen naar een andere correctionele rechtbank buiten het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Gent;
Overwegende dat het verzoekschrift
niet ontvankelijk is in zoverre het gegrond is op feiten die aan het openbaar ministerie worden verweten of
grieven aanvoert, niet tegen het
rechtscollege waarbij de vervolgingen aanhangig zijn, maar tegen personen die niet tot dit rechtscollege behoren, te dezen door te verwijzen naar
vroegere incidenten met de balie te
Dendermonde, naar de grote ruchtbaarheid die door de pers aan zijn
zaak werd gegeven en naar een
satirische revue van de balie waarin
hij ten tonele werd gevoerd en waarop
onder meer ook magistraten
van de rechtbank te Dendermonde waren uitgenodigd; dat het verzoekschrift, wegens vaagheid, evenmin ontvankelijk is in zoverre het melding
maakt van niet nader gepreciseerde
incidenten die zich ten tijde van zijn
(3) Cass., 18 nov. 1992, A.R. nr. 242 <A C., 199192, nr. 740).
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advocatenpraktijk zouden hebben voorgedaan met "de Rechtbank te Dendermonde";
Overwegende tenslotte dat in het
verzoekschrift als grond tot verwijzing wordt aangevoerd dat meerdere
magistraten in de Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde zijn studiegenoten waren aan de Universiteit Gent en dat de rechter Leys een
aanverwante zou zijn van een gerechtsdeurwaarder tegen wie hij enkele jaren geleden een klacht heeft ingediend;
Overwegende dat uit deze gegevens
niet valt af te leiden dat geen van de
rechters in de Rechtbank van Eerste
Aanleg te Dendermonde in staat zou
zijn op onafhankelijke en onpartijdige wijze uitspraak te doen over de
tegen hem ingestelde strafvervolgingen; dat bij de openbare opinie geen
gewettigde twijfel kan worden gewekt
aangaande de geschiktheid van de
rechters om de zaak op zodanige wijze
te behandelen;
Dat het verzoek niet gegrond is;
Om die redenen, gelet op de artikelen 542 tot 552 van het Wetboek van
Strafvordering; verwerpt het verzoek;
veroordeelt verzoeker in de kosten.
19 maart 1996- 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h.
Goeminne, advocaat-generaal.

Nr.
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2e KAMER - 20 maart 1996

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN (DOUANE
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- GEVOLGENBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER- BURGER'
LIJKE RECHTSVORDERING - VRIJSPRAAK
HOGER BEROEPVAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- DEVOLUTIEVE KRACHT.
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Op het ontvankelijk hager beroep van de
burgerlijke partij tegen een vrijsprekend
vonnis, dient de rechter in hager beroep,
m.b.t. de burgerlijke rechtsvordering, na
te gaan of het aan die vordering ten
grondslag liggend feit bewezen is en of het
schade heeft berokkend aan de burgerlijke partij (1). (Art. 202 Sv.)
(CNUDDE, EURALIM BELGIUM N.V T. JOURQUIN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.95.1172.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 8 september 1995 door
de Correctionele Rechtbank te Doornik gewezen;
II. Op de voorzieningen van de eisers, burgerlijke partijen :
Over het tweede middel :
Overwegende dat het hoger beroep
van de burgerlijke partijen, eisers, tegen het vonnis waarbij de politierechtbank zich onbevoegd verklaarde om
uitspraak te doen over de tegen verweerder ingestelde civielrechtelijke
vorderingen wegens de vrijspraak van
laatstgenoemde, verhindert dat die
vrijspraak aan hen wordt tegengeworpen, zelfs als die beslissing op de strafvordering definitief is geworden jegens verweerder;
Overwegende dat, krachtens de devolutieve kracht van het hoger beroep, de feitenrechters, bij de uitspraak
over de civielrechtelijke vorderingen
van appellanten, ertoe verplicht waren te onderzoeken of het feit dat aan
hun rechtsvorderingen ten grondslag
lag, bewezen was en ofhet de schade
had veroorzaakt waarvoor vergoeding werd gevorderd;
Dat de appelrechters, door te beslissen dat "de vrijspraak op strafrechtelijk gebied (van verweerder), die
werd vervolgd op grond van de artikelen 418-420 van het Strafwetboek en

Nr. 101

19.1 van het Wegverkeersreglement
elke fout, hoe licht ook, dekt die (ver~
weerder) had kunnen begaan naar
aanleiding van de litigieuze feiten (. .. )
zodat de rechtbank, zonder te vervallen in tegenspraak naar recht, niet tegelijkertijd een civielrechtelijke fout
bewezen en het misdrijf niet bewezen zou kunnen verklaren en door bijgevolg niet na te gaan of de aan verweerder ten laste gelegde feiten
waarop de civielrechtelijke vorderingen van de eisers waren gestoeld bewezen waren", hun beslissing niet
naar recht hebben verantwoord;
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de civielrechtelijke
vorderingen; verwerpt de voorzieningen voor het overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de eisers in de helft van de kosten van hun
voorziening en verweerder in de andere helft; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Bergen, zitting houdende in
hoger beroep.
20 maart 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Sace- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Kirkpatrick en
Gerard.

Nr. 101
2e KAMER - 20 maart 1996

VOORLOPIGE HECHTENIS- BEVEL TOT
(1) Cass., 1 juni 1994, A.R. nr. P. 94.0122.F
(A.C., 1994, nr. 277).

AANHOUDING- FORMULIER VAN TENUITVOERLEGGING.

HOF VAN CASSATIE

Nr. 102

Het formulier van tenuitvoerlegging, zoals vastgesteld in art. 1, § 1, K.B. van 9
aug. 1993, geldt niet voor de bevelen tot
aanhouding (1).
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20 maart 1996 - 2e kamer- Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie mevr. Liekendael, advocaatgeneraal - Advocaat :. mr. Ph. Mayence,
Charleroi.

(VARGA)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.0334.F)
Nr. 102

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 5 maart 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het arrest op het
verweermiddel waarin eiser "de rechtsgeldigheid van het aanhoudingsbevel en de betekening ervan betwist"
antwoordt dat het formulier van tenuitvoerlegging, bedoeld in artikel 1,
§ 1, van het koninklijk besluit van 9
augustus 1993 tot wijziging van het
koninklijk besluit van 27 mei 1971 tot
vaststelling van het formulier van tenuitvoerlegging van de arresten, vonnissen, beschikkingen, rechterlijke bevelen of akten die dadelijke tenuitvoerlegging medebrengen, niet geldt
voor de bevelen tot aanhouding; dat
het arrest aldus wettig beslist dat in
strijd met eisers aanvoering het formulier van tenuitvoerlegging niet is
vereist voor de regelmatigheid van het
aanhoudingsbevel en de betekening er
van;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

2e KAMER- 20 maart 1996
1 o VOORLOPIGE HECHTENIS -

BEVEL TOT AANHOUDING - TOEPASSELIJKE
STRAF - MAXIMUM DAT VIJFTIEN JAAR
DWANGARBEID NIET TE BOVEN GAAT- VOORWAARDEN.

2o VOORLOPIGE HECHTENIS

-HAND-

HAVING- VOORWAARDEN- GEVAAR VOOR
HERHALING.

1 o Wanneer het maximum van de toepas-

selijke straf vijftien jaar dwangarbeid niet
te boven gaat, dienen de wettelijke voorwaarden voor de hechtenis, die worden
opgesomd in art. 16, § 1, derde lid, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990, niet tezamen veruuld te zijn (1). (Art. 16, § 1, derde
lid, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)
2° Naar recht verantwoord is de beslis-

sing tot handhaving van de voorlopige
hechtenis, wanneer het arrest van het hof
van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, op grand van de omstandigheden van de zaak die het hof in feite beoordeelt, beslist dat het gevaar voor
herhaling niet geweken is. (Artt. 16, § 1,
derde lid, 22, vijfde lid, en 30, § 4, Wet
Voorlopige Hechtenis 1990.)
(PIGUET)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.0354.N)

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 maart 1996 gewe-

(1) Cass., 22 sept. 1993, A.R. nr. P.93.1303.F
(A.C., 1993, nr. 369).

(1) Cass., 15 maart 1995, A.R. nr. P. 95.0293.F
(A.C., 1995, nr. 151).
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zen door het Hof van Beroep te Bergen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over de beide onderdelen van het
middel, ...
Overwegende dat het middel, in zoverre het betoogt dat de wettelijke
voorwaarden, opgesomd in artikel 16,
§ 1, derde lid, van de wet van 20 juli
1990 betreffende de voorlopige hechtenis, cumulatief moeten vervuld zijn,
indien het maximum van de van toepassing zijnde straf vijftien jaar
dwangarbeid niet te hoven gaat, faalt
naar recht;
Overwegende, enerzijds, dat het arrest, na te hebben gewezen op de aanwijzingen van eisers schuld aan de feiten waarvoor tegen hem een
aanhoudingsbevel is uitgevaardigd,
verwijst naar de vordering van het
openbaar ministerie waarin wordt gepreciseerd dat die feiten "in ernstige
en duurzame mate afbreuk doen aan
de openbare veiligheid, gelet onder
meer op hun herhaling en uitwerking,
alsook op de omvang van de veroorzaakte schade en de onzekerheid die
ze aldus in het handelsverkeer hebben doen ontstaan; dat die omstandigheden wijzen op eisers gevaarlijke
handelwijze en geestesgesteldheid die
doen vrezen dat hij, in geval van invrijheidstelling, zal doorgaan met het
plegen van misdrijven; dat de openbare veiligheid zich mitsdien tegen de
invrijheidstelling verzet";
Overwegende dat het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, zodoende op grond van de omstandigheden van de zaak, die het hof
in feite beoordeelt, considereert dat het
gevaar voor herhaling niet geweken
was en de handhaving van eisers voorlopige hechtenis naar recht verantwoordt;
Dat, in zoverre, het middel niet kan
worden aangenomen;
Overwegende, anderzijds, dat de
door eiser aangevoerde grieven, die betrekking hebben op andere wettelijke
hechtenisvoorwaarden, geen invloed
hebben op de wettigheid van de be-

Nr. 103

kritiseerde beslissing; dat ze derhalve,
ook al waren ze gegrond, niet tot cassa tie kunnen leiden;
Dat het middel in dat opzicht niet
ontvankelijk is;
En overwegende dat de substanWlle 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.
20 maart 1996 - ze kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de mevr. Liekendael,
Advocaat : mr.
advocaat-generaal Gerard.

Nr. 103

ze KAMER -

21 maart 1996

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENTERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- DUUR, BEGIN
EN EINDE - OP TEGENSPRAAK GEWEZEN
EINDBESLISSING- LAATTIJDIG CASSATIEBEROEP- GEVOLG.

2° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- STRAFVORDERING- EINDBESLISSING- OP TEGENSPRAAK GEWEZEN- DUUR
VAN DE TERMIJN- LAATTIJDIG CASSATIEBEROEP- GEVOLG.

1oen

zo Buiten het bij art. 40, vierde lid,
Taalwet Gerechtszaken beoogde geval en
het geval van overmacht is laattijdig en
derhalve niet ontvankelijk het cassatieberoep dat in strafzaken tegen een eindbeslissing op tegenspraak is ingesteld na
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Nr. 104

het verstrijken van de termijn bepaald bij
art. 373 Sv. (1)

Nr. 104
2e

DEMEYER
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KAMER-

26 maart 1996

1o ONDERZOEKSGERECHTEN - vooRLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING ~ OP~
DRACHT- BEVOEGDHEID.
· · · ·.

ARREST

2o VOORLOPIGE HECHTENIS --:- HAN:O(A.R. nr. P.96.0083.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 november 1995
door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
Overwegende dat eiser op 18 december 1995 tegen dit arrest, dat op
tegenspraak is gewezen, cassatieberoep heeft ingesteld;
Overwegende dat in strafzaken, buiten het door artikel 40, vierde lid, van
de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken beoogde geval, de voorziening tegen een
definitief en op tegenspraak gewezen arrest, ingesteld na het verstrijken van de bij artikel 373 van het
Wetboek van Strafvordering bepaalde
termijn, laattijdig en derhalve niet ontvankelijk is, tenzij eiser van overmacht doet blijken, wat te dezen niet
het geval is;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
21 maart 1996- 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. D'Haenens, voorzitter- Gelijkluidende conclusie van de h.
Bresseleers, advocaat-generaal.
(1) Cass., 3 juni 1986, A.R. nr. 278 (A. C., 198586, nr. 616); 1 juni 1988, A.R. nr. 6585 (ibid.,
1987-88, nr. 605).

HAVING- WETTIGHEID VAN HET BEVEL TO.T
AANHOUDING- DATUM VAN HET BEVEL TOT
AANHOUDING- VERSCHRIJVING.

3o VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING- WETTIGHEID VAN HET BEVEL TOT
AANHOUDING- DATUM VAN BETEKENINGVERSCHRIJVING.

4o BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- ALGEMEEN- STRAFZAKENBEVEL TOT AANHOUDING- BETEKENINGDATUM - VERSCHRIJVING.

1o, 20, 3° en 4 o Het onderzoeksgerecht dat
de wettigheid van het bevel tot aanhouding moet nagaan, vermag verschrijvingen met betrekking tot het verlenen of het
betekenen van dit bevel vast te stellen (1).
(Art. 21 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(1) Het cassatieberoep stelde hoofdzakelijk de
vraag aan de orde of het onderzoeksgerecht, ter
gelegenheid van het toezicht op de wettigheid van
de vrijheidsberoving en de hechtenis van een beklaagde, de bevoegdheid heeft om verschrijvingen vast te stellen en recht te zetten die essentitHe gegevens betreffen van het bevel tot
aanhouding en de betekening ervan.
Het arrest van het Hofvan 10 mei 1989 (A.R.
nr. 7520, AC., 1988-89, nr. 515) had slechts betrekking op de verbetering van de in het bevel tot
aanhouding vermelde datum waarop het aan de
gedetineerde ten laste gelegde feit was gepleegd.
Declercq verwijst naar dit arrest in zijn Beginselen van strafrechtspleging (Kluwer, 1994,
259, nr. 674) en maakt geen onderscheid tussen substantiele en bijkomstige gegevens in het
bevel tot aanhouding, terwijl Vandermeersch van
oordeel is dat de rechtzetting o.m. kan slaan op
de datum zelf van het bevel tot aanhouding ("Le
mandat d'arret", in La detention preventive, B.
Dejemeppe (ed.), Larcier, 1992, 125, nr. 53).
Het Hof heeft trouwens reeds beslist dat het
onderzoeksgerecht, wanneer een bevel tot aanhouding op zijn wettigheid dient te toetsen, bevoegd is om vast te stellen dat de datum op de geschreven vordering tot gerechtelijk onderzoek een
verschrijving inhoudt. (Cass., 15 nov. 1994, A.R.
nr. P.94.1319.N, A. C., 1994, nr. 488).
Aldus blijkt dat in die omstandigheden de
onderzoeksgerechten worden bevoegd geacht om
in authentieke akten die ze niet zelfhebben op-
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ARREST

(A.R. nr. P.96.0359.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 maart 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van artikel12 en 149 van de (gecoordineerde) Grondwet, van artikel 18, § 1,
van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de
Voorlopige Hechtenis, van het algemeen
rechtsbeginsel van de rechten van de verdediging en van het algemeen rechtsbeginsel van het bewijs in strafzaken,
doordat het bestreden arrest het hoger
beroep slechts gedeeltelijk gegrond verklaart en de beschikking van de Raadkamer dd. 23 februari 1996 bevestigt met betrekking tot de handhaving van de
voorlopige hechtenis van eiser in cassatie
op grond van de motivering dat "de betekening van het bevel tot aanhouding aan
verdachte werd overhandigd ter gelegenheid van zijn aanhouding zelf op 21 februari 1996 en hierover niet de minste twijfel bestaat zoals uit het geheel der stukken
van de strafrechtspleging blijkt" en "dat de
door verdachte ten deze ingeroepen materiele vergissing de regelmatigheid van het
bevel tot aanhouding en de betekening ervan niet aantast",
terwijl, eerste onderdeel, het bestreden arrest nalaat artikel18, § 1, van de Wet van
20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis na te leven dat stelt dat het bevel tot
aanhouding aan de verdachte wordt betekend binnen de vierentwintig uur te rekenen van de effectieve vrijheidsbeneming en
dat bij ontstentenis van regelmatige betekening binnen de wettelijke termijn de verdachte in vrijheid gesteld moet worden, zodat bestreden arrest de bepalingen schendt
van artikel 12 van de (gecoordineerde)
Grondwet, van artikel 18, § 1, van de Wet
van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis; dat immers uit het afschrift
en het origineel van de akte blijkt dat als
datum van betekening is vermeld 20 fegesteld, verschrijvingen vast te stellen, ook wat
essenWHe elementen van die akten betreft; dat
geldt zowel voor het bevel tot aanhouding als voor
de akte van betekening.
G.B.

Nr. 104

bruari 1996 om 16.25 uur, daar waar eiser in cassatie slechts op 21 februari 1996
om 9.30 uur van zijn vrijheid werd beroofd
en derhalve het bevel tot aanhouding niet
correct werd betekend volgens de bepalingen van artikel18, § 1, van de Wet van 20
juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis;

tweede onderdeel, het bestreden arrest
niet wettig kan beslissen dat uit de stukken der rechtspleging, met name uit de ondervraging door de onderzoeksrechter, zonder twijfel zou blijken dat eiser in cassatie
zijn bevel tot aanhouding overhandigd
kreeg op 21 februari 1996 wanneer op het
afschrift en het origineel van de akte van
betekening de datum van 20 februari 1996
vermeld staat en het bestreden arrest tevens nalaat op afdoende wijze te antwoorden op terzake naar voor gebrachte argumentatie in de regelmatige beroepsconclusies van eiser in cassatie, zodat het
bestreden arrest de bepalingen schendt van
de artikelen 12 en 149 van de (gecoordineerde) Grondwet, artikel18, § 1, van de
Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis en het algemeen rechtsbeginsel schendt van het bewijs in strafzaken; dat immers conform artikel18, § 1,
van de Wet van 20 juli 1990 betreffende de
voorlopige hechtenis de betekening van het
bevel tot aanhouding aan de verdachte bestaat uit twee luiken, enerzijds, de mondelinge mededeling van de onderzoeksrechter dat men aangehouden is en,
anderzijds, het geven van een volledig afschrift van de akte; dat derhalve uit het
loutere feit dat uit de stukken der rechtspleging eventueel zou blijken dat eiser in
cassatie op 21 februari 1996 mondeling ter
kennis zou zijn gebracht van zijn aanhouding (eerste aspect van de betekening) niet
kan afgeleid worden dat hem alsdan een afschrift zou zijn gegeven van de akte (tweede
aspect van de betekening); dat het bestreden arrest terzake helemaal niet geantwoord heeft op de door eiser in cassatie ontwikkelde argumentatie in zijn regelmatig
genomen beroepsconclusies; dat evenmin
verklaringen post factum van aard kunnen zijn om de datum van betekening van
20 februari 1996 zoals authentiek vermeld in het afschrift en het origineel van de
akte te ontkrachten; dat het bestreden arrest derhalve de bewijskracht van de akte
van betekening en de erin vermelde datum van betekening miskent;
derde onderdeel, het bestreden arrest terzake nalaat op afdoende wijze te antwoorden op de regelmatige conclusies in ho-
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ger beroep van eiser in cassatie waarin, inzoverre de datum van betekening van 20 februari 1996 als materiele vergissing zou gekwalificeerd worden, uitdrukkelijk de
onbevoegdheid van de raadkamer wordt opgeworpen om materiele vergissingen in de
datum van betekening van het bevel tot
aanhouding recht te zetten en bijgevolg eiser in cassatie toch in vrijheid dient gesteld te worden, zodat het bestreden arrest terzake alleszins niet voldoet aan de
motiveringsverplichting voorzien in artikel149 van de (gecoiirdineerde) Grondwet; dat aldus het bestreden arrest zonder te motiveren er verkeerdelijk van
uitgaat dat eiser in cassatie voorhoudt dat
de datum van 20 februari 1996 als datum
van betekening een materiele vergissing
uitmaakt; eiser in cassatie heeft in zijn conclusies voor de raadkamer te Antwerpen
evenals in zijn beroepsconclusies voor de
kamer van inbeschuldigingstelling bij het
Hofvan Beroep te Antwerpen steeds geargumenteerd dat de datum van betekening van 20 februari zoals vermeld in het
afschrift en het origineel van de akte als
juist moet worden beschouwd (anders verliest de betekening elke betekenis) en dat,
slechts inzoverre deze datum als materiele vergissing zou worden aanzien, de
onderzoeksgerechten niet over de mogelijkheid of bevoegdheid beschikken om
deze datum te wijzigen en/of te verbeteren;
vierde onderdeel, het bestreden arrest
door te beslissen dat "de door verdachte
ten deze ingeroepen materiele vergissing de
regelmatigheid van het bevel tot aanhouding en van de betekening ervan niet aantast" eiser in cassatie in de onmogelijkheid plaatst om zijn verdediging naar
behoren en op adequate wijze waar te nemen nu hij de wettelijkheid van zijn aanhouding niet meer kan nagaan en het bestreden arrest tevens nalaat op afdoende
wijze te antwoorden op de door eiser in cassatie regelmatig neergelegde beroepsconclusies waarin de schending van de
rechten van de verdediging werd ingeroepen, zodat het bestreden arrest het algemeen rechtsbeginsel van de rechten van de
verdediging en artikel 149 van de (gecotirdineerde) Grondwet schendt; dat immers de
datum en uur van betekening van het aanhoudingsbevel cruciaal zijn om de rechtsgevolgen te bepalen die eruit voortvloeien
en noodzakelijkerwijze eiser in cassatie
moet in staat stellen na te gaan of de terzake geldende wettelijke bepalingen werd!ln nageleefd en om in zijn verdediging te
vborzien:
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Overwegende dat artikel149 van de
Grondwet niet toepasselijk is inzake
voorlopige hechtenis;
Overwegende dat eiser voor de
appelrechters aanvoerde dat de vermelding van 20 februari 1996 als datum op de betekeningsakte bet onaantastbaar bewijs oplevert dat de
betekening van bet bevel tot aanhouding zijn effectieve vrijheidsbeneming
op 21 februari 1996 voorafging, mitsdien onregelmatig is, waardoor bet bevel tot aanhouding zelf onwettig wordt;
dat, nu die vermelding geen verband
houdt met de inhoud van bet bevel tot
aanhouding, de raadkamer de bevoegdheid niet had om de authenticiteit van de vaststelling die uitgaat van
een bevoegd persoon, in twijfel te trekken; dat de vaststelling van de raadkamer in verband met de mondelinge
kennisgeving van dit bevel aan de verdachte dit bewijs niet kan aantasten, en dat zelfs bij een materii:He vergissing eiser hoe dan ook onmogelijk
de regelmatigheid van de betekening
had kunnen nagaan zodat zijn recht
van verdediging onherstelbaar werd
miskend;
Overwegende dat bet onderzoeksgerecht, dat de wettigheid van bet bevel tot aanhouding moet nagaan, de
voorkomende verschrijvingen met betrekking tot bet verlenen of bet betekenen van dit bevel vermag vast te
stellen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop bet Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiser opkomt tegen de
vaststellingen van de raadkamer "dat
uit de P.V.s nr. 101051 en 101059/96
van de Rijkswacht BOB te Antwerpen blijkt dat (eiser) van zijn vrijheid werd beroofd op 21 februari 1996
te 9.30 u hetgeen door (eiser) in conclusie en ter terechtzitting wordt bevestigd; ( ... ) uit bet PV van verhoor
van (eiser) door de Onderzoeksrechter blijkt dat bet verhoor een aanvang nam op 21 februari 1996 te 15.05
u en dat (eiser) bij beeindiging van bet
verhoor te 15.18 u in kennis werd gesteld van bet lastens hem verleende
aanhoudingsbevel; ( ... ) dat bet bevel tot
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aanhouding en de betekening ervan
als datum 20 februari 1996 vermeldt";
Overwegende dat aldus feitelijk
werd vastgesteld, eens deels, dat eiser op 21 februari 1996 om 9.30 uur
effectief van zijn vrijheid werd benomen en op 21 februari 1996 na verhoor door de onderzoeksrechter om
15.18 uur werd aangehouden, anderdeels, dat de drievoudige vermelding
van "20 februari 1996" op het laatste blad van het "gelet op (de) ondervraging van de verdachte" verleende
bevel tot aanhouding als respectievelijke datum van aflevering, betekening en uitvoering van dit bevel met
vermelde vaststellingen chronologisch
onverenigbaar is en op een verschrijving wijst;
Overwegende dat de appelrechters
considereren : "de betekening van het
bevel tot aanhouding aan (eiser) werd
hem overhandigd ter gelegenheid van
zijn aanhouding zelf op 21 februari
1996 en (dat) hierover niet de minste twijfel bestaat zoals uit het geheel der stukken van de strafrechtspleging blijkt; dat de door (eiser)
ten deze ingeroepen materiele vergissing de regelmatigheid van het bevel
tot aanhouding en de betekening ervan niet aantast";
Dat zij aldus in feite, mitsdien onaantastbaar, de volledige betekening
met overhandiging van een afschrift
aan eiser binnen de vierentwintig uur
te rekenen van zijn effectieve vrijheidsbeneming vaststellen, zonder dat zij
hun oordeel nopens het tijdstip van
deze betekening en van de desbetreffende foutief bevonden vermeldingen
in de betekeningsakte laten steunen
op de enkele ondervraging door de onderzoeksrechter, noch op de in deze
akte vermelde datum van betekening,
zodoende de bewijskracht ervan niet
miskennen;
Dat zij met hun motieven te kennen geven als onderzoeksgerecht bevoegd te zijn om vergissingen van die
aard vast te stellen, en dat zij op grond
van deze vaststellingen eisers aanvoeringen met betrekking tot onregelmatigheden bij de betekening en zijn hier-
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uit afgeleide miskenning van het recht
van verdediging verwerpen;
Dat zij zodoende eisers conclusie beantwoorden 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 arht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
26 maart 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. K.
Willekens, Antwerpen; M. Dilles, Dendermonde.

Nr. 105
2e KAMER - 26 maart 1996
CASSATIE -

VERNIETIGING, OMVANG STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BEKLAAGDE- VEROORDELING VAN
BEKLAAGDE- CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE - CASSATIE - GEEN CASSATIEBEROEP VAN DE VERZEKERAAR, TUSSENKOMENDE PARTIJ- GEVOLG.

Wanneer de beklaagde op de tegen hem ingestelde burgerlijke rechtsvordering is veroordeeld en die beslissing op zijn cassatieberoep wordt vernietigd, ontneemt die
vernietiging elke bestaansreden aan de beslissing op de door de verweerder tegen de
verzekeraar ingestelde burgerlijke rechtsvordering, oak al is voor de feitenrechter
geen geding aangegaan tussen de beklaagde en zijn verzekeraar, vrijwillig
tussengekomen partij, oak al spreekt de
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bestreden beslissing geen veroordeling uit
ten gunste van deze laatste en ten
laste van de beklaagde, en oak al heeft de
verzekeraar zich niet in cassatie voorzien (1).
(VANDENBRANDE
T. TIMMERMANS, CASTERMANS)
ARREST

(A.R. nr. P.94.1323.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 12 oktober 1994 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
A In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Over het ambtshalve aangevoerde
middel : schending van artikel 779,
eerste lid, van het Gerechtelijk Wethoek:
Overwegende dat het proces-verbaal
van de Correctionele Rechtbank te
Tongeren op 12 oktober 1994, waarop
volgens de vermeldingen van het
proces-verbaal de rechtbank na beraad vonnis uitsprak, vaststelt dat zitting hielden : ondervoorzitter Crijns,
rechter Robeyns en geassumeerd rechter Smeets, terwijl het vonnis, dat op
dezelfde datum door de rechtbank is
uitgesproken, vermeldt dat zitting hielden : ondervoorzitter Crijns, rechter
Croonenberghs en geassumeerd rechter Smeets;
Overwegende dat het Hof we gens
deze tegenstrijdige vermeldingen niet
kan nagaan of het vonnis, zoals voorgeschreven in de genoemde wetsbepaling, gewezen werd door rechters die
alle zittingen over de zaak hebben bijgewoond; dat dit vonnis derhalve door
nietigheid is aangetast;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de door de

(1) Zie: Cass., 15 okt. 1986,A.R. nr. 5275 (A.C.,
1986-87, nr. 90); 12 okt. 1994, A.R. nr.P.94.0634.F
(A.C., 1994, nr. 428).
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verweerders tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen :
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 door de verweerders tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vorderingen, die het gevolg zijn van de eerstgenoemde
beslissing en waartegen eiser zich regelmatig heeft voorzien;
C. Overwegehde dat, ook al is voor
de feitenrecht~r geen geding aangegaan tussen eiser en diens verzekeraar, de vrijvyillig tussengekomen
naamloze vennpotschap Commercial
Union, en ook al spreekt het vonnis
geen veroordel~ng uit ten gunste van
laatstgenoemd~ en ten laste van eiser, en heeft de verzekeraar zich niet
in cassatie voorzien, de op het cassatieberoep van eiser, beklaagde, hierna uit
te spreken vernietiging van de beslissingen op de door de verweerders tegen eiser ingestelde civielrechtelijke
vorderingen, elke bestaansreden ontneemt aan de beslissingen op de door
de verweerders tegen de verzekeraar
ingestelde civielrechtelijke vorderingen;

Om die redenen, ongeacht de door
eiser aangevoerde middelen die niet
tot cassatie zonder verwijzing kunnen leiden, vernietigt het bestreden
vonnis; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het vernietigde vonnis; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst de zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Hasselt, zitting houdende in hoger beroep.
26 maart 1996 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, eerste advocaatgeneraal - Advocaten : mr. M. Smeets,
Hasselt.
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2e

KAMER -

26 maart 1996

TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET 15
JUNI 1935) -IN CASSATIE - ALGEMEEN- ME-

DEWERKING VAN BEEDIGDE VERTALER VASTSTELLING IN DE STUKKEN VAN DE
RECHTSPLEGING.

Wanneer noch uit het proces-verbaal van de
terechtzitting waarop het openbaar ministerie in zijn vorderingen werd gehoord
en het laatste woord werd verleend aan
een beklaagde die de taal van de rechtspleging niet machtig is, noch uit de veroordelende beslissing blijkt wie als beedigde vertaler de gesprekken heeft vertaald, kan het Hof niet nagaan of de wettelijke voorschriften inzake bijstand van
een beedigde vertaler werden nageleefd
(1). (Art. 332 Sv.; art. 31 Taalwet
Gerechtszaken; art. 6.3, a, E.V.R.M.)
(STEVENS)

Nr. 106

gen werd gehoord en het laatste woord
werd verleend aan de beklaagden, gesprekken werden vertaald; dat noch
uit dit proces-verbaal noch uit het bestreden arrest blijkt wie als beedigde
vertaler deze vertalingen heeft gedaan;
Dat het Hof aldus niet kan nagaan
of de wettelijke voorschriften inzake
bijstand van een beedigde vertaler
werden nageleefd;
Dat het middel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door verweerster tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering :
Overwegende dat de hierna uit te
spreken vernietiging van de beslissing waarbij eiser op strafrechtelijk gebied wordt veroordeeld, de vernietiging meebrengt van de niet definitieve
beslissing op civielrechtelijk gebied die
het gevolg is van de eerstgenoemde beslissing;

ARREST

(A.R. nr. P.94.1558.N)

HETHOF;- ...
III. Op de voorziening van Sergio
Veronesi tegen het arrest op 28 november 1994 door het Hofvan Beroep
te Brussel gewezen :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser instestelde strafVordering :

Over het middel :
Overwegende dat, naar luid van de
vaststellingen in het proces-verbaal
van de terechtzitting van 22 juni 1994
de voorzitter een tolk benoemde "de
beklaagde Sergio Veronesi de Nederlandse taal niet machtig zijnde";
Dat naar luid van het proces-verbaal
van de terechtzitting van 19 september 1994, waarop onder meer het
openbaar ministerie in zijn vorderin(1) Cass., 6 april 1964, Pas., 1964, 838.

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest van 28 november 1994
in zoverre de eiser Sergio Veronesi
wordt veroordeeld op strafrechtelijk en
civielrechtelijk gebied; verwerpt de
voorzieningen van Sergio Veronesi voor
het overige; verwerpt de voorziening
van Romuald Stevens; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; veroordeelt Sergio Veronesi in de kosten van zijn voorziening tegen de beschikking van de
raadkamer van 22 juni 1993; veroordeelt hem in een derde van de kosten van zijn voorziening tegen het arrest van 28 november 1994; laat de
overige kosten van deze voorziening
ten laste van de Staat; veroordeelt Romuald Stevens in de kosten van zijn
voorziening; verwijst de aldus beperkte
zaak naar het Hofvan Beroep te Antwerpen.
26 rnaart 1996 - 2e karner - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters, afdelingsvoorziter - Gelijkluidende conclusie
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beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Over het ambtshalve aangevoerde
middel: schending van de artikelen 21,
30 van de gecotirdineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer, 2, § 2, van het koninklijk beNr. 107
sluit van 6 mei 1988 betreffende het
rijbewijs en 149 van de Grondwet :
2e KAMER - 27 maart 1996
Overwegende dat het bestreden voneiser veroordeelt tot een straf met
nis
1o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
uitstel wegens het feit dat hij op de
ARRESTEN - ALGEMEEN- STRAFZAKEN openbare weg een motorvoertuig heeft
- VEROORDELING -AAN TE WIJZEN WETSBEbestuurd zonder houder te zijn van het
PALINGEN.
rijbewijs vereist voor het besturen van
2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWET- dit voertuig, of van het als zodanig geldend bewijs (artikel 30, § 1, 1°, van de
WETSBEPALINGEN -ART. 21- RIJBEWIJSgecotirdineerde wetten betreffende de
VREEMDELING- BESTANDDELEN VAN HET
politie over het wegverkeer);
MISDRIJF- VASTSTELLINGEN VAN DE RECHTER
Overwegende dat uit het bestre1o Om naar recht met redenen omkleed te den vonnis, alsook uit het beroepen
zijn moet de beslissing waarbij op de vonnis, waarnaar het verwijst, blijkt
strafvordering een veroordeling wordt uit- dat eiser, die van Franse nationaligesproken, de bestanddelen van het mis- teit is, houder was van een Frans rijdrijf en de desbetreffende wetsbepalin- bewijs;
gen vermelden (1). (Art. 149 Gw.; art. 195
Overwegende dat luidens artikel21
Sv.)
van de gecotirdineerde wetten betref2° De beslissing waarbij een persoon die fende de politie over het wegverkeer
houder is van een in een Lid-Staat van de niemand op de openbare weg een moEuropese Unie uitgereikt rijbewijs veroordeeld wordt op grand dat hij zonder torvoertuig mag besturen, tenzij hij
rijbewijs een motorrijtuig heeft bestuurd, houder is van, en tevens bij zich heeft,
moet o.m. art. 21 Wegverkeerswet ver- een rijbewijs in Belgie regelmatig afmelden en vaststellen dat de betrokkene gegeven, of een buitenlands natioal meer dan een jaar ingeschreven was in naal of internationaal rijbewijs onhet bevolkingsregister of het vreem- der de voorwaarden vastgesteld door
delingenregister van een Belgische ge- de bepalingen die inzake internatiomeente. (2). (Art. 2, § 2, K.B. van 6 mei naal wegverkeer van toepassing zijn;
1988.)
Dat artikel 30, § 1, r, van voornoemde gecotirdineerde wet, ten de
(LAPICORE)
straffen bepaalt die toegepast worden op eenieder die een motorvoerARREST (vertaling)
tuig bestuurt zonder houder te zijn
van het rijbewijs vereist voor het be(A.R. nr. P.95.1105.F)
sturen van dit voertuig, of van het als
zodanig geldend bewijs;
HET HOF; - Gelet op het bestreOverwegende dat artikel2, § 2, van
den vonnis, op 20 juni 1995 in hoger
het koninklijk besluit van 6 mei 1988
betreffende het rijbewijs bepaalt dat de
personen die ingeschreven zijn in het
(1) Cass., 18 jan. 1994, A.R. nr. 6894 (A. C.,
bevolkingsregister of het vreem1904, nr. 26); 28 nov. 1995, A.R. nr. P.93.1530.N
(ibid., 1995, nr. 513).
delingenregister van een Belgische gemeente en die houder zijn van een der
(2) Cass., 23 mei 1995, A.R. nr.
in voornoemd artikel opgesomde en in
P.94.0892.N(A.C., 1995, nr. 253).

van de h. du Jardin, eerste advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Delahaye.
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Belgie afgegeven documenten slechts
onder dekking van een Belgisch rijbewijs een motorvoertuig mogen besturen; dat zij evenwel gedurende een
termijn van eenjaar, te rekenen vanaf
de dag van hun inschrijving in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een Belgische gemeente,
mogen sturen onder dekking van een
geldig buitenlands nationaal rijbewijs dat uitgereikt werd door een van
de Lid-Staten van de Europese Economische Gemeenschap;
Overwegende dat noch het bestreden vonnis noch het beroepen vonnis, enerzijds, verwijzen naar artikel
21 van de gecoordineerde wetten betreffende de politie over het wegverkeer, ofschoon dat artikel een van de
bestanddelen vermeldt van het bewezen verklaarde misdrijfinzonderheid
gestuurd te hebben op de openbare
weg; dat ze, anderzijds, evenmin vaststellen dat eiser meer dan een jaar ingeschreven was in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister
van een Belgische gemeente en houder was van een van de in artikel 2
van voornoemd koninklijk besluit van
6 mei 1988 opgesomde documenten;
Dat het bestreden vonnis aldus zijn
beslissing niet regelmatig met redenen omkleedt;
En overwegende dat, wat de telastlegging A betreft, de substantii:ile of op
straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, zonder dat grond
bestaat tot onderzoek van de door eiser aangevoerde middelen, die niet
kunnen leiden tot ruimere cassatie of
tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre
het eiser veroordeelt wegens de telastlegging B; verwerpt de voorziening voor het overige; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde beslissing; laat de kosten ten
laste van de Staat; ve'rwijst de aldus
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beperkte zaak naar de Correctionele
Rechtbank te Nijvel, zitting houdende
in hoger beroep.
27 maart 1996 - ze kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. P. Parmentier,
Brussel.
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ze KAMER -

1 april 1996

1o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- BURGERLLJKE-PARTIJSTELLING- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

zo

STRAFVORDERING- INSTELLINGBURGERLIJKE-PARTIJSTELLING- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

3° ONDERZOEKSRECHTER- AANHANGIGMAKING- BURGERLLJKE-PARTIJSTELLING
- ONTVANKELIJKHEID- VOORWAARDEN.

4o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING- NIETONTVANKELIJKHEID- GEVOLG.

5° STRAFVORDERING- INSTELLINGBURGERLIJKE-PARTIJSTELLING
ONTVANKELIJKHEID- GEVOLG.

-

NIET-

6° ONDERZOEKSRECHTER- AANHANGIGMAKING- BURGERLIJKE-PARTIJSTELLING
- NIET-ONTVANKELIJKHEID- GEVOLG.

7° STRAFVORDERING- VOORRECHT VAN
RECHTSMACHT- INSTELLEN VAN DE STRAFVORDERING.

8° MACHTEN- RECHTERLIJKE

MACHTWANBEDRIJF TEN LASTE GELEGD AAN EEN MAGISTRAAT IN EEN HOF VAN BEROEP OF IN EEN
ARBEIDSHOF- BEVOEGDHEID- HOF VAN
CASSATIE - TWEEDE KAMER

go CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- KAMERS, VERENIGDE KAMERS, VOLTALLIGE
ZITTING, ALGEMENE VERGADERING- KAMERS
- WANBEDRIJF TEN LASTE GELEGD AAN EEN
MAGISTRAAT IN EEN HOF VAN BEROEP OF IN
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EEN ARBEIDSHOF - BEVOEGDHEID - HOF
VAN CASSATIE- TWEEDE KAMER

10° ARBITRAGEROF- PREJUDICIEEL GESCHIL- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE- BEGRIP.

11 o PREJUDICIEEL

GESCHIL

ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VAN HET
HOF VAN CASSATIE- BEGRIP.

1 o, 2° en 3° De burgerlijke-partijstelling
voor de onderzoeksrechter is alleen ontvankelijk als de zaak bij die rechter aanhangig is of bij hem aanhangig kan worden gemaakt (1). (Art. 63 Sv.; artt. 3 en
4 V.T.Sv.)
4°, 5o en 6° Een niet ontvankelijke
burgerlijke-partijstelling brengt de strafvordering niet op gang en maakt de zaak
niet aanhangig bij de onderzoeksrechter; in zodanig geval heeft de beslissing tot
onttrekking van de zaak aan de onderzoeksrechter geen bestaansreden (2). (Art.
63 Sv.; artt. 3 en 4 V.T.Sv.)

7o Alleen de procureur-generaal bij het hof
van beroep is bevoegd om de strafvordering in te stellen tegen de in de artt. 479
en 483 Sv. genoemde personen (3). (Artt.
479, 481, 482 en 483 Sv.)
go en go Wanneer de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie van de minister van
Justitie de stukken heeft ontvangen betreffende een wanbedrijf dat ten laste is
gelegd aan een magistraat van een hof
van beroep of een arbeidshof of aan een
magistraat van het parket bij een van
voornoemde rechtscolleges, maakt hij door
een schriftelijke vordering de zaak aanhangig bij de tweede hamer van het Hof;
het Hof van Cassatie, dat in raadkamer uitspraak doet, zal ofwel de zaak verwijzen naar een hof van beraep of naar de
eerste voorzitter van een hot van beroep
opdat hij een magistraat aanwijst die het
ambt van onderzoeksmagistraat zal
waarnemen, met dien verstande dat dit
hof of die onderzoeksmagistraat moeten
worden aangewezen buiten het rechtsgebied waarin de betrakken magistraat zijn
ambt uitoefent, ofwel verklaren dat er
geen grand bestaat tot verwijzing; als het
(1) Zie concl. O.M. (Bull. en Pas., 1996, I, nr.
108).
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Hofvaststelt dat de pracureur-generaal
bij het hof van beroep, die de stukken aan
de minister van Justitie heeft toegezonden, de strafvordering niet op gang heeft
gebracht, verklaart het dat er geen grand
is tot verwijzing wegens gebrek aan
bestaansreden van die verwijzing (4).
(Artt. 479, 481, 482 en 483 Sv.)
10° en 11 o Wanneer een cassatiemiddet
waarin een vraag wordt opgeworpen die
tot de interpretatiebevoegdheid van het
Arbitragehof behoort, wordt verworpen
om procedureredenen die afgeleid zijn uit
normen waarop de vraag die eiser aan ·
het Arbitragehof wil gesteld zien, geen betrekking heeft, is het Hof van Cas sa tie
niet ertoe verplicht die prejudiciele vraag
te stellen aan dat Hof (5). (Art. 26, § 2,
tweede lid, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN CASSATIE IN ZAKE ERNST, GUILLAUME, HAQUIN, BREWAEYSE.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.0171.F)

HET HOF; - Gelet op de vordering van de procureur-generaal bij het
Hof van Cassatie, luidend als volgt :
Aan de tweede kamer van het Hof
van Cassatie,
de ondergetekende procureurgeneraal heeft de eer hierbij het volgende uiteen te zetten:
Bij arrest van 21 juni 1995 heeft het
Hof respectievelijk zeven zaken en een
zaak onttrokken aan de onderzoeksrechters Closon te Luik en Vlogaert te
Brussel; alle zaken hielden verband
met schendingen van het beroepsgeheim, waarvan op zijn minst enkele
schenen begaan te zijn door een
parketmagistraat van het Hof van Beroep te Luik. Hetzelfde arrest "verwijst de acht voornoemde zaken naar
de eerste voorzitter van het Hofvan

(2) Zie noot 1.

(4) Zie noot 1.

(3) Zie noot 1.

(5) Zie noot 1.
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Beroep te Brussel, opdat hij een magistraat zou belasten met het verder
onderzoek in die zaken";
Bij beschikking van 22 juni 1995
heeft de kamervoorzitter van het Hof
van Beroep te Brussel "die het ambt
van eerste voorzitter waarnam, daar
de titularis en de voorzitters met de
grootste ancienniteit wettig verhinderd waren", "de heer Paul Maffei,
raadsheer in het Hof van Beroep te
Brussel, aangewezen om in het opsporingsonderzoek betreffende voornoemde zaken de ambtsverrichtingen
te vervullen die gewoonlijk de taak zijn
van de onderzoeksrechter".
Reeds de volgende dag, op 23 juni
1995, verrichtte de met het onderzoek belaste raadsheer bepaalde huiszoekingen en vaardigde hij bevelen uit
voor het gelijktijdig verrichten van andere huiszoekingen, onder meer bij
journalisten, die deze huiszoekmgen
onrechtmatig achtten.
Luidens een door de onderzoeksrechter te Brussel opgemaakt procesverbaal dat dagtekent van 20 september 1994 (lees 1995) hebben vier
journalisten, mevrouw Martine Ernst,
de heren Alain Guillaume, Rene Haquin en Philippe Brewaeys, alsook een
beroepsvereniging en een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, twee rechtspersonen waartoe beroepsjournalisten behoren, zich
tegen X burgerlijke partij gesteld wegens schending van de artikelen 148
en 151 van het Strafwetboek. Zij voerden aan door die misdrijven schade te
hebben geleden en vorderden daarvoor vergoeding.
Uit de bij dat proces-verbaal van
burgerlijke-partijstelling gevoegde
klacht blijkt dat de klagers vragen dat
vervolgingen zouden worden ingesteld "tegen personen wier identiteit
nader moet worden bepaald", maar dat
een van die personen, van wie zij zelf
reeds op de eerste regel van de uiteenzetting van de feiten de naam noemen, raadsheer Maffei is van het Hof
van Beroep te Brussel. Volledige lezing van de klacht bevestigt aileen
maar dat de grieven van de klagers
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hoofdzakelijk, zoniet uitsluitend, gericht zijn tegen de met het onderzoek
belaste raadsheer.
Voornoemde vaststelling, die impliceert dat de burgerlijke-partijstelling
gericht is tegen een persoon die voorrecht van rechtsmacht geniet, is een
voldoende grond om die burgerlijkepartijstelling niet ontvankelijk te verklaren.
Zulks neemt niet weg dat de
burgerlijke-partijstelling bestaat, dat
daarvan een proces-verbaal is opgemaakt door een onderzoeksrechter die
niet had mogen weigeren akte te nemen van de verklaringen van de comparanten, en dat derhalve het bevoegde gerecht, te dezen de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, na een regelmatige procedure, de burgerlijke-partijstelling
niet ontvankelijk had moeten verklaren.
Over die burgerlijke-partijstelling
waarvan een rechter akte had genomen, moest een rechterlijke beslissing worden gewezen. De nietontvankelijkverklaring ervan door de
raadkamer zou, onder voorbehoud van
de rechtsmiddelen, wettig een eind
hebben gemaakt aan de door de klagers ingestelde procedure.
Nadat de onderzoeksrechter het
door hem van de burgerlijkepartijstelling opgemaakt procesverbaal en de erbij gevoegde stukken aan het parket had medegedeeld,
vorderde de procureur des Konings te
Brussel te dezen op 29 september 1995
op grond onder meer dat "de klacht
impliciet doch onmiskenbaar gericht is
tegen op zijn minst een magistraat van
het Hof van Beroep te Brussel, raadsheer Maffei", "dat het de raadkamer
moge behagen (... )de zaak te onttrekken aan de onderzoeksrechter en ze
naar de procureur des Konings te ver- wijzen .opdat hij zou handelen als naar
reCht11 •
Bij beschikking van 16 oktober 1995
heeft de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Brussel, rechtdoende op die vorderingen, "de zaak
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onttrokken aan de onderzoeksrech- zing van schuld aan een wandhedrijf
ter en het dossier medegedeeld aan de hestond. Hij heeft dus de eerste voorprocureur des Konings, opdat hij zou zitter van het Hofvan Beroep te Brussel niet gevorderd een raadsheer met
handelen als naar recht".
Het dossier werd vervolgens langs het onderzoek te helasten.
hierarchische weg doorgezonden aan
Bijgevolg is tegen raadsheer Mafde ~~nister van J?stitie, die het hij fei geen strafvordering ingesteld. De
schnJven van 22 Januari 1996 met strafvordering is immers noch door de
kanttekening "CAB3/95/15.12/JVE/ hurgerlijke partijstelling van de klamah'' hij de ondergetekende procureur- gers, die wegens de niet-ontvankeg.eneraal dee~ toekomen 1 met de pre- lijkheid ervan onmogelijk dat gevolg
Clsenng dat die doorzending geschiedt kon hehhen, noch door het openhaar
"voor ieder verder nuttig gevolg".
ministerie, dat van oordeel was dat er ·
De wettelijke grondslag van die geen grond tot vervolging hestond, op
doorzending is te vinden in de artike- gang gehracht.
len 479, 481, 482 en 483 van het WetOm die redenen, gelet op de artikehoek v~n Strl;l.fvordering, meer hepaald m artlkel 482; het "nuttig len 4 79, 481, 482 en 483 van het Wetgevolg" waarvan de minister van Jus- hoek van Strafvordering, vordert de
titie gewag maakt, hestaat erin dat het ondergetekende procureur-generaal
Hof in de mogelijkheid wordt gesteld dat het den Hove moge hehagen om
te oordelen of er al dan niet grond he- uitspraak doende in raadkamer vast
staat tot verwijzing van de zaak over- te stellen dat de klagers zich h~rger
lijke partij hehhen gesteld, dat er daareenkomstig die wetshepaling.
Uit de hierhoven uiteengezette om- over geen rechterlijke heslissing is gestandigheden en de hij deze vorde- wezen en dat het openhaar ministerie
ring gevoegde stukken van de rechts- nooit het voornemen te kennen heeft
pleging hlijkt, enerzijds, dat de gegeven om tegen raadsheer Maffei
hurgerlijke-partijstelling van de kla- van het Hof van Beroep te Brussel een
gers, nu ze niet ontvankelijk is de strafvordering in te stellen wegens de
strafvordering niet op gang heeft kun- heweerde schendingen van de artikenen hrengen en ze derhalve niet hij de len 148 en 151 van het Strafwethoek'
onderzoeksrechter aanhangig heeft te h~slissen dat de hurgerlijke partij~
kunnen maken, zodat voormelde he- stellmg van de klagers, nu ze gericht
schikking van 16 oktoher 1995 waar- is tegen een :n:tagistraat, dat is tegen
hij de zaak aan die rechter onttrok- een persoon d1e voorrecht van rechtsken wordt geen hestaansreden heeft macht geniet, niet ontvankelijk is en
anderzijds, dat de niet-ontvan~ dus de strafvordering niet op gang
kelijkheid van de hurgerlijke- heeft gehracht; te heslissen dat nu de
partijstelling van de klagers, ofschoon strafvordering noch door het' openhaar ministerie noch door een regelz~ niet kan worden hetwist, aangezwn vaststaat dat ze gericht is tegen matige hurgerlijke-partijstelling op
een raadsheer van het hof van heroep, gang gehracht is, er te dezen geen
door een rechtscollege had moeten strafvordering is ingesteld, zodat een
worden uitgesproken, wat niet het ge- eventuele verwijzing ervan, met het
val was, daar huiten de heslissing tot oog waarop de stukken aan het Hof
onttrekking, die geen hestaansreden zijn doorgezonden, geen hestaansheeft, op die dag geen enkele rechter- reden zou hehhen; mitsdien te zeggen dat er geen grond hestaat tot verlijke heslissing is gewezen.
wijzing.
Bovendien hesliste de procureurBrussel, 30 januari 1996.
generaal hij het Hof van Beroep te
Brussel op grond van de hierhij geVoor de procureur-generaal,
de advocaat-generaal,
voegde stukken dat er tegen raads(get.) E. Liekendael.
heer Maffei niet de minste aanwij-
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Gehoord meester Georges-Henri
Beauthier, advocaat, in zijn middelen voor de burgerlijke partijen Martine Ernst, Alain Guillaume, Rene Haquin, Philippe Brewaeys en Michel de
Muelenaere;
Gehoord de meesters Herve Louveaux en Jean-Marie Quairiat, advocaten, in hun middelen voor de burgerlijke partij Philippe Leruth;
Gelet op de conclusie die voor genoemde burgerlijke partijen is genamen door de meesters Georges-Henri
Beauthier, Herve Louveaux en JeanMarie Quairiat, advocaten, en ter zitting van 21 februari 1996 is neergelegd;
Gelet op de artikelen 63, 479, 481,
482 en 483 van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat aan de klagers akte is gegeven van hun burgerlijke-partijstellingen en dat totnogtoe daarover
geen uitspraak is gedaan;
Overwegende dat, krachtens artikel 63 van het Wetboek van Strafvordering, hij die beweert door een misdaad of een wanbedrijf te zijn
benadeeld, daarover bij de bevoegde
onderzoeksrechter klacht kan doen en
zich burgerlijke partij stellen; dat die
bepaling impliceert dat degene die zich
door een misdaad of een wanbedrijf benadeeld acht, zich enkel burgerlijke
partij kan stellen bij de onderzoeksrechter bij wie de zaak aanhangig is of
regelmatig aanhangig kan worden gemaakt;
Overwegende dat uit de artikelen
479 en 483 van het Wetboek van Strafvordering volgt dat aileen de
procureur-generaal bij het hof van beroep bevoegd is om de strafvordering
in te stellen tegen de in die bepalingen genoemde personen;
Overwegende dat bijgevolg de klagers te dezen de zaak niet regelmatig bij de onderzoeksrechter aanhangig hebben gemaakt door zich bij hem
burgerlijke partij te stellen; dat hun

Nr. 108

burgerlijke-partijstelling de strafvordering niet op gang heeft gebracht;
Overwegende dat de klagers subsidiair vorderen dat aan het Arbitragehof een prejudiciele vraag zou worden gesteld, namelijk of de artikelen
479, 481, 482 en 483 tot en met artikel 503 van het Wetboek van Strafvordering de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet schenden, doordat ze de
door het misdrijf benadeelde partij het
recht ontnemen om bij de onderzoeksrechter een klacht in te dienen of zich
burgerlijke partij te stellen, terwijl,
buiten de in die artikelen bedoelde gevallen, de slachto:ffers van misdrijven zich burgerlijke partij kunnen stellen en aldus de burgerlijke rechtsvordering op gang kunnen brengen;
Overwegende dat de vereisten voor
de ontvankelijkheid van de burgerlijke-partijstelling worden bepaald in
artikel63 van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat, nude burgerlijke-partijstelling van de klagers niet
ontvankelijk is op een uit artikel 63 afgeleide grond, terwijl over dat artikel geen prejudiciele vraag is gesteld,
het Hofkrachtens artikel26, § 2, van
de bijzondere wet van 6 januari 1989
niet ertoe gehouden is het Arbitragehof te vragen over die vraag uitspraak
te doen;
Om die redenen, met aanneming
van de gronden van die vordering,
rechtdoende in raadkamer, zegt dat de
burgerlijke-partijstelling van de klagers, nu ze gericht is tegen een magistraat, dat is tegen een persoon die
voorrecht van rechtsmacht geniet, niet
ontvankelijk is en dus de strafvordering niet op gang heeft gebracht; zegt
dat, nu de strafvordering niet op gang
is gebracht door het openbaar ministerie, er te dezen geen strafvordering
is ingesteld, zodat een eventuele verwijzing geen bestaansreden zou hebben; zegt dat er geen grond bestaat tot
verwijzing; zegt dat er geen grond bestaat om de door de klagers opgeworpen prejudiciiHe vraag aan het
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Arbitragehof te stellen; veroordeelt de
klagers in de kosten.
1 april1996 - 2e kamer - Voorzitter en
verslaggever : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
mevr. Liekendael, advocaat-generaal- Advocaat : mrs. G. Beauthier, H. Louveaux,
J.M. Quairiat, G. Bauthiert, Brussel.

Nr. 109
2e KAMER - 2 april 1996

1° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- STRAFVORDERING- BESLISSING
illT HAARAARD NIETVATBAARVOOR CASSATIEBEROEP- OP PROEF IN VRIJHEID GESTELDE
GEINTERNEERDE- VORDERING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS TOT WEDEROPNEMING.

2° BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ - COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ- RECHTSPLEGING - OP PROEF IN VRIJHEID GESTELDE
GEINTERNEERDE- VORDERING VAN DE PROCUREUR DES KONINGS TOT WEDEROPNEMING
- CASSATIEBEROEP- ONTVANKELIJKHEID.

1o en 2° Cassatieberoep staat niet open te-

gen de op grand van art. 20, tweede lid,
Wet Bescherming Maatschappij genamen vordering van de procureur des Konings tot wederopneming van een op proef
in vrijheid gestelde gei'nterneerde (1).
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Overwegende dat eiseres bij beslissing van 10 december 1990 van de
commissie tot bescherming van de
maatschappij bij de psychiatrische afdeling van de strafinrichting te Gent
als ge'interneerde op proef in vrijheid
werd gesteld;
Overwegende dat eiseres ingevolge
vordering van 1 februari 1996 van de
procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, met
toepassing van artikel 20 van de wet
van 9 april 1930 tot bescherming van
de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers, van
haar vrijheid werd benomen voor
wederopneming in een psychiatrische
afdeling, opdat verder zou worden gehandeld overeenkomstig de artikelen 14 en 16 van de vermelde wet;
Overwegende dat de vordering van
de procureur des Konings, noch de uitvoering ervan, voor voorziening in cassa tie vatbaar zijn;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening.
2 april1996 - 2e kamer - Voorzitter : de
h. Hols[ters, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal.

(VAN DEN BOSSCHE)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0233.N)

Nr. 110

2°

2 april1996

RET HOF;- Gelet op de bestreden vordering tot wederopneming op
1 februari 1996 door de procureur des
Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent genomen;

1 o VOORLOPIGE HECHTENIS -

(1) Cass., 4 dec. 1984, A.R. nr. 9174 (AC., 198485, nr. 212); 24 juli 1986, A.R. nr. 5212 (ibid.,
1985-86, nr. 689); zie Cass., 29 aug. 1995,A.R. nr.
P.95.1027.F (ibid., 1995, nr. 359).

2 o CASSATIEMIDDELEN _

KAMER -

HOGER BEROEP- HANDHAVING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- RECHTSPLEGINGBERICHT AAN DE RAADSMAN VAN DE VERDACHTE- VERZUIM- GEVOLG.
STRAFZAKEN

- NIEUW MIDDEL- MISKENNING VAN HET
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RECHT VAN VERDEDIGING- ONTVANKELIJK.
HElD.

Nr. 110

problemen op te lassen die zich voordoen
wegens opvolging van diens raadsman
(3).

3° VOORLOPIGE HECHTENIS -

HOGER BEROE:r- HANDHAVING VAN HET BEVEL TOT AANHOUDING- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- RECHTSPLEGINGINZAGE VAN HET DOSSIER

(CLAISSE)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0398.N)

4o VOORLOPIGE HECHTENIS- INZAGE
VAN HET DOSSIER- HAND HAVING VAN HET
BEVEL TOT AANHOUDING- HOGER BEROEPKAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLINGRECHTSPLEGING.

5o VOORLOPIGE HECHTENIS -HANDHAVING- RAADSMAN VAN DE VERDACHTE OPVOLGING- TAAK VAN DE RECHTER

1 o en 2° In geval van hoger beroep tegen de
beschikking die het bevel tot aanhouding handhaaft, is het door de griffier
aan de raadsman van de verdachte te geven bericht van dag, plaats en uur van
verschijning voor de kamer van inbeschuldigingstelling niet voorgeschreven op
straffe van nietigheid; het verzuim ervan kan slechts tot nietigheid leiden als
daardoor het recht van verdediging wordt
miskend; niet ontvankelijk is het middel ten betoge dat eisers recht van verdediging is miskend doordat hem de bijstand van een raadsman werd ontzegd nu
deze niet van de terechtzitting op de
hoogte werd gebracht, wanneer de verdachte door de appelrechters in zijn verweermiddelen is gehoord en het niet blijkt
dat hij heeft aangevoerd dat zijn recht
van verdediging is miskend (1). (Art. 30,
§ 2, Wet Voorlopige Hechtenis 1990.)

3° en 4° Het recht op inzage van het dossier zoals geregeld door art. 22 Wet \0orlopige Hechtenis 1990 is niet van toepassing op de rechtspleging in hager beroep
(2). (Art. 30 Wet Voorlopige Hechtenis
1990.)
5° Het staat niet aan de rechter die moet

oordelen over de handhaving van de voorlopige hechtenis van een verdachte, de
(1) Zie Cass., 6 okt. 1987, A.R. nr. 1860 (A. C.,
1987-88, nr. 79); 30 sept. 1992, A.R. nr. 239 (ibid.,
1991-92, nr. 643).
(2) Cass., 12 mei 1992,A.R. nr. 6677 (A.C.,
1991-92, nr. 470).

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 15 maart 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Gent,
kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie, waarvan een door de griffier van het Hofvoor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het door de griffier overeenkomstig artikel 30, § 2,
laatste lid, Wet Voorlopige Hechtenis
te geven bericht van de dag en het uur
van de verschijning voor de kamer van
inbeschuldigingstelling niet op straffe
van nietigheid is voorgeschreven; dat
verzuim ervan slechts tot nietigheid
van de rechtspleging kan leiden als
hierdoor het recht van verdediging
wordt miskend;
Dat niet blijkt dat eiser, die in zijn
verweermiddelen werd gehoord, voor
de appelrechters heefi aangevoerd dat
hem de bijstand van zijn raadslieden werd ontzegd inzonderheid doordat zij van zijn verschijning niet op de
hoogte werden gebracht en dat hierdoor zijn recht van verdediging werd
miskend;
Dat het middel niet voor het eerst
voor het Hof kan worden aangevoerd,
mitsdien niet ontvankelijk is;
Over het tweede middel :
Overwegende dat artikel 22· Wet
Voorlopige Hechtenis dat het recht op
inzage van het dossier regelt, niet van
toepassing is op de rechtspleging in
hoger beroep;
(3) Zie Cass., 28 jan. 1992, A.R. nr. 6302 (A. C.,
1991-92, nr. 278).
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Overwegende dat het niet aan de
rechter staat de problemen op te lossen die zich wegens opvolging van
raadsman voordoen tussen een verdachte en de vrijelijk door hem gekozen raadsman of tussen deze en de vorige raadsman die als enige inzage
kreeg van het dossier;
Dat niet blijkt dat eiser, die voor de
kamer van inbeschuldigingstelling in
zijn verweermiddelen werd gehoord,
heeft gevraagd dat de zaak zou worden verdaagd om desbetre:ffend zijn
recht van verdediging te vrijwaren;
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;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
2 april1996 - 29 kamer - Voorzitter : de
h. Holsters, afdelingsvoorzitter- Verslag·
gever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. A. Hinderyckx,
Gent.
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3° DESKUNDIGENONDERZOEK STRAFZAKEN- EINDE VAN DE OPDRACHTBEGRIP.

4o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- DESKUNDIGE- DEELNAME AAN HET
VERHOOR DOOR DE OPSPORINGSAMBTENAREN.

5o DESKUNDIGENONDERZOEK
STRAFZAKEN - DESKUNDIGE - DEELNAME
AAN HETVERHOOR DOOR DE OPSPORINGSAMBTENAREN- GEHEIMHOUDING VAN HET ONDERZOEK- RECHT VAN VERDEDIGING.

6° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN DESKUNDIGE - DEELNAME AAN HET VERHOOR DOOR DE OPSPORINGSAMBTENARENGEHEIMHOUDING VAN HET ONDERZOEK
-BEGRIP.

7o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- DESKUNDIGE- INZAGE VAN HET
DOSSIER

so

DESKUNDIGENONDERZOEK
STRAFZAKEN - INZAGE VAN HET DOSSIER
DOOR DE DESKUNDIGE - GEHEIMHOUDING
VAN HET ONDERZOEK- RECHT VAN VERDEDIGING.

go ONDERZOEK IN STRAFZAKEN DESKUNDIGE- INZAGE VAN HET DOSSIER
-GEHEIMHOUDING VAN HET ONDERZOEK.

10° RECHT VAN VERDEDIGING STRAFZAKEN- DESKUNDIGE- VERKRIJGEN
VAN AFSCHRIFI'VANDE PROCESSEN-VER-BAAL
VAN DE OPSPORINGSAMBTENAREN.

11 o DESKUNDIGENONDERZOEKNr. 111
3• KAMER- 5 april1996

1° STRAFVORDERING- VORDERING TOT
HET INSTELLEN VAN EEN STRAFONDERZOEKVERSCHILLENDE PROCESSEN-VERBAAL VAN
POLITIE - PROCES-vERBAAL BERUST OP EEN
ONWETTIGE HANDELING- REGELMATIGHEID
VAN DE ANDERE PROCESSEN-VERBAAL- ONTVANKELIJKHEID VAN DE VERVOLGINGEN.

2° DESKUNDIGENONDERZOEK STRAFZAKEN- ONDERZOEK BEPERKT TOT DE
KENMERKENDE OVEREENKOMSTEN - GELDIGHEID.

STRAFZAKEN- VERKRIJGEN VAN AFSCHRIFT
VAN DE PROCESSEN-VERBAAL VAN DE OPSPORINGSAMBTENAREN- GEHEIMHOUDING VAN
HET ONDERZOEK- RECHT VAN VERDEDIGING.

12° ONDERZOEK IN STRAFZAKENDESKUNDIGE- VERKRIJGEN VAN AFSCHRIFT
VAN DE PROCESSEN-VERBAAL VAN DE OPSPORINGSAMBTENAREN- GEHEIMHOUDING VAN
HET ONDERZOEK- BE GRIP.

13° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6- ART.
6.1- STRAFZAKEN- SCHORSING VAN DE ZITTING- ONTMOETING TUSSEN DE DESKUNDIGE EN HET OPENBAAR MINISTERIE - EERLIJK PROCES - BEGRIP.
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14° RECHTEN VAN DE MENS- INTER-

24° RECHTEN VAN DE MENS- VER-

NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN -ART.14.1-STRAFZAKEN- SCHORSING VAN DE ZITTING- ONTMOETING TUSSEN DE DESKUNDIGE EN HET
OPENBAAR MINISTERIE - EERLIJK PROCES BEGRIP.

DRAG RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART.
6.3, B - TIJD EN FACILITEITEN NODIG TER
VOORBEREIDING VAN DE VERDEDIGING- BEGRIP.

15° DESKUNDIGENONDERZOEKSTRAFZAKEN- SCHORSING VAN DE ZITTING
- ONTMOETING TUSSEN DE DESKUNDIGE
EN HET OPENBAAR MINISTERIE - EERLIJK
PROCES.

16° RECHTEN VAN DE MENS-

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6- ART.
6.1- STRAFZAKEN- VERRICHTINGEN TIJDENS DESKUNDIGENONDERZOEK- TOEPASSELIJKHEID.

25° RECHTEN VAN DE MENS -INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN -ART. 14.3, B- TIJD EN
FACILITEITEN NODIG TER VOORBEREIDING
VAN DE VERDEDIGING- BEGRIP.

26° DESKUNDIGENONDERZOEK STRAFZAKEN- RECHTER DIE ACHT SLAAT OP
EENDESKUNDIGENVERSLAG-DRAAGWIJDTE.

27° ONDERZOEK IN STRAFZAKEN INVERDENKINGSTELLING EN ONDERVRAGING
- VERPLICHTING VOOR DE ONDERZOEKSMAGISTRAAT.

17° DESKUNDIGENONDERZOEKSTRAFZAKEN-ART.6E.V.R.M.-VERRICHTINGEN TIJDENS DESKUNDIGENONDERZOEKTOEPASSELIJKHEID.

18° DESKUNDIGENONDERZOEKSTRAFZAKEN- AANSTELLEN VAN DESKUNDIGE -BEVOEGDHEID VAN DE RECHTER.

19° DESKUNDIGENONDERZOEKSTRAFZAKEN- BEWIJSWAARDE- OBJECTIVITEIT - BEOORDELINGSMACHT VAN DE
RECHTER

20° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- STRAFZAKEN -NOODZAAKOF GEPASTHEIDVANEEN
ONDERZOEKSMAATREGEL- AANSTELLING
VAN EEN COLLEGE VAN DESKUNDIGEN- ONAANTASTBARE BEOORDELING.

21 o DESKUNDIGENONDERZOEKSTRAFZAKEN - KRITIEK OP HET DESKUNDIGENONDERZOEK- AANSTELLING VAN EEN
COLLEGE VAN DESKUNDIGEN - BEOORDELINGSMACHT VAN DE RECHTER.

28° RECHT VAN VERDEDIGINGSTRAFZAKEN- ONDERVRAGING VAN DE BEKLAAGDE VERSCIDLLENDE JAREN NA DE FEITEN- GEVOLGEN.

29° RECHT VAN VERDEDIGING STRAFZAKEN- RECHT OM ENKEL OP GROND
VAN EEN BESLISSING VAN EEN ONDERZOEKSGERECHT GEDAGVAARD TE .WORDEN VOOR
EEN VONNISGERECHT- RECHT OP RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES -BE GRIP.

30° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ART. 6 -ART.
6.1- STRAFZAKEN- RECHT OM ENKEL OP
GROND VAN EEN BESLISSING VAN EEN
ONDERZOEKSGERECHT GEDAGVAARD TE WORDEN VOOR EENVONNISGERECHT- RECHT OP
RECHTSPR.AAK IN TWEE INSTANTIES -BEGRIP.

31° GRONDWET- GRONDWET

1994 (ART.
100 TOT EINDE) -ART. 103 -AFWEZIGHEID
VAN DE MOGELIJKHEID OM VERWEER TE VOEREN VOOR DE ONDERZOEKSGERECHTEN WEGVALLEN VAN DE RECHTSPRAAK IN TWEE
INSTANTIES- GEVOLG VAN ART. 103 GW.

22° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAGRECHTENVANDEMENS-ART.6-ART.
6.1- REDELIJKE TERMIJN- BEOORDELING
REKENING HOUDEND MET DE CONCRETE OMSTANDIGHEDEN- INGEWIKKELDHEID VAN DE
ZAAK- VERTRAGING IN HET ONDERZOEK EN
IN DE VERVOLGING.

32° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ALLERLEIPROTOCOL NR 7 -ART. 2- RECHT OP RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES- EFFECT IN DE
NATIONALE RECHTSORDE.

33° RECHTEN VAN DE MENS -INTER23° RECHT VAN VERDEDIGING
STRAFZAKEN- TIJD EN FACILITEITEN NODIG TER VOORBEREIDING VAN DE VERDEDIGING- BEGRIP.

NATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN -ART. 14.5 -RECHT OP
RECHTSPRAAK IN TWEE INSTANTIES - DRAAGWIJDTE.
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34° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.

1
TOT 99)- ART. 25 - VRIJHEID VAN MENINGS·
UITING EN VAN COMMUNICATIE -MEDIAPUBLICITEIT ROND EEN ZAAK.

249

43° SAMENHANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD- SA·
MENHANG MET FElTEN TEN LASTE GELEGD
AAN EEN ANDERE JUSTITIABELE - BEVOEGDREID VAN RET HOF.

35o DRUKPERS (POLITTE OVER DE) VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN VAN COMMUNICATIE - MEDIA- PUBLICITEIT ROND
EENZAAK.

36° GRONDWET- GRONDWET

1994 (ART.
100 TOT EINDE) -ART. 103- MINISTER HOOFDDADER- BESLISSING VAN DE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS OM DE MINISTER NIET TE BESCHULDIGEN- BEKLAAGDE
VERVOLGD WEGENS DEELNEMING AAN HETZELFDE FElT - EERLIJK PROCES.

44° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.
100 TOT EINDE) -ART. 103 - STRAFZAKEN STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD
- SAMENHANG MET FElTEN TEN LASTE GELEGD AAN EEN ANDERE JUSTITIABELE- BEVOEGDHEID VAN RET HOF.

45° SAMENHANG-

STRAFZAKEN- INTRINSIEKE SAMENHANG- VERJARING VAN DE
STRAFVORDERING- DADEN DIE DE VERJARING STUITEN T.A.V. EEN BEKLAAGDE- GEVOLGEN T.A.V. DE ANDERE BEKLAAGDEN.

37° RECHTEN VAN DE MENS -

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS -ART. 6 -ART.
6.1- MINISTER HOOFDDADER- BESLISSING
VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS OM DE MINISTER NIET TE BESCHULDIGEN - BEKLAAGDE VERVOLGD WEGENS
DEELNEMING AAN HETZELFDE FElT- EERLIJK PROCES.

38° RECHTEN VAN DE MENS- INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN- ART. 14.1- MINISTER
HOOFDDADER- BESLISSING VAN DE KAMER
VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS OM DE MINISTER NIET TE BESCHULDIGEN BEKLAAGDE VERVOLGD WEGENS DEELNEMING
AAN HETZELFDE FEiT- EERLIJK PROCES.

39° MACHTEN -

UITVOERENDE MACHTMINISTER HOOFDDADER- BESLISSING VAN
DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
OM DE MINISTER NIET TE BESCHULDIGENBEKLAAGDEVERVOLGDWEGENSDEELNEMING
AAN HETZELFDE FElT - EERLIJK PROCES.

40° MACHTEN -

WETGEVENDE MACHT MINISTER HOOFDDADER- BESLISSING VAN
DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
OM DE MINISTER NIET TE BESCHULDIGENBEKLAAGDEVERVOLGDWEGENSDEELNEMING
AAN HETZELFDE FElT - EERLIJK PROCES.

41° SAMENHANG- STRAFZAKEN -

BE-

GRIP.

42° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN RET
HOF- KAMERS, VERENIGDE KAMERS, VOLTALLIGE ZITTING, ALGEMENE VERGADERINGVERENIGDE KAMERS- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- MINISTER BESCHULDIGD- SAMENHANG MET FElTEN TEN LASTE GELEGD
AAN EEN ANDERE JUSTITIABELE.

46° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- STUITING- INTRINSIEKE SAMENHANG- DADEN DIE DE VERJARING STUITEN T.A.V. EEN BEKLAAGDE- GEVOLGEN T.A.V.
DEANDEREN.

4 7o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- STUITING- DAAD VAN ONDERZOEK- BEGRIP.

48° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING -MISDRIJVEN.

TERMIJNEN -

MISDADEN

49° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN- WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE - VERJARING STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- MISDRIJVEN- ART. 25 PROGRAMMAWET 24 DEC. 1993 -WERKING IN DE TIJD.

50° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- MISDRIJVENART. 25 PROGRAMMAWET 24 DEC. 1993- WERKING IN DE TIJD.

51" WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN- WERKING IN
DE TIJD EN IN DE RUIMTE - STRAFVORDERING- NIEUWE WET- WERKING IN DE TIJD.

52° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING - TERMIJNEN - MISDRIJVEN
NIETVERJAARD OP 31DEC.1993-DATUMVAN
DE VERJARING.

53o RECHTEN VAN DE MENS-

VERDRAG RECHTEN VAN DE MENS- ART. 7 STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- WETTEN
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BETREFFENDE DE VERJARING - VERENIGBAARHEID.

54 o RECHTEN VAN DE MENS -INTERNATIONAAL VERDRAG BURGERRECHTEN EN
POLITIEKE RECHTEN -ART. 15 - STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- WETTEN BETREFFENDE DE VERJARING- VERENIGBAARHEID.

55° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- 'IERMIJNEN- WETTEN BETREFFENDE DE VERJARING- VERENIGBAARHEID
MET ART. 7 E.V.R.M. EN MET ART. 15 I.V.B.P.R.

56° MISDRIJF- SOORTEN- ALGEMEEN-

Nr. 111

64° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN- VALSHEID IN OPENBARE GESCHRIFTEN--'- OVERHEIDSOPDRACHT
VAN DIENSTEN- MARKTPRIJS -KOSTEN DIE
NIETS TE MAKEN HEBBEN MET HET VOORWERP VAN DE OPDRACHT.

65° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, LEVERINGEN, DIENSTEN)OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN DIENSTENMARKTPRIJS- KOSTEN DIE NIETS TE MAKEN
HEBBEN MET HET VOORWERP VAN DE OPDRACHT- VALSHEID IN OPENBARE GESCHRIFTEN.

VERJARING-TERMIJNEN -BEPALENVAN DE
AARD VAN HET MISDRIJF.

66° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN- VALSHEID IN OPEN-

57° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF-

BARE GESCHRIFTEN- OVERHEIDSOPDRACHT
VAN DIENSTEN - ONGUNSTIG ADVIES VAN DE
INSPECTIE VAN FINANCIEN- SUBSTITUTIE
VAN VERSCHILLENDE OVERHEIDSOPDRACHTEN- MATERIEEL BESTANDDEEL VAN
DE VALSHEID.

VORDERING-TERMIJNEN -BEPALENVANDE
AARD VAN HET MISDRIJF.

58° MISDRIJF- ALGEMEEN,

BEGRIP, MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID
VAN OPZET- EENHEID VAN OPZET- VERJARING VAN DE STRAFVORDERING -AANVANG
VAN DE TERMIJN.

59° VERJARING -

STRAFZAKEN- STRAFVORDERING- TERMIJNEN- VERSCHEIDENE
STRAFBARE FElTEN- EENHEID VAN OPZETAANVANG VAN DE TERMIJN.

60° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.

1
TOT 99)- ART. 10 -ART. 11 -WET TOT VERLENGING VAN DE VERJARINGSTERMIJN- VERENIGBAARHEID -ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCIDL- VERPLICHTING VOOR HET
HOF VAN CASSATIE- BEGRIP.

61° ARBITRAGEHOF- WET TOT VERLEN-

67° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, LEVERINGEN, DIENSTEN)OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN DIENSTENONGUNSTIG ADVIES VAN DE INSPECTIE VAN FINANCrEN - SUBSTITUTIE VAN VERSCHILLENDE OVERHEIDSOPDRACHTEN- VALSHEID
IN OPENBARE GESCHRIFTEN - MATERIEEL BESTANDDEEL.

68° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN- MOREEL BESTANDDEEL- DADERS - MEDEDADERS - BEGRIP.

69° MISDRIJF -

ALGEMEEN, BEGRIP, MATERIEEL EN MOREEL BESTANDDEEL, EENHEID
VAN OPZET- MOREEL BESTANDDEEL- VALSHEID IN GESCHRIFTEN- DADERS- MEDEDADERS- BEGRIP.

GING VAN DE VERJARINGSTERMIJN -ARTT. 10
EN 11 GW. (1994) - VERENIGBAARHEID - PREJUDICIEEL GESCHIL -VERPLICHTING VOOR
HET HOF VAN CASSATIE- BEGRIP.

70° MISDRIJF- DEELNEMING- MOREEL

62° VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF-

BESTANDDEEL- VALSHEID IN GESCHRIFTEN
- MEDEDADERS- BEGRIP.

VORDERING- TERMIJNEN- MISDRIJVENWET TOT VERLENGING VAN DE VERJARINGSTERMIJN -ARTT. 10 EN 11 GW. (1994)VERENIGBAARHEID- ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCHIL- VERPLICHTING VOOR
HET HOF VAN CASSATIE- BEGRIP.

63° PREJUDICIEEL GESCHIL- WET TOT
VERLENGING VAN DE VERJARINGSTERMIJNARTT. 10 EN 11 GW. (1994)- VERENIGBAARHEID
-ARBITRAGEHOF- VERPLICHTING VOOR HET
HOF VAN CASSATIE- BEGRIP.

71° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.
100 TOT EINDE)- ART. 103- KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS- BESLISSING
OM EEN MINISTER NIET TE BESCHULDIGENGEVOLGEN.

72° GRONDWET- GRONDWET

1994 (ART.
100 TOT EINDE) - ART. 104 - KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS- BESLISSING
OM EEN STAATSSECRETARIS NIET TE BESCHULDIGEN- GEVOLGEN.

Nr. 111
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73° MACHTEN- UITVOERENDE MACHT-

81 o MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VER-

KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERSBESLISSING OM EEN MINISTER OF EEN
STAATSSECRETARIS NIET TE BESCHULDIGENGEVOLGEN.

SCHONING- RECHTVAARDIGING- NOODTOESTAND - BEGRIP.

74° MACHTEN -

WETGEVENDE MACHTKAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERSBESLISSING OM EEN MINISTER OF EEN
STAATSSECRETARIS NIET TE BESCHULDIGENGEVOLGEN.

75° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN- VALSHEID IN OPENBARE GESCHRIFTEN- OVERHEIDSOPDRACHT
VAN DIENSTEN- NIET EERBIEDIGEN VAN DE
PROCEDURES DIE OP DIE OPDRACHTEN VAN
TOEPASSING ZIJN- ONRECHTMATIG VOORDEEL VOOR EEN DERDE- VERMELDING VAN
DE LEVERANCIER

76° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, LEVERINGEN, DIENSTEN)OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN- NIET
EERBIEDIGEN VAN DE PROCEDURES DIE OP
DIE OPDRACHTENVAN TOEPASSING ZIJNONRECHTMATIG VOORDEEL VOOR EEN DERDE
- VERMELDING VAN DE LEVERANCIER- VALSHEID IN OPENBARE GESCHRIFTEN.

77o OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, LEVERINGEN, DIENSTEN)OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN- ONDERHANDS TE GUNNEN OPDRACHTEN- VOORAFGAANDE INSTEMMING VAN RET MCESCNIET NALEVEN VAN DIE VORMVEREISTE- GEVOLGEN.

78° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, LEVERINGEN, DIENSTEN)GEBRUIK VAN ONDERAANNEMING- VEREISTE.

79o VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN - VALSHEID IN OPENBARE GESCHRIFTEN OVERHEIDSOPPRACHTEN VAN DIENSTEN - NIET UITGEVOERDE OPDRACHT - FACTUUR VAN DE
LEVERANCIER- VALSE VERMELDING DOOR
EEN AMBTENAAR AANGEBRACHT.

80° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, LEVERINGEN, DIENSTEN)OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN DIENSTEN NIET UITGEVOERDE OPDRACHT- FACTUUR
VAN DE LEVERANCIER- VALSE VERMELDING
DOOR EEN AMBTENAAR- VALSHEID IN OPENBARE GESCHRIFTEN.

82° VALSHEID EN GEBRUIK VAN
VALSE STUKKEN - RECHTVAARDIGING
- FINANCIERING VAN RET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK- NOODTOESTAND - BEGRIP.

83° MISDRIJF- RECHTVAARDIGING EN VERSCHONING- RECHTVAARDIGING- VALSHEID
IN GESCHRIFTE- FINANCIERING VAN RET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK- NOODTOESTAND- BEGRIP.

84o OPLICHTING- AFGEVEN VAN VERBINTENISSEN- BEGRIP.

85° VERBINTENIS -

MATERIE vAN DE OP-

LICHTING- BEGRIP.

86° BANKWEZEN, KREDIETWEZEN,
SPAARWEZEN- KREDIETVERRICHTINGEN
-KREDIETOPENING-TOEKENNEN-OPLICHTING- BEGRIP.

87° OPLICHTING- VOLTREKKEN VAN RET
MISDRIJF- TOEKENNEN VAN EEN KREDIETOPENING- BEGRIP.

88° OMKOPING VAN AMBTENARENBEGRIP.

89° OMKOPING VAN AMBTENARENACTIEVE OMKOPING- PASSIEVE OMKOPINGONAFHANKELIJKE MISDRIJVEN - DEELNEMING.

90° MISDRIJF -

DEELNEMING- ACTIEVE
OMKOPING- PASSIEVE OMKOPING- ONAFHANKELIJKE MISDRIJVEN- DAAD VAN DE OMKOPER- GEEN DAAD VAN DEELNEMING AAN
DE DAAD VAN DE OMGEKOCHTE.

91° VERKIEZINGEN- KIEZERSKORPS ROL- POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID
VAN DE VERKOZENEN.

92° MACHTEN -

UITVOERENDE MACHT POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE
MINISTERS - PARLEMENT- ROL.

93 ° MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHTBEVOEGDHEID - STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BURGERS.
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94 ° MACHTEN -

WETGEVENDE MACHT PARLEMENT- ROL- POLITIEKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE MINISTERS.

95° RECHTSWEIGERING-

RECHTERLIJKE MACHT- VERPLICHTING OM TE OORDELEN.

96° MACHTEN- RECHTERLIJKE MACHTVERPLICHTING OM TE OORDELEN- RECHTSWEIGERING.

97o STRAF- ALGEMEEN, STRAF EN MAATREGEL, WETTIGHEID- VASTSTELLING VAN DE
STRAF -ANCIENNITEIT VAN DE FEITEN.

ggo OMKOPING VAN AMBTENARENSTRAF- BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING
- TOEPASSING- PASSIEVE EN ACTIEVE OMKOPING.

ggo STRAF -ANDERE STRAFFEN- BIJZONDERE VERBEURDVERKLARING- TOEPASSING
- PASSIEVE EN ACTIEVE OMKOPING.

1o Wanneer de strafvordering op gang is ge-

bracht door een vordering tot onderzoek
die de procureur des Konings heeft opgemaakt op grond van verschillende
processen-verbaal van politie die dezelfde
feiten betreffen, en een van die processenverbaal, volgens de beklaagde, onregelmatig is op grond dat het op een onrechtmatige handeling zou berusten, kan die
onregelmatigheid, ook al is ze bewezen,
niet leiden tot niet ontvankelijkheid van
de vervolgingen, nu het onderzoek is verantwoord door de andere processenverbaal waarvan de regelmatigheid niet
wordt betwist (1).
2° Alteen uit de omstandigheid dat een deskundige, in strafzaken, na het bestaan
van een geheel van overeenkomsten te
hebben vastgesteld, zich meer in het bijzonder heeft toegelegd op het onderzoek
van die welke hem het meest kenmerkend toeschenen, kan niet worden afgeleid dat hij zijn opdracht alleen maar a
charge heeft vervuld.
3° De opdracht van de deskundige, in strafzaken, loopt niet af wanneer hi} zijn verslag overhandigt aan de onderzoeksrechter.
(1) Zie Cass., 4jan. 1994,A.R. nr. 6388 (A.C.,
1994, nr. 1), en 30 mei 1995, A.R. nr. P. 93.946.N
(ibid., 1995, nr. 267).

Nr. 111

4° 5° 6° 7° go go 10° 11° en 12° De miske.,Ini~g ~a,; d~ pli~ht tot geheimhouding van het onderzoek of van het recht
van verdediging kan, in strafzaken, niet
worden afgeleid uit het feit dat de deskundige heeft deelgenomen aan het verhoor door de opsporingsambtenaren, inzage heeft gekregen van het dossier en na
de neerlegging van zijn verslag afschrift
heeft gekregen van de processen-verbaal
van die ambtenaren.
13°, 14° en 15° Alleen uit de omstandigheid dat er een louter hoffelijke ontmoeting tussen deskundige en openbaar ministerie is geweest tijdens de schorsing
van de zitting, kan niet worden afgeleid dat afbreuk is gedaan aan het eerlijk karakter van het proces (2).
16° en 17° De waarborgen, bedoeld in art.
6 E. V.R.M. moeten worden nageleefd tijdens het deskundigenonderzoek (3).
18° De rechter in strafzaken kan, behoudens bij de wet bepaalde afwijkingen, een
ieder die hij geschikt acht om de hem toevertrouwde opdracht te vervullen als deskundige aanstellen (4).
19° In strafzaken staat het aan de rechter de bewijswaarde en de objectiviteit van
het deskundigenonderzoek te beoordelen in het licht van de opmerkingen van
de verdediging en van alle gegevens van
het dossier (5).
20° en 21 o De bodemrechter beoordeelt op
onaantastbare wijze, onder voorbehoud
(2) Zie Cass., 18 mei 1994, A.R. nr. P.94.0258.F
(A.C., 1994, nr. 249).
(3) Over het feit dat schending van art. 6.1
E.V.R.M. niet kan worden afgeleid nit de omstandigheid dat het deskundigenonderzoek in
strafzaken in de regel niet contradictroir is als het
deskundigenverslag aan de tegenspraak van de
partijen is onderworpen, zie Cass., 7 feb. 1995,
A.R. nr. P.95.2.N (A. C., 1995, 75).
(4) Zie Cass., 6 juni 1995, A.R. nr. P.95.543.N
(A.C., 1995, nr. 278).
(5) Zie Cass., 6 nov. 1959 (Bull. en Pas., 1960,
I, 295); 17 aug. 1979 (A.C., 1978-79, nr. 428); 16
dec. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 233); 15 maart 1985,
A.R. nr. 4439 (ibid., 1984-85, nr. 428); 27 mei
1986, A.R. nr. 468 (ibid., 1985-86, nr. 602); 21 nov.
1989, A.R. nr. 3069 (ibid., 1989-90, nr. 178); 28
feb. 1995, A.R. nr. P.93.0808.N (ibid., 1995, nr.
117), en 22 feb. 1996, A.R. nr. A.94.0002.F, supra, nr. 84.

____ ===-:!-
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van de eerbiediging van het recht van verdediging, of de kritiek van een beklaagde
op het deskundigenonderzoek de aanstelling van een college van deskundigen verantwoordt (6).
22° Bij de beoordeling van de redelijke ter-

mijn waarbinnen over een zaak moet worden geoordeeld, dient rekening te worden gehouden ·met de concrete omstandigheden ervan en inzonderheid met haar
complexiteit en de eventuele vertraging bij
het voeren van het onderzoek en het uitoefenen van de vervolgingen; onder de
verschillende elementen die de complexiteit van de zaak bepalen kunnen onder
meer in aanmerking worden genomen de
vele verhoren en opdrachten die wegens
de aard van de feiten noodzakelijk zijn,
de noodzaak van een deskundigenonderzoek dat duizenden stukken moet nagaan en ontleden, de verstrengeling van
de feiten waardoor de verklaringen van
de talrijke betrokken personen moeten
worden nagetrokken en de confrontatie
van de verkregen gegevens, de eigenheden van de procedure wegens de aanwijzingen van misdrijf ten laste van personen die ministeriele of parlementaire
functies uitoefenen en de mogelijke samenhang tussen de aan de verschillende
beklaagden verweten feiten zodat het lot
van een ieder, wat de regeling van de procedure betreft, niet kan worden losgekoppeld van dat van de anderen (7). (Art. 6.1
E.V.R.M.)
23°, 24° en 25° Om te bepalen of de be-

klaagde en zijn raadsman over voldoende
tijd en faciliteiten hebben beschikt die zij
nodig hebben ter voorbereiding van hun
verdediging, moet rekening worden gehouden met de tijd en de faciliteiten die
hen werden gegeven zowel voor als tijdens de terechtzittingen, en inzonderheid met het feit dat de overtuigingsstukken in de zittingszaal zijn neergelegd,
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dat de deskundige de opdracht heeft gekregen om de door de verdediging gezochte overtuigingsstukken terug te vinden en dat de getuigen zijn gehoord
waarvan het verhoor door de verdediging was gevraagd. (Art. 6.3, b, E.V.R.M.;
art. 14.3, b, I.V.B.P.R.)
26° Het feit dat de strafrechter acht slaat op

een deskundigenverslag impliceert niet
dat hi} de besluiten van de deskundige
overneemt; het staat aan die rechter, bij
de beoordeling: van de zaak zelf, de gegrondheid van: die besluiten en de kritiek van de verdediging te beoordelen; een
dergelijk onderzoek eerbiedigt het evenwicht tussen beschuldiging en verdediging.
27° De inverdenkingstelling en de onder-

vraging door de onderzoeksmagistraat
zijn niet wettelijk verplicht (8).
28° Een schending van het recht van ver-

dediging kan niet worden afgeleid uit de
omstandigheid dat de beklaagde voor het
eerst meer dan vijfjaar na de feiten is ondervraagd, wanneer het ingewikkeld karakter van de zaak de oorzaak ervan was
dat hij niet te gepasten tijde, kort na de
feiten, kon worden ondervraagd.
29° en 30° Noch het recht van verdedi-

ging noch art. 6 E. V.R.M. waarborgen het
recht van een persoon om enkel op grand
van een beslissing van een onderzoeksgerecht gedagvaard te worden voor een
vonnisgerecht, of het recht op rechtspraak
in twee instanties (9).
31 o De afwezigheid van de mogelijkheid om

verweer te voeren voor de onderzoeksgerechten en het wegvallen van de rechtspraak in twee instanties zijn het gevolg van art.103 Gw. dat het Hofvan
Cassatie de bevoegdheid verleent om ministers te berechten in de bij die bepaling bepaalde voorwaarden.
32° Art. 2.1 van het Aanvullend Protocol

(6) Cass., 22 feb. 1996, A.R. nr. A.94.0002.F, supra, nr. 84, en de verwijzingen in de noot 3.
(7) Cass., 24 mei 1989, A.R. nr. 7243 (A. C.,
1988-89, nr. 543); 14 sept. 1993, A.R. nr.
P.93.0250.N (ibid., 1993, nr. 346); 7 juni 1995,A.R.
nr. P.95.299.F (ibid., 1995, nr. 281); 9 jan. en 12
maart 1996, A.R. nr. P.94.613.N en P.94.1281.N,
supra, nrs. 16 en 96.
Zie M.A. EISSEN, "La duree des procedures civiles et penales dans la jurisprudence de la Cour
europeenne des droits de l'homme", Bull. d'inf de
la Cour de cassation de France, 1 okt. 1995, biz.
3-33.

nr. 7 bij het E. V.R.M. bepaalt weliswaar
dat "een ieder, die door een rechtbank
schuldig verklaard is aan een misdrijf,
(8) Cass., 27 juni 1989, A.R. nr. 2776 (A. C.,
1988-89, nr. 630), en 3 feb. 1993, A.R. nr. 117
(ibid., nr. 73).
(9) Cass., 20 feb. 1990, A.R. nr. 3175 (A. C.,
1989-90, nr. 371); 1 feb. 1994,A.R. nr. P.93.1745.N
(ibid., 1994, nr. 61); 1 feb. en 29 sept. 1995, A.R.
nr. P.94.1545.F en D.95.1.F (ibid., 1995, nrs. 62
en 401).
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het recht heeft de schuldigverklaring of
veroordeling te doen onderzoeken door een
hogere rechterlijke instantie" en dat "de
uitoefening van dat recht, met inbegrip
van de redenen waarom het wordt uitgeoefend, bij wet worden geregeld", maar
dat protocol is niet ondertekend door
Belgie en sorteert dus geen effect in de nationale rechtsorde.
33° Art. 14.5 I. V.B.P.R. dat aan een ieder
die aan een misdrijf schuldig is verklaard
"het recht toekent om de schuldigverklaring en de veroordeling te doen onderzoeken door een hogere rechterlijke instantie overeenkomstig de wet:' houdt geen
uitzondering in op het recht van hager beroep; Belgie heeft evenwel bij art. 14.5 van
voornoemd Verdrag een voorbehoud gemaakt waarvan de inhoud onder meer
overeenstemt met de beperking waarvan sprake is in art. 2 van het Aanvullend Protocol nr. 7 bij het E. V.R.M., naar
luid waarvan op dat recht uitzonderingen kunnen bestaan wanneer de betrokkene in eerste aanleg is berecht door de
hoogste rechterlijke instantie (10).
34° en 35° De openbaarheid en de berichtgeving over een zaak in de media is verbonden met de vrijheid van meningsuiting en communicatie. (Art. 25 Gw.)
36°, 37°, 38°, 39° en 40° Alleen uit de omstandigheid dat de hoofddader van het
feit waarvoor een beklaagde als mededader wordt vervolgd, een minister zou zijn
die door de Kamer van Volksvertegenwoordigers buiten vervolging is gesteld en
niet voor het Hof van Cassatie is gedaagd,
kan niet worden afgeleid dat die beklaagde zijn recht op een eerlijk proces
verloren heeft. (Art. 103 Gw. 1994; art.6.1
E.V.R.M.; art. 14.1 I.V.B.P.R.)
41 o Samenhang in de zin van de artt. 226
en 227 Sv. is het verband dat bestaat tussen twee of meer misdrijven en is van zodanige aard dat het vereist dat, met het
oog op de goede rechtsbedeling en onder
voorbehoud van de eerbiediging van het
recht van verdediging, de zaken samen en
door dezelfde rechtbank worden beslist en
deze aldus alle aspecten van de feiten als
dusdanig, de regelmatigheid van de be(10) Cass., 9 april1986, A.R. nr. 4967 (A. C.,
1985-86, nr. 484), en 21 feb. 1990, A.R. nr. 7667
(ibid., 1989-90, nr. 374).
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wijzen en de schuld van alle vervolgde
personen kan beoordelen (11).
42°, 43 o en 44 o Bij samenhang tussen strafbare feiten ten laste van een minister en
feiten ten laste van andere justitiabelen, kan het Hof van Cas sa tie, in verenigde kamers, zich bevoegd verklaren om
kennis te nemen van de tegen laatstgenoemden ingestelde strafvordering (12).
(Art. 103 Gw. 1994; artt. 226 en 227 Sv.)
45° en 46° Wanneer de ten laste van verschillende beklaagden gelegde feiten door
intrinsieke samenhang nauw met elkaar
verbonden zijn, stuit elke daad van onderzoek of van vervolging ten aanzien van
een van de betrokkenen de verjaring ten
aanzien van de anderen (13). (Art. 22
V.T.Sv.; artt. 226 en 227 Sv.)

4 7o Elke handeling uitgaande van een
daartoe bevoegde overheid, die tot doel
heeft bewijzen te verzamelen of de zaak in
staat van wijzen te stellen, is een daad
van onderzoek die de verjaring van de
strafvordering stuit (14). (Art. 22 V.T.Sv.)
48° Krachtens art. 21 V.T.Sv., gewijzigd bij
de wetten van 30 mei 1961 en 24 dec.
1993, verjaart de strafvordering door verloop van tien jaren, te rekenen van de dag
waarop het misdrijf is gepleegd, wanneer dit misdrijf een misdaad is, en door
verloop van vijf jaren te rekenen van de
dag waarop het misdrijfis gepleegd, wanneer dit misdrijf een wanbedrijf is.
49° en 50° Door de verjaringstermijn van
de strafvordering in geval van wanbedrijven van drie op vijf jaren te brengen, luidens art. 25 van de programmawet van 24 dec. 1993 die in werking is
(11) 29 sept. 1992,A.R. nr. 5718 (A.C., 1993, nr.
633), en 12 feb. 1996, A.R. nr. A.94.0002.F, supra, nr. 75.
(12) Zie Cass., 12 feb.
A.94.0002.F, supra, nr. 75.

1996, A.R.

nr.

(13) Cass., 5 feb. 1973 (A. C., 1973, 559); 26 mei
1987,A.R. nr. 737 (ibid., 1986-87, nr. 581); 26
april1989, A.R. nr. 7223 (ibid., 1988-89, nr. 488);
20 feb. 1991, A.R. nr. 8738 (ibid., 1990-91, nr.
335); 20 sept. 1992, A.R. nr. 5718 (ibid., 199293, nr. 633); 31 maart 1993, A.R. nr. 402 (ibid.,
1993, nr. 171); 22 feb. en 1 maart 1994, A.R. nrs.
6721 en P.93.0253.N (ibid., 1994, nrs. 86 en 104).
(14) Cass., 7 okt. 1976 (A. C., 1977, 148); 21 feb.
1979 (ibid., 1978-79, 746) en 30 juni 1981 (ibid.,
1980-81, nr. 336).
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getreden op 31 dec. 1993, heeft de wetgever niet bepaald dat de nieuwe bepaling terugwerkende kracht zal hebben; zij
is zonder gevolg voor de op die datum verkregen verjaringen.
51 o Een nieuwe wet sorteert inzake strafvordering onmiddellijk effect zodat zij van
toepassing is op alle strafvorderingen die
voor haar inwerkingtreding zijn ontstaan en op die datum nog niet zijn verjaard krachtens de oude wet (15).
52° De wanbedrijven, die op 31 dec. 1993
nog niet waren verjaard, zullen, behoudens enige grand van schorsing van de
verjaring, verjaren na het verstrijken van
een termijn van vijfjaren te rekenen van
de feiten, die termijn kan eventueel worden verlengd met een nieuwe termijn van
vijfjaren vanaf een daad van stuiting die
regelmatig is verricht voor het verstrijken van de eerste termijn van vijf jaren
(16). (Artt. 21 tot 24 V.T.Sv.)
53°, 54 o en 55° De artt. 7 E. V.R.M. en 15
I. V.B.P.R. zijn niet van toepassing op de
wetten die de verjaringstermijn verlengen.
56° en 57° Om definitief te oordelen of de
strafvordering verjaard is moet de datum van het vonnis in aanmerking worden genomen : de aard van het misdrilf
wordt niet bepaald-op grand van de toe(15) Zie Cass., 7 mei 1980 (A. C., 1979-80, nr.
570); 10 sept. 1980 (ibid., 1980-81, nr. 24); 25 nov.
en 9 dec. 1981 (ibid., 1981-82, nrs. 204 en 237);
3juni 1987,A.R. nr. 5567 (ibid., 1986-87, nr. 594),
en 20 sept. 1995, A.R. nr. P.95.529.F (ibid., 1995,
nr. 391).
Over het feit dat de nieuwe wet in de regel niet
alleen van toepassing is op toestanden die na
haar inwerkingtreding ontstaan maar oak op de
toekomstige gevolgen van toestanden, die onder het stelsel van de vroegere wet zijn ontstaan, die zich voordoen ofvoortduren onder vigeur van de nieuwe wet, voor zover die toepassing
geen afbreuk doet aan rechten die reeds onherroepelijk zijn vastgelegd (art. 2 B.W.), zie inz.
Cass., 25 nov. 1991, A.R. nr. 9224 (A. C., 199192, nr. 160); 12 feb. en 6 sept. 1993, A.R. nrs. 7835
en 8382 (ibid., 1993, nrs. 88 en 328); 9 sept. 1993,
A.R. nr. 9426 (ibid., 1993, 337) met concl. mevr.
Liekendael, toen adv.-gen., in Bull. en Pas.,
1993, I, nr. 337; 2 mei en 3 okt. 1994, A.R. nr.
M.94.0003.F en S.94.0011.F (ibid., 1994, nrs. 212
en 413).
(16) Zie Cass., 25 nov. 1981 (A. C., 1981-82, nr.
204).
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passelijke straf maar wel op grand van de
toegepaste straf (17). (Art. 21 V.T.Sv.)
58° en 59° Indien verscheidene misdrijven de opeenvolgende uitvoering zijn van
een zelfde misdadig opzet en aldus slechts
een enkel misdrijf opleveren, is het misdrijf slechts helemaal voltooid en begint de verjaring van de strafvordering
ten aanzien van alle feiten tezamen
slechts te lopen vanaf het laatste feit, op
voorwaarde evenwel dat ieder vorig misdrijf niet van het latere misdrijf is gescheiden door een tijdsverloop dat Zanger is dan de toepasselijke verjaringstermijn, behoudens stuiting of schorsing van
de verjaring (18). (Artt. 21 tot 24 V.T.Sv.)
60°, 61°, 62° en 63° De vordering die ertoe strekt de strafrechter een vraag te doen
stellen aan het Arbitragehof over een conflict dat zou bestaan tussen de artt. 10 en
11 Gw. en art. 25 van de programmawet van 24 dec. 1993 waarbij de verjaringstermijnen van de strafvordering worden verlengd, valt niet onder toepassing
van art. 26 van de bijzondere wet van 6
jan. 1989 op het Arbitragehof en moet bijgevolg worden afgewezen, nu de aangevoerde ongelijke behandeling niet volgt uit
het bepaalde van art. 25 van de genoemde
wet van 24 dec. 1993, maar uitsluitend
uit de datum waarop de daden van onderzoek of van vervolging werden verricht en uit de weerslag van dergelijke daden op de loop van de verjaring, en nu
aldus het bekritiseerde onderscheid niet
door die wet is ontstaan maar noodzakelijkerwijze voortvloeit uit elke toepassing van de strafproceswet in de tijd.
64° en 65° Valsheid in openbare geschriften wordt gepleegd door de minister die,
om ten onrechte kosten door een openbare persoon te doen dragen, in de prijs
van een overheidsopdracht van diensten die hij in naam van zijn departement sluit, kosten begrijpt die met het
werkelijk voorwerp van die opdracht niets
te maken hebben. (Artt. 193, 195 en 214
Sw.)

(17) Cass., 30 nov. 1953 (Bull. en Pas., 1954, I,
261).
(18) Cass., 17 juni 1987, A.R. nr. 5760 (A. C.,
1986-87, nr. 635); 23 mei 1990, A.R. nr. 8109
(ibid., 1989-90, nr. 558), en 23 mei 1990,A.R. nr.
8109 (ibid., 1989-90, nr. 558).
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66° en 67° Het materieel bestanddeel van
een valsheid in openbare geschriften bestaat erin voor het hoofd van een ministerieel kabinet om een overheidsopdracht
van diensten, waarvoor de inspectie van
financien een ongunstig advies heeft uitgebracht, te vervangen of te doen veruangen door verschillende overheidsopdrachten waarvan het bedrag telkens
lager is dan de interventiedrempel van de
inspectie van Financien maar die samen hetzelfde voorwerp hebben als de afgewezen opdracht. (Artt. 193, 195 en 214
Sw.).
68°, 69° en 70° Het bedrieglijk opzet dat
voor de valsheid in geschriften wordt vereist moet enkel aan de zijde van de dader van het misdrijf bestaan; het is voldoende dat de mededaders tot de
uitvoering van het misdrijf noodzakelijke hulp hebben verleend of dat zij het
rechtstreeks hebben uitgelokt, dat zij een
positieve kennis hebben gehad van de omstandigheden die het hoofdfeit opleverden en dat zij de wil hebben gehad om op
de bij de wet bepaalde wijze samen te
werken om het misdrijfte plegen (19).
(Artt. 66, 193, 194, 195, 196 en 214 Sw.)
71°, 72°, 73° en 74° De discretionaire beslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om een minister of een
staatssecretaris niet in beschuldiging te
stellen en niet voor het Hof van Cassatie te brengen, betreft alleen de betrokken minister of staatssecretaris; zij kan
niet beletten dat het Hofvan Cassatie oordeelt over andere justitiabelen jegens
welke die vergadering niet bevoegd is.
(Artt. 103 en 104 Gw. 1994.)
75° en 76° Een minister pleegt valsheid in
geschriften wanneer hij, om de procedures inzake overheidsopdrachten van diensten te omzeilen en om een onrechtmatig voordeel aan een derde te doen
toekennen, in naam van zijn departement een dergelijke opdracht gunt, en vermeldt dat de uitvoering van de dierist aan
bepaalde leverancier wordt toevertrouwd
terwijl hij weet dat die niet van plan is
die dienst uit te voeren en die uitvoering aan een andere persoon zal toevertrouwen. (Artt. 193, 195 en 214 Sw.)
(19) Cass., 9 dec. 1986,A.R. nr. 758 (A.C., 198687, nr. 217); 18 mei 1993, A.R. nr. 6359 (ibid.,
1993, nr. 244), en 19 sept. 1995, A.R. nr.
P.94.0377.N (ibid., 1995, nr. 388).
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77° Ingevolge art. 51, § 1, 4, K.B. 22 april
1977 betreffende de overheidsopdrachten
voor aanneming van werken, leveringen en diensten, moeten sommige onderhands te gunnen opdrachten, alvorens de
procedure aan te vatten, de instemming
bekomen van het ministerieel comite dat
bevoegd is inzake overheidsinvesteringen,
te weten het ministerieel comite voor economische en sociale coordinatie (MCESC),
en inzonderheid de opdrachten van diensten waarvan het bedrag hager wordt geraamd dan 6.000.000 frank; de kunstmatige splitsing van een opdracht om die
noodzakelijke instemming van het
MCESC te omzeilen maakt een schending uit van de voornoemde wettelijke bepaling hoewel het niet naleven van dat
voorschrift niet leidt tot nietigheid van de
opdracht.
78° Onderaanneming mag geen kunstgreep zijn die wordt aangewend om een
bepaling die de overheidsopdrachten regelt, te omzeilen. (Art. 8 wet 14 juli 1976.)
79° en 80° Valsheid in openbare geschriften wordt gepleegd door de ambtenaar
die, om de voorbarige en onverschuldigde betaling van de prijs van een
overheidsopdracht van diensten mogelijk te maken, zijn handtekening op een
factuur van de leverancier voor het totaal bedrag van de opdracht laat volgen door de vermelding "Gezien voor geleverde diensten - Goed voor betaling",
terwijl die dienst op dat ogenblik niet was
uitgevoerd. (Artt. 193, 195 en 214 Sw.)
81 o Noodtoestand vormt alleen een
rechtvaardigingsgrond als hij verschillende voorwaarden vervult, te weten dat
de waarde van hetgeen wordt prijsgegeven lager moet zijn dan of althans gelijk moet zijn aan de waarde van het goed
dat men wil vrijwaren, dat het te vrijwaren recht of belang een dadelijk en ernstig gevaar moet lopen, dat het kwaad alleen door het misdrijf kan worden
voorkomen en dat de betrokkene de noodtoestand niet zelf heeft doen ontstaan (20).
82° en 83° De bezorgdheid om de mogelijke financiering van het wetenschappelijk onderzoek en het loon van de onderzoe hers te vrijwaren kan niet worden
beschouwd als een hogere waarde dan de
(20) Cass., 10 jan. 1995, A.R. nr. P.93.976.N
(A.C., 1995, nr. 17).
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geloofwaardigheid van stukken die tot bewijs van hun inhoud moeten dienen, en
kan bijgevolg geen valsheid in geschriften rechtvaardigen. (Artt. 193, 194, 195,
196 en 214 Sw.)
84° en 85° Onder het woord verbintenis verstaat art. 496 Sw. elk geschrift waardoor een rechtsband kan ontstaan en dat
kan dienen om iemand schade toe te brengen, oak al heeft de begunstigde, later,
geen voordeel gehaald uit de te zijnen
voordele tot stand gebrachte band.
86° en 87° Bij een kredietopening sluit het
feit dat de kredietverlener de kredieten,
binnen de daarin bepaalde grenzen, alleen werkelijk moet toekennen wanneer de
begunstigde van de opening daarop een
beroep doet, niet uit dat het misdrijf oplichting alleen door de toekenning van de
kredietopening kan zijn voltrokken. (Art.
496 Sw.)
88° Omkoping onderstelt een ongeoorloofde,
vastgelegde en vaste overeenkomst tussen twee partijen, waarbij de eerste aan
de andere een voordeel aanbiedt of belooft, en de tweede, ambtenaar of openbaar of/icier, het aanbod of de voordelen
aanneemt om een handeling van zijn
ambt te verrichten; dat het feit dat het initiatief van de omgekochte uitgaat daaraan niets afdoet (21). (Artt. 246 tot 253
Sw.)
89° en 90° Beide vormen van omkoping, de
actieve of de pas sieve, bestaan onderscheiden en onafhankeli}k van elkaar, zodat de daad van de omkoper geen daad
van deelneming is aan de daad van degene die zich heeft laten omkopen; de omkoper en de omgekochte kunnen daarentegen wel mededaders of medeplichtigen
hebben (22). (Artt. 66, 67, 246 tot 253
Sw.)
91 o, 92°, 93° en 94 o Zo de kiezers de politieke verantwoordeli}kheid van degenen
die zij hebben verkozen en het Parlement
die van de ministers moeten beoordelen, staat het alleen aan de Rechterlijke
(21) Zie Cass., 27 maart 1933 (Bull. en Pas.,
1933, I, 180); 17 okt. 1949 (ibid., 1950, I, 79); 19
april1983, A.R. nr. 7666 (A. C., 1982-83, nr. 451);
4 maart 1987, A.R. nr. 5654 (ibid., 1986-87, nr.
399) en de concl. van mevr. Liekendael, toen adv.gen., in Bull. en Pas., 1987, I, nr. 399.
(22) Zie Cass., 8 maart 1897 (Bull. en Pas.,
1897, I, 109), en 30 sept. 1946 (ibid., 1946, I, 339).
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Macht de strafrechtelijke verantwoordelijkheid te beoordelen van de burgers die
voor hem verschijnen en de wet gelijkelijk toe te passen.
95° en 96° Hoewel het onvermijdelijk is dat
misdadigers ongestraft blijven, neemt
zulks niet weg dat de Rechterli}ke macht,
wil hi} geen rechtsweigering begaan, verplicht is de handelingen van een ieder die
voor hem wordt gebracht, te oordelen,
97° De ancienniteit van de feiten is een van
de beoordelingselementen waarmee de
strafrechter rekening kan houden bij het
·vaststellen van de straf.
98° en 99° De bijzondere en dwingende verbeurdverklaring van het aan de omgekochten afgegevene of de waarde daarvan is van toepassing zowel op de
passieve als op de actieve omkoping en
moet worden uitgesproken ten aanzien
van de omgekochte en van de omkoper.
(Art. 253 Sw.)
TITEL EEN : DAGVAARDING

In zake:
Procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie
·
en
1. Interuniversitair Instituut voor Opiniepeilingen (afgekort: Uniop), V.Z.W., vertegenwoordigd door de vereffenaar mr. Gerard, advocaat bij het Hofvan Cassatie,
burgerlijke partij die verschijnt;
2. B.V.B.A. B.E.C. Depaue, burgerlijke
partij die niet verschijnt;
Tegen:
1. Coeme, Guy, beschuldigde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Pierre Lambert, mr. Pascal Vanderveeren en mr. Marc
Verdussen, advocaten bij de balie te Brussel;
2. Javeau, Camille, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Thomas Delahaye, advocaat bij het Hofvan Cassatie, mr.
Philippe Mayence, advocaat bij de balie te
Charleroi en mr. Philippe Erkes, advocaat bij de balie te Brussel;
3. Vosswinkel, Nicole, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Michel Van
Doosselaere en mr. Frangois Koning, advocaten bij de balie te Brussel;
4. Herman us, Auguste, beklaagde, die
verschijnt, bijgestaan door mr. Reginald de
Beco, mr. France Maussion en mr. Nicole
Cahen, advocaten bij de balie te Brussel;
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5. Stalport, Jean, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Jean Cruyplants en mr. Robert De Baerdemaeker, advocaten bij de balie te Brussel;
6. Hollander, Emmanuel, beklaagde, die
verschijnt, bijgestaan door mr. Henri Bartholomeeusen, advocaat bij de balie te
Brussel;
7. Mazy, Jean-Louis, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Paul Alain Foriers, mr. Beatrice Thie:ffry en mr. Olivier
Klees, advocaten bij de balie te Brussel;
8. Willermain, Robert, beklaagde, die verschijnt, bijgestaan door mr. Eric Vergauwen en mr. Alain Vergauwen, advocaten bij de balie te Brussel;
Zij worden ervan beschuldigd of verdacht:
in het gerechtelijk arrondissement Brussel en, in samenhang, elders in Belgie;
eerstgenoemde (Coeme)
tussen 29 maart 1981 en 1 december
1989, als staatssecretaris van het Waalse
Gewest van 26 februari 1991 tot 17 december 1981, als minister-president van de
Waalse Gewestexecutieve van 2 februari
1988 tot 7 mei 1988 en als minister van
Landsverdediging vanaf 8 mei 1988, en de
omstandigheid in acht genomen dat de feiten de opeenvolgende en doorlopende uiting zijn, zonder onderbreking van meer
dan drie jaar, van hetzelfde opzet en dat de
laatste feiten dagtekenen van 30 november 1989 (dag van de betaling van de factuur nr. 981 van de V.Z.W. Uniop, die aan
de minister van Landsverdediging was gericht in het kader van het contract
IN M 020, zie telastlegging A 4b)
en, in samenhang,
de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel)
tussen 29 maart 1981 en 23 november
1991, en de omstandigheid in acht genomen dat de feiten, die de opeenvolgende en
doorlopende uiting zijn, zonder onderbreking van meer dan drie jaar, van hetzelfde
opzet en dat de laatste feiten dagtekenen
van 22 november 1991 (laatste gebruik van
valse stukken, zie telastlegging B 5c)
de vierde (Hermanns)
tussen 1 december 1987 en 1 maart 1988,
en de omstandigheid in acht genomen dat
de feiten de opeenvolgende en doorlopende
uiting zijn van hetzelfde opzet en dat de
laatste feiten dagtekenen van 29 februari
1988 (dag van de betaling van de factuur
betre:ffende het contract IN D 130, zie telastlegging A 5b)
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de vijfde (Stalport)
tussen 14 juni 1989 en 12 september
1989, en de omstandigheid in acht genomen dat de feiten de opeenvolgende en
doorlopende uiting zijn van hetzelfde opzet en dat de laatste feiten dagtekenen van
11 september 1989 (dag van de aangifte
van de feiten door de inspecteur-generaal
van Financien, waarbij voor de laatste maal
een nuttig gebruik werd gemaakt van valse
stukken, omschreven in de telastlegging
A3)
de zesde (Hollander) en de zevende
(Mazy)
tussen 16 augustus 1988 en 1 december 1989, en de omstandigheid in acht genomen dat de feiten de opeenvolgende en
doorlopende uiting zijn van hetzelfde opzet en dat de laatste feiten dagtekenen van
30 november 1989 (dag van de betaling van
de factuur nr. 981 van de V.Z.W. Uniop, die
aan de minister van Landsverdediging gericht was in het kader van het contract
IN M 020, zie telastlegging A 4b)
de achtste (Willermain)
tussen 12 januari 1988 en 26 augustus
1989, en de omstandigheid in acht genomen dat de feiten de opeenvolgende en
doorlopende uiting zijn van hetzelfde opzet en dat de laatste feiten dagtekenen van
25 augustus 1989 (waarbij voor de laatste maal een nuttig gebruik werd gemaakt
van het valse stuk, omschreven in de telastlegging B 6)
en gelet op het feit dat de veijaring van
de strafvordering regelmatig is gestuit door
daden van onderzoek of van vervolging en
inzonderheid :
Ten aanzien van de eerste (Coeme), de
vijfde (Stalport), de zesde (Hollander), de
zevende (Mazy) en de achtste (Willermain)
door het proces-verbaal van het Hoog Comite van Toezicht (HCT) nr. 2337 van 10
juni 1992 (karton 9, farde 2, stuk 52)
Ten aanzien van de tweede (Javeau) en
de derde (Vosswinkel) door de beschikking tot mededeling d.d. 10 mei 1995;
Ten aanzien van de vierde (Hermanns)
door het proces-verbaal HCT nr. 480 van 22
februari 1991 (C l9bis, f 1, st 2)
ofwel de misdrijven te hebben uitgevoerd of aan de uitvoering rechtstreeks te
hebben meegewerkt;
ofwel door enige daad tot de uitvoering
zodanige hulp te hebben verleend dat de
misdaden en de wanbedrijven zonder hun
bijstand niet hadden kunnen worden gepleegd;
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ofwel door giften, beloften, bedreigingen, misbruik van gezag of van macht, misdadige kuiperijen of arglistigheden, die misdaden en die wanbedrijven rechtstreeks te
hebben uitgelokt;

A. De eerste (Coeme) wordt ervan beschuldigd, en de tweede (Javeau), de derde
(Vosswinkel), de vierde (Hermanus), de
vijfde (Stalport), de zesde (Hollander) en de
zevende (Mazy) worden ervan verdacht als
openbaar officier of ambtenaar of in samenwerking met een openbaar officier of
ambtenaar, met bedrieglijk opzet of met het
oogmerk om te schaden, bij het opmaken
van akten van hun ambt, het wezen of de
omstandigheden ervan te hebben vervalst,
hetzij door andere overeenkomsten te
schrijven dan die welke de partijen hebben opgegeven of gedicteerd, hetzij door als
waar op te nemen, feiten die het niet waren, inzonderheid
1) Wat de eerste (Coeme), de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel) betreft :
de eerste wordt ervan beschuldigd in zijn
hoedanigheid van staatssecretaris van het
Waalse Gewest, met het bedrieglijk opzet
om onverschuldigde kosten af te wentelen op het Waalse Gewest, op 30 maart
1981 tussen het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door de eerste verdachte en het
Institut de sociologie (ULB), vertegenwoordigd door de derde verdachte, directeur van
dat instituut, een overeenkomst te hebben opgemaakt of doen opmaken betreffende een studie van het milieu in Wallonie en daarin een budget van 3.700.000
frank te hebben opgenomen of doen opn~
men terwijl dat bedrag overgewaardeerd 1s
en k~sten omvat zonder enig verband met
het voorwerp van de overeenkomst ten bedrage van ten minste 1.063.400 frank, inzonderheid een honorarium voor een persoon belast met de public relations van de
eerste verdachte (483.400 frank) en de kosten voor verkiezingsenquetes (580.000
frank); (contract IS C 011- zie met name:
Deskundigenverslag (RE), T. V., p. 24 tot 26
en bijlagen 44 tot 52; C 7, f 4, st 57; C 15,
f 1, p. 2, 8, f 4, p. 3)
2) de tweede (Javeau):
wordt ervan verdacht als mededader van
een openbaar officier of ambtenaar,_ t~ dezen van de kabinetschefvan de m1mster
van Begroting en Energie van het Waalse
Gewest, met het bedrieglijk opzet om onverschuldigde kosten tot beloop van ten
minste 329.611 frank afte wentelen op het
Waalse Gewest, te hebben opgemaakt of
doen opmaken :
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a) een overeenkomst d.d. 15 december
1983 tussen het Waalse Gewest en het Institut de sociologie (ULB) met betrekking
tot de peiling van de spontane kennis van
het grote publiek over het ministerie voor
Energie van het Waalse Gewest", waarvoor een bedrag van 3.144.000 frank was
uitgetrokken, terwijl dat bedrag overgewaardeerd is en kosten omvat voor opdrachten zonder enig verband met de overeenkomst, inzonderheid de bezoldiging van
een kabinetsmedewerker van de minister; (contract IS C 070 - zie met name :
RE, T. V, bijlagen 72 tot 74)
b) een bij de bovenvermelde overeenkomst horend aanhangsel d.d. 27 april1984
waarin de kostprijs van de overeenkomst
voor dezelfde posten op 3.334.000 frank
werd gebracht en kosten werden opgenomen voor opdrachten zonder enig verband
met de overeenkomst, inzonderheid de bezoldiging van een kabinetsmedewerker; (zie
met name : RE, T. V, bijlage 75)
(zie met name : RE, T. V, p. 29 tot 52;
C 15, f 4, p. his, 8, 8ter, 11)
3) wat de tweede (Javeau) en de vijfde
(Stalport) betreft :
de vijfde wordt ervan verdacht in de hoedanigheid van kabinetschefvan de minister van het Brusselse Gewest, met het bedrieglijk opzet om bij de toewijzing van een
overeenkomst de op de overeenkomsten
met de overheid toepasselijke regels en procedures te omzeilen, en meer bepaald met
het opzet om zich aan de controle van de
inspectie van Financien te onttrekken, een
overeenkomst waarover de inspectie van Financien een ongunstig advies had uitgebracht, te hebben vervangen of doen vervangen door drie overeenkomsten d.d. 15
juni 1989, elk voor een l~ger be~rag da~
voor het optreden van de mspectle van Flnancien vereist is, maar die te zamen betrekking hadden op dezelfde aangelegenheid als de afgewezen overeenkomst, te
dezen inzonderheid, een studie over de
kleine en middelgrote ondernemingen;
(overeenkomsten IN B 040, B 050 en
B 060 - zie met name : RE, T. rv, p. 13 tot
19 en bijlagen 100 tot 111; C 5, f 2, p. 179;
C 12, f 5, p. 2 en 4)
4) wat de eerste (Coeme), de tweede (Javeau), de zesde (Hollander) en de zevende
(Mazy) betreft:
De eerste in zijn hoedanigheid van minister van Landsverdediging wordt ervan
beschuldigd, en de zevende in zijn hoedanigheid van adjunct-kabinetschefvan de
minister van Landsverdediging wordt ervan verdacht, met het bedrieglijk opzet om
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inzonderheid bij de toewijzing van een overeenkomst de op de overeenkomsten met de
overheid toepasselijke regels te omzeilen en
met het bedrieglijk opzet om aan de zesde
verdachte een onrechtmatig voordeel te verstrekken:
a) op 17 augustus 1988 tussen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door de eerste verdachte, en de vennootschap HHD
Ogilvy & Mather, vertegenwoordigd door de
zesde verdachte, een overeenkomst te hebben opgemaakt of doen opmaken en in artikel 1 te hebben vermeld of doen vermelden dat de opdrachtgever HHD belast is
met een studie betreffende de dienstplichtigen, en dat HHD die opdracht aanvaardt,
terwijl de vennootschap HHD in feite nooit
van plan geweest was om die studie uit te
voeren en ze inderdaad ook niet heeft uitgevoerd, aangezien zulks gebeurd is door de
v.z.w. Uniop, en de zesde verdachte daarmee een onrechtmatig voordeel heeft behaald van ten minste 450.000 frank;

(contract IN M 010 - zie met name : RE
T. IV, p. 46 tot 51 en bijlagen 314 tot 319;
aanvullend RE C 30, f 5; verhoor van de
eerste verdachte door de met het onderzoek belaste raadsheer op 20 en 22 september 1994; verhoor van de tweede verdachte door de met het onderzoek belaste
raadsheer op 28 oktober 1994, 3 november 1994, 4 november 1994; P.V. HCT nr.
2737 van 20 september 1994; 3118 van 21
oktober 1994; 3129 van 24 oktober 1994;
3275 van 9 november 1994; 3423 van 29
november 1994; 3424 van 30 november
1994; 436 van 9 februari 1995; 769 van 6
maart 1995; 1106 van 28 maart 1995, 1288
van 11 april1995; 67 van 11 januari 1995;
263 van 26 januari 1995; C 2, f 3, st 14; C
21, f 1, st 6 en 30, f 2, st 1)
b) op 28 april 1989 tussen de Belgische
Staat, vertegenwoordigd door de minister
van Landsverdediging en de N.V. Information et Entreprise, vertegenwoordigd door
haar directeur, een overeenkomst te hebben opgemaakt of doen opmaken en in artikel1 te hebben vermeld of doen vermelden dat de opdrachtgever Information et
Entreprise belast met een studie over de
beroepsmilitairen en dat deze laatste die
opdracht aanvaardt, terwijl de vennootschap Information et Entreprise in werkelijkheid nooit van plan was geweest die studie uit te voeren en ze inderdaad ook niet
heeft uitgevoerd, aangezien zulks gebeurd
is door de v.z.w. Uniop, en de zesde verdachte daarmee een onrechtmatig voordeel van ten minste 600.000 frank heeft behaald;
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(contract IN M 020- telastlegging E 7b
- zie met name : RE, T. IY, st 52 tot 62 en
bijlagen 356 tot 364; aanvullende RE; C 30,
f 5; verhoor van de eerste verdachte door de
met het onderzoek belaste raadsheer op 20
september 1994 en 3 oktober 1994; verhoor van de tweede verdachte door de met
het onderzoek belaste raadsheer op 28 oktober 1994, 3 november 1994 en 4 november 1994; C 2, f 3, st 14; C 21, f 1, st 6 en
30, f 2,st 1; P.V. HCT nr. 3118 van 21 oktober 1994, 3144 van 26 oktober 1994; 3423
van 29 november 1994; 3424 van 30 november 1994; 1106 van 28 maart 1995;
1355 van 20 april 1995; 67 van 11 januari
1995; 70 van 13 januari 1995, 263 van 26
januari 1995)
5) wat de tweede (Javeau) en de vierde
(Hermanus) betreft:
de vierde wordt ervan verdacht in zijn
hoedanigheid van secretaris-generaal van
het ministerie van de Franse Gemeenschap, met het bedrieglijk opzet de beeindiging van twee overeenkomsten en de
voortijdige en onverschuldigde betaling van
de overeengekomen bedragen te verkrijgen:
a) in het kader van de uitvoering van een
overeenkomst die op 16 november 1987 was
gesloten tussen de Franse Gemeenschap,
vertegenwoordigd door de vierde verdachte,
en de V.Z.W. Uniop, vertegenwoordigd door
de tweede verdachte, op de factuur nr. 848,
met het briefhoofd van de V.Z.W. Uniop en
betreffende een bedrag van 952.000 frank,
zijnde de totale kostprijs van de overeenkomst, de vermeldingen "Gezien voor aanvaarding van de verleende dienst, goed voor
betaling - de secretaris-generaal" en diens
handtekening te hebben aangebracht of
doen aanbrengen, terwijl op het ogenblik
van die ondertekening de dienst niet was
verleend;

(contract IN D 120 betreffende een studie van de streek van de Eau d'Heure - zie
met name : RE, T. III, st 45 tot 60 en bijlage 88; C9, f 2,st 65; C 9bis, f 1, st Iter, 3,
4, 5, f 2, st 5)
b) in het kader van de uitvoering van een
overeenkomst, die op 27 november 1987
was gesloten tussen de Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de vierde verdachte en de V.Z.W. Uniop, vertegenwoordigd door de tweede verdachte, op de
factuur nr. 850 met het briefhoofd van de
V.Z.W. Uniop en betreffende een bedrag van
952.000 frank, zijnde de totale kostprijs van
de overeenkomst, de vermelding "Gezien
voor aanvaarding van de verleende dienst,
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goed voor betaling de secretarisgeneraal" en diens handtekening te hebben aangebracht of doen aanbrengen, terwijl op het ogenblik van die ondertekening
de dienst niet was verleend;
(contract IN D 130 betreffende een studie van de behoeften van de ondernemingen; - zie met name : RE, T. III, st 61 tot
110 en bijlage 168; C 9, f 2, st 65; C 9bis,
f 2 en 3)
6) wat de eerste (Coeme), de tweede (Javeau) en de zevende (Mazy) betreft :
de eerste in zijn hoedanigheid van
minister-president van de Waalse Gewestexecutieve wordt ervan beschuldigd en de
zevende in zijn hoedanigheid van adjunctkabinetschefvan eerstgenoemde wordt ervan verdacht met het bedrieglijk opzet om
onverschuldigde kosten op het Waalse Gewest af te wentelen, op 3 mei 1988 een
overeenkomst tussen het Waalse Gewest,
vertegenwoordigd door de eerste verdachte
en de V.Z.W. Uniop, vertegenwoordigd door
de tweede verdachte, te hebben opgemaakt
of doen opmaken betre:ffende een studie
naar het imago van het Waalse Gewest en
daarin een prijs van 8.660.000 frank te hebben vermeld of doen vermelden, terwijl dat
bedrag overgewaardeerd is en kosten omvat zonder enig verband met de overeenkomst, zoals met name een bedrag van ten
minste 544.412 frank bestemd voor de betaling van de facturen van een persoon belast met de public relations van de eerste
verdachte (476.000 frank) en voor de gedeeltelijke bezoldiging van een kabinetsmedewerker van de eerste verdachte
(68.412 frank);
(contract IN C 140- zie met name : RE,
T. IV, st 27 tot 45, bijlage 496; C 5, f 2,
st 179; verhoor van de eerste verdachte
door de met het onderzoek belaste raadsheer op 14, 15 en 20 september 1994; PV
HCT nr. 2718 van 15 september 1994; 3652
van 7 december 1994; 68 van 12 januari
1995; 69, 70 en 71 van 13 januari 1995; 531
van 14 januari 1995; 180 van 20 januari
1995; 239 van 25 januari 1995; 343 en 436
van 9 februari 1995; 515 van 10 februari
1995; 1281 van 11 april1995. 1269, 1272 en
1273 van 14 april 1995)
en met hetzelfde bedrieglijk opzet of hetzelfde oogmerk om te schaden gebruik te
hebben gemaakt van die valse stukken, wetende dat ze vals waren;
B. De eerste (Coeme) wordt ervan beschuldigd en de tweede (Javeau), de derde
(Vosswinkel) en de achtste (Willermain)
worden ervan verdacht met bedrieglijk opzet of met het oogmerk om te schaden
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meermaals valsheid te hebben gepleegd in
authentieke en openbare geschriften, in
handels- ofbankgeschriften of in private geschriften, hetzij door valse handtekeningen, hetzij door namaking ofvervalsing van
geschriften of handtekeningen, hetzij door
overeenkomsten, beschikkingen, verbintenissen of schuldbevrijdingen valselijk op te
maken of achteraf in de· akten in te voegen, hetzij door toevoeging of vervalsing
van bedingen, verklaringen of feiten die
deze akten ten doel hadden op te nemen of
vast te stellen; dat ze inzonderheid :
1) Wat de tweede (Javeau) betreft :
met het bedrieglijk opzet om onverschuldigde kosten voor een totaalbedrag dat op
verschillende miljoenen wordt geraamd af
te wentelen op de V.Z.W. Uniop (zie met
name : RE T. II, p. 167) meermaals valsheid in geschrifte hebben gepleegd of doen
plegen, te dezen inzonderheid :
a)
kostenstaten voor restaurantrekeningen die reeds met een kredietkaart
van de V.Z.W. Uniop betaald waren en
waarvan het totaalbedrag is geraamd op
1.331.865 frank, en inzonderheid een
kostenstaat voor de maandjuli 1985 m.b.t.
uitgaven van april 1985 tot juli 1985,
waarin een geldbedrag van 89.113 frank
aan restaurantkosten is opgenomen dat betaald was door middel van een bankkaart
en waarvoor de houder, de V.Z.W. Uniop
reeds was gedebiteerd;
(zie met name : RE T. II, p. 22 en bijlage 30)
b) verschillende facturen voor in totaal
meer dan 5.900.000 frank, die aan de
V.Z.W. Uniop waren gericht, ofschoon dealdus gefactureerde diensten ofleveringen betrekking hadden op prive-uitgaven van de
tweede verdachte of geen verband hielden met zijn werkzaamheden in de V.Z.W.
Uniop, inzonderheid:
1. - een factuur met het briefhoofd
"Voyages-Reizen Helios" nr. 1339, gericht
aan de V.Z.W. Uniop, voor een bedrag van
214.020 frank betre:ffende een reis naar
Spanje; (zie met name : RE, T. II, bijlage
204)
2. - een factuur met het briefhoofd
"Voyages-Reizen Helios" nr. 4296, gericht
aan de V.Z.W. Uniop, voor een bedrag van
327.622 frank betre:ffende o.m. de aankoop van vliegtuigtickets voor Los Angeles; (zie met name : RE, T. II, bijlage 64)
3. - een factuur met het briefhoofd van
de N.V. "Creyel Decorateur" nr. 149, die
dagtekent van 17 februari 1989 en gericht
is aan de V.Z.W. Uniop, Jeannelaan te

262

HOF VAN CASSATIE

Brussel, betreffende een voorschot op een
bestelling voor inrichting en decoratie van
vertrekken voor een totaalbedrag van
600.000 frank; (zie met name RE, T. II, bijlage 128)
4. - een factuur met het briefhoofd van
de B.V.B.A. ESTC nr. 91, die dagtekent van
3 oktober 1988 en gericht is aan "Uniop ter
attentie van de hr. Javeau" betreffende grafische werken voor een bedrag van 59.500
frank; (zie met name : RE, T. II, bijlage 152)
5. - een factuur met het briefhoofd van
de N.V. Teena Belgium, die dagtekent van
21 juni 1989 en gericht is aan de V.Z.W.
Uniop, voor een bedrag van 548.847 frank
betreffende de levering van meubels; (zie
met name : RE, T.II, bijlagen 236 tot 239)
(zie met name : RE, T. II, titel I en p.
167; C 2, f 4, p. 89, 88, 101, 105; C.3, f 1, st
110bis, f 2, p. 157/1, 160, 219; C4, f 1, p.
113; C 5, f 1, p. 155, f 2, p. 165 en 167; C 6,
fst 1, 6, f 2, p. 1 en 18; C 7, f 1, st 1, 3ter,
4, 6, 9, f 2, p. 7; C 9, f 1, st 1; C 22, f 1,
p. 11 en 14).
2) Wat de eerste Coeme, de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel) betreft :
dat ze, met het bedrieglijk opzet om persoonlijke kosten van de eerste verdachte op
anderen af te wentelen
a) de eerste (Coeme), de tweede (Javeau)
en de derde(Vosswinkel) :
ten minste 16 honorariumnota's met het
briefhoofd van het "kantoor Jeanine Cornet" hebben opgemaakt of doen opmaken,
daarin een fictief voorwerp, meer bepaald
"Studie van het Waalse Gewest", hebben
vermeld of doen vermelden en deze hebben gericht ofwel aan de V.Z.W. Uniop ofwei aan het Institut de sociologie (ULB), ofschoon geen van beide instellingen een
honorarium verschuldigd was, daar het bureau Jeanine Cornet geen prestatie of studie had verricht voor hen, maar wel uitsluitend voor de eerste verdachte, te dezen
inzonderheid :
1) - een nota nr. 12 van 30 april1981
betreffende een honorarium voor een totaalbedrag van 80.500 frank; (zie met
name : RE, T. IV, bijlagen 465, 466)
2) - een nota nr. 22 van 1 oktober 1981
betreffende een honorarium voor een totaalbedrag van 120.850 frank; (zie met
name RE, T. N, bijlagen 476, 477)
3) - een nota nr. 30/85 van 5 juli 1986
betreffende een honorarium voor een totaalbedrag van 99.960 frank; (zie met
name: RE, T. IV, bijlage 490)
4) - een nota nr. 12/86 van 28 maart
1986 betreffende een honorarium voor een
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totaalbedrag van 99.960 frank; (zie met
name : RE, T. IV, bijlage 490)
5) - een nota nr. 5/88 van 17 mei 1988
betreffende een honorarium voor een totaalbedrag van 357.000 frank; (zie met
name: RE, T. IV, bijlage 494)
(zie met name : RE, T. N, p. 83 tot 93 C21, f 4, p. 5bis, 6, 7, 13, 14, verhoor van
de eerste verdachte door de met het onderzoek belaste raadsheer op 5, 6, 8, 12 en
13 september 1994; verhoor van de tweede
verdachte door de met het onderzoek belaste raadsheer op 28 oktober 1994; P.V.
HCT 181 van 11 april 1995; P.V. HCT 69
van 13 januari 1995; PV HCT 71 van 13 januari 1995; P.V. HCT 180 van 20 januari
1995)
b) de eerste (Coeme) en de tweede (Javeau) :
dat ze een factuur van de N.V. Berlitz,
die dagtekent van 14 juni 1984 en gericht
was aan de V.Z.W. Uniop hebben opgemaakt of doen opmaken voor een bedrag
van 31.970 frank, ofschoon die V.Z.W. dat
bedrag niet verschuldigd was, daar het gefactureerde bedrag aangerekend werd voor
diensten die uitsluitend de eerste verdachte
ten goede kwamen;
(zie met name: RE, T. IV., p. 97 en bijlage 515 - verhoor van de eerste verdachte
door de met het onderzoek belaste raadsheer op 13 september 1994)
c) de eerste (Coeme) en de tweede (Javeau) :
dat ze in het kader van de uitvoering van
een op 1 september 1985 tussen het Waalse
Gewest en de V.Z.W. Uniop gesloten overeenkomst, een stuk "Overzicht" hebben opgemaakt of doen opmaken en daarin, onder de rubriek "Kantoorbenodigdheden,
documentatie", een bedrag van 66.335
frank hebben opgenomen of doen opnemen, waarin uitgaven ten belope van
31.854 frank begrepen waren zonder enig
verband met de overeenkomst, aangezien
het te dezen prive-uitgaven van de eerste
verdachte betrof; (contract IN C 130 m.b.t.
de regionale bevoegdheden en de tewerkstelling in Wallonie; - zie met name : RE,
T. IV., p. 20 tot 26 en bijlage 163)
d) de eerste (Coeme), de tweede (Javeau)
en de derde (Vosswinkel) :
dat ze in het kader van de uitvoering van
een op 9 oktober 1985 tussen de Franse Gemeenschap en het Institut de Sociologie
(ULB) gesloten overeenkomst o.m. een
verantwoordingsstaat d.d. 6 februari 1986
hebben opgemaakt of doen opmaken voor
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uitgaven en daarin, onder de rubriek "honorarium", een totaalbedrag van 299.880
frank hebben opgenomen, zijnde de kostprijs voor de prestaties van het bureau
Jeanine Cornet, dat de public relations van
de eerste verdachte verzorgde, ofschoon die
kosten geen verband hielden met de overeenkomst; (contract IS D 211 m.b.t. de opleiding per computer; zie met name : RE, T.
V., p. 113 tot 124 en bijlage 390; C l9bis, p.
2, 16, 18)
e) de eerste (Coeme) en de tweede (Javeau) :
dat ze een debetnota d.d. 29 juli 1987 van
de dienst financieel beheer van de 'Parti socialiste' ten bedrage van 42.070 frank hebben opgemaakt of doen opmaken en aan
het Institut de sociologie (ULB) hebben gericht, ofschoon die instelling dat bedrag niet
verschuldigd was, daar het in werkelijkheid prive-uitgaven van de eerste verdachte
betrof; (zie met name : RE, T. IV., p. 96 en
bijlage 510- verhoor van de eerste verdachte door de met het onderzoek belaste
raadsheer op 13 september 1994; P.V. HCT
3775 van 20 december 1994; P.V. HCT 436
van 9 februari 1995).
3) Wat de derde (Vosswinkel) betreft :
dat ze met het bedrieglijk opzet om onverschuldigde kosten af te wentelen op het
Waalse Gewest :
a) in het kader van de uitvoering van een
op 17 juli 1984 tussen het Waalse Gewest
en het Institut de sociologie (ULB) gesloten overeenkomst op 1 oktober 1985 een
verantwoordingsstaat heeft opgemaakt of
doen opmaken en daarin, onder de rubriek
"personeel", een totaalbedrag van 409.907
frank heeft vermeld of doen vermelden,
waaronder een bedrag van 43.661 frank
voor uitgaven zonder enig verband met de
overeenkomst waarop die staat betrekking heeft; (contract IS C 120 m.b.t. de studie van het energieverbruik; zie met name :
RE, T.V., p. 55 tot 63; C 7, f 1, p. 43bis;
C15, f 8, st 7; C 20, f 7, p. 7; C22, f 1, p. 3,
overtuigingsstuk 9316247)
b) op 21 januari 1985 een factuur nr.
143.129 heeft opgemaakt of doen opmaken die gericht was aan de minister van
het Waalse Gewest en daarin een bedrag
van 498.000 frank heeft opgenomen, waaronder een bedrag van 43.661 frank voor uitgaven zonder enig verband met de overeenkomst waarop die factuur betrekking
heeft; (contract IS C 120- zie met name
dezelfde verwijzingen als hierboven)
c) in het kader van een op 12 februari
1985 tussen het Waalse Gewest en het Institut de sociologie (ULB) gesloten over-
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eenkomst op 15 november 1985 een factuur nr. 144.439 heeft opgemaakt of doen
opmaken die gericht was aan de minister
van het Waalse Gewest voor een totaalbedrag van 998.000 frank waaronder een bedrag van 351.392 frank voor uitgaven zonder enig verband met de overeenkomst
waarop die factuur betrekking heeft; (contract IS C 160 m.b.t. de reorganisatie van
het openbaar vervoer- zie met name : RE,
T. V., p. 69 tot 72; C 16, f 3, p. 1, 16, 17 en
18)
4) Wat de tweede (Javeau) betreft :
dat hij met het bedrieglijk opzet om onverschuldigde kosten afte wentelen op de
Franse Gemeenschap, in het kader van de
uitvoering van een tussen de Franse Gemeenschap en o.m. de V.Z.W. Uniop op 15
december 1982 gesloten overeenkomst, op
18 mei 1984 een verantwoordingsstaat
heeft opgemaakt of doen opmaken en
daarin, onder de rubriek "enquetekosten",
een bedrag van 2.404.261 frank heeft opgenomen waarin uitgaven begrepen waren zonder enig verband met de overeenkomst waarop de staat betrekking heeft,
inzonderheid kosten voor politieke opiniepeilingen alsook kosten voor andere studies; (contract IS D 051 m.b.t. de culturele praktijken in de Franse Gemeenschap
- zie met name: RE, T. IV; p. 72 tot 77, T.
V., p. 73 tot 88 en bijlage 225; C 17, f 6)
5) Wat de tweede (Javeau) en de derde
(Vosswinkel) betreft :
dat ze, inzonderheid, met het bedrieglijk opzet om onverschuldigde kosten afte
wentelen op de Franse Gemeenschap :
a) de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel):

in het kader van de uitvoering van een
op 15 december 1982 tussen de Franse Gemeenschap en inzonderheid het Institut de
sociologie (ULB) gesloten overeenkomst, op
28 november 1984 een verantwoordingsstaat hebben opgemaakt of doen opmaken en daarin, onder de rubriek "algemeen totaal" een bedrag van 3.144.193
frank hebben opgenomen waaronder een
bedrag van ten minste 985.994 frank voor
personeelskosten, zonder enig verband met
de overeenkomst waarop de staat betrekking heeft; (contract IS D 051 m.b.t. de culturele praktijken in de Franse Gemeenschap- zie met name : RE, T. V., p. 73 tot
84 en 88 en bijlagen 226 tot 228; C 17, f 6)
b) de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel):
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in het kader van de uitvoering van een
op 1 december 1983 tussen de Franse Gemeenschap en het Institut de sociologie
(ULB) gesloten overeenkomst, op 13 november 1984 een verantwoordingsstaat
hebben opgemaakt of doen opmaken en
daarin, onder de rubriek "personeelskosten" een totaalbedrag van 970.800 frank
hebben opgenomen waaronder een totaalbedrag van 570.800 frank voor kosten zonder enig verband met de overeenkomst
waarop die staat betrekking heeft; (contract IS D 070 m.b.t. het geven van een cursus per computer - zie met name : RE, T.
V., p. 89 tot 103 en bijlagen 283, 284, 286,
287; C 19, f 1, p. 16bis en 19ter)
c) de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel):
in het kader van de uitvoering van een in
december 1984 tussen de Franse Gemeenschap en het Institut de sociologie (ULB)
gesloten overeenkomst, op 10 juni 1985 een
verantwoordingsstaat hebben opgemaakt of
doen opmaken en daarin, onder de rubriek
"personeel", een totaalbedrag van 1.226.631
frank hebben opgenomen voor kosten zonder enig verb and met de overeenkomst
waarop die staat betrekking heeft; (contract IS D 121 met hetzelfde voorwerp als
het hierboven vermelde contract IS D 070
- zie o.m. : RE, T.V., p. 104 tot 112 en bijlagen 356 en 357; C 19, f 1, p. 19 ter, f 2, p.
2, 8, 17, 18, 19)
d) de derde (Vosswinkel) :
in het kader van een op 17 juli 1985 tussen de Franse Gemeenschap en het Institut de sociologie (ULB) gesloten overeenkomst, op 25 november 1987 een
verantwoordingsstaat heeft opgemaakt of
doen opmaken en daarin, onder de rubriek
"Personeel" een totaalbedrag van 1.014.912
frank heeft opgenomen waaronder een bedrag van ten minste 697.106 frank voor
kosten zonder enig verband met de overeenkomst waarop de staat betrekking heeft;
(contract IS D 180 m.b.t. onaangepast gedrag op school- zie met name : RE, T. V.,
p. 142 tot 148 en bijlage 501; C 20, f 3,
p. 1)
e) de derde (Vosswinkel) :
in het kader van de uitvoering van een
op 21 november 1985 tussen de Franse Gemeenschap en het Institut de sociologie
(ULB) gesloten overeenkomst, op 5 november 1987 een verantwoordingsstaat heeft
opgemaakt of doen opmaken en daarin, onder de rubriek "personeel" een totaalbedrag van 1.205.24 7 frank heeft opgenomen waaronder een totaalbedrag van ten
minste 121.147 frank voor kosten zonder
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enig verband met de overeenkomst waarop
de staat betrekking heeft; (contract IS D
220 m.b.t. de beroepsopleiding voor vrouwen- zie met name : RE, T. V., p. 149 tot
153 en bijlage 528; C 20, f 5, p. 1)
f) de derde (Vosswinkel) :
in het kader van de uitvoering van een
op 16 december 1985 tussen de Franse Gemeenschap en het Institut de sociologie
(ULB) gesloten overeenkomst, op 10 november 1986 een verantwoordingsstaat
voor uitgaven heeft opgemaakt of doen opmaken en daarin, onder de rubriek "Enquetes", een totaalbedrag van 601.948 !frank
heeft opgenomen voor kosten zonde~ enig
verband met de overeenkomst waarbp de
staat betrekking heeft; (contract IS D 240
m.b.t. de inschakeling van jongeren in het
beroepsleven- zie met name: RE, !T.V.,
p. 158 tot 164 en bijlage 579; C 20, f 7, p.
3, 4 en 7)
6) Wat de tweede (Javeau), de derde
(Vosswinkel) en de achtste (Willermain) betreft:
dat ze, met het bedrieglijk opzet om van
de Generale Bankmaatschappij een kredietopening van 8.000.000 frank te verkrijgen ten voordele van de N.V. Inforget,
waarvan de achtste verdachte directeurgeneraal was, op 13 januari 1988 een factuur met het briefhoofd van de N.V. Inforget hebben opgemaakt of doen opmaken en
gericht aan de V.Z.W. Uniop voor een bedrag van 14.280.000 frank en die factuur
hebben geendosseerd aan voornoemde bank
met de handtekening van de achtste verdachte en met de handtekening voor akkoord van de tweede en derde verdachte, ofschoon de V.Z.W Uniop op het ogenblik van
de uitgifte van die factuur, dat bedrag niet
verschuldigd was; (zie met name: RE, T.
VI, p. 19 tot 28)
7) Wat de tweede (Javeau) en de achtste (Willermain) betreft :
dat ze met het bedrieglijk opzet om van
de ASLK een kredietopening van
30.000.000 frank los te krijgen ten voordele van de V.Z.W Uniop op 3 mei 1989 een
factuur met het briefhoofd van de V.Z. W.
Uniop hebben opgemaakt of doen opmaken en gericht aan het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking, voor een bedrag van 24.000.000 frank en die factuur
hebben geendosseerd aan de ASLK, ofschoon het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking op het ogenblik van de uitgifte van die factuur dat bedrag niet
verschuldigd was; (zie met name: RE, T.
V.I, p. 40 tot 47 en bijlage 250; P.V. HCT nr.
2655/90, bijlagen 20 en 21)
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en dat ze met hetzelfde bedrieglijk opzet ofhetzelfde oogmerk om te schaden, van
die valse stukken gebruik hebben gemaakt,
wetende dat ze vals waren;
C. de tweede (Javeau), de derde (Vosswinkel) en de zevende (Mazy) worden ervan verdacht dat ze
a) Wat de tweede (Javeau) en de derde
(Vosswinkel) betreft :
door een belofte, aanbod, gift of geschenk
een ambtenaar, een openbaar officier of een
met een openbare dienst belast persoon
hebben omgekocht bm een zelfs rechtmatige maar niet aan betaling onderworpen
handeling van zijn ambt of van zijn bediening te verrichten, ofwel om zich te onthouden van een handeling die tot zijn
ambtsplichten behoort, te dezen Guy
Coeme, Staatssecretaris van het Waalse
Gewest, hebben omgekocht om hem ertoe
te bewegen in de uitoefening van zijn ambt
dat hij vervulde vanaf 28 februari 1981, een
misdaad of wanbedrijf te plegen, te dezen
de misdrijven omschreven in A1 en E5;
b) Wat de tweede (Javeau) en de zevende
(Mazy) betreft :
door een belofte, aanbod, gift of geschenk
een ambtenaar, een openbaar officier of een
met een openbare dienst belast persoon
hebben omgekocht om een zelfs rechtmatige maar niet aan betaling onderworpen
handeling van zijn ambt of van zijn bediening te verrichten, ofwel om zich te onthouden van een handeling die tot zijn
ambtsplichten behoort, te dezen Guy
Coeme, minister-president van de Waalse
Gewestexecutieve, hebben omgekocht om
hem ertoe te bewegen in de uitoefening van
zijn ambt dat hij vervulde vanaf 2 februari
1988, een misdaad of wanbedrijf te plegen, te dezen de misdrijven omschreven in
A6 en E9; (zie met name : C 5, f 2, p. 179;
C 15, f 1, p. 2; C 21, f 4, p. 14, pp. 4 en 5).
D. de eerste (Coeme) wordt ervan beschuldigd
als ambtenaar of openbaar officier of als
met een openbare dienst belast persoon, te
dezen als Staatssecretaris van het Waalse
Gewest en als minister-president van de
Waalse Gewestexecutieve, een aanbod te
hebben aangenomen, een gift of geschenk
te hebben ontvangen om in de uitoefening
van zijn bediening als dader of mededader deel te nemen aan het plegen van de
sub Al en A6 omschreven misdaden en van
de sub E 5 en E9 omschreven wanbedrijven; (zie met name : C5, f 2, p. 179; C 15,
f 1, p. 2; C 21, f 4, p. 14, pp. 4 en 5)
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E. de eerste (Coeme) wordt ervan beschuldigd en de tweede (Javeau), de derde
(Vosswinkel), de vierde (Hermanus), de
zesde (Hollander), de zevende (Mazy) en de
achtste (Willermain) worden ervan verdacht
met het oogmerk om zich een zaak toe te
eigenen die aan een ander toebehoort, zich
gelden, roerende goederen, verbintenissen, kwijtingen, schuldbevrijdingen te hebben doen afgeven of leveren, hetzij door het
gebruik maken van valse namen of valse
hoedanigheden, hetzij door het aanwenden van listige kunstgrepen om te doen geloven aan het bestaan van valse ondernemingen, van een denkbeeldige macht of van
een denkbeeldig krediet, om een goede afloop, een ongeval of enige andere hersenschimmige gebeurtenis te doen verwachten ofte doen vrezen of om op andere wijze
misbruik te maken van het vertrouwen of
van de lichtgelovigheid, te dezen zich ten
nadele van verschillende openbare en priveinstellingen gelden te hebben doen afgeven door het aanwenden van listige kunstgrepen, zoals het gebruik van valse
stukken, omschreven in de telastleggingen A en B, inzonderheid :
1) Wat de tweede (Javeau) betreft :
a) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 15.000.000 frank ten nadele van de
VZ.W. Uniop; (telastlegging B1- zie met
name : RE, T. II, titel 1 en p. 167)
b) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 329.611 frank ten nadele van het
Waalse Gewest; (telastlegging A2- zie met
name : RE, T. V., p. 41)
c) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 3.236.667 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (contract IS D 051zie met name: RE, T. IV, p. 72 tot 77, T. V,
p. 73 tot 88 en bijlagen 225; C 17, f6 en telastlegging B4)
2) Wat de derde (Vosswinkel) betreft :
a) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 43.661 frank ten nadele van het
Waalse Gewest; (telastlegging B3 a en b)
b) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 351.392 frank ten nadele van het
Waalse Gewest; (telastlegging B3c)
c) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 697.106 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (telastlegging B5d)
d) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 121.147 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (telastlegging B5e)
e) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 601.948 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (telastlegging B5f)
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3) Wat de eerste (Coeme), de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel) betreft :
dat ze gelden voor een totaal bedrag van
ten minste 1.500.000 frank hebben doen afgeven ter betaling van de honorariumnota's van het bureau Jeanine Cornet,
waarvan inzonderheid 747.160 frank ten
nadele van Uniop; (telastlegging B2a; zie
met name : RE, T. IV; p. 91), 483.400 frank
ten nadele van het Waalse Gewest (telastlegging A1 Overeenkomst C 011); en
299.880 frank ten nadele van de Franse
Gemeenschap (telastlegging B2d);
4) Wat de eerste (Coeme) en de tweede
(Javeau) betreft :
a) gelden voor een totaal bedrag van
31.970 frank ten nadele van de V.Z.W.
Uniop; (telastlegging B2b)

b) gelden voor een totaal bedrag van
31.854 frank ten nadele van het Waalse Gewest; (telastlegging B2c)

c) gelden voor een totaal bedrag van
42.070 frank ten nadele van de V.Z.W.
Uniop; (telastlegging B2e)
5) Wat de eerste (Coeme), de tweede (Javeau) en de derde (Vosswinkel) betreft :
gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 580.000 frank, zijnde de kosten van
twee electorale enquetes, ten nadele van
het Waalse Gewest (telastlegging A1)
6) Wat de tweede (J aveau) en de derde
(Vosswinkel) betreft :
a) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 1.946.377 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (zie o.m. : telastlegging B5a; RE, T. V., p. 88)

b) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 570.800 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (telastlegging B5b)
c) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 1.226.631 frank ten nadele van de
Franse Gemeenschap; (telastlegging B5c)

7) Wat de eerste (Coeme), de tweede (Javeau), de zesde (Hollander) en de zevende
(Mazy) betreft :
a) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 450.000 frank ten nadele van de
Belgische Staat, Ministerie van Landsverdediging; (zie met name : telastlegging A4a)

b) gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 600.000 frank ten nadele van de
Belgische Staat, Ministerie van Landsverdediging; (zie met name : telastlegging A4b)
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8) Wat de tweede (Javeau) en de vierde
(Hermanns) betreft :
gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 1.904.000 frank (952.000 frank x 2)
ten nadele van de Franse Gemeenschap;
(telastlegging A5a en b)
9) Wat de eerste (Coeme), de tweede (Javeau) en de zevende (Mazy) betreft :
gelden voor een totaal bedrag van ten
minste 544.412 frank ten nadele van het
Waalse Gewest; (telastlegging A6)
10) Wat de tweede (Javeau), de derde
(Vosswinkel) en de achtste (Willer:d!ain) betreft:
!
dat ze zich een kredietopeningivan ten
minste 8.000.000 frank hebben doen toestaan ten nadele van de Generale Bank;
(telastlegging B6)
11) Wat de tweede (Javeau) en de achtste (Willermain) betreft :
dat ze zich een kredietopening van
30.000.000 frank hebben doen toestaan ten
nadele van de AS'LK; (telastlegging B7)
F) de eerste (Coeme) wordt ervan beschuldigd en de tweede (Javeau) en de
derde (Vosswinkel) worden ervan verdacht
gelden, die hun overhandigd waren onder verplichting om ze terug te geven of ze
voor een bepaald doel te gebruiken of aan
te wenden, bedrieglijk te hebben verduisterd of verspild, te dezen inzonderheid :
1) Wat de tweede (Javeau) betreft :
een totaalbedrag van ten minste
2.333.320 frank waarin inzonderheid de
prijs begrepen is voor enquetes van de
V.Z.W. Uniop (zie met name : RE, T.II, titel II, hoofdp. 1 tot 4; C2, f 4, st 104; C3,
f 1, st 135, f 2, st 160, C 4, f 2, st 111 en
113; C 5, f 2, st 165; C 9, f 1, st 10, f 2, st
56 en 59, f 3, st 1 en lter)
2) Wat de derde (Vosswinkel) betreft :
een totaalbedrag van ten minste 67 4. 714
frank ten nadele van de V.Z.W. Uniop; (zie
met name : RE, T. I, st 41 tot 59; C2, f 3,
st 57; C3, f 2, st 217 en 218; C6, f 1, st 8;
C7, f 4, st 5, 6, 12 en 53; C 22, f 1, st 3)
3) Wat de eerste (Coeme) en de tweede
(Javeau) betreft
een totaalbedrag van ten minste 169.203
frank (201.057 frank- 31.854 frank) ten
nadele van de V.Z.W. Uniop; (zie met name
RE, T. I V, st 94 tot 96 en 98; verhoor van
de eerste verdachte door de met het onderzoek belaste raadsheer op 13 september 1994; C 3, f 2, st 221, 223)
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ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. A.94.0002.F)
TITEL TWEE : INLEIDING

HET HOF; - Gelet op de stukken
van de rechtspleging;
Gelet op de beslissing van 14 juli
1994 waarbij de Kamer van Volksvertegenwoordigers de verwijzing van de
beschuldigde naar het Hof van Cassatie heeft bevolen;
Gelet op de beschikking van de eerste voorzitter van het Hofvan Cassatie d. d. 21 juli 1994 waarbij F. Fischer,
raadsheer in het Hof van Cassatie,
met het onderzoek wordt belast in samenwerking met onderzoeksrechter
J.-CL Van Espen;
Gelet op de beschikking d.d. 22 september 1995 van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel waarbij de zaak wordt onttrokken aan onderzoeksrechter J.-Cl. Van
Espen;
Gelet op het besluit van 18 oktober 1995, waarbij de Raad van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest de toestemming heeft gegeven om de vierde
beklaagde voor het Hof van Cassatie
te vervolgen;
Gelet op de dagvaarding d.d. 8 november 1995 van de procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie;
Gelet op de arresten van het Hof
van 6, 12, 14, 16 en 22 februari 1996;
Gehoord de verklaringen van de getuigen;
Gehoord de vorderingen en middelen van de burgerlijke partij, de V.Z. W.
Uniop, uiteengezet door mr. Philippe
Gerard, advocaat bij het Hof van Cassatie, in zijn hoedanigheid van vereffenaar, en gelet op zijn conclusie;
Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beschuldigde
Guy Coeme, uiteengezet door mrs.
Pierre Lambert, Pascal Vanderveeren en Marc Verdussen, advocaten bij
de balie te Brussel, en gelet op hun
conclusie;

_c:~.~

_: __ _
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Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beklaagde Camille Javeau, uiteengezet door mrs.
Thomas Delahaye, advocaat bij het
Hofvan Cassatie, Philippe Mayence,
advocaat bij de balie te Charleroi en
Philippe Erkes, advocaat bij de balie te
Brussel, en gelet op hun conclusie;
Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beklaagde Nicole Vosswinkel, uiteengezet door mrs.
Michel van Doosselaere en Fran~;ois
Koning, advocaten bij de balie te Brussel, en gelet op hun conclusie;
Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beklaagde Merry
Hermanus, uiteengezet door mrs. Reginald de Beco, France Maussion en
Nicole Cahen, advocaten bij de balie te
Brussel, en gelet op hun conclusie;
Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beklaagde Jean
Louis Stalport, uiteengezet door mrs.
Jean Cruyplants en Robert De Baerdemaker, advocaten bij de balie te
Brussel, en gelet op hun conclusie;
Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beklaagde Emmanuel Hollander, uiteengezet door
mr. Henri Bartholomeeusen, advocaat bij de balie te Brussel, en gelet op
zijn conclusie;
Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beklaagde JeanLouis Mazy, uiteengezet door mrs.
Paul Alain Foriers, Beatrice Thieffry
en Olivier Klees, advocaten bij de balie te Brussel, en gelet op hun conclusie;
Gehoord de toelichting en de verweermiddelen van de beklaagde Robert Willermain, uiteengezet door mrs.
Eric Vergauwen en Alain Vergauwen,
advocaten bij de balie te Brussel, en
gelet op hun conclusie;
Gehoord de procureur-generaal en
de eerste advocaat-generaal in hun samenvatting, vorderingen en conclusie;
Gehoord de replieken van de beschuldigde en de beklaagden;
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Gelet op de deskundigenverslagen;
TITEL DRIE : DE ONTVANKELIJKHEID VAN
DE STRAFVORDERING, DE SAMENHANG
EN DE VERJARING.

I. Ontvankelijkheid van de strafvordering
A. Regelmatigheid van de vervolgingen
1. Oorsprong van de vervolgingen
Overwegende dat Camille Javeau
aanvoert dat de tegen hem ingestelde
vervolgingen berusten op een onrechtmatige daad, namelijk de diefstal van
stukken uit de zetel van de vereniging zonder winstoogmerk Uniop, die
is uitgelokt of op zijn minst aangemoedigd door Roger Moens, Fran~tois
Reyniers en Georges Ceuppens, leden van de gerechtelijke politie; dat hij
hieruit afleidt dat het daarop volgende
opsporingsonderzoek en onderzoek, nu
ze op die onrechtmatige daad gegrond
zijn, onregelmatig zijn en moeten worden nietigverklaard;
Overwegende dat uit de gegevens
van het dossier blijkt dat de strafvordering op gang is gebracht door de vordering tot onderzoek, die op 28 augustus 1989 door de procureur des
Konings te Brussel is opgemaakt op
grond van drie processen-verbaal :
1) het oorspronkelijk proces-verbaal
nr. 1745 van 7 augustus 1989 van Michel Sacotte, commissaris bij het Hoog
Comite van Toezicht, dat inlichtingen bevat die zijn verkregen via een op
26 april 1989 bij de voorzitter van dat
orgaan toegekomen anonieme brief, en
op 17 augustus 1989 naar de procureur des Konings te Brussel was gezonden (p. 1120 tot 1094);
2) het proces-verbaal nr. 1808 van
24 augustus 1989 van voornoemde
commissaris Sacotte waarin gewag gemaakt wordt van twee artikelen die in
het dagblad Le Soir van 23 augustus
1989 verschenen zijn onder de titel :
''Uniop neemt afstand van zijn directeur" en van 24 augustus 1989 onder de titel: ''Uniop heeft zich niets te
verwijten" (p. 1049 tot 1046);
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3) het proces-verbaal nr. 28.993 van
25 augustus 1989, dat van ambtswege
is opgemaakt door commissaris
Georges Ceuppens van de gerechtelijke politie en het relaas bevat van
een verhoor van Nicole Vosswinkel
zonder precisering van de oorsprong
van dat initiatief waarbij zij hem een
afschrift van de brief d.d. 22 augustus 1989 houdende het ontslag van
Camille Javeau, waarin hem ontrouw
in het beheer wordt verweten, overhandigde tezamen met stukken daaromtrent (p. 1082 tot 1051);
Dat het onderzoek aldus onder meer
was ingesteld op grond van twee
processen-verbaal, die waren opgemaakt door commissaris Sacotte van
het Hoog Comite van Toezicht en
waarvan de regelmatigheid niet wordt
betwist; dat, zelfs als de beschuldigingen aan het adres van de leden van de
gerechtelijke politie gegrond zouden
zijn, die twee processen-verbaal aileen al voldoende grond zouden opleveren tot het instellen van het onderzoek;
Dat bovendien het proces-verbaal
van commissaris Ceuppens geen andere inlichtingen bevat dan die welke
zijn verkregen bij het verhoor van een
getuige, dat een daad van opsporingsonderzoek is waarvoor voornoemde
commissaris bevoegd is;
Dat derhalve de strafvordering regelmatig is ingesteld;
Dat, in zoverre, de vervolgingen ontvankelijk zijn;
2. Deskundigenonderzoek
Overwegende dat Guy Coeme aanvoert dat artikel 1 van de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering is geschonden doordat ''het openbaar ministerie het aan
de deskundige heeft overgelaten te bepalen welke feiten en bijgevolg welke
personen zouden worden vervolgd, en
aldus de facto aan laatstgenoemde de
bevoegdheid om de vervolgingen te beoordelen heeft overgedragen, ofschoon
die bevoegdheid krachtens de wet enkel aan het openbaar ministerie toekomt";
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Overwegende dat, in strijd met wat
hier wordt beweerd, de deskundige
zijn opdracht niet van het openbaar
ministerie maar van de onderzoeksrechter heeft gekregen;
Overwegende dat het openbaar ministerie, door het dossier in zijn geheel te beoordelen en door te beslissen om de in de dagvaarding
genoemde personen te vervolgen, de
selectie van de deskundige niet heeft
overgenomen en de vervolgingen niet
op willekeurige wijze en zonder objectieve gronden daarop heeft gebaseerd;
Overwegende dat uit de omstandigheid dat de deskundige, na het bestaan van een geheel van overeenkomsten te hebben vastgesteld, zich
meer in het bijzonder heeft toegelegd
op het onderzoek van die welke hem
het belangrijkst toeschenen niet volgt
dat hij zijn opdracht aileen maar a
charge heeft vervuld;
Overwegende dat, in strijd met wat
Guy Coeme aanvoert, de opdracht van
de deskundige in strafzaken niet afloopt wanneer hij zijn verslag overhandigt aan de onderzoeksrechter;
Dat de aangevoerde miskenning van
de plicht tot geheimhouding van het
onderzoek of van het recht van verdediging niet kan worden afgeleid uit
het feit dat de deskundige heeft deelgenomen aan het verhoor door de opsporingsambtenaren, inzage heeft gekregen van het dossier en na de
neerlegging van zijn verslag afschrift
heeft gekregen van de processenverbaal van die ambtenaren;
Overwegende dat een louter hoffelijke ontmoeting tussen deskundige en
openbaar ministerie tijdens de schorsing van de zitting te dezen geen afbreuk doet aan het eerlijk karakter
van het proces;
Overwegende dat uit het geheel van
de voorgaande overwegingen volgt dat
de waarborgen, bedoeld in artikel 6
van het Verdrag tot Bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, nageleefd zijn tijdens het deskundigenonderzoek;
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Overwegende dat Camille Javeau
betoogt dat "het voor dit dossier kenmerkend is dat de gehele procedure
berust op het werk, het oordeel, de
keuzes, de a priori's, de bijzondere en
subjectieve opvattingen van een man
waarvan het voornaamste dat van
hem gezegd kan worden is dat hij zich
uitgeeft voor gerechtsdeskundige"; dat
hij daaruit besluit dat het Hof het verslag moet verwerpen en "een ernstig
en volledig deskundigenonderzoek
moet laten verrichten door een college van bevoegde en objectieve deskundigen";
Overwegende dat de rechter in strafzaken, behoudens bij de wet bepaalde
afwijkingen, een ieder die hij geschikt
acht om de hem toevertrouwde opdracht te vervullen als deskundige kan
aanstellen;
Dat het Hof de bewijswaarde en de
objectiviteit van het deskundigenonderzoek moet beoordelen in het licht
van de opmerkingen van de verdediging en alle gegevens van het dossier; dat de vaststellingen van de deskundige berusten op het onderzoek
van de boekhoudkundige do cum enten en stukken waarop beslag gelegd
is en waarvan het Hof de relevantie en
waarheidsgetrouwheid nagaat;
Dat de kritiek van Camille Javeau
op het deskundigenonderzoek de aanstelling van een college van deskundigen niet verantwoordt;
B. Redelijke termijn
Overwegende dat uit het dossier
blijkt:
- dat het Hoog Comite van Toezicht op 7 augustus 1989 het oorspronkelijk proces-verbaal heeft overgezonden aan de procureur des Konings te
Brussel (p. 1120 tot 1094);
- dat de vordering om een onderzoek in te stellen tegen Camille Javeau en tegen allen tegen wie het nodig is, opgemaakt is op 25 augustus
1989 (p. 1085);
- dat, wegens de talrijke verhoren en onderzoeksopdrachten die noodzakelijk waren geworden door de aard
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van de aan de beklaagden ten laste gelegde feiten, tal van processen-verbaal
moesten worden opgemaakt;
- dat de aard van de feiten vereiste dat op 20 oktober 1989 een
gerechtsdeskundige werd aangesteld
(p. 283) met als opdracht duizenden
stukken en electronische gegevens na
te zien en uit te pluizen; dat dienaangaande moet worden opgemerkt dat de
boekhoudkundige geschriften van
Uniop en het Institut de sociologie onderling vermengd waren wat de taak
van de deskundige bemoeilijkte; dat de
deskundige, na op 26 december 1989
(p. 358 tot 337) een voorafgaande nota,
op 26 november 1990 (p. 373 tot 367)
een analyse van de bankrekeningen
van Camille Javeau, op 6 december
1990 een nota van antwoord op de opmerkingen van Camille Javeau (p. 460
tot 440), een nota over de overeenkomst met de Franse Gemeenschap
D/100 van 24 september 1991 (p. 664
tot 659) te hebben neergelegd, de verschillende gedeelten van zijn verslag
achtereenvolgens heeft ingediend op
29 december 1993, 7 januari 1994, 21
januari 1994, 4 februari 1994, 3 maart
1994 en 22 maart 1994 (p. 18.256 tot
18.157, 17.939 tot 17.769, 19.406 tot
19.156, 18.909 tot 18.811, 17.285 tot
17.228, 20.576 tot 20.464);
- dat, gedurende de tijd waarin de
deskundige zijn opdracht vervulde en
nadien, het onderzoek onverwijld is
voortgezet, zoals uit de processenverbaal en de inventarissen blijkt;
- dat uit de aldus verrichte
onderzoeksopdrachten blijkt dat, gelet op de onderlinge verwevenheid van
de feiten, de verklaringen van de talrijke, bij de zaak betrokken personen moesten worden nagetrokken en
de bijeengebrachte gegevens tegenover elkaar moesten worden gesteld
vooraleer het openbaar ministerie in
staat was te vorderen;
- dat het dossier reeds op 30 juni
1994 door de procureur-generaal bij
het Hof van Beroep te Brussel is medegedeeld aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers omdat het dossier aanwijzingen leek te
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bevatten van misdrijven, onder meer
ten laste van Guy Coeme, Philippe
Moureaux en Willy Claes, die waren
gepleegd tijdens de uitoefening van
hun ministerieel ambt, en laatstgenoemde nog minister was op de dag
van de toezending van het dossier (p.
26.645 tot 26.572);
Dat de Kamer van volksvertegenwoordigers op de voltallige zitting van
14 juli 1994 Guy Coeme in staat van
beschuldiging heeft gesteld en hem
naar het Hof van Cassatie heeft verwezen;
Dat de eerste voorzitter van het Hof
reeds op 21 juli 1994, op vordering van
de procureur-generaal, raadsheer
Fischer heeft aangewezen tot onderzoeksrechter in deze zaak met de opdracht het onderzoek van de feiten te
vervolledigen en voort te zetten in
nauwe samenwerking met de onderzoeksrechter Van Espen bij wie, in die
stand van het onderzoek, dezelfde feiten aanhangig bleven, in zoverre er tegen andere personen dan Guy Coeme
aanwijzingen van misdrijven bestonden;
Dat de met het onderzoek belaste
raadsheer op 9 mei 1995 zijn dossier
heeft medegedeeld aan de procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie;
Dat de Raad van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, op vordering
van de procureur-generaal bij het Hof
van Beroep te Brussel van 15 juni
1995, op de zitting van 10 juli 1995
toestemming heeft verleend tot het instellen van vervolgingen tegen het gewestelijk raadslid Merry Hermanus
voor een correctionele kamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel; dat, nu de zaak bij beschikking
van 22 september 1995 van de raadkamer was onttrokken aan onderzoeksrechter Van Espen, de Raad van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op
de zitting van 18 oktober 1995, op vordering van de procureur-generaal bij
het Hof van Cassatie van 25 september 1995, toestemming heeft verleend
om Merry Hermanus te vervolgen voor
het Hof;
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Dat de vordering tot dagvaarding tegen de zitting van 5 februari 1996 is
ondertekend op 8 november 1995;
Overwegende dat, gelet op de mogelijke samenhang tussen de aan de
beschuldigde en aan de beklaagden
verweten feiten, het lot van een ieder, wat de regeling van de procedure
betreft, niet kon worden losgekoppeld van dat van de anderen;
Overwegende dat het Hof nergens
enige vertraging in de vervolgingen
vaststelt;
Overwegende dat derhalve de redelijke termijn niet is overschreden;
C. Recht van verdediging en recht
op een eerlijke behandeling van de
zaak:
1. Wat de benodigde tijd en faciliteiten betreft :
Overwegende dat het Hof in zijn arrest alvorens recht te doen van 6 februari 1996 heeft vastgesteld dat, gelet op het geheel van de erin vermelde
gegevens en gelet op het feit dat alle
bewijsmiddelen zijn overgelegd en onderzocht tijdens het proces, de beschuldigde, de beklaagden en hun
raadslieden over voldoende tijd en faciliteiten hebben beschikt die zij nodig hadden ter voorbereiding van hun
verdediging zowel op strafrechtelijk als
op burgerrechtelijk vlak;
Dat het onderzoek van de zaak meer
dan een maand heeft aangesleept; dat
het Hof, om de uitoefening van het
recht van verdediging te vergemakkelijken, op verzoek van de verdediging, de overtuigingsstukken heeft
doen neerleggen in de zittingzaal;
Dat het Hof, op verzoek van Camille
Javeau, getuigen heeft ondervraagd
en, op 22 februari 1996 de deskundige de opdracht heeft gegeven om de
door de verdediging gezochte
overtuigingsstukken terug te vinden;
dat het Hof, voor het overige, bij met
redenen omklede arresten, de overige vorderingen van de verdediging
tot aanvullend onderzoek voor de pleidooien over de zaak zelf heeft afgewezen;
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Dat uit het geheel van die gegevens
blijkt dat de beschuldigde en de beklaagden, zowel voor als tijdens de terechtzittingen, over voldoende tijd en
faciliteiten hebben beschikt die nodig waren voor de voorbereiding van
hun verdediging;
2. Wat Guy Coeme betreft :
Overwegende dat, ,wat de kritiek
van Guy Coeme op het deskundigenonderzoek betreft, de omstandigheid
dat het Hof acht slaat op het verslag,
niet impliceert dat het daarom de bevindingen van de deskundige overneemt; dat het Hof, bij het onderzoek
van de zaak zelf de gegrondheid van
de bevindingen van de deskundige en
de kritiek van de verdediging zal beoordelen; dat een dergelijk onderzoek
het evenwicht tussen beschuldiging en
verdediging waarborgt;
3. Wat Jean-Louis Mazy betreft :
Overwegende dat Jean-Louis Mazy
het Hof vraagt de tegen hem ingestelde vervolgingen niet ontvankelijk te verklaren, op grond dat zijn
recht van verdediging en zijn recht op
een eerlijke behandeling van zijn zaak,
die onder meer worden gewaarborgd
door de artikelen 6 van het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden
en 14 van het Internationaal Verdrag
inzake burgerrechten en politieke
rechten, geschonden zijn omdat :
a) hij nooit is ondervraagd of in verdenking gesteld door de onderzoeksrechter of de met het onderzoek belaste raadsheer die met eerstgenoemde
samenwerkt;
b) hij pas in september 1994, dat is
meer dan 5 jaar na die feiten, voor de
eerste maal als "getuige" is ondervraagd over de hem verweten feiten;
c) hij, bij ontstentenis van elke voerafgaande inverdenkingstelling, pas in
november 1995 op het ogenblik dat
hem de dagvaarding om voor het Hof
te verschijnen betekend werd, vernam dat hij ''beklaagde" was;
d) hij, gelet onder meer op het ingewikkeld.karakter en de omvang van
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het dossier, niet over de tijd en de faciliteiten heeft beschikt die nodig waren voor de voorbereiding van zijn verdediging;
e) hij wegens de hoedanigheid van
minister Guy Coeme, een aantal waarborgen niet heeft genoten die, gelet op
zijn persoonlijke status, in acht genamen hadden moeten worden;
Dat hij eraan 'toevoegt dat "ook al is
iedere grief, apart beschouwd, niet voldoende om de tegen hem ingestelde
vervolgingen niet ontvankelijk te doen
verklaren, ze daartoe echter wel voldoende zijn, wanneer ze, zoals te dezen, samengenomen worden en uiteindelijk slechts een geheel vormen";
a) wat het ontbreken van een voorafgaande ondervraging en inverdenkingstelling door de met het onderzoek belaste magistraat of magistraten
betreft:
Overwegende dat inverdenkingstelling en ondervraging door de
onderzoeksmagistraat niet wettelijk
verplicht zijn; dat, te dezen, JeanLouis Mazy onmogelijk in dwaling kon
verkeren over de draagwijdte van de
verhoren die hem werden afgenomen
door o:fficieren van de gerechtelijke politie;
b) wat de omstandigheid betreft dat
Jean-Louis Mazy pas op 15 september 1994 voor de eerste maal is ondervraagd over feiten die zijn gepleegd
tussen 1988 en 1989, dus meer dan
vijf jaar na die feiten :
Overwegende dat hieruit geen
schending van het recht van verdediging ofvan de aangevoerde bepalingen kan worden afgeleid; dat het ingewikkeld karakter van de zaak de
oorzaak ervan was dat Jean-Louis
Mazy, evenals andere bij de zaak betrokken personen, niet te gepasten
tijde, kort na de feiten, kon worden ondervraagd;
c) en d) wat het feit betreft dat, bij
ontstentenis van elke voorafgaande inverdenkingstelling, Jean-Louis Mazy
pas in november 1995, op het ogenblik dat hem de dagvaarding om te
verschijnen werd betekend, vernam

Nr. 111

dat hij beklaagde was en dat hij, gelet onder meer op het ingewikkeld karakter en de omvang van het dossier,
niet over de tijd en de faciliteiten heeft
beschikt die nodig waren voor de voorbereiding van zijn verdediging :
Overwegende dat het Hof dienaangaande verwijst naar wat is gezegd onder rubriek "1. Wat de benodigde tijd
en faciliteiten betreft";
e) wat het feit betreft dat de procedure niet is geregeld, en dat rechtsmiddelen en andere waarborgen wegens het voorrecht van rechtsmacht
van Guy Coeme weggevallen zijn :

Overwegende dat noch het recht van
verdediging noch artikel 6 van het Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden het recht van een
persoon waarborgen om enkel op
grand van een beslissing van een
onderzoeksgerecht gedagvaard te worden voor een vonnisgerecht of hem het
recht waarborgen op rechtspraak in
twee instanties;
Overwegende dat het Hof in zijn arrest van 12 februari 1996 erop wijst
dat de afwezigheid van de mogelijkheid om verweer te voeren voor de
onderzoeksgerechten en het wegvallen van de rechtspraak in twee instanties het gevolg zijn van artikel 103
van de Grondwet dat het Hof van Cassatie de bevoegdheid verleent om ministers te berechten in de bij dat artikel bepaalde voorwaarden;
Overwegende dat artikel2.1 van het
Aanvullend Protocol nr. 7 bij het Verdrag bepaalt dat "een ieder, die door
een rechtbank schuldig verklaard is
aan een misdrijf, het recht heeft de
schuldigverklaring of veroordeling te
doen onderzoeken door een hogere
rechterlijke instantie en dat "de uitoefening van dat recht, met inbegrip
van de redenen waarom het wordt uitgeoefend, bij wet worden geregeld"; dat
voornoemd protocol echter niet is ondertekend door Belgie en dus geen effect sorteert in de nationale rechtsorde;
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Overwegende dat artikel 14.5 van
het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten dat
aan een ieder die aan een misdrijf
schuldig is verklaard "het recht toekent om de schuldigverklaring en de
veroordeling te doen onderzoeken door
een hogere rechterlijke instantie overeenkomstig de wet" weliswaar geen
uitzondering inhoudt op het recht van
hoger beroep; dat Belgie evenwel bij
artikel 14.5 van voornoemd Verdrag
een voorbehoud heeft gemaakt waarvan de inhoud onder meer overeenstemt met de beperking waarvan
sprake is in artikel 2 van het Aanvullend Protocol nr. 7 bij het Verdrag tot
Bescherming van de Rechten van de
Mens en de Fundamentele Vrijheden,
naar luid waarvan op dat recht uitzonderingen kunnen bestaan wanneer de betrokkene in eerste aanleg is
berecht door de hoogste rechterlijke instantie;
Overwegende dat bijgevolg geen van
de door Jean-Louis Mazy aangevoerde
omstandigheden een 'niet te herstellen schending van zijn recht van verdediging of van zijn recht op een eerlijk proces heeft opgeleverd; dat die
omstandigheden, in hun geheel beschouwd, al evenmin een dergelijke
schending opleveren, aangezien de beklaagde voor het Hof de mogelijkheid
heeft gekregen om vrij tegenspraak te
voeren over de tegen hem ingebrachte
gegevens;
Dat, wat dat betreft, de tegen JeanLouis Mazy ingestelde vervolgingen
ontvankelijk zijn;
4. Wat de overige beklaagden betreft:
Overwegende dat de overige beklaagden geheel of ten dele grieven
aanvoeren die overeenkomen met die
welke het Hof verworpen heeft;
Overwegende dat, wat de openbaarheid betreft, waarover onder andere
Nicole Vosswinkel en Jean Louis Stalport klagen, de berichtgeving door de
media verbonden is"' met de vrijheid
van meningsuiting en communicatie;
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Overwegende ten slotte dat Jean
Louis Stalport betoogt dat "de hoofddader van het feit waarvoor hij wordt
vervolgd en die minister was, 'buiten
vervolging gesteld is' door de Kamer
van Volksvertegenwoordigers; dat genoemde beklaagde hierdoor zijn recht
op een eerlijk proces niet verloren
heeft;
II. De samenhang
A. Analyse uit het oogpunt van de
rechten van de beschuldigde en de beklaagden alsmede van de bevoegdheid van het Hof
Overwegende dat samenhang in de
zin van de artikelen 226 en 227 van
het Wetboek van Strafvordering het
verband is dat bestaat tussen twee of
meer misdrijven en van zodanige aard
is dat het vereist dat, met het oog op
de goede rechtsbedeling en onder voorbehoud van de eerbiediging van het
recht van verdediging, de zaken samen en door dezelfde rechtbank worden beslist en deze aldus aile aspecten van de feiten als dusdanig, de
regelmatigheid van de bewijzen en de
schuld van aile vervolgde personen
kan beoordelen;
Overwegende dat de beschuldigde
en de beklaagden tegelijkertijd worden vervolgd voor feiten die door hetzelfde onderzoek aan het licht zijn gekomen; dat die feiten behoren tot een
systeem dat door Camille J aveau
wordt beheerd waarbij Uniop het
knooppunt is van de financiele belangen van het wetenschappelijk onderzoek en van de persoonlijke belangen van zijn bestuurders en derden;
dat, zoals Camille J aveau toegeeft, het
systeem tot doel had met de overheid
overeenkomsten te sluiten over studies die door Uniop ofhet lnstitut de
sociologie moesten worden uitgevoerd,
waarbij in de overeenkomsten voordelen waren opgenomen voor politici
wier beslissingsmacht, invloed of toekomstperspectieven borg moesten
staan voor de doeltreffendheid en de
continulteit van het voornoemde systeem;
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Dat alle feiten die aan de beschuldigde en de beklaagden ten laste worden gelegd zo in het systeem passen
dat er tussen de feiten een verband bestaat dat de toepassing rechtvaardigt van de artikelen 226 en 227 van
het Wetboek van StrafVordering;
Overwegende dat die toepassing,
zelfs indien zij, in casu, behept was
met alle ongemakken en nadelen
waarover de beklaagden klagen, niet
de volledige uitoefening heeft belemmerd van hun recht om de ontvankelijkheid van de vervolgingen en de gegrondheid van de hun ten laste
gelegde feiten te betwisten, om al hun
verweermiddelen aan te voeren en om
het Hof alle vorderingen voor te leggen die zij nuttig hebben geacht voor
de berechting van hun zaak;
Overwegende dat het Hofbijgevolg,
op grond van die samenhang, zonder
de door de beklaagden aangevoerde bepalingen te schenden, zich bevoegd
kan verklaren om kennis te nemen
van de tegen hen ingestelde strafVordering;
B. Intrinsieke samenhang
Overwegende dat bovendien uit de
analyse van voomoemd systeem, waarbij Camille Javeau, de beschuldigde en
de overige beklaagden betrokken waren, blijkt dat de hun ten laste gelegde feiten door intrinsieke samenhang nauw met elkaar verbonden zijn;
Dat in dat geval, elke daad van onderzoek of van vervolging ten aanzien van een van de betrokkenen de
ve:rjaring stuit ten aanzien van de anderen;
Overwegende dat een daad van onderzoek die de verjaring van de strafvordering stuit elke handeling is uitgaande van een daartoe bevoegde
overheid, die tot doel heeft bewijzen te
verzamelen of de zaak in staat van
wijzen te stellen;
Dat zulks inzonderheid geldt voor
het proces-verbaal nr. 480 van 22 februari 1991 en voor het proces-verbaal
nr. 2.337 van 10 juni 1992 die door het
Hoog Comite van Toezicht zijn opge-
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maakt ten gevolge van de door onderzoeksrechter Van Espen bevolen verrichtingen;
Overwegende dat het eerste procesverbaal het verhoor is van Nicole Janssens, secretaresse van het Institut de
sociologie, en het tweede het verhoor
van Merry Hermanus, die toen nog
niet verdacht werd;
Dat zij, onder andere, tot doel hebben bewijzen te verzamelen ten aanzien van Camille Javeau en de zaak,
wat hem betreft, in staat van wijzen te
stellen; dat de tegen hem ingestelde
vervolgingen meer bepaald betrekking hebben op misdrijven die blijkbaar werden gepleegd bij overheidsopdrachten aan de uitvoering waarvan
hij had meegewerkt; ·
Dat het verhoor van Merry Hermanns gaat over feiten die hem hadden
kunnen worden verweten en over het
feit dat Camille Javeau, die gewag
maakte van de geldproblemen bij
Uniop, in mei 1989 vroeg dat zijn geplande overeenkomsten met de overheid bij de socialistische kabinetten
zouden worden aangeprezen;
Dat het verhoor van Nicole Janssens betrekking heeft op de overeenkomst D/211 tussen het Institut de sociologie en de Franse Gemeenschap en
meer bepaald op de aanrekening van
het loon van Camille Javeau door overboeking op het bedrag van die overeenkomst;
III. De ve:rjaring
A. Termijn

Overwegende dat, krachtens artikel 21 van de wet van 17 april1878
houdende voorafgaande titel van het
Wetboek van Strafvordering, gewijzigd bij de wetten van 30 mei 1961 en
24 december 1993, de strafVordering
ve:rjaart door verloop van tien jaren, te
rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, wanneer dit misdrijf een misdaad is, en door verloop
van vijf jaren te rekenen van de dag
waarop het misdrijfis gepleegd, wanneer dit misdrijf een wanbedrijf is;
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Dat de wetgever, door de ve:rjarings- strafvordering verjaard is en dat de
termijn van de strafvordering in ge- aard van het misdrijf niet wordt beval van wanbedrijven van drie op vijf paald op grond van de toepasselijke
jaren te brengen, luidens artikel 25 straf maar wel op grond van de toevan de programmawet van 24 decem- gepaste straf; dat de veljaring van de
ber 1993 die in werking is getreden op strafvordering betreffende een feit dat
31 december 1993, niet heeft bepaald in principe een misdaad is, van het bedat de nieuwe bepaling terugwerkende gin af kan worden bei:nvloed door de
kracht zal hebben; dat zij zonder ge- toegepaste straf; dat, in de verondervolg is voor de op die datum verkre- stelling dat het Hof, na de feiten valsgen verjaringen;
heid en gebruik van valse stukken beOverwegende dat een nieuwe wet, wezen te hebben verklaard, verzachinzake strafvordering, onmiddellijk ef- tende omstandigheden zou aannemen,
fect sorteert zodat zij van toepassing waardoor die misdaden aldus zouis op alle strafvorderingen die voor den worden omgezet in wanbedrijhaar inwerkingtreding zijn ontstaan ven, de ve:rjaringstermijn van die misen op die datum nog niet zijn ve:rjaard drijven die van de wanbedrijven zou
zijn, namelijk vijf jaren;
krachtens de oude wet;
Dat de wanbedrijven, die op 31 deOverwegende dat, indien verscheicember 1993 nog niet waren ve:rjaard, dene misdrijven de opeenvolgende uitbehoudens enige grond van schorsing voering zijn van een zelfde misdadig
van de verjaring, zullen verjaren na opzet en aldus slechts een enkel mishet verstrijken van een termijn van drijf opleveren, het misdrijf slechts hevijf jaren te rekenen van de feiten; dat lemaal voltooid is en de ve:rjaring van
die termijn eventueel kan worden ver- de strafvordering ten aanzien van alle
lengd met een nieuwe termijn van vijf feiten tezamen slechts begint te lojaren vanaf een daad van stuiting die pen vanaf het laatste feit, op voorregelmatig is verricht voor het ver- waarde evenwel dat ieder vorig misstrijken van de eerste termijn van vijf drijf niet van het latere misdrijf is
jaren;
gescheiden door een tijdsverloop dat
Overwegende dat, nude verjaring langer is dan de toepasselijke verjavan de strafvordering, die ingegeven is ringstermijn, behoudens stuiting of
door de belangen van de maatschap- schorsing van de verjaring;
pij, het verval is van de bevoegdheid
B. Toepassing van de beginselen van
om na een zeker tijdsverloop een beklaagde te vervolgen, de wetten be- de ve:rjaring op de beschuldigde en de
treffende de ve:rjaring de grond van het beklaagden
recht niet raken; dat zij, wanneer zij
Overwegende dat, in de veronderde verjaringstermijn verlengen, niet stelling dat de als misdaad omschretot gevolg hebben de op de datum van ven feiten, gesteld dat ze bewezen zijn,
misdrijf toepasselijke straf te verzwa- op grond van verzachtende omstanren noch een daad of een verzuim te digheden, slechts zouden leiden tot de
straffen die op het ogenblik van het be- toepassing van correctionele strafgaan ervan niet strafbaar was; dat de fen, in casu, gelet op de gevolgen van
artikelen 7 van het Verdrag tot Be- de intrinsieke samenhang, twee punscherming van de Rechten van de ten moeten worden onderzocht: enerMens en de Fundamentele Vrijheden zijds, of de feiten op grond van de oude
en 15 van het Internationaal Verdrag wet niet waren ve:rjaard op de dag van
inzake burgerrechten en politieke de inwerkingtreding van de nieuwe
rechten daarop niet van toepassing wet, namelijk op 31 december 1993,
zijn;
en, anderzijds, in de veronderstelOverwegende dat de datum van het ling dat die veljaring niet verkregen is,
vonnis in aanmerking moet worden ge- of de feiten niet ve:rjaard zijn op de danomen om definitief te oordelen of de tum van het arrest;
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Overwegende dat de aan de beschuldigde en de beklaagden ten laste gelegde feiten gepleegd zijn :
- wat Guy Coeme betreft, tussen
29 maart 1981 en december 1989,
waarbij het laatste feit dateert van 30
november 1989;
- wat Camille Javeau en Nicole
Vosswinkel betreft, tussen 29 maart
1981 en 26 augustus 1989, waarbij het
laatste feit dateert van 25 augustus
1989;
- wat Merry Hermanus betreft,
tussen 1 december 1987 en 1 maart
1988, waarbij het laatste feit dateert
van 29 februari 1988;
- wat Jean Louis Stalport betreft,
tussen 14 juni 1989 en 12 september
1989, waarbij het laatste feit dateert
van 11 september 1989;
- wat Emmanuel Hollander en
Jean-Louis Mazy betreft, tussen 16 augustus 1988 en 1 december 1989,
waarbij het laatste feit dateert van 30
november 1989;
- wat Robert Willermain betreft,
tussen 12 januari 1988 en 26 augustus 1989, waarbij het laatste feit dateert van 25 augustus 1989;
Overwegende dat die feiten, gesteld
dat ze bewezen zijn, de uitvoering vormen van een zelfde misdadig opzet;
dat de verjaring van de strafvordering voor ieder van de betrokkenen,
ten aanzien van het geheel van de feiten die op hen betrekking hebben,
slechts begint te lopen vanaf het laatste feit, dat, in casu, niet van de anderen is gescheiden door een tijdsverloop dat langer is dan de geldende
verj aringstermijn;
Overwegende dat de wet van 24 december 1993, die de verjaringstermijn van de strafvordering voor wanbedrijven, en bijgevolg voor de
gecorrectionaliseerde misdaden, van
drie op vijf jaren brengt, toepasselijk
is op de beschuldigde en op de beklaagden, aangezien de verjaring van
drie jaren niet was bereikt bij de inwerkingtreding van de voornoemde
wet en ze op 22 februari 1991 ten aanzien van de beschuldigde en de be-
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klaagden geldig werd gestuit door het
proces-verbaal nr. 480 (p. 14690) van
het Hoog Comite van Toezicht, dat is
een onderzoeksdaad die werd verricht
tijdens de oude termijn van drie jaren;
Dat derhalve de oorspronkelijke verjaringstermijn van vijf jaren is beginnen te lopen :
- ten aanzien van Guy Coeme, op
30 november 1989;
-ten aanzien van Camille Javeau
en Nicole Vosswinkel, op 25 augustus 1989;
- ten aanzien van Merry Hermanus, op 29 februari 1988;
-ten aanzien van Jean Louis Stalport, op 11 september 1989;
--ten aanzien van Emmanuel Hollander en Jean-Louis Mazy, op 30 november 1989;
- ten aanzien van Robert Wiliermain, op 25 augustus 1989;
Overwegende dat die termijn op 10
juni 1992 door het proces-verbaal
nr. 2337 van het Hoog Comite van
Toezicht (p. 6618) geldig werd gestuit;
Dat hieruit volgt dat de strafvordering voor geen enkele van de in de
dagvaarding vermelde feiten is verjaard;
C. De prejudiciele vragen
Overwegende dat Guy Coeme bij
conclusie betoogt dat de verlenging
van de verjaringstermijn "in zoverre zij
toepasselijk zou zijn op alle strafvorderingen die ontstaan zijn voor de inwerkingtreding ervan en op die datum nog niet verstr{lken zijn, en
waardoor langere termijnen worden
ingevoerd, een met de artikelen 10 en
11 van de Grondwet strijdige discriminatie schept, in vergelijking met de
toestand van degenen waarop, wegens de datum waarop de feiten
zijn gepleegd, de verjaringstermijn
van het oude artikel 21 toepasselijk
is";
Dat Jean-Louis Mazy betoogt dat de
wet waarbij een nieuwe verjaringstermijn wordt ingevoerc;l toepasselijk is op
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alle rechtsvorderingen die ontstaan
zijn v66r de datum van inwerkingtreding ervan en op die datum nog niet
verjaard zijn, en dat, bijgevolg, het verval van de strafvordering door verjaring afhangt van de datum van de daden van stuiting; dat hij hieruit afleidt
dat, in casu, de toepassing van de artikelen 25 en 26 van de programmawet van 24 december 1993 een discriminatie schept die door de artikelen 10
en 11 van de Grondwet verboden is;
Dat Merry Hermanus eveneens betoogt dat "aileen de datum van de daden van stuiting, wat hem betreft, bepaalt of de nieuwe wet wordt toegepast
dan wel of de toepassing van de oude
wet gehandhaafd blijft";
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TITEL VIER : ONDERZOEK
VAN DE TELASTLEGGINGEN

I. TelastleggingenA.1, E.3 (partim)
en E.5 (Guy Coeme, Camille Javeau
en Nicole Vosswinkel)

Overwegende dat de aan de beschuldigde en de beklaagden Camille Javeau en Nicole Vosswinkel ten laste
gelegde feiten hun oorsprong vinden in
de werkzaamheden van de beklaagden binnen Uniop en het Institut de
sociologie;

Overwegende dat Nicole Vosswinkel
aangewezen werd tot directeur van
Uniop vanaf de oprichting ervan op 23
februari 1970 (zie bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 26 maart 1970);
Overwegende dat de voomoemde be- dat zij op 3 februari 1978 werd beschuldigde en beklaagden, in de slot- noemd tot bestuurder van dit instibeschouwing van hun conclusie, het tuut (zie bijlage bij het Belgisch
Hof verzoeken aan het Arbitragehof Staatsblad van 25 mei 1978); dat zij
een prejudiciele vraag te stellen over erkent de functie van afgevaardigd beeen conflict dat, volgens hen, bestaat stuurder te hebben uitgeoefend vanaf
tussen de artikelen 10 en 11 van de die datum tot in 1989; dat zij bovenGrondwet en artikel 25 van de dien vanaf 1978 directeur was van het
programmawet van 24 december 1993 Centre de Sociologie generale, direcwaarbij de verjaringstermijnen wor- teur van het Institut de sociologie en
den verlengd;
voorzitter van de raad van bestuur erDat uit die conclusies blijkt dat de van sinds 1980; dat zij bevoegd
ongelijke behandeling waarover zij kla- was om de cheques en de overige
gen, volgens de betrokkenen zelf, uit- financiele stukken van de twee
sluitend voortvloeit uit de datum instituten die zij leidde te'ondertekewaarop de daden van onderzoek of van nen;
vervolging werden verricht en uit de
Overwegende dat Uniop was opgeweerslag van dergelijke daden op de
loop van de verjaring, maar niet uit nomen in de ULB en verbonden was
het bepaalde van artikel 25 van de wet met een universitair departement van
het Institut de sociologie; dat artikel
van 24 december 1993;
34, 2e lid, van de statuten van Uniop
Dat zij aldus niet een onderscheid stelt : '1Iet gunstig overschot van ontbekritiseren dat door die wet zou zijn vangsten en uitgaven kan bij het einde
ontstaan, maar wel de gevolgen die van het maatschappelijk jaar gestort
noodzakelijkerwijs voortvloeien uit worden aan een reservefonds om toe te
elke toepassing van de strafproces- laten in het lopend j aar of in de komende jaren het maatschappelijk doel
wet in de tijd;
te verwezenlijken, ofwel bestemd worOverwegende dat de opgeworpen den voor fundamenteel onderzoek in
vragen niet onder de toepassing val- een faculteit van menselijke wetenlen van artikel 26 van de bijzondere schappen of aan het 'Institut de sowet van 6 januari 1989 op het ciologie de l'Universite libre de BruxelArbitragehof en dat ze derhalve niet les', of voor ieder ander wetenschappelijk doel";
dienen te worden gesteld;
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Overwegende dat de administratieve overheid van de ULB, om te pogen het tekort aan financiele middelen voor het wetenschappelijk onderzoek op te vangen - tekort dat te
wijten is aan het financieringssysteem
van de universiteiten- de centra en
departementen heeft aangespoord om
hun diensten buiten de universiteit
aan te bieden en aldus overeenkomsten binnen te halen met het oog op
een bijkomende financiering van het
onderzoek;
Overwegende dat Camille Javeau,
sinds 1971 navorser in Uniop, in die
context ermee gelast werd overeenkomsten binnen te halen zowel voor
Uniop als voor het Institut de sociologie en hierin zo bedreven was dat
hem een leidende functie bij Uniop
werd aangeboden; dat, hoewel hij nu
beweert dat hij pas in 1984 met de
functie van directeur werd belast, niettemin uit de nota aan het personeel
van Uniop, die op 16 juni 1981 door
Nicole Vosswinkel, afgevaardigd bestuurder, werd ondertekend (p. 17168),
blijkt "dat Camille Javeau, de functie van directeur voltijds zal uitoefenen" vanaf die datum; dat die nota,
ook al werd ze niet verspreid, bevestigt dat Camille Javeau vanaf 1980 de
facto heeft deelgenomen aan het beleid van Uniop, wat hij overigens toegeeft in zijn nota van 10 maart 1991
aan onderzoeksrechter Van Espen
(p. 4186);
Overwegende dat Camille Javeau in
zijn verklaringen toegeeft dat hij, om
het beoogde doel te bereiken, zich heeft
gewend tot ministers; politici en hun
naaste omgeving wegens hun
beslissingsmacht, hun huidige invloed
of hun vermoede toekomstperspectieven, en aldus een systeem toepaste dat
reeds voor zijn komst bestond, maar
het nog met een commerciele strategie uitbreidde; dat uit de gegevens van
het dossier blijkt dat die strategie erin
bestond voortdurend voorstellen te
doen voor opiniepeilingen en studies
waaraan voordelen vastzaten zoals
preelectorale peilingen om een tactiek van herverkiezing te testen, een
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verbetering van het media-imago, een
bijkomend loon voor plaatselijke "clienten" die medewerkers waren geworden, voorschotten op auteursrechten of
op commissielonen in parallelle commerciele zaken;
Overwegende dat door dit commercieel beleid, dat begonnen was in twee
instituten, waarvan het ene, Uniop,
volgens Nicole Vosswinkel, de "dubbelganger" was van het Institut de sociologie, het aantal zogenaamde "exteme" overeenkomsten aanzienlijk kon
toenemen en dit bijna uitsluitend in de
overheidssector;
Overwegende dat Guy Coeme, lid
van de administratieve diensten van
de "parti socialiste" en sinds 1974 lid
van de bestendige deputatie, op 28 februari 1981 werd benoemd tot staatssecretaris bij het Waalse Gewest;
Overwegende dat op 30 maart 1981
een overeenkomst IS/C011 werd ondertekend tussen het Waalse Gewest,
vertegenwoordigd door de beschuldigde, en het Institut de sociologie, vertegenwoordigd door Nicole Vosswinkel;
dat die overeenkomst betre:ffende de
"Milieu-problematiek", waarvoor een
bedrag van 3. 700.000 frank was uitgetrokken, door Uniop werd uitgevoerd (p. 17111 tot 17103); dat op voornoemd bedrag, dat betaald werd door
het Waalse Gewest, 483.000 frank kosten werden aangerekend voor het honorarium van Jeanine Cornet, belast
met de public relations van Guy
Coeme, alsook de kosten van twee
preelectorale opiniepeilingen, elk voor
een bedrag van 290.000 frank, het ene
in Borgworm ten gunste van Guy
Coeme en het andere in Evere, ten
gunste van Fran~tois Guillaume;
Overwegende dat een stuk d.d. 10
juni 1981 van de hand van Camille Javeau, met de titel "akkoord met de
P.S." (p. 18415 en 18414) melding
maakt van verscheidene overeenkomsten "die te hoog geprijsd werden" om
de preelectorale studiekosten te dekken ten gunste van acht nominatim
vermelde politici;
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Dat het stuk, meer bepaald wat de
"Milieu-enquete Coeme" betreft, constateert : "2000 enquetes aan de hand
van vragenlijsten", "te hoog geprijsd",
"2000 vragenlijsten, reele prijs
2.000.000 frank, ontvangen bedrag
3.700.000, blijft 1.700.000 voor 1) public relations Coeme (Jeanine Cornet) (plusminus) 500.000 2) studie over
Borgworm Coeme, 4 groepsdiscussies
110.000, 500 enquetes 180.000 3) studie over Evere Guillaume, 4 groepsdiscussies 110.000, 500 enquetes
180.000 totaal : 1.080.000";
Overwegende dat dit stuk voorts de
"stand van werkzaamheden op 9 juni
1981" constateert en voor iedere betrokken politicus de overeenkomst preciseert waarop de kosten worden aangerekend;
Dat de bewoordingen zelf van dat
stuk impliceren dat het verwijst naar
vroegere akkoorden;
Overwegende dat uit de omstandigheid dat Jeanine Cornet reeds op 30
maart 1981, de dag van de ondertekening van de overeenkomst, aan
Uniop een eerste honorariumnota
stuurde tp. 11418), eveneens valt afte
leiden dat het stuk van 10 juni 1981
een akkoord constateert dat reeds voor
de ondertekening van de overeenkomst
IS/C011 was gesloten; dat, hoewel niet
bewezen is dat die nota werd aangerekend op de voornoemde overeenkomst, uit de bewoordingen ervan
blijkt dat zij betrekking heeft op het
honorarium en de kostenvergoeding
"voor prestaties in maart 1981" die
moeten worden aangerekend op de
"Studie Waalse Gewest", d.i. betreffende een periode v66r de ondertekening van de overeenkomst (p. 11417 en
11418);
Overwegende dat de honorariumnota's van Jeanine Cornet die zowel
aan het Institut de sociologie als aan
Uniop werden gestuurd, telkens de
vermelding "Studie Waalse Gewest"
dragen, terwijl het buiten kijf staat dat
voornoemde persoon noch voor Uniop
noch voor het Institut de sociologie
heeft gewerkt, maar dat zij instond
voor de public relations en de verbe-
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tering van het imago van Guy Coeme,
aan wie zij door Camille J aveau was
voorgesteld (p. 19095 tot 19102);
Overwegende dat bij het dossier de
fotocopie is gevoegd van een deel van
de agenda van 1981 van Camille Javeau (p. 28949 tot 28945); dat Camille
Javeau nooit de vermeldingen in die
agenda heeft betwist; dat hieruit blijkt
dat Camille Javeau tussen 5 februari
en 30 maart 1981 een aantal afspraken heeft gemaakt : op 5 februari om
11 uur met "Nicole-Teddy" en om
16u30 met '1si Halbertal", op 3 maart
met "Coeme- Deworme- (onleesbaar)", op 12 maart met "Teddy Verstrepen - Parti socialiste", op 23
maart afspraak om 18u45 bij Teddy"
"19u30 Guillaume", op 25 maart "12
uur: Jeanine Lambotte- TeddyJeanine", "om 18 uur Michel Henrion
- Teddy", op 26 maart "Guy Coeme,
lsi Halbertal en Merry Hermanus";
dat de voomamen "Nicole", "Teddy" en
"Jeanine" naar alle waarschijnlijkheid slaan op Nicole Vosswinkel, Teddy
Verstrepen en Jeanine Comet; dat die
afspraken ook de volgende maanden
bleven doorgaan;
Dat de meeste genoemde personen
betrokken zijn bij de overeenkomsten
die vermeld zijn onder "akkoord met
de P.S.";
Overwegende dat de brieven die Camille Javeau vanaf 6 april1981 aan
Fran~tois Guillaume en vanaf 11 mei
1981 aan Guy Coeme stuurde (p.
19399 en 18393) waarbij hun een typeon twerp van preelectorale enquetes
werd voorgesteld telkens de zin bevatten: "de akkoorden tussen de P.S.
en Uniop zullen een aanzienlijke verlaging van de kostprijs mogelijk rnaken en hem op een voor een partijafdeling aanvaardbaar peil brengen";
Overwegende dat, zelfs in de veronderstelling dat Guy Coeme, zoals hij
beweert, niets afwist van het bestaan
van het stuk van 10 juni 1981, dan
nog uit het geheel van die gegevens
blijkt dat hij deelgenomen heeft aan de
bespreking van de litigieuze overeenkomst en dat hij wist dat de door hem
ondertekende overeenkomst "te hoog
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geprijsd" was om rekening te houden met de beloofde voordelen;
Overwegende dat Nicole Vosswinkel
de overeenkomst IS/C011 op 30 maart
1981 heeft ondertekend in haar hoedanigheid van directeur van het Institut de sociologie; dat zij de
honorariumnota's van Jeanine Cornet heeft ontvangen en ze zowel door
dat instituut als door Uniop heeft doen
betalen;
Overwegende dat Nicole Vosswinkel
niet betwist dat zij 'belangstelling had
voor de inhoud en het voorwerp van de
overeenkomst en dat zij zich herinnerde dat zij de vragenlijst had gezien en er eventueel aan had meegewerkt" (haar 6de conclusie p. 62);
Overwegende dat zij staande houdt
dat zij niet heeft deelgenomen aan de
bespreking van de overeenkomst en
dat zij niet wist, enerzijds, dat het honorarium van Jeanine Cornet betrekking had op prestaties zonder enig verband met het voorwerp van de
overeenkomst en, anderzijds, dat bij de
vastlegging van het bedrag ervan rekening was gehouden met de kosten
van twee verkiezingsenquetes;
Overwegende dat de leidende functies van Nicole Vosswinkel bij de twee
instituten, die door het systematisch
zoeken naar overeenkomsten buiten de
universiteit op het raakvlak stonden
van politiek en universiteit, doen vermoeden dat zij wel degelijk wist dat
het sluiten van overeenkomsten met
de overheid gepaard kon gaan met
voordelen voor bepaalde politici;
Dat dit vermoeden wordt gesterkt
door de agenda van 1981 van Camille
Javeau die onder 22januari 1981 vermeldt "Teddy-Nicole, uitgesteld" en onder 5 februari 1981 "11 u. NicoleTeddy", wat er op zijn minst op wijst
dat zij Teddy Verstrepen kende en ontmoette, die zij beschouwde als degene
die gelden bijeenbracht voor de Parti
socialiste;
Overwegende dat Camille J aveau,
op het tijdstip dat de overeenkomst
van 30 maart 1981 werd besproken en
gesloten, weliswaar al de facto was be-
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trokken bij het beleid van Uniop en
daar een grote bewegingsvrijheid genoot om overeenkomsten te zoeken en
erover te onderhandelen, maar toch
pas later de functie van directeur van
Uniop kreeg;
Overwegende ten slotte dat Camille
J aveau het hele onderzoek lang heeft
staande gehouden, zonder zijn verklaringen op dat punt ooit te wijzigen, dat
Nicole Vosswinkel wist dat het honorarium van Jeanine Cornet geen betrekking had op de overeenkomst (zie
meer bepaald p. 12114);
Overwegende dat hij ter zitting van
16 februari 1996 heeft bevestigd het
document "akkoord met de P.S." aan
Nicole Vosswinkel te hebben bezorgd;
Overwegende dat aldus de leidende
functies van Nicole Vosswinkel, haar
ontmoeting met Teddy Verstrepen tijdens de periode vlak voor de totstandkoming van de overeenkomst IS/C011
en het feit dat Jeanine Cornet nog de
dag van de ondertekening van het contract haar eerste facturen verstuurde,
gegevens zijn waaruit blijkt dat de beklaagde wist dat het bedrag was verhoogd om rekening te houden met uitgaven zonder enig verband met het
voorwerp van het contract;
Overwegende dat uit die vaststellingen en consideransen volgt dat de
overeenkomst 18/COll, hoewel zij
slechts zegt wat de partijen wilden dat
zij zegde, toch vals is, aangezien het
verzwijgen van de waarheid in de
akte, die bedrieglijk werd opgemaakt
tussen de partijen en Camille Javeau,
nadeel kon berokkenen aan een derde;
Dat immers het gebruik van dit
valse stuk het Waalse Gewest ertoe
heeft gebracht bedragen te betalen
waarmee de in de voorafgaande overeenkomst vastgestelde voordelen, te
weten de bezoldiging van Jeanine Cornet en de kostprijs van de preelectorale enquetes, werden toegekend;
Overwegende dat de telastleggingen A.1, E.3, in zoverre deze betrekking hebben op een bedrag van ten
minste 483.400 frank, zijnde het honorarium van Jeanine Cornet, en
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E.5 bewezen zijn tegen Guy Coeme,
Camille Javeau en Nicole Vosswinkel;
II. Telastleggingen A.2.a en ben
E.l.b (Camille Javeau)
Overwegende dat op 15 december
1983 een overeenkomst IS/C070 werd
ondertekend tussen het Institut de sociologie, vertegenwoordigd door Nicole Vosswinkel, en het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door Philippe
Busquin, minister van Begroting en
Energie; dat het oorspronkelijke bedrag ervan in een bijvoegsel van 27
april 1984 werd opgetrokken van
3.114.000 frank naar 3.334.000 frank;
Overwegende dat uit de brief die Colette Brichaux op 3 april 1984, in
naam van Camille J aveau stuurde aan
Christian Basecq, kabinetschef van
minister Philippe Busquin, blijkt dat
de oorspronkelijke overeenkomst
150.000 frank uittrok voor de aanwerving van Corinne Bauwens voor een
periode van zes maanden met een
netto maandloon van 25.000 frank en
dat de ondertekening werd gevraagd
van een aanhangsel waardoor het contract van de betrokkene kon worden
verlengd volgens nog door de voornoemde Basecq nader te bepalen modaliteiten;
Dat laatstgenoemde op 17 april 1984
aan de beklaagde drie exemplaren bezorgde van het bijvoegsel waarin het
krediet op 3.334.000 frank werd gebracht en waarin werd gepreciseerd
dat hij dankzij die verhoging de betrokkene in dienst kon nemen voor een
periode van zeven maanden met ingang van 1 oktober 1983;
Overwegende dat Corinne Bauwens
heeft toegegeven (p. 11794) dat zij
nooit "in de gebouwen van Uniop had
gewerkt" en dat zij onder de leiding
van de persattache van minister Philippe Busquin werkte;
Overwegende dat uit het feit dat de
voornoemde overeenkomst en het voornoemde bijvoegsel kosten omvatten die
er geen verband mee hielden, blijkt
dat die beide stukken vals zijn, aangezien het bedrieglijk overleg tussen
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Camille Javeau en een derde nadeel
kon berokkenen aan het Waalse Gewest;
Overwegende dat de deelneming
van Camille J ave au aan de opmaak en
het gebruik van deze valse stukken listige kunstgrepen zijn die het Waalse
Gewest ertoe hebben gebracht onverschuldigde bedragen te betalen, in
casu 329.611 frank, zijnde de kosten
voor de aanwerving van Corinne Bauwens;
Dat de telastleggingen A.2.a en b, en
E.l.b bewezen zijn :
III. Telastlegging A.3 (Camille Javeau en Jean Louis Stalport)
Overwegende dat aan de beklaagden ten laste wordt gelegd dat zij "een
overeenkomst waarover de inspectie
van Financien een ongunstig advies
had uitgebracht, hebben vervangen of
doen vervangen door drie overeenkomsten d.d. 15 juni 1989, elk voor een lager bedrag dan voor het optreden van
de inspectie van Financien vereist is,
maar die tezamen betrekking hadden op dezelfde aangelegenheid als die
welke verworpen was, met name, een
studie over de kleine en middelgrote
ondernemingen";
A. Het gezag van gewijsde van de
beslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
Overwegende dat Jean Louis Stalport betoogt dat de beslissing van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers
van 14 juli 1994 om minister Philippe
Moureaux niet te verwijzen naar het
Hof van Cassatie een rechterlijke beslissing is, ook al is ze door de Wetgevende Macht gewezen; dat, wanneer een dergelijke eindbeslissing een
van de daders van het misdrijf buiten vervolging stelt, niet om redenen
betreffende de persoon van de beklaagde, maar omdat dit misdrijf niet
is bewezen, zij, bij ontstentenis van
nieuwe bezwaren, ten goede komt aan
al degenen die aan het misdrijf hebben deelgenomen; dat hij voorts betoogt dat, in zoverre er geen enkel
nieuw bezwaar is, die beslissing hem
ten goede moet komen aangezien zij
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erga omnes geldt en hij dus buiten vervolging moet worden gesteld;
Overwegende dat, nu de Kamer van
Volksvertegenwoordigers niet bevoegd
is voor justitiabelen die geen minister of federale staatssecretaris zijn, de
discretionaire macht, als bepaald bij de
artikelen 103 en 104 van de Grandwet, uitsluitend betrekking kan hebben op de betrokken minister of
staatssecretaris; dat hieruit volgt dat
de beslissing van de Kamer van 14 juli
1994 de berechting van de beklaagden niet kan verhinderen;
B. De schuldvraag
Overwegende dat de inspectie van
Financien op 30 mei 1989 een ongunstig advies (p. 18684) heeft uitgebracht
over een antwerp van overeenkomst
waarbij Uniop voor het Brusselse Gewest "bij alle Brusselse ondernemingen een voorstudie" zou uitvoeren tegen de totale prijs van 4.800.000 frank,
zonder BTW, (p. 18689 tot 18694);
Overwegende dat op 15 juni 1989
drie overeenkomsten werden ondertekend door Philippe Moureaux, in
naam van het Brusselse Gewest en
door Camille Javeau, in naam van
Uniop, telkens voor een forfaitaire prijs
van 1.200.000 frank (p. 18699 tot
18710);
Dat Uniop zich in die overeenkomsten ertoe verbond een "voorstudie" uit
te voeren:
a) "bij de KMO's die in onderaanneming werken" (overeenkomst 1)
b) "bij alle door het Brusselse Gewest gesteunde ondememingen" (overeenkomst 2)
c) "bij de exportgerichte KMO's"
(overeenkomst 3);
Dat die overeenkomsten op 15 juni
1989, de dag waarop ze werden gesloten, met de handtekening van de minister, aan de administratie werden
bezorgd (p. 18681); dat de inspectie
van Financien op 30 juni 1989 het
vastleggingsbulletin betre:ffende een
van de overeenkomsten, zonder voorbehoud te maken, heeft geviseerd (p.
18680);
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Overwegende dat uit de vergelijking tussen het antwerp van de oorspronkelijke overeenkomst en de drie
nieuwe overeenkomsten blijkt dat de
omstandigheid dat het voorwerp en de
prijs van de oorspronkelijke overeenkomst in de drie nieuwe overeenkomsten werden beperkt, niet belet dat het
nog altijd om hetzelfde oorspronkelijke concept en oogmerk ging, m.a.w.
om dezelfde opdracht;
Overwegende dat uit de verklaringen van Jean Louis Stalport (p. 9540)
en van Camille Javeau (p. 2905) blijkt
dat de splitsing bedoeld was om het
verplichte advies van de inspecteur
van Financien te omzeilen;
Dat het advies van de inspecteur
van Financien waarop Jean Louis
Stalport doelt, de ondertekening voor
gezien is die vereist is voor de vastlegging van de uitgave, die op 30 juni
1989, na de toewijzing van de opdracht
is aangebracht en niets bewijst omtrent de wil tot doorzichtigheid waarop
beklaagde zich beroept (p. 1304);
Overwegende dat noch de omstandigheid dat, ook al was de opdracht
niet gesplitst, de opdracht hoe dan ook
zou zijn gegund, noch de omstandigheid dat de drie overeenkomsten aan
het niet verplichte advies van de inspecteur van Financien zouden onderworpen zijn, de artificiele splitsing van
de opdracht kunnen rechtvaardigen;
Overwegende dat het bedrieglijk opzet dat voor de telastlegging wordt vereist enkel aan de zij de van de dader
van het misdrijf moet bestaan;
Dat het voldoende is dat de mededaders tot de uitvoering van het misdrijf noodzakelijke hulp hebben verleend of dat zij het rechtstreeks
hebben uitgelokt, dat zij een positieve
kennis hebben gehad van de omstandigheden die het hoofdfeit opleverden en dat zij de wil hebben gehad om
op de bij de wet bepaalde wijze samen te werken om het misdrijf te plegen;
Dat Jean Louis Stalport met het bedrieglijk opzet om het door minister
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Philippe Moureaux goedgekeurde verzoek van Camille Javeau in te willigen, de noodzakelijke hulp heeft verleend om de beoogde doelstelling
binnen de bepaalde termijn uit te voeren;
Dat Camille Javeau, die ervan op de
hoogte was gebracht dat hij zijn antwerp moest splitsen indien hij het nog
binnen de resterende korte tijd wilde
uitvoeren, zijn medewerking heeft verleend aan de uitvoering van het misdrijf;
Overwegende dat de telastlegging
A.3 bewezen is tegen de twee beklaagden;
rv. Telastleggingen A.6 en E.9 (Guy
Coeme, Camille Javeau, Jean-Louis
Mazy)
Overwegende dat aan Guy Coeme,
Camille Javeau en Jean-Louis Mazy
ten laste wordt gelegd dat zij valsheid in openbare geschriften hebben
gepleegd door in de prijs van een overeenkomst IN/C140 tussen het Waalse
Gewest en de V.Z.W. Uniop kosten op
te nemen zonder enig verband met het
werkelijke voorwerp van die overeenkomst, namelijk 4 76.000 frank en
68.412 frank die respectievelijk bestemd waren voor de betaling van de
facturen van Jeanine Cornet, belast
met de public relations van Guy
Coeme, en voor de gedeeltelijke bezoldiging van Nadine Morren, een
kabinetsmedewerker van die minister;
Overwegende dat Camille Javeau
tegenwerpt dat het een onmogelijk
misdrijf is aangezien de aangeklaagde
overeenkomst voor een forfaitaire prijs
werd gesloten en hij bovendien betoogt dat het niet bewezen is dat die
prijs hoger ligt dan die van de concurrentie;
Overwegende dat de forfaitaire aard
van een prijs niet uitsluit dat bij de bepaling ervan rekening werd gehouden met de kosten voor prestaties die
er geen verband mee houden;
Dat, voor het overige, de ten laste
gelegde valsheid niet bestaat in de
aanrekening van een hogere prijs dan
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die van de concurrentie, maar wei in
het feit dat bij de bepaling van de prijs
rekening werd gehouden met de prijs
van prestaties zonder enig verband
met de overeenkomst; dat een vergelijking met de gangbare marktprijzen derhalve niet opgaat;
Overwegende dat Guy Coeme op 2
februari 1988 werd aangewezen tot
voorzitter van de Waalse Gewestexecutieve;
Dat Guy Coeme op 18 februari 1988
Camille Javeau en Catherine Vigneron op zijn kabinet heeft ontvangen;
Dat een op 19 februari 1988 door
Catherine Vigneron opgemaakte nota
de volgende vermeldingen bevat :
"Overeenkomst (Jeanine) relaties met
de pers" (p. 29144);
Dat een andere nota, van dezelfde
datum, vermeldt: "Jean-Louis Mazy
afspreken met hem" (p. 28822);
Dat in de handgeschreven notities
van Catherine Vigneron van 29 februari 1988 de volgende vermeldingen voorkomen : "Guy Coeme - Hoei
Borgworm" en "Mazy donderdag 3,
12u30" (p. 28804);
Dat Jean-Louis Mazy op 3 maart
1988 heeft geluncht met Camille Javeau die hem een antwerp voorlegde
van een studie voor de Waalse Gewestexecutieve voor een totaal bedrag van
19.980.000 frank, te spreiden over vier
jaar;
Dat Jean-Louis Mazy op 7 maart
1988 Guy Coeme een persoonlijke nota
heeft gestuurd over het antwerp van
een door Uniop uit te voeren studie;
Dat Camille Javeau op 9 maart
1988 Jeanine Cornet heeft ontmoet op
het kabinet van Guy Coeme (p. 28786);
Dat in een handgeschreven nota van
11 maart 1988 van Catherine Vigneron de volgende vermelding voorkomt
"Jean Louis Mazy-Uniop + 19% BTW
probleem?" (p. 28782);
Dat Camille Javeau op 13 april1988
Jean-Louis Mazy heeft ontmoet
(p. 28782);
Dat op 15 april 1988 een overeenkomst wordt bezorgd aan Jean-Louis
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Mazy over het imago van het
Waalse Gewest, voor een bedrag
van 10.600.000 frank + 19% BTW
(p. 28780 tot 28777);
Dat op het voorbereidende handgeschreven document van die overeenkomst in fine de vermelding voorkomt: "bij te rekenen prijs Jeanine
Cornet en prijs (jongerenstage 70.800
frank) 10.000 frank + 18% bedrijfsvoorheffing, 11.800 x 6 = 70.800 frank
(6 maanden)" (p. 28772);
Dat Camille Javeau op 21 april1988
met Jean Louis Mazy en Emmanuel
Hollander heeft geluncht (p. 28771);
Dat Camille Javeau op 26 april1988
Jean-Louis Mazy een briefheeft geschreven met de volgende bewoordingen "OK voor je voorontwerp van
overeenkomst. Dit stemt overeen met
de geest van onze besprekingen"
(p. 28770);
Dat Camille J aveau op 28 april 1988
met Jean-Louis Mazy en Emmanuel
Hollander heeft geluncht (28768);
Dat de overeenkomst uiteindelijk op
3 mei 1988 werd ondertekend;
Dat Jeanine Cornet reeds op 17 mei
1988 het Institut de sociologie twee
honorariumnota's stuurde i.v.m. haar
prestaties voor Guy Coeme van februari 1988 tot en met mei 1988, met
daarop de vermelding "Studie Waals
Gewest"; dat ze op 26 en 27 mei 1988
door Uniop werden betaald (p. 18822
en 18814);
Dat in een - bij Uniop inbeslaggenomen - nota van 9 september 1988,
die de titel draagt "Memo voor JeanLouis Mazy" en die meer bepaald de
overeenkomst met het Waalse Gewest
betreft, de vermeldingen voorkomen :
"voor zover Georges (Horevoets) op de
hoogte is van ons akkoord heb ik
donderdagavond aan Bernard (Anselme) voorgesteld dat hij de mogelijkheden zou aanwenden die oorspronkelijk voor Guy (Coeme) waren
bedoeld. Ik meen dat dit noodzakelijk is" (p. 28086);
Overwegende dat uit al die gegevens volgt dat Guy Coeme reeds van
bij het begin van de onderhandelin-
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gen had gevraagd dat het bedrag van
de overeenkomst het honorarium van
Jeanine Cornet zou insluiten en dat hij
vanaf 15 april1988 erop stand dat dit
bedrag ook het bijkomend loon van
Nadine Morren zou omvatten;
Dat Jeanine Cornet in dit verband
heeft verklaard: "Het spreekt vanzelf dat ik mijn honorariumnota's niet
spontaan aan de heer J aveau heb gestuurd. Niet de heer Javeau heeft mij
gecontacteerd en mij gezegd dat ik
hem mijn honorariumnota"s moest bezorgen. De zaken zijn als volgt verlopen : de heer Coeme heeft mij gezegd
dat ik mij tot de heer Javeau mocht
wenden voor de betaling van die
honorariumnota's, wat ik ook heb gedaan. Dan heb ik een gesprek gehad
met de heer Javeau om hem het bedrag van dit honorarium mee te delen. De heer Coeme wist wel wie mijn
nota's voor zijn rekening nam"
(p. 29090);
Dat Guy Coeme, in verband met
Nadine Morren, voor het Hof heeft verklaard (zie zittingsblad van 21 februari
1996, p. 22) : "zij had recht op een normale bezoldiging en toen het probleem
rees, hebben we een oplossing gezocht
en ik ben er fier op, hoewel er op technisch vlak wel iets aan schort";
Overwegende dat het vaststaat dat
noch Jeanine Cornet, noch Nadine
Morren voor Uniop ofvoor het Institut de sociologie hebben gewerkt;
Overwegende dat, gelet op de verstandhouding tussen Guy Coeme,
Jean-Louis Mazy en Camille Javeau,
die blijkt uit de voornoemde stukken,
Jean-Louis Mazy, zelfs als hij niets had
afgeweten van de kladversie van het
antwerp van overeenkomst dat hem op
15 april1988 werd bezorgd, tach moest
weten dat de prijs van de overeenkomst kosten bevatte voor prestaties
zonder enig verband met de overeenkomst;
Overwegende dat het eveneens is
bewezen dat Jean-Louis Mazy aan de
besprekingen van die overeenkomst
heeft deelgenomen;
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Dat Jeanine Comet heeft verklaard : van Nadine Morren omvatte, niet de
"De heer Mazy heeft mij gezegd dat hij eenvoudige uitvoerder van Guy Coeme
ermee werd gelast een oplossing te is geweest maar rechtstreeks heeft
zoeken voor de betaling van mijn ho- meegewerkt aan het in de telastlegnorarium" (p. 29087);
ging bedoelde misdrijf;
Dat uit de verklaring van Nadine
Dat de omstandigheid dat het sysMorren aan commissaris Sacotte blijkt teem van aanrekening van kosten
dat zij zich tot Guy Coeme heeft ge- reeds bestond voor zijn komst op het
wend om betaald te worden voor haar kabinet niets afdoet aan zijn strafvoltijdse opdracht bij het kabinet;
rechtelijke verantwoordelijkheid;
Dat zij preciseert dat Jean-Louis
Overwegende dat de telastlegging
Mazy haar heeft gemeld dater een op- van valsheid (A.6) bewezen is tegen de
lossing was gevonden en dat haar bij- beschuldigde en tegen ieder van de bekomend loon door Uniop zou worden klaagden Camille Javeau en Jeanbetaald (p. 29025);
Louis Ma?,;y;
Dat Georges Horevoets verklaard
Overwegende dat het gebruik van
heeft dat de initialen J.L.M. voorkwa- dit valse stuk het Waalse Gewest ermen op aile stukken over die kwes- toe heeft gebracht de in de telastlegtie die hij heeft kunnen inkijken ging E.9 bedoelde bedragen te beta(p. 29102);
len;
Dat hij voorts heeft gezegd: "AchDat de telastlegging van oplichting
teraf heb ik uit de archieven van het
kabinet kunnen opmaken dat de heer tevens bewezen is tegen de beschulMazy in het raam van die overeen- digde en tegen ieder van die beklaagkomst de eerste contacten met Uniop den;
had gelegd. Bij mijn gesprek met JaV. Telastleggingen A.4.a en b, en
veau over die overeenkomst (. .. ) kreeg E.7.a en b (Guy Coeme, Camille Jaik de bevestiging van het feit dat die veau, Emmanuel Hollander en Jeanovereenkomst was besproken met de Louis Mazy)
heer Mazy en tevens met mevrouw
Overwegende dat aan Guy Coeme,
Cornet, de persoon die op het kabi- aan Camille Javeau, aan Emmanuel
net instond voor de public relations Hollander en aan Jean-Louis Mazy ten
van de heer Coeme" (p. 29105);
laste wordt gelegd dat zij, met het beOverwegende dat aldus, in strijd drieglijk opzet om onder andere de toemet wat Guy Coeme en Jean-Louis wijzing van een opdracht mogelijk te
Mazy beweren, Georges Horevoets niet maken door de procedures inzake
aan de besprekingen van de overeen- overheidsopdrachten te omzeilen, en
komst heeft deelgenomen;
met het bedrieglijk opzet om aan EmDat hij, daarentegen, gelet op de manuel Hollander een onrechtmatig
hoge prijs van de studie, toen hij ka- voordeel te doen toekennen, tweemaal
binetschef werd van minister Anselme valsheid in openbare geschriften hebdie Guy Coeme was opgevolgd, een bij- ben gepleegd of eraan hebben deelgevoegsel heeft doen sluiten (p. 29126 en nomen, namelijk :
29125) waarbij Uniop werd verplicht
a. door in de overeenkomst van 17
een verantwoordingsstaat en zijn fak- augustus 1988 (contract IN/MOlO) tustuur over te leggen (p. 29100 en sen de Belgische Staat, vertegenwoor29099);
digd door Guy Coeme, en de vennootDat Jean-Louis Mazy, door met ken- schap HHD Ogilvy & Mather,
nis van zaken te aanvaarden noodza- vertegenwoordigd door Emmanuel
kelijke hulp te verlenen aan de be- Hollander, in artikel 1 te vermelden
spreking van een overeenkomst dat de opdrachtgever de voornoemde
waarvan de prijs het honorarium van vennootschap belast met een studie beJeanine Cornet en het bijkomend loon tre:ffende de dienstplichtigen, terwijl de
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contracterende vennootschap in werkelijkheid nooit van plan geweest was
om die studie uit te voeren en zeinderdaad ook niet heeft uitgevoerd,
aangezien zulks gebeurd is door de
V.Z.W. Uniop, en Emmanuel Hollander daaruit een onrechtmatig voordeel heeft behaald van ten minste
450.000 frank;
b) door in een overeenkomst van 28
april 1989 (contract IN/M020) tussen de Belgische Staat, vertegenwoordigd door Guy Coeme en de N.V. Information et Entreprise, vertegenwoordigd door haar directeur, Jean
Massart, in artikel 1 te vermelden dat
de opdrachtgever de voornoemde vennootschap belast met een studie over
beroepsmilitairen terwijl de contracterende vennootschap in werkelijkheid nooit van plan was geweest die
studie uit te voeren en ze inderdaad
ook niet heeft uitgevoerd, aangezien
zulks gebeurd is door de V.Z.W. Uniop,
en Emmanuel Hollander daaruit een
onrechtmatig voordeel van ten minste 600.000 frank heeft behaald;
A De instemming van het ministerieel comite en de onderaanneming
Overwegende dat artikel51, § 1, 4°,
van het koninklijk besluit van 22 april
1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, bepaalt
dat sommige onderhands te gunnen
opdrachten, alvorens de procedure aan
te vatten, de instemming moeten bekomen van het ministerieel comite dat
bevoegd is inzake overheidsinvesteringen, te weten het ministerieel comite voor economische en sociale coordinatie (MCESC), en inzonderheid de
opdrachten van diensten waarvan het
bedrag hoger wordt geraamd dan
6.000.000 frank;
Dat, hoewel het niet naleven van
dat voorschrift niet leidt tot nietigheid van de opdracht die niet aan dat
comite is overgelegd, de kunstmatige splitsing van een opdracht om die
noodzakelijke instemming van het
MCESC te omzeilen een schending
van artikel51, § 1, 4°, van voornoemd
koninklijk besluit uitmaakt; dat de
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omstandigheid dat de opdracht, indien zij niet was gesplitst, hoe dan ook
de instemming zou hebben bekomen,
die kunstmatige instemming niet kan
rechtvaardigen; dat noch de omstandigheid dat het overleggen aan het
MCESC voor dergelijke dossiers niet
gebruikelijk was, noch de omstandigheid dat de inspecteur van Financien
de schending van artikel51 zou hebben opgemerkt en een negatief advies had moeten uitbrengen, evenmin de schending van een wettelijke
bepaling, die de regelmatigheid van de
overheidsopdrachten beoogt, kunnen
rechtvaardigen;
Overwegende dat onderaanneming
geen kunstgreep mag zijn die wordt
aangewend om een bepaling die de
overheidsopdrachten regelt te omzeilen;
B. De schuld van Guy Coeme, Camille Javeau, Emmanuel Hollander en
Jean-Louis Mazy
Overwegende dat de versies van de
feiten zoals ze door de beschuldigde en
de beklaagden wordt gegeven herhaaldelijk verschillen of tegenstrijdig zijn;
1. Wat betreft de opdracht van
1988:
Overwegende dat Guy Coeme uiteenzet dat hij alleen de gedachtengang van het eerste ontwerp heeft geschetst en niet persoonlijk betrokken
was bij de uitwerking ervan en dat op
aanraden van zijn adjunct-kabinetschef Jean-Louis Mazy een beroep is gedaan op Emmanuel Hollander;
Dat Camille Javeau preciseert dat
hij nooit tussenbeide is gekomen in de
beslissing om het kwantitatief en het
kwalitatief aspect van de studie aan
twee verschillende ondernemingen toe
te vertrouwen en dat hij bij geen enkele discussie over de splitsing betrokken was;
Dat Emmanuel Hollander betoogt
dat HHD en hijzelf op initiatief van
Jean- Louis Mazy zijn geconsulteerd
omdat zij ervaring hadden met en bijzonder onderlegd waren op het vlak
van opiniepeilingen; dat Guy Coeme
een vergadering heeft bijgewoond
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waarop Jean-Louis Mazy en hijzelf
aanwezig waren en waar de krachtlijnen van het plan zijn besproken;
Dat Jean-Louis Mazy betoogt dat
Guy Coeme zelf beslist heeft de studie te laten uitvoeren en heeft aangegeven dat Camille Javeau diende te
worden geconsulteerd; dat de minister later geen bezwaar heeft gemaakt
tegen het raadplegen van HHD;
Overwegende dat Guy Coeme op 8
mei 1988 minister van Landsverdediging is geworden; dat Camille Javeau
op 27 mei 1988 een antwerp van overeenkomst heeft voorgesteld waarin
werd bepaald dat Uniop de twee luiken van de studie zou uitvoeren;
Dat Jean-Louis Mazy, Emmanuel
Hollander en Camille Javeau tussen
27 mei en 2 juni 1988 samen hebben
gedineerd en daarbij hebben beslist
dat Uniop het kwantitatief luik zou
uitvoeren maar voor het kwalitatieve
slechts als onderaannemer zou optreden;
Overwegende dat de aldus opgevatte opdracht niet meer aan het toezicht van het MCESC was onderworpen;
Overwegende dat de verklaringen
van Jean-Louis Mazy bewijzen dat
Guy Coeme actief is opgetreden bij de
gunning van de opdrachten van 1988
en dat hij op de hoogte was van hun
modaliteiten; dat die verklaringen door
die van Camille Javeau en Emmanuel Hollander worden bevestigd;
Dat die verklaringen bewijzen dat
Guy Coeme op de hoogte was van zowel de verdeling van de opdracht als
van de afspraak tussen HHD en
Uniop;
Overwegende dat vaststaat dat eerst
werd geoordeeld dat Uniop de opdracht alleen kon uitvoeren en daartoe werd aangezocht; dat Uniop, op
verzoek van het kabinet, op 27 mei
1988 een antwerp van overeenkomst
voor de gehele opdracht heeft ingediend; dat het op dat ogenblik al het
voorbereidend werk voor dat oorspronkelijk uniek project had verricht; dat
de beslissing om de kwalitatieve stu-
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die door HHD te doen uitvoeren met
Uniop als onderaannemer pas later is
genomen;
Overwegende dat de aangevoerde
redenen die beslissing niet kunnen
verantwoorden of geen enkele geloofwaardigheid bezitten;
Dat voor de goede uitvoering van de
studie de bijdrage van HHD noch die
van Emmanuel Hollander was vereist, aangezien het voorwerp ervan
niets te maken had met communicatiedialectiek, hun specialisatie;
Dat het concept van de "interviewgirls", dat voor de studie was vereist,
geen specialisatie van de onderneming HHD was; dat Emmanuel Hollander, afgezien van de loze discussie over de electronische datering,
diende toe te geven dat de gespreksgids door Camille Javeau "was opgesteld";
Dat de "aanwezigheid van Emmanuel Hollander op enkele vergaderingen, onder meer op de eerste
begeleidingsvergadering, niets heeft
bijgedragen tot de wetenschappelijke
kwaliteit van de studie en haar besluiten; dat er geen enkel geschreven stuk, noch enig ander spoor bestaat van een nuttige bijdrage van
zijnentwege;
Dat, gelet op het voorwerp van de
opdracht, te weten een wetenschappelijke studie, de contractuele waarborg van Uniop, een met de ULB verbonden instelling, beter was dan die
van HHD, een handelsonderneming
met andere specialisaties (zie verklaring van Jean Mass art p. 2994 7 en
29948);
Dat de werkelijke redenen om de opdracht te verdelen en een beroep te
doen op HHD van andere aard zijn;
Overwegende dat, aangezien HHD
niets heeft bijgedragen tot de studie,
een eerste reden duidelijk wordt, te
weten HHD een "commissie" toes toppen door de prijs van het oorspronkelijk project met 15 pet. te vermeerderen; dat die vaststelling geen enkele
vergelijkende studie vereist omtrent de
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normale of gebruikelijke prijs van de diende te worden voorgelegd; dat dit
gevolg werd beoogd zoals blijkt uit de
opdracht in het algemeen;
Dat Uniop en Camille Javeau, niet- verklaringen van Rene De Winne en
tegenstaande een lichte winstderving, van Marie-Paule Christophe;
Overwegende dat de kritiek aan het
eveneens baat hadden bij een dergeadres van Rene De Winne de gelooflijke regeling;
Overwegende dat de beweegreden waardigheid van zijn verklaring niet
van de delictueuse daad niet ter zake in het gedrang brengt (p. 28712 en voldoet; dat het Hofniettemin erop wijst gende); dat die precieze en gedetaildat uit de stukken aangewezen bij het leerde verklaring geen enkele tegenonderzoek van de telastlegging A. 6, strijdigheid bevat; dat zij wordt
blijkt dat Guy Coeme Emmanuel Hol- gestaafd door de verklaring van Marielander en HHD kende die voor de Paule Christophe (p. 1254);
Overwegende dat de omstandiggemeenteraadsverkiezingen van oktober 1988 een verkiezingsfolder had heid dat Emmanuel Hollander niet op
de hoogte was van de regels inzake
opgemaakt;
overheidsopdrachten
niets afdoet aan
Dat de handgeschreven nota's van
Catherine Vigneron, na het middag- zijn wil om deel te nemen aan het mismaal van 3 maart 1988, die geniet zijn drijf;
Overwegende dat de telastlegging
aan een antwerp van overeenkomst
"Etude sur l'image de la Region wal- · A.4.a ten laste van de beschuldigde en
lonne" (IN/C140) het volgende vermel- van ieder van de beklaagden aldus is
den : 'boekje samenwerken met HHD" bewezen;
(p. 28797); dat Jean-Louis Mazy op 7
2. Wat betreft de opdracht van
maart 1988 een nota aan Guy Coeme 1989:
over het voormelde studieproject heeft
Overwegende dat de voorgaande begeschreven en daarin voorstelde een schouwingen eveneens gelden voor de
beroep te doen op Emmanuel Hollan- opdracht en de overeenkomsten van
der die samen met Camille Javeau zou 1989, die niet meer zijn dan een herwerken (p. 28789 tot 28787); dat Ca- haling, met dezelfde bedoelingen, van
mille Javeau en Jean-Louis Mazy in de opdracht en de overeenkomsten van
april 1988 tweemaal met Emmanuel 1988, met dien verstande dat de onHollander hebben gedineerd (p. 28771 derneming Information et Entreprise
en 28768);
de plaats heeft ingenomen van HHD;
Overwegende dat de - althans dat Emmanuel Hollander daaruit
rechtstreekse- begunstigde van het voordeel heeft gehaald;
onrechtmatig voordeel de onderneDat het feit dat de aanvraag voor
ming HHD was waarin Emmanuel een tweede studie van de generale staf
Hollander belangen had als gedele- zou zijn uitgegaan, niet belet dat de
geerd bestuurder;
splitsing van de opdracht en het beOverwegende dat uit de aanvullende drieglijk oogmerk dat daaraan ten
informatie die tijdens de debatten aan grande lag, aan dezelfde beschuldigde
het dossier is toegevoegd, blijkt dat de en dezelfde beklaagden zijn toe te
verkiezingsfolder door HHD voor een. schrijven;
totaal bedrag van 691.597 frank is geDat, zodra het bedrieglijk mechafactureerd, terwijl de facturen die nisme is opgebouwd, het sluiten en
HHD aan zijn onderaannemer Pro- uitvoeren van overeenkomsten schier
duction+ heeft gestuurd 1.245.931 zonder voorbereidende handelingen
frank beliepen, dus een verschil van kon gebeuren; dat niettemin al diege554.334 frank;
nen die de valsheid van 1988 hebben
Overwegende dat de verdeling van gepleegd, op dezelfde wijze aan de
de opdracht ook tot gevolg heeft ge- valsheid van 1989 hebben deelgenohad dat zij niet aan het MCESC men;
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Dat inzonderheid met betrekking tot
Jean-Louis Mazy erop dient te worden gewezen dat hij de overeenkomst,
waarvan hij wist dat zij bedrieglijk
was, ter ondertekening aan Guy
Coeme heeft voorgelegd;
Overwegende dat het feit dat Guy
Coeme niet heeft gereageerd op de
ernstige en ondubbelzinnige onthullingen van Jean Massart en Jeanine
Cornet, wat hij onverwijld had moeten doen, zijn persoonlijke en rechtstreekse aansprakelijkheid voor het
misdrijf zo nodig bevestigen;
Overwegende dat aldus de telastlegging A.4.b ten laste van de beschuldigde en de beklaagden is bewezen;
3. Wat betreft de telastleggingen van
oplichting E.7.a en b:
Overwegende dat het bovenvermeld
gebruik van valse stukken bepalend is
geweest voor de betaling door de Belgische Staat van de in die telastleggingen vermelde bedragen; dat die telastleggingen van oplichting ten laste
van de beschuldigde en van de beklaagden zijn bewezen;
VI. De telastleggingen A.5.a en b en
E.8 (Camille Javeau en Merry Hermanus)
Overwegende dat uit dossier blijkt
dat Merry Hermanus en Camille Javeau tenminste sedert 1981 nauw samenwerken;
Dat aldus te Jette in 1981 voor de
verkiezingen een enquete ten voordele van eerstgenoemde werd uitgevoerd, die werd ge:financierd door ''het
overschatten" van een 'lbto-enquete die
werd betaald door de Nationale Loterij waar hij bestuurder was (p. 1842518484); dat Merry Herman us in januari 1985 een interne nota van de
administratie ten persoonlijke en vertrouwelijke titel aan Camille Javeau
heeft gestuurd (p. 19979-19980); dat
Camille Javeau op 23 mei 1987 Merry
Hermanus schriftelijk op de hoogte
heeft gebracht van de dramatische toestand van Uniop en aangedrongen
heeft op een belangrijk contract voor
Uniop (p. 19938); dat Merry Hermanus daarop aan Camille Javeau heeft
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geantwoord dat hij de toestand onder de aandacht van Philippe Moureaux zou brengen (p. 19935);
Dat Merry Hermanus in 1988 en tot
de aanhouding van Camille J aveau,
een maandelijks voorschot van 50.000
frank van Uniop heeft ontvangen, dat
naar zijn zeggen verantwoord werd
door het opstellen voor Uniop van een
verhandeling over de audio-visule problematiek, zodat hij een veroordeling tot betaling van een uitkering tot
levensonderhoud kon betalen;
Overwegende dat in die context is
gebleken dat hij, als secretarisgeneraal van de Franse Gemeenschap,
om de betaling van twee overeenkomsten (IN/D120 van 16 november 1987
en IN/D130 van 27 november 1987) te
bespoedigen, onmiddellijk bij ontvangst de desbetreffende facturen
heeft ondertekend, die respectievelijk op 27 november 1987 en 8 december 1987 waren gedagtekend, en die
volgens de instructies van Camille Javeau (p. 18071 en 18068; p. 18034 en
17988) werden voorgesteld onder vermelding "Gezien voor geleverde diensten - Goed voor betaling", waarbij
hij in beide gevallen wist dat het werk
niet was gepresteerd;
Dat de tegen de twee beklaagden in
aanmerking genomen telastlegging aldus is bewezen;
Overwegende dat het gebruik van
die valse stukken, wat de grondslag
vormt van de telastlegging van oplichting, geleid heeft tot de voorbarige betaling door de Franse Gemeenschap
van 952.000 frank in het eerste geval en tot de onverschuldigde betaling van een overeenkomstig bedrag,
in het tweede geval;
VII. De telastleggingen B.l.a en b
(Camille Javeau)
Overwegende dat die telastleggingen B.1.a en b zijn bewezen in de mate
en om de redenen die zijn vermeld in
het onderzoek van de telastlegging
E.l.a;
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VIII. De telastleggingen B.2
A. De telastlegging B.2.a en E.3
(partim): 747.160 frank (Guy Coeme,
Camille J aveau en Nicole Vosswinkel)
Overwegende dat vaststaat dat
Jeanine Cornet zestien honorariumstaten "Studie Waals Gewest" genaamd, hetzij naar Uniop hetzij naar
het Institut de sociologie heeft gestuurd, zoals is vermeld in de dagvaarding die er vijf als voorbeeld opsomt; dat het Hof aldus, in
tegenstelling tot de bewering van Camille J aveau, kennis neemt van een
betichting van valsheid in privegeschriften die betrekking heeft op die
zestien honorariumstaten;
Overwegende dat Guy Coeme aanvoert dat hij de mening was toegedaan dat Jeanine Cornet, als overtuigd socialistisch militant, gratis
optrad en betoogt dat hij niet wist dat
zij haar prestaties aan Uniop of aan
het Institut de sociologie aanrekende;
Dat Camille Javeau aanvoert dat hij
aileen kon betrokken zijn bij de factuur van 30 april1981, die onder vermelding "Studie van het Waalse Gewest" naar Uniop is gestuurd, en dat
hij die alleen·heeft doorgestuurd naar
het Institut de sociologie waarmee de
overeenkomst was gesloten;
Dat Nicole Vosswinkel tot haar verdediging aanvoert dat, aangezien zij
van de werkelijke aard van de prestaties van Jeanine Cornet niets afwist- wat Camille Javeau bewust
had bewerkstelligd -, die feiten haar
niet ten laste kunnen worden gelegd;
Overwegende dat uit de motivering
betreffende de telastlegging A.1 blijkt
dat Guy Coeme reeds in 1981 wist dat
Jeanine Cornet, zelfstandig public relations raadgever, niet gratis werkte;
Dat het Hof derhalve rekening
houdt met de verklaringen van
Jeanine Cornet volgens welke zij ook
in 1985, 1986 en 1988 op initiatiefvan
Guy Coeme heeft gehandeld, die haar
vertelde dat hij was overeengekomen
met Camille J aveau, die haar precieze onderrichtingen had gegeven;
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Dat Jeanine Cornet heeft verklaard
dat zij een eensluidend afschrift van
haar honorariumstaten voor juli, augustus en september 1985 (p. 11365)
aan Guy Coeme had gestuurd;
Dat die verklaring wordt bevestigd
door de vermelding "cc. Guy Coeme"
op de brief van 25 oktober 1985 van
Jeanine Cornet aan Camille Javeau,
met als bijlage de originelen van de genoemde staten (p. 11335);
Dat Jeanine Cornet in die verklaring zegt : "de vermelding cc. Guy
Coeme betekent dat ik aan de heer
Coeme een afschrift van de drie bewuste honorariumstaten heb gestuurd
aangezien hij wist dat ik prestaties
had geleverd en ik wilde dat hij wist
dat ik nog niet betaald was";
Overwegende dat uit de motivering
inzake de telastlegging A.1 evenzeer
blijkt dat Nicole Vosswinkel reeds in
maart 1981 op de hoogte was van de
werkelijke aard van de prestaties van
Jeanine Cornet; dat zij bijgevolg in
1985, 1986 en 1988 niet in het ongewisse kon verkeren over het werkelijk voorwerp van de opeenvolgende
facturen van Jeanine Cornet;
B. De telastleggingen B.2.b en
E.4.a : 31.970 frank (Guy Coeme, Camille Javeau)
Overwegende dat Guy Coeme, "om
de redenen die reeds werden uiteengezet bij het onderzoek van de telastlegging A.1, moest beseffen dat de
Berlitz-factuur van 14 juni 1984 ten
belope van 31.970 frank, geen persoonlijke hulp van Camille Javeau kon
zijn;
Overwegende dat Camille J aveau
betoogt dat die Berlitz-factuur door
Uniop werd betaald onder de dubbele
handtekening van de gedelegeerd bestuurder Nicole Vosswinkel en van
hemzelf en dat de algemene vergadering van de V.Z.W.. de jaarrekening
van 1984 heeft goedgekeurd en de bestuurders heeft ontlast; dat dat verweer doelloos is; dat immers uit de
verklaring van Nicole Vosswinkel (p.
2149) blijkt dat "de leden van de raad
van bestuur, bij de goedkeuring van de
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jaarrekening, de bestemming van de
uitgaven onmogelijk konden nagaan
aangezien de rekeningen in hun geheel werden voorgesteld en aangenomen"; dat, bovendien, het administratiekantoor Safidata, naamloze vennootschap, die door de beklaagde
Camille Javeau was geconsulteerd, bevestigt dat "spijtig genoeg moet worden vastgesteld dat de boekhouding
die door de boekhouder van Uniop is
bijgehouden, de meest elementaire
stiptheid die verwacht mag worden,
ontbeert";
C. De telastleggingen B.2.c en E.4.b:
31.854 frank (Guy Coeme, Camille Javeau)
Overwegende dat de beschuldigde
wordt verweten dat hij in een document "Overzicht" genaamd, onder de
rubriek "Bureaumateriaal, documentatie", ten belope van 66.335 frank, een
bedrag van 31.854 frank heeft ingeschreven of doen inschrijven, voor uitgaven die niets te maken hadden met
de overeenkomst Waalse Gewest van
1 september 1985;
Overwegende dat Camille Javeau
dat bedrag van 66.335 frank op de
prijs van die overeenkomst heeft verrekend; dat hij toegeeft de eerste rekening van de boekhandel Warnotte te
hebben geparafeerd, dat hij tussengekomen is in de onderhandeling
(p. 18655) en zich actiefheeft beziggehouden met de vereffening van de
prijs (p. 18639);
Overwegende dat niet is bewezen
dat Guy Coeme op de hoogte was van
die verrekening;
D. De telastleggingen B.2.d en E.3
(partim): 299.880 frank (Guy Coeme,
Camille Javeau, Nicole Vosswinkel)
Overwegende dat de telastleggingen ten laste van de beschuldigde en
de twee beklaagden zijn bewezen om
de redenen die zijn vermeld in het onderzoek van de telastlegging B.2.a;
E. De telastleggingen B.2.e en E.4.c :
42.070 frank (Guy Coeme, Camille Javeau)
Overwegende dat uit de verklaring
van Andre Lognard volgt dat de debet-
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nota van de dienst financieel beheer
van de Parti socialiste d. d. 29 juli 1987
ten belope van 42.070 frank, op initiatiefvan Guy Coeme naar het Institut de sociologie was gestuurd dat
voormeld bedrag niet verschuldigd
was;
Overwegende dat die debetnota met
de valse vermelding : "materiaal, dossiers, verslagen" in feite de levering
van dag- en weekbladen aan Guy
Coeme door de boekhandel Warnotte
te Borgworm verdoezelde;
Overwegende dat Camille J aveau
door, als directeur, de betaling door
Uniop van die rekening goed te keuren, deelgenomen heeft aan het gebruik van dat valse stuk;
Overwegende dat moet worden besloten dat de telastleggingen B.2 zijn
bewezen met uitzondering van de telastlegging B.2.c in zoverre zij de beschuldigde betreft;
Overwegende dat het gebruik van
valse stukken, wat de grondslag vormt
van de telastlegging van oplichting E.3
partim, E.4.a, E.4.b en E.4.c geleid
heeft tot de onverschuldigde betaling van de in de dagvaarding vermelde bedragen;
Dat die telastleggingen zijn bewezen, met uitzondering van de telastlegging E.4.b, in zoverre zij betrekking heeft op de beschuldigde;
IX. De telastleggingen B.3.a, B.3.b,
B.3.c, B.5.a, B.5.b, B.5.c, B.5.d, B.5.e,
B.5.f- het verweer van Nicole Vosswinkel
Overwegende dat Nicole Vosswinkel,
zonder de in die telastleggingen omschreven feiten als zodanig te betwisten, aanvoert dat zij de staten, facturen en desbetreffende verantwoordingsstukken heeft opgesteld zonder
het bedrieglijk opzet om verschillende
ministeries, medecontractanten van
Uniop of van het Institut de sociologie, kosten te doen betalen waartoe zij
niet waren gehouden; dat zij tot staving van haar verweer aanvoert dat de
boekhoudkundige verwerking bij de
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Universite libre de Bruxelles voor aanzienlijke moeilijkheden zorgde, omdater geen rekening van samengevoegde inkomsten hestand voor het
geheel van de werkzaamheden van
een centrum van de ULB, dat het door
de ULB gehanteerde systeem van de
interne rekeningen leidde tot een gefragmenteerde boekhouding met zoveel rekeningen als er overeenkomsten waren, wat een wijze van
financieel beheer opleverde dat in de
praktijk heel wat moeilijkheden opleverde wegens de materiele imperatieven van de werking van het Institut de
sociologie en van Uniop als onderzoeksinstellingen; dat zij verklaart dat het
Institut de sociologie, om te voldoen
aan de vragen om rechtvaardigingsstukken van zijn medecontractanten,
de kosten voor een bepaalde opdracht
diende te boeken op een interne rekening van een andere opdracht voor een
overeenstemmend bedrag en voor een
periode die chronologisch dezelfde was
als de periode die voor het betrokken onderzoek was overeengekomen;
Dat zij inzonderheid beweert dat
dergelijke overboekingen gewoon "een
economisch redelijk, voorzichtig en
doeltreffend" antwoord waren op de
problemen inzake verloning van het
personeel of op een uitdrukkelijk verzoek van een medecontractant, en
geenszins de arglistige of bedrieglijke bedoeling hadden de werkelijk geleverde prestaties voor iemand te verdoezelen;
Overwegende dat zij verder betoogt
dat het systeem van de "interne overboekingen dus noodzakelijk was om
een strakke boekingswijze te verzoenen met de economische en financiele
eisen van noodwendigheid eigen aan
de werking van het Institut de sociologie" (p. 52 van de zesde conclusie);
Dat zij daaraan toevoegt dat "de
kloof tussen de boekingswijze en de
practische vereisten van het universitair onderzoek en ook de uitdrukkelijke vragen van de ministeries als
medecontractant inzake vormvereisten, de verantwoordelijken van
de betrokken departementen ertoe
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heeft gedwongen 'administratiefboekhoudkundige' kl.mstgrepen te hanteren om te pogen de materiele vereisten van de uitvoering van externe
overeenkomsten - een noodzakelijke
bron van inkomsten - te verzoenen
met de door de universiteit toegepaste
boekingswijze, zonder dat daarbij
sprake was van enig bedrog of bedrieglijk opzet" (p. 57 van dezelfde conclusie);
Overwegende dat daaruit moet worden afgeleid dat zij de valsheid wil
rechtvaardigen door het bestaan van
een noodtoestand;
Dat een noodtoestand aileen een
rechtvaardigingsgrond vormt als hij
verschillende voorwaarden vervult, te
weten dat de waarde van hetgeen
wordt prijsgegeven lager moet zijn dan
of althans gelijk moet zijn aan de
waarde van het goed dat men wil vrijwaren, dat het te vrijwaren recht of
belang een dadelijk en ernstig gevaar ,
moet lopen; dat het kwaad aileen door
het misdrijf kan worden voorkomen en
dat de betrokkene de noodtoestand
niet zelf heeft doen ontstaan;
Overwegende dat te dezen niet kan
worden aangenomen dat de bezorgdheid om de mogelijke financiering van
het wetenschappelijk onderzoek en het
loon van de onderzoekers te vrijwaren een hogere waarde heeft dan de
geloofwaardigheid van stukken die tot
bewijs van hun inhoud moeten dienen;
Overwegende dat erop dient te worden gewezen dat, naar luid van de
overeenkomsten die tot de litigieuze
misdrijven hebben geleid, de betrokken ministeries van hun medecontractanten de overlegging eisten
van stukken ter verantwoording van
de uitgaven en prestaties die in het
kader van die overeenkomsten waren verricht en aileen die verantwoordingsstukken aannamen die formeel
overeenstemden met de periode die
was overeengekomen voor de uitvoering van de studie en dat het feit dat
wordt aangevoerd dat dergelijke vereisten moeilijkheden bij de boeking
veroorzaakten zodat de door Nicole
1
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Vosswinkel beschreven handelwijze
toegestaan was, zou betekenen dat het
bestuur helemaal geen doeltreffende
controle meer zou kunnen uitoefenen op de uitgaven hoewel hij daartoe bij overeenkomst was verplicht;
Overwegende dat de deskundige,
hoewel hij bij het onderzoek op de terechtzitting van15 februari 1996 kon
verklaren dat hij het niet abnormaal
vond dat er voorlopige afhoudingen
werden gedaan van de werkingsrekening of eventueel van andere interne rekeningen om betalingen te
kunnen verrichten, daaraan evenwel
toevoegde dat die opmerking alleen
gold in zoverre nadien een regularisatie gebeurde; dat zulks te dezen
nooit is gebeurd;
Overwegende dat de beklaagde toegeeft dat zij, zoals zij het stelt, een dergelijke "evenwichtsoefening" bij het
voorstellen van haar uitgaven heeft gedaan om het maximum uit de overeenkomst te halen en om haar budget volledig op te gebruiken zelfs door
middel van uitgaven en kosten die met
dat budget niets te maken hadden;
Overwegende dat dergelijke handelwijze, ongeacht de beweegreden van
dergelijke manipulaties waaraan ambtenaren hun goedkeuring niet kunnen hechten, arglistige en derhalve bedrieglijke en wijdverspreide praktijken
zijn waardoor toezicht op de uitgaven voor elke overeenkomst onmogelijk wordt, zoals dat door de betrokken ministeries was vastgelegd;
X. De telastleggingen B.3.a en b, en
E.2.a : 43.661 frank (Nicole Vosswinkel)
Overwegende dat op 1 oktober 1985,
in het kader van een overeenkomst
IC/C120 tussen het Waalse Gewest,
vertegenwoordigd door minister Philippe Busquin en het Institut de sociologie, vertegenwoordigd door de beklaagde, een eerste verantwoordingsstaat is overgelegd waarvan het
Ministerie bepaalde posten ten belope van 46.650 frank heeft afgewezen;
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Overwegende dat achteraf, maar onder dezelfde datum, een tweede
verantwoordingsstaat is opgesteld die
onder de rubriek "personeel" een totaal bedrag van 409.907 frank kosten vermeldt, inclusief een bedrag van
43.661 frank dat, zoals Nicole Janssen, de secretaresse van het Institut de
sociologie, heeft bekend, bestemd was
om het loon van Anne-Marie Desmarlieres voor de maand augustus 1984 te
betalen;
Dat Nicole Janssen (p. 11643) toegeeft dat die boeking kunstmatig was
en dat die substitutie van uitgaven
was gebeurd op voorstel van het
Waalse Gewest;
Dat de beklaagde toegeeft dat die
substitutie alleen maar tot doel kon
hebben het in de overeenkomst bepaalde maximumbedrag te verkrijgen (p. 11478);
Overwegende dat de factuur nr.
143.129 van 21 januari 1985, die op
grond van bedrieglijk verantwoorde
uitgaven is opgesteld, de valsheid uitmaakt vermeld in de telastlegging
B.3.b;
Dat de deelneming van Nicole Vosswinkel aan de voorstelling van die
valsheid een bedrieglijke kunstgreep
is waardoor het Waalse Gewest het onverschuldigde bedrag heeft betaald;
Dat de telastleggingen B.3.a en b en
E.2.a zijn bewezen;
XI. De telastleggingen B.3.c en
E.2.b. : 351.392 frank (Nicole Vosswinkel)
Overwegende dat de beklaagde, door
het doorsturen naar het Waalse Gewest van de litigieuze factuur, die gedeeltelijk is verantwoord door kosten van niet uitgevoerde enquetes in
het kader van de overeenkomst
IS/C160 tussen het Waalse Gewest,
vertegenwoordigd door minister Philippe Busquin, en het door haar vertegenwoordigde Institut de sociologie, aan de misdrijven heeft deelgenomen ongeacht de aard van de
tussenkomst van Camille Javeau;
Dat zij heeft toegegeven (p. 12.444) :
"Er zijn twee mogelijkheden : ofwel
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zijn er enquetes geboekt die niets te
XIII. De telastleggingen B.5.a
maken hebben met de overeenkomst, (985.994 frank) en E.6.a (1.946.377
bij de procedure van betaling van de frank) (Camille Javeau en Nicole Vossenqueteurs ten belope van het in de winkeD
overeenkomsten bepaalde bedrag, zoOverwegende dat de verantwoorals ik u vroeger heb uitgelegd, ofwel is
dingsstaat,
de letter D, die in het
er in het kader van dat onderzoek kader van demet
overeenkomst IS/D051 is
geen enkele enquete uitgevoerd"';
overgelegd, het honorarium van meDat in de eerste onderstelling, zo- vrouw Noel-Menschaert ten belope van
als is gezegd in de analyse voor het on- 681.165 frank en van mevrouw Dederzoek van de telastleggingen B.3.a-b, clercq, te belope van 304.829 frank been ook in de tweede, het valse stuk- treft;
ken betreft waarvan het gebruik een
Dat Nicole Vosswinkel in conclusie
bedrieglijke kunstgreep is om de betaling van een onverschuldigd bedrag, toegeeft dat het honorarium van .mete dezen 351.392 frank, te verzeke- vrouw Noel betrekking heeft op buitengewone prestaties van de betrokren;
Overwegende dat de telastleggin- kene inzake de overeenkomst Z009;
gen B.3.c en E.2.b zijn bewezen zoDat die overeenkomst tussen het Inals ze zijn omschreven;
stitut de sociologie, vertegenwoorXII. De telastleggingen B.4 en E.l.c: digd door de beklaagde, en de Koning
Boudewijnstichting niets te maken
2.404.261 frank (Camille Javeau)
heeft
met de overeenkomst IS/D051,
Overwegende dat op 15 december
1981 een overeenkomst IS/D051 is on- die tussen hetzelfde instituut en de
dertekend tussen, enerzijds, de Franse Franse Gemeenschap is gesloten;
Gemeenschap, vertegenwoordigd door
Overwegende dat uit het dossier
Philippe Moureaux, president, en, an- blijkt dat het loon van mevrouw Dederzijds, het Institut de sociologie, ver- clercq betrekking heeft op de prestategenwoordigd door Nicole Vosswinkel, ties die zij heeft geleverd in het kaUniop, vertegenwoordigd door Ca- der van een overeenkomst E015; dat
mille Javeau, en de Universite Catho- Nicole Janssens (p. 10005) in dat verlique de Louvain;
band heeft verklaard dat het een overOverwegende dat de beklaagde in eenkomst betrof tussen het Institut de
conclusie betwist dat hij de opsteller sociologie en het Ministerie van Naen initiatiefnemer van dat document tionale Opvoeding en dat de betrokis, terwijl hij het mede heeft onderte- kene in het kader van de overeenkomst IS/D051 geen enkel werk heeft
kend;
Dat uit de vaststellingen van de des- verricht; dat zij daaraan heeft toegekundige volgt dat enquetekosten, die voegd dat die overdracht ''het mogeniets met die overeenkomst te rna- lijk moest maken het voor die overeenkomst bepaalde budget te bereiken hebben, op het bedrag ervan zijn ken";
geboekt ten belope van 2.404.261 frank
vermeld op het uittreksel C (p. 18930);
Overwegende dat Nicole Janssens,
Dat dat llittreksel bijgevolg een vals- met betrekking tot Camille Javeau,
heid in geschrifte uitmaakt waardoor over de enquetes die op rekening van
de Franse Gemeenschap schade kan de litigieuze overeenkomst zijn geboekt, heeft verduidelijkt dat de voor
lijden;
Dat de bedrieglijke kunstgrepen ver- de boekhouding bestemde stukken bij
eist voor de telastlegging E.l.c be- Uniop werden opgesteld (p. 19314);
staan in het gebruik van dat vals stuk
Dat de boekingen zijn gedaan met
zodat die telastlegging is bewezen tot medewerking van Nicole Vosswinkel
beloop van hetzelfde bedrag van die de overeenkomst welbewust heeft
2.404.261 frank;
ondertekend;
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Dat uit het voorgaande volgt dat die
overboekingen - waarvan werd bewezen dat zij bedrieglijk waren - tot
gevolg hebben gehad dat de Franse
Gemeenschap kosten heeft betaald
waartoe zij niet gehouden was; dat de
"staat" D dus een vals stuk is en dat
het gebruik ervan een listige kunstgreep is die de medecontractant ertoe heeft gebracht het onverschuldigd bedrag te betalen;
Dat de telastlegging B.5.a is bewezen zoals zij is omschreven; dat de telastlegging E.6.a aileen is bewezen ten
belope van 985.994 frank, het bedrag
van de personeelskosten vermeld in de
"staat" D;
XIV. De telastleggingen B.5.b en
E.6.b : 570.800 frank (Camille Javeau
en Nicole Vosswinkel)
Overwegende dat een honorarium
ten belope van 570.800 frank is geboekt op de overeenkomst IS/D070 tussen het Institut de sociologie, vertegenwoordigd door Nicole Vosswinkel
en de Executieve van de Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door minister Philippe Moureaux;
Dat voormeld honorarium betrekking had op Camille Javeau ten belope van 466.483 frank en op Jacquec
line Declercq ten belope van 104.317
frank;
Dat Camille Javeau, bij het opstellen van de verantwoordingsstukken in
een brief van 11 oktober 1984 aan Nicole Janssens (p. 20027) heeft voorgesteld om zijn naam of die van Martine Neubert te vermelden als naam
van de onderzoeker; dat hij die secretaresse heeft aangeraden zich tot Nicole Vosswinkel te wenden; dat hij overigens (p. 13911) heeft verklaard dat
hij niet wist wie Jacqueline Declercq"
was;
Dat die gegevens de bedrieglijke
werkwijze van Nicole Vosswinkel en
Camille Javeau bewijzen;
Dat de telastleggingen B.5.b en
E.6.b zijn bewezen zoals ze zijn omschreven;
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XV. De telastleggingen B.5.c en
E.6.c: 1.226.631 frank (Camille Javeau en Nicole Vosswinkel)
Overwegende dat het honorarium
van Camille Javeau ten belope van
929.871 frank en van Martine Neubert ten belope van 296.760 frank, in
het kader van de overeenkomst
IS/D121 tussen de Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door minister Philippe Moureaux en het Institut de sociologie, vertegenwoordigd
door de beklaagde, als verantwoordingsstuk zijn voorgesteld;
Dat Martine Neubert heeft verklaard (p. 13699) dat zij zich niet herinnerde aan die onderzoeken te hebben gewerkt en eraan toevoegde dat zij
niet inzag "wat zij in dat kader had
kunnen uitvoeren";
Dat overigens uit twee brieven van
25 en 26 juni 1985 (p. 19556 en 19555)
aan de boekhouder van het Institut de
sociologie blijkt dat de beklaagde heeft
gevraagd - wat Camille J aveau niet
kon zijn ontgaan - dat diens loon van
andere interne rekeningen inzake forfaitaire overeenkomsten op die overeenkomst zou worden overgeboekt;
Dat het dossier in werkelijkheid
aantoont dat het onderzoek is gedaan
door twee "bijzonder tijdelijke werknemers" die door de RVA werden betaald;
Dat de verantwoordingsstaat van 10
juni 1985 bijgevolg een vals stuk is dat
de beklaagden samen hebben opgesteld; dat zij zich, door het aan de
Franse Gemeenschap voor te leggen,
schuldig hebben gemaakt aan de hen
ten laste gelegde oplichting;
XVI. De telastleggingen B.5.d en
E.2.c : 697.106 frank (Nicole Vosswinkel)
Overwegende dat de verantwoordingsstaat van 25 november 1987
(p. 19814) betreffende een overeenkomst IS/D180 van 17 juli 1985 tussen de Franse Gemeenschap en het Institut de sociologie een bedrag van
697.106 frank bevat, te weten het honorarium van Jacqueline Gilissen
(505.944 frank), van Marie-Noel
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Beauchesne (144.200 frank) en van
Caroline Pozzi (49.962 frank), dat van
andere interne rekeningen van bet instituut is overgeboekt;
Dat Nicole Janssens inzake die overboekingen (p. 15325) verklaart dat "die
personen zijn vermeld om bet budget op te gebruiken"';
Dat bijgevolg is bewezen dat Nicole Vosswinkel te dezen de in de in
aanhefvan de telastleggingen B.3 onderzochte listige kunstgrepen heeft
aangewend;
Dat valsheid, bet gebruik van valse
stukken en de oplichting, als bovenbedoeld, zijn bewezen;
XVII. De telastleggingen B.5.e en
E.2.d : 121.14 7 frank (Nicole VosswinkeD
Overwegende dat dezelfde bedrieglijke werkwijze als hierboven beschreven is gebruikt bij de betaling van bet
honorarium van Joelle Brouwers
(48.392 frank), Fran~:oise Hendrickx
(64.469 frank) en van de kosten van
mevrouw Noel (2.188 frank) en van
Jacqueline Gilissen (6.098 frank);
Dat bet gaat om overboekingen van
rekeningen die niets te maken hebben met bet voorwerp van de overeenkomst van 21 november 1985 tussen
de Franse Gemeenschap, vertegenwoordigd door minister Philippe Moureaux en bet Institut de sociologie, vertegenwoordigd door de beklaagde;
Dat de feiten, om de vorenvermelde
redenen, de bedrieglijke werkwijze van
onverantwoorde overboekingen uitmaken; dat de tenlastleggingen B.5.e
en E.2.d zijn bewezen;
XVIII. De telastleggingen B.5.f en
E.2.e : 601.948 frank (Nicole VosswinkeD:
Overwegende dat ook in dit geval
een bedrag van 601.948 frank voor de
kosten van enquetes die geen betrekking hebben op bet voorwerp van de
overeenkomst, is ingevoegd in de
verantwoordingsstaat van de kosten
inzake een overeenkomst IS/D240, die
op 16 december 1985 door minister Robert Urbain voor de Franse Gemeen-
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schap en door Nicole Vosswinkel voor
bet Institut de sociologie is ondertekend;
Overwegende dat de onkostennota's
voor dat bedrag van 601.948 frank
voortkomen uit een overboeking van
een rekening betreffende een forfaitaire overeenkomst inzake energieproblematiek, die door het Secretariaat voor energie werd ondertekend;
Dat uit bet dossier niet blijkt dat in
het kader van de overeenkomst
IS/D240 enquetes zijn verricht, maar
dat vaststaat dat de overgelegde stukken met wit werden 'bewerkt"' om de
sporen van de oorspronkelijke hoeking te doen verdwijnen;
Dat beklaagde, hoewel zij beweert
dat zij zich daarvan niets herinnert,
toch toegeeft dat zij akkoord ging met
die werkwijze om overeenkomsten van
onderzoekers te kunnen verlengen
(p. 14463);
Dat die praktijk, zoals werd uiteengezet, bedrieglijk is zodat de telastleggingen die op zichzelf niet worden
betwist, zijn bewezen zoals ze zijn omschreven;
XIX. De telastleggingen B.6 en E.10
(Camille Javeau, Nicole Vosswinkel,
Robert Willermain)
Overwegende dat niet wordt betwist
dat Uniop en de N.V. Inforget, bestuurd door Robert Willermain, op 23
juni 1986 een makelaarsovereenkomst
hebben gesloten krachtens welke de
N.V. Inforget een loon zou ontvangen van 20 pet. van bet totaal bedrag
van de door haar tussenkomst gesloten overeenkomsten, die betrekking
hebben op de levering van door Uniop
geleverde gei:nformatiseerde leerprogramma's; dat was overeengekomen dat de bedragen naar rato van de
door Uniop ontvangen betalingen zouden worden gestort;
Dat zowel Camille Javeau, in naam
van Uniop, als Robert Willermain voor
Inforget onderhandelingen met de-Zai:rese regering hebben aangeknoopt en
met bet Algemeen Bestuur Ontwikkelingssamenwerking (ABOS) dat de
overeenkomsten moest financieren; dat
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Uniop een eerste opdracht heeft verkregen die door het ABOS is gefinancierd en door de partijen is uitgevoerd;
Overwegende dat niet wordt betwist
dat sommige overheden van de Zai:rese Staat in 1987 hebben overwogen een overeenkomst voor een nieuwe
opdracht te sluiten die vrij veel gelijkenis met de eerste vertoonde;
Dat Robert Willermain, alvorens
enige overeenkomst met Zai:re werd
gesloten en alvorens het ABOS akkoord ging met de financiering van de
overeenkomst, op 13 januari 1988 een
factuur heeft uitgeschreven ten belope van 12.000.000 frank exclusief
BTW, met de vermelding dat zij op 31
maart 1989 betaalbaar was, zijnde het
commissieloon van Inforget; dat de
door Nicole Vosswinkel en Camille Javeau aangenomen factuur, bij de Generale Bank is geendosseerd, die op
grond van die factuur aan Inforget, dat
in financiele moeilijkheden verkeerde,
een krediet van 8.000.000 frank heeft
verleend; dat die factuur door Inforget niet is geboekt;
Dat de onderliggende overeenkomst
nooit is ondertekend noch uitgevoerd;
dat de vennootschap Inforget in 1989,
op een niet vaststaande datum, aan
Uniop een kredietnota voor het bedrag van de factuur heeft afgegeven,
zonder evenwel de bank daarvan op de
hoogte te brengen;
Overwegende dat de factuur voor
een toekomstige onzekere prestatie is
afgegeven; dat noch de Zai:rese medecontractant noch het ABOS, op het
tijdstip waarop de factuur is opgesteld, duidelijk hebben doen blijken
dat zij een overeenkomst wilden sluiten; dat de factuur niet aileen niet opeisbaar was, maar bovendien betrekking had op een hypothetische
prestatie, die inzonderheid afhing van
de evaluatie van de tijdens de eerste
overeenkomst geleverde prestaties,
van de blijvende Zai:rese belangstelling voor opleiding met behulp van informatica en van de financiele ondersteuning door de Belgische overheid;
dat op het tijdstip waarop de factuur
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is uitgeschreven en geendosseerd geen
van die elementen vaststond;
Dat de agent van de Generale Bank
(p. 20168) de aandacht van zijn directie erop heeft gevestigd dat het document niet was bekrachtigd;
Dat hij evenwel oordeelde dat het
overleggen van de factuur volstond, gelet op de notorieteit van "professor
(Camille) Javeau" en van "de heer Willermain, een man van zijn woord", zoals hij in zijn nota schrijft;
Dat vooral Camille Javeau en Robert Willermain hebben beklemtoond
dat de te sluiten overeenkomst niet
meer was dan een tweede fase die in
het noodzakelijk verlengde van de eerste lag;
Dat de beklaagden aldus door een
bedrieglijke kunstgreep het vertrouwen van de bank hebben gewonnen
om een krediet toe te kennen aan een
onderneming die als enige waarborg
een niet vervallen factuur bezat voor
een commissie op een nog niet gesloten overeenkomst;
Overwegende dat de omstandigheid dat, bij de uitvoering van een eerste overeenkomst met Zai:re, het aan
Inforget verschuldigde commissieloon werd betaald vooraleer het ABOS
betalingen had uitgevoerd, maar na de
ondertekening van de overeenkomst
met Zai:re, niet terzake doet; dat die
twee omstandigheden niet kunnen
worden vergeleken, aileen al omdat de
presidentiele Dienst voor de promotie van informatica in Zai:re pas zes
maanden na de ondertekening van de
factuur van 13 januari 1988 (p. 5206)
een voorondertekend ontwerp van
overeenkomst heeft verzonden; dat de
uitvoeringsmodaliteiten van de eerste opdracht niet verklaren waarom
Uniop en Inforget bij de tweede opdracht van de commissieovereenkomst
zijn afgeweken;
Dat evenmin moet worden onderzocht welke van de onzekerheden, die
op het tijdstip van het opstellen en het
endosseren bestonden, uiteindelijk de
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pogingen om met Zai:re een overeenkomst te sluiten definitief heeft gekelderd;
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XX. De telastleggingen B.7 en E.ll
(Camille Javeau en Robert Wiliermain):
Overwegende dat Camille Javeau,
Overwegende dat Robert Wilierop
3 mei 1989 in naam van Uniop een
main en Camille Javeau hebben deelfactuur
heeft opgesteld voor het Migenomen aan het opstellen van een
factuur waarvan zij wisten dat zij geen nisterie voor Ontwikkelingssamenbetrekking had op enige schuld van werking ten belope van 24.000.000
Uniop, met als bedoeling het ongeoor- frank, geendosseerd ten voordele van
de ASLK; dat de factuur op het tijdloofd voordeel van een krediet, dat op stip
van haar uitgifte niet opeisbaar
grond van een schijnzekerheid is toewas
en
dat tussen Uniop en het ABOS
gekend, voor zichzelf te bemachtigen
zelfs
geen
enkele overeenkomst was
of toe te kennen;
gesloten; dat de overeenkomst over de
Dat Nicole Vosswinkel de factuur te leveren prestaties en hun prijs bij de
heeft geaccepteerd terwijl ze wist dat administratie nog werd bekritiseerd;
zij moest dienen om een krediet te ver- dat die kritiek voor de ASLK verborkrijgen (p. 4810); dat zij in de loop van gen werd gehouden net als het feit dat
het onderzoek heeft verklaard dat zij het ABOS geen vaste en precieze verzich de toestand had doen uitleggen bintenis had aangegaan; dat de bedoor Camille Javeau en Robert Wil- klaagden te kwader trouw de indruk
lermain (p. 3212) en aileen betoogt dat hebben gewekt dat tussen alle betrokzij de stukken tot staving van hun be- kenen een akkoord was gesloten, zo
weringen niet heeft gezien (zelfde ver- niet formeel dan toch in werkelijkklaring); dat, gelet op de omstandig- heid;
heid dat zij de overeenkomst met het
Dat de in pand gegeven factuur geABOS had moeten tekenen, zoals zij diend heeft om de toekenning van een
dat voor de eerste overeenkomst met kredietopening van de ASLK aan
Zai:re had gedaan, en rekening hou- Uniop te waarborgen (p. 4997); dat de
dend met het belang van die overeen- bedragen die in het kader van die
komst voor Uniop, haar betoog dat kredietopening konden worden opgehaar goede trouw werd misbruikt of nomen, gedeeltelijk bedoeld waren om
dat zij het slachtoffer was van een on- commissielonen te betalen aan de venoverkomelijke dwaling niet geloof- nootschap Inforget, die bestuurd wordt
waardig is; dat zij niet onwetend kon door Robert Willermain, die deze opezijn omtrent de bewoordingen van de ratie actief heeft gesteund door zijn
basisovereenkomst met Inforget noch tussenkomst bij de ASLK en de Belomtrent het hypothetisch karakter van gische overheid; dat evenwel geen ende opdracht waarover met Zalre en het kel bedrag werkelijk is opgenomen;
ABOS werd onderhandeld, noch omOverwegende dat de beklaagden
trent het gebruik dat van de factuur rechtstreeks hebben deelgenomen aan
zou worden gemaakt;
de valsheid met het in de telastlegDat aldus de schuld van de beklaag- ging B.17 aangewezen bedrieglijk opden is bewezen; dat allen hebben deel- zet;
Overwegende dat, met betrekking
genomen aan de valsheid met het in
de telastlegging B.6 omschreven be- tot de oplichting, hij die, met het oogdrieglijk opzet; dat zij, door het ge- merk zich een zaak toe te eigenen die
bruik dat van het valse stuk is ge- aan een ander toebehoort, zich gelmaakt, eveneens rechtstreeks hebben den, roerende goederen, verbintenisdeelgenomen aan de in de telastleg- sen doet afgeven ofleveren onder de in
artikel 496 van het Strafwetboek beging E.10 omschreven oplichting;
paalde voorwaarden, gestraft wordt
Overwegende dat de telastleggin- met de in dat artikel bepaalde strafgen bewezen zijn;
fen;
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Dat de wet onder het woord verbintenis elk geschrift verstaat waardoor
een rechtsband kan ontstaan en dat
kan dienen om iemand schade toe te
brengen, ook al heeft de begunstigde,
later, geen voordeel gehaald uit de te
zijnen voordele tot stand gebrachte
band;
Dat, bij een kredietopening, het feit
dat de kredietverlener de kredieten,
binnen de in de kredietopening bepaalde grenzen, aileen werkelijk moet
toekennen wanneer de begunstigde
van die opening daarop een beroep
doet, niet uitsluit dat het misdrijf oplichting aileen door de toekenning van
de kredietopening kan zijn voltrokken;
Overwegende dat de beklaagden,
door het in de telastlegging B.7 aangewezen gebruik van het valse stuk
rechtstreeks hebben deelgenomen aan
de in de telastlegging E.ll bedoelde
oplichting;
Dat de telastleggingen zijn bewezen;
XXI. De telastleggingen C.a (Camille Javeau, Nicole Vosswinkel), C.b
(Camille Javeau en Jean-Louis Mazy)
en D (Guy Coeme)
Overwegende dat omkoperij een ongeoorloofde, vastgelegde en vaste overeenkomst tussen twee partijen onderstelt, waarbij de eerste aan de andere
eenvoordeel aanbiedt ofbelooft, en de
tweede, ambtenaar of openbaar officier, het aanbod of de voordelen aanneemt om een handeling van zijn ambt
te verrichten; dat het feit dat het initiatief van de omgekochte uitgaat
daaraan niets afdoet;
Overwegende dat de beide vormen
van omkoperij, de actieve of de passieve, onderscheiden en onafuankelijk van elkaar bestaan, zodat de daad
van de omkoper geen daad van deelneming is aan de daad van degene die
zich heeft laten omkopen; dat de omkoper en de omgekochte daarentegen wel mededaders of medeplichtigen kunnen hebben;
Overwegende dat uit de overwegingen omtrent de telastlegging A.1 volgt
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dat Guy Coeme, in de uitoefening van
zijn ambt van staatssecretaris voor het
Waalse Gewest, de aanbiedingen van
Camille Javeau en Nicole Vosswinkel
heeft aangenomen om het honorarium
van Jeanine Cornet en de prijs van
een enquete voor de verkiezingqn door
Uniop te doen betalen, welk aanbod
hem ertoe heeft gebracht de prijs van
de overeenkomst IS/COll van 30
maart 1981 inzake een studie over het
leefmilieu in Wallonie te vervalsen; dat
Guy Coeme die aanbiedingen heeft
aanvaard om een oneerlijke daad te
stellen, te weten het ondertekenen van
een overeenkomst waarvan hij wist
dat zij vals was;
Dat een ambtenaar of openbaar officier die een aanbod heeft aangenomen om een misdaad of wanbedrijf te
plegen, zich schuldig maakt aan passieve omkoping, als bepaald bij deartikelen 24 7 en 248 van het Strafwetboek;
Overwegende dat uit de overwegingen inzake de telastlegging A.6 eveneens volgt dat is bewezen dat Guy
Coeme, in de uitoefening van zijn
ambt van voorzitter van de Executieve van het Waalse Gewest, op dezelfde wijze de aanbiedingen van Camille Javeau heeft aangenomen om
bepaalde honorariumstaten van
Jeanine Cornet en het aanvullend loon
van Nadine Morren door Uniop te
doen betalen, welk aanbod hem ertoe heeft gebracht de prijs van de overeenkomst IN/C140 inzake een studie
'1mago van het Waalse Gewest" te vervalsen; dat hij door het ondertekenen van een overeenkomst, waarvan
hij wist dat zij vals was, wederom het
bij de artikelen 24 7 en 248 van het
Strafwetboek bepaalde misdrijf heeft
gepleegd;
Overwegende dat het ontbreken van
aanwijzingen ten aanzien van minister Guy Spitaels, in tegenstelling tot
wat Guy Coeme beweert, zijn eigen
schuld niet bei:nvloedt;
Overwegende dat Camille Javeau,
Nicole Vosswinkel en Jean-Louis Mazy
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wegens actieve omkoping worden ver- de raad van bestuur, van de jaarrevolgd; dat uit de overwegingen in- keningen van de v.z.w.. Zulks blijkt
zake de telastlegging A.1 volgt dat de niet uit die jaarlijkse goedkeuring. De
twee eerste beklaagden door aanbie- penningmeester van de v.z.w.. profesdingen of beloften hebben verkregen sor Dr. Jan Geluck, die de algemene
dat de overeenkomst met de verval- vergaderingen zeer nauwgezet voorste prijs IS/COll is gesloten; dat uit de bereidde, was evenmin op de hoogte
overwegingen inzake de telastlegging van dergelijke praktijken. Dat is valA.6 ook nog volgt dat de eerste be- gens mij hieraan toe te schrijven dat
klaagde, onder dezelfde voorwaar- alle facturen door de heer Javeau
den, met deelneming van Jean-Louis rechtstreeks werden afgegeven aan de
Mazy, de ondertekening heeftverkre- boekhouder, de heer Depaue, die ze
gen van de overeenkomst IN/C140 globaal opnam in de kosten voor de gewaarvan de prijs eveneens was ver- maakte studies. Bij de jaarlijkse goedkeuring, was de raad van bestuur dus
valst;
Overwegende dat de telastleggin- niet op de hoogte van die uitgaven en
gen zijn bewezen zoals ze zijn om- concrete praktijken" (p. 2155);
Overwegende dat de notulen van de
schreven;
vergaderingen
van de raad van beXXII. Telastleggingen E.l.a en B.l.a
stuur van Uniop, die de beklaagde
en b (Camille Javeau).
aanhaalt tot staving van zijn beweOverwegende dat Camille Javeau ringen, volgens welke die raad van beaanvoert dat: "de praktijk om voor- stuur "aandacht schonk aan de rekedelen in natura toe te kennen zeer ge- ningen, ze grondig nazag en vragen
bruikelijk is bij het bezoldigen van be- stelde", geen invloed hebben op de
dienden of kaderleden in een draagwijdte van de verklaringen van
onderneming; dat het derhalve niet be- Nicole Vosswinkel en van Sylvain Locdrieglijk is dat iemand van zijn werk- cufier;
gever voordelen krijgt, als zulks door
A. Uitgaven met kredietkaarten en
diens handtekening wordt gedekt";
onkostennota's : 3.641.750 frank.
Dat volgens Nicole Vosswinkel :"Ja1. Restaurantkosten betaald met
veau alle financiele verbintenissen
aanging, alle bestelbons en alle uit- kredietkaarten en onkostennota's (dubgaande facturen ondertekende. De bele boeking) : 1.331.865 frank.
boekhouder immers bij Uniop werkte
Overwegende dat uit het deskunvan bij de oprichting ervan. Sinds '84 digenverslag blijkt dat de beklaagde
heb ik geen boekhouder meer gezien, zich herhaaldelijk bedragen deed tevermits Javeau zich bezig hield met ruggeven die hij had betaald met krehet dagelijks bestuur. De boekhou- dietkaarten, zoals Diner's Club of
der toonde geen enkel detail aan de American Express, die op naam stonraad van bestuur, hij legde een schrif- den van Uniop en waarvan hij gebruik
telijk, algemeen en geen analytisch kon maken, een praktijk die hoofdzaverslag voor. Hij heeft nooit op onre- kelijk diende om in restaurants de regelmatigheden gewezen. Wat de alge- keningen te betalen door middel van
mene vergaderingen betreft, wist Ja- kredietkaarten en achteraf de BTWveau heel goed dat op die vergaderin- strookjes en onkostennota's bij Uniop
gen de rekeningen nooit werden afte geven met het oog op terugbetauitgepluisd" (p. 2104);
ling ervan; dat zulks onder meer het
Dat Sylvain Loccufier die verkla- geval is voor de verantwoordingsstaat
ring in substantie bevestigt in devol- van 89.118 frank ten belope van 9.835
gende bewoordingen : ''U vraagt mij of frank, die voor zover valsheid in gehet feit dat de zoeven vermelde uit- schrifte oplevert;
gaven op zich werden genomen, is
Dat beklaagde tegen de deskunweergegeven in de goedkeuring, door dige, nadat deze die uitgaven op
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1.331.865 frank had geraamd, opwierp
dat het verslag maar een deel van de
stukken tot verantwoording van die
beweringen inhield, zodat zij dus niet
meer als bewijs konden dienen voor de
aan beklaagde ten laste gelegde valsheden;
Overwegende dat uit het door de
deskundige ter zitting van 27 februari
1996 neergelegde aanvullend verslag
en de daarbij verstrekte uitleg volgt
dat voormeld bedrag werd behouden;
Overwegende dat het gebruik van
kredietkaarten samen met de afgifte
van BTW-strookjes en onkostennota's
voor diezelfde uitgaven aantonen dat
het om bedrieglijk opzet gaat;
2. Restaurantkosten : 500.860 frank
Overwegende dat, aangezien het
voor het Hof onmogelijk is de beroepskosten en de prive-kosten te onderscheiden, er twijfel bestaat omtrent het
bedrieglijk karakter van de aanrekening van die kosten;
3. Kosten van ver~lijf in Cadzand :
328.923 frank
Overwegende dat beklaagdes beweringen, volgens welke die verplaatsingen tijdens het weekeind tot doel hadden een deel van Belgie en omstreken
te bezichtigen samen met Arabische
zakenlui, geen steek houden;
Dat de redenering van de deskun"
dige dienaangaande moet worden aangenomen;
4. Aankoop van kleding : 956.013
frank
Overwegende dat volgens beklaagde
de aankoop van kleding bij de firma
Bouvy te verklaren was omdat die kleren noodzakelijk waren om naar Lybie te reizen (p. 3940);
Dat het bedrag van de facturen van
die firma die bewering onwaarschijnlijk maakt;
Dat hij bovendien beweert dat de
kledingstukken door de werkgever
werden betaald;
Dat zulks in het dossier door niets
wordt gestaafd en door Nicole Vosswinkel en Sylvain Loccufier wordt ontkend;
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5. en 6. Uitgaven voor speelgoed en
bloemen : 56.454 frank + 23.905 frank.
Overwegende dat er twijfel bestond
omtrent de private of professionele bestemming van die kosten;
7. Dubbele boeking van voertuigkosten : 7.843 frank.
Overwegende dat uit de vaststellingen van de deskundige volgt dat door
een dubbele boeking, het bedrag van
7.843 frank, dit is het bedrag van diverse uitgaven voor het door beklaagde
gebruikte voertuig, een eerste maal
door Uniop via een kredietkaart is betaald en door dezelfde V.Z.W. aan Camille Javeau als onkosten is terugbetaald;
8. Diverse aankopen : 435.887 frank.
Overwegende dat, gelet op de aard
van de uitgaven, het bedrag ervan en
de naam van de leveranciers, dient te
worden beschouwd dat de telastlegging voor minstens 200.000 frank bewezen is verklaard;
B. Reizen naar de Verenigde Staten en Canada: 2.740.816 frank.
Overwegende dat blijkens de gegevens van de zaak en met name het
verhoor van Arlette Lietar (p. 3299),
een personeelslid van Uniop, tijdens de
reis naar de Verenigde Staten van 16
tot 24 oktober 1988, een bezoek werd
gebracht aan de firma Apple in Santa
Monica met het oog op de aankoop van
software in de Arabische taal en dat
Javeau en zijzelf, om ''het nuttige aan
het aangename te paren", Las Vegas
en een paar casino's hebben bezocht;
Overwegende dat, zo al moet worden aangenomen dat hij die reis ten
dele beroepshalve heeft gemaakt, echter geen geloof dient te worden gehecht aan de beweringen van Camille
J aveau in zijn conclusie, als zou het
bezoek aan Las Vegas noodzakelijk
zijn geweest voor een eventueel met de
NationaleLoterij af te sluiten contract;
Dat de oplichting, uit dien hoofde,
300.000 frank bedraagt;
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Overwegende dat uit de aard van de
gemaakte kosten, de gekozen bestemmingen, de identiteit van degenen die
hen vergezelden (de vriendin van Camille J aveau en haar zuster, atleten,
enz.) en onder andere uit wat Luc Lenaerts en Pierre Fruhling beweren (p.
1519 en p. 1521), volgt dat de bewuste
andere reizen prive-reizen waren; dat
zulks met name het geval is met de
reizen, waarvan sprake is in de telastleggingen B.l.b, 1 en 2 waarvoor
valse facturen zijn opgemaakt, zoals in
die telastleggingen werd beschreven;
C. Inkomende facturen : 2.655.481
frank.
1. Diverse kosten: 455.481 frank.
Overwegende dat de vaststellingen van de deskundige aantonen dat
de facturen voor die uitgaven, met uitzondering van de Royer-factuur voor
de tekeningen als versiering in de lokalen van Uniop, niet door de genoemde V.Z.W. dienden te worden betaald, maar wel door beklaagde, wiens
beweringen als zou het kwestieuze
materieel aan Uniop toebehoren, hoewei het zich in zijn prive-woning bevond teneinde pogingen tot diefstal te
vermijden, volledig ongeloofwaardig
zijn;
2. Facturen Creyel : 2.200.000 frank.
Overwegende dat beklaagde aan de
onderzoeksrechter Van Espen (p.3183)
heeft verklaard : ''Wat de door de firma
Creyel op naam van Uniop opgestelde
facturen betreft, gaat het in werkelijkheid om aankopen of bestellingen
van verschillend bouwmateriaal, dat
onder meer was bestemd voor
verbouwingswerken en om leveringen van meubels voor eigen gebruik in
het onroerend goed, dat ik onlangs aan
de Van Becelaerelaan 11-13, in
Watermaal-Bosvoorde heb gekocht";
Overwegende dat onder die facturen een factuur voorkomt, met als datum 17 februari 1989 en als bedrag
600.000 frank, die een vals stuk oplevert, waarvan sprake is in de telastlegging B.l. b. 3;
Dat de beweringen over een schuldvergelijking met door Uniop verschul-
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digd achterstallig loon, door de directie van de V.Z.W. ten stelligste worden
betwist en niets bevatten op grond
waarvan geloof eraan kan worden gehecht;
D. Verkiezingscampagne in Elsene:
722.422 frank.
Overwegende dat de afgevaardigd
bestuurder Nicole Vosswinkel heeft
verklaard dat zij niets afwist van de
betwiste uitgaven en eraan toevoegt
dat de raad van bestuur van die post
slechts had kunnen op de hoogte zijn
indien in de boekhouding een specifieke rubriek "verkiezingscampagne
Javeau" had bestaan (p. 17.87 4);
Dat, hoewel in het betalingsboek onder meer werd vermeld dat de in de
telastlegging B.l.b.4 bedoelde factuur ESTC betrekking heeft op de verkiezingscampagne, het echter gaat om
een met de hand geschreven stuk
waarop de raad van bestuur geen toezicht had, vermits deze alleen globale rekeningen diende na te zien;
Dat het vereiste bedrieglijk element
derhalve is bewezen zowel inzake de
valsheid B.l.b.4 als inzake de telastlegging oplichting;
E. Boek betreffende opiniepeilingen: 150.000 frank.
Overwegende dat Nicole Vosswinkel
heeft verklaard : "Er bestond geen enkel akkoord met de raad van bestuur,
maar ik wist dat het hoek bestond en
vond het een goede zaak"; dat het bedrieglijk opzet bij de uitgave van dat
hoek op kosten van Uniop, niet is bewezen;
F. Uitgaven voor sportactiviteiten.
- betalingen aan sportbeoefenaars :
1.238.681 frank.
- reizen naar Lanzarote : 2.179.040
frank.
- reizen naar Marokko : 244.358
frank.
-physical golden club: 276.800
frank.
- betalingen ten gunste van LBFA
en van APAF : 1.248.078 frank.
Overwegende dat beklaagde betoogt
dat die verschillende kosten door
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Uniop als sponsoring werden betaald maatschappij geen verband hielden
en dat de raad van bestuur daarvan op met zijn beroepswerkzaamheden bij de
de hoogte was;
VZ.W.;
Overwegende dat uit de overeenOverwegende dat uit het voorgaande
komst van 15 november 1982 tussen volgt dat de telastleggingen B.l.a- in
Uniop en BOIC (Belgisch Olympisch de hiervoren bepaalde mate - en
en Interfederaal Comite) met het oog B.l.b.1-2-3-4 en 5 bewezen zijn;
op de organisatie van de olympische
Dat de telastlegging E.l.a bewespelen en wereldspelen, waarbij een
jaarlijkse geldelijke steun van 500.000 zen is ten belope van het in de dagfrank werd verleend, en waarvan be- vaarding vermelde bedrag van ten
klaagde erkent dat zij maar voor 4 minste 15.000.000 frank;
jaar gold, niet valt af te lei den dat de
XXIII. Telastlegging F.1 : 2.333.320
raad van bestuur van Uniop het er- frank (Camille Javeau)
mee eens was dat beklaagde zich, met
A. Enquetes in Colfontaine en Dour :
ingang van 1987, bezighield met de 200.000 frank.
sponsoring voornamelijk van enkele
Overwegende dat uit het onderzoek
atleten, dat hij het bureau inrichtte
van LBFA (Ligue beige francophone blijkt dat Camille Javeau de prijs voor
d'athletisme) en APAF (Association de in Colfontaine en in Dour verrichte
pour la promotion de l'athletisme fran- opiniepeilingen, te weten een totaal becophone), alsook dat hij met sportlui drag van 200.000 frank, op verschilnaar bepaalde centra in het buiten- lende eigen bankrekeningen liet brengen;
land reisde;
Dat hij, na verwijzing van de enDat dienaangaande, als voorbeeld
moet worden aangehaald, dat in ver- queteurs naar de raad van bestuur
band met Jean-Michel Garin, lid van van Uniop, heeft uitgelegd dat die
APAF, beklaagde erkend heeft dat "die beide bedragen van 100.000 frank golkosten niet door Uniop hadden moe- den als terugbetaling van de kosten
ten worden betaald" (p. 4003);
die h:ij voor de genoemde V.Z.W. in mei
Dat, rekening houdende met het 1987 had voorgeschoten en dat die
grote verschil tussen de bedragen die schuldvergelijking was gebeurd met
Uniop vroeger aan sponsoring be- toestemming, zo niet op initiatiefvan
steedde en de kosten die beklaagde Nicole Vosswinkel;
sinds 1987 bij Uniop in rekening
Dat, al bewijst beklaagde de echtbracht, de manier waarop Camille Ja- . heid van een afneming in Ameriveau sponsorde diens beweringen he- kaanse dollar bij de ASLK, op 7 mei
lemaal ongeloofwaardig maakte, bij ge- 1987, het feit dater tijd is verlopen
brek aan enige uitdrukkelijke beslis- tussen de datum van de beweerde afsing van de raad van bestuur;
neming en die waarop de enqueteDat precies in dat verband de fac- kosten zijn gei:nd, nl. 100.000 frank in
tuur van 21 juni 1989 voor de door de april1988 en 100.000 frank op 7 juni
N.V. Techno Belgium geleverde meu- 1988, (p. 17823 en 17818), alle geloofbels, ten bel ope van 548.84 7 frank is waardigheid aan beklaagdes bewerinopgemaakt, die luidens de telastleg- gen ontneemt;
ging B.l.b.5. een vals stuk is;
Dat bovendien, Nicole Vosswinkel
G. Andere kredieten op persoon- verklaart dat zij van die peilingen
naar het kiesgedrag niets afweet en
lijke rekeningen : 991.557 frank.
Overwegende dat uit de vaststellin- evenmin van het feit dat de betaling
gen van de deskundige (p. 17777 tot ervan op de eigen rekening van be17775) blijkt dat de terugbetalingen klaagde is terechtgekomen;
door Uniop op bankrekeningen van beB. Opiniepeiling naar het kiesgedrag
klaagde bij de Generale Bank- in Moeskroen: 150.000 frank.
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Overwegende dat uit de brief d. d. 9
augustus 1988 van beklaagde aan de
volksvertegenwoordiger Perdieu blijkt
dat hij aan laatstgenoemde vroeg hem
150.000 frank te storten, nl. de prijs
voor de door Uniop te Moeskroen verrichte opiniepeiling naar het kiesgedrag;
Overwegende dat uit het dossier niet
volgt dat die enquete door Uniop werd
gefactureerd;
Overwegende dat het gevraagde bedrag inderdaad op beklaagdes rekening is geboekt, zonder dat het aan
Uniop is terugbetaald; dat hij als uitleg eerst heeft verklaard dat hij zich
daarvan niets herinnerde (p. 3945); dat
hij achteraf heeft beweerd dat hij een
schuldvergelijking heeft verricht met
het hem door Uniop verschuldigde
achterstallig loon (p. 2739) en dat juist
Nicole Vosswinkel heeft voorgesteld
hem dat bedrag van 150.000 frank te
betalen; dat hij nog heeft beweerd dat
wanneer bepaalde klanten van Uniop
het hem, om diverse redenen, vroegen, hun betalingen via zijn rekening
werden verricht (p. 1934);
Dat die opeenvolgende beweringen,
die door geen enkel dossierstuk worden gestaafd, helemaal niet geloofwaardig zijn;
C. Opiniepeiling naar het kiesgedrag
in Luik : 1.800.000 frank.
Overwegende dat op een aan minister Andre Cools, op 27 juli 1987 gedaan voorstel nopens een in Luik te
verrichten opiniepeiling, de heer Libert, verantwoordeliike voor de Luikse
federatie van de Parti socialiste zijn
toestemming had gegeven met de prijs
van 1.800.000 frank (p. 17.398);
Dat beklaagde het hem op bevel van
de heer Boland, voorzitter van de federatie, betaalde bedrag heeft ge'ind en
dat hij op 2 juni 1988 een kwitantie
van dat bedrag heeft ondertekend; dat
uit het dossier niet blijkt dat hij het
bedrag aan Uniop heeft teruggegeven;
Overwegende dat beklaagde beweert
dat hij dat bedrag op initiatiefvan minister Andre Cools had ontvangen tot
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gedeelteliike terugbetaling van een
voorschot dat hijzelf aan Merry Hermanus had toegekend;
Dat beklaagdes uitleg volgens welke
de opiniepeiling kosteloos diende te gebeuren, wordt tegengesproken door het
feit dat het bureau van de Luikse federatie over de kosten ervan meermaals heeft vergaderd;
Dat de stelling van beklaagde volledig ongeloofWaardig is;
D. Kosten die door Murielle Dessainte, echtgenote Lenaerts (36.320
frank), door Luc Lenaerts (71.000
frank) en door Pierre Fruhling (76.000
frank) werden terugbetaald.
Overwegende dat uit de gegevens
van het dossier blijkt dat Murielle
Dessainte, Luc Lenaerts en Pierre
Fruhling die samen met Camille J ave au buitenlandse reizen maakten,
verschillende bedragen tot terugbetaling van kosten, in totaal 183.320
frank, op eigen rekeningen van beklaagde hebben gestort;
Dat zulks betekent dat zij niet beschouwden dat Uniop hun die reis betaalde, in strijd met wat beklaagde wil
doen aannemen (zie onder meer de telastlegging E.l.a);
Dat de rekeningstukken niet aantonen dat dit bedrag is teruggegeven
aan de V.Z.W., die er verantwoordelijk voor was;
Dat beklaagde zich ertoe beperkt te
beweren, zonder enige geloofWaardigheid, dat de door Murielle Dessainte
verrichte terugbetaling "wellicht een
prive-zaak" is tussen laatstgenoemde
en hemzelf;
Overwegende dat de telastlegging
F.1 als dusdanig bewezen is;
XXIV. Telastlegging F.2: 674.714
frank (Nicole Vosswinkel).
A. Restaurantkosten: 114.954 frank.
Overwegende dat Nicole Vosswinkel,
zonder dat ze de bij het deskundigenonderzoek bewezen cijfers betwist,
aanvoert dat de dubbele boekingen
(31.625 frank) zijn toe te schrijven aan
een nalatigheid van haar;
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Dat voor het overige, aangezien het cole Vosswinkel het bedrieglijk opzet
Hof niet kan uitmaken, enerzijds, poogt af te wenden, de aard en het bewelke kosten beroepskosten en welke drag van de betwiste uitgaven haar
kosten prive-kosten zijn, en ander- stelling ongeloofwaardig maken;
zijds, welke kosten door Uniop of door
Overwegende dat de telastlegging
het Institut de sociologie moeten wor- F.2 derhalve bewezen is als volgt :
den betaald, er twijfel bestaat over het
bedrieglijk karakter van de toerekefrank
ning van die kosten;
- restaurantkosten
B. Reiskosten : 293.621 frank +
31.625
22.557 frank, dit is 316.178 frank.
- reiskosten
316.178
Overwegende dat uit de door de des- voertuigkosten
191.305
kundige opgemaakte kostenstaat volgt
diverse
aankopen
52.277
(p.17225) dat het bedrag van 316.178
frank ten belope van 293.621 frank
591.385
door het Institut de sociologie en van
22.557 frank door de beklaagde zelf
XXV. Telastlegging F.3 (Guy Coeme,
diende te worden betaald;
Camille Javeau)
Dat laatstbedoelde die aanrekeninOverwegende dat Camille Javeau
gen hieraan toeschrijft dat Uniop fi- niet betwist dat hij in de plaats van
nancieel kon tegemoet komen in werk- Guy Coeme de facturen van de
zaamheden van het Institut de boekenwinkel Warnotte met geld van
sociologie;
Uniop heeft betaald; dat zijn beweOverwegende dat de omstandig- ring volgens welke hij zulks zonder het
heid dat beklaagde bij de opening van hem verweten bedrieglijk opzet heeft
het onderzoek de toestand heeft wil- gedaan, door de gegevens van het doslen rechtzetten, erop wijst dat be- sier wordt tegengesproken; dat in de
klaagde wei wist dat dergelijke ver- onderstelling dat Nicole Vosswinkel
met die betalingen had ingestemd, die
rekeningen onregelmatig waren;
C. Voertuigkosten: 191.305 frank. enkele omstandigheid niet betekent
dat Uniop ermee akkoord ging;
Overwegende dat Nicole Vosswinkel
Dat de telastlegging te zijnen operkent dat toepassing werd gemaakt
van dubbele boekingen, zodat kosten zichte bewezen is;
ten belope van 11.991 frank werden teOverwegende dat, zo al Guy Coeme
rugbetaald;
bevoordeeld is door dat misbruik van
Dat bovendien uit geen stuk blijkt vertrouwen, echter niet werd aangedat beklaagde had kunnen gel oven dat toond dat hij eraan deelnam;
de raad van bestuur van Uniop geDat de telastlegging te zijnen opwoonlijk het gebruik van een voer- zichte niet is bewezen;
tuig door de bedienden voor priveTITEL VIJF : STRAFFEN
doeleinden ten dele door de werkgever
liet bekostigen;
I. Eenheid van opzet.
D. Diverse aankopen : 52.277 frank.
Overwegende dat het geheel van de
Overwegende dat beklaagde, zon- bewezen verklaarde telastleggingen
der dat zij die kosten voor prive- ten aanzien van iedere beklaagde wedoeleinden betwist, enkel gewaagt van gens eenheid van opzet een voortgehet bestaan van dezelfde praktijk, nl. zet misdrijf vormt, dat maar met een
dat de werkgever de kosten betaalde; enkele straf kan worden gestraft, te
dat die bewering, om dezelfde rede- weten de zwaarste;
nen, niet kan worden aangenomen;
II. Verzachtende omstandigheden.
Overwegende dat het aantalvergisOverwegende dat, rekening ermee
singen of nalatigheden waardoor Ni- houdende dat de beschuldigde en de
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beklaagden vroeger geen veroordeling hebben opgelopen, alleen correctionele straffen hoeven te worden opgelegd;
III. Motivering van de straffen.
Overwegende dat, alvorens straffen uit te spreken, er dient op gewezen dat, zo de kiezers de politieke verantwoordelijkheid van degenen die zij
hebben verkozen en het parlement die
van de ministers moeten beoordelen,
het alleen aan de Rechterlijke Macht
staat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid te beoordelen van de burgers die voor hem verschijnen en de
wet gelijkelijk toe te passen;
Dat in een Rechtsstaat geen enkele
straffeloosheid kan worden aanvaard
en dat, ofschoon het wegens de complexiteit van de maatschappij, onvermijdelijk is dat misdadigers ongestraft
blijven, zulks niet wegneemt dat de
Rechterlijke Macht, wil hij geen
rechtsweigering begaan, verplicht is de
handelingen van een ieder die voor
hem wordt gebracht, te oordelen;
Overwegende dat de strafrechter
zich niet hoort uit te spreken over de
wijze waarop politieke partijen worden gefinancierd; dat ongeacht of er
ten tijde van de feiten over die financiering al dan niet een wetgeving bestond, het de plicht van het gerecht is
de misdrijven inzake bestaande strafwetten te veroordelen;
Overwegende dat het in het belang
van het democratische stelsel is vereist dat praktijken, die ten aanzien
van zijn instellingen bij de burgers
wantrouwen en argwaan wekken, worden veroordeeld;
Overwegende dat, ook al noopt de
ernst van de feiten tot strenge straffen, evenwel rekening dient te worden gehouden met de ancienniteit van
die feiten;
A. Wat Guy Coeme betreft :
Overwegende dat bij de aan Guy
Coeme op te leggen straf, rekening
dient te worden gehouden met zijn
hoedanigheden van staatssecretaris,
van president van de Waalse Gewestexecutieve en van minister van Lands-

Nr. 111

verdediging ten tijde van de wanbedrijven, alsmede met het feit dat hij
het door hem te beheren geld aan de
belangen van zijn politieke partij heeft
besteed en het heeft gebruikt voor de
uitstraling van zijn imago bij het publiek; dat dergelijke feiten niet mogen gebanaliseerd worden, onder voorwendsel dat zij in een politieke context
zijn gepleegd of dat zij gebruikelijk waren in het toenmalige politieke leven;
B. Wat Camille Javeau betreft:
Overwegende dat beklaagde, zodra hij bij Uniop in functie is getreden, het hiervoor beschreven systeem
heeft toegepast en verder ontwikkeld;
dat hij, enerzijds, derwijze het inkomen van zijn werkgever bedrieglijk
heeft verhoogd en, anderzijds, zichzelf veel en kostelijke voordelen heeft
toegekend ten nadele van zijn werkgever en van de schatkist;
Dat zijn doorslaggevende deelneming aan de aangeklaagde afwijkingen, de omvang van de verduisterde
bedragen en de volharding in de delinquentie de hem op te leggen straffen wettigen;
C. Wat Nicole Vosswinkel betreft:
Overwegende dat, rekening houdende met haar academische titels, op
beklaagde, die zowel bij het Institut de
sociologie als bij Uniop belangrijke
functies bekleedde, een bijzondere verantwoordelijkheid rust;
Dat ook al kon zij niet alle feiten en
handelingen van Camille Javeau controleren, zij zich weliswaar, wegens
haar status, niet op eenvoudige nalatigheden kan beroepen; dat zij de
kunstgrepen van het toegepaste systeem kende en eraan heeft deelgenomen, terwijl zij in de beide instellingen het gezag genoot waardoor zij
daaraan een einde had kunnen rnaken;
Overwegende dat zij er persoonlijke voordelen heeft uitgehaald die zij,
eerst nadat de zaak aan het licht was
gekomen, ten dele heeft terugbetaald;
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Overwegende dat die gronden verwerping van de vordering tot opschorting van de veroordeling en de toepassing van de bij de strafwet gestelde
straffen rechtvaardigen;
D. Wat Merry Hermanus betreft:
Overwegende dat beklaagde, secretaris-generaal van de Franse Gemeenschap, zonder aarzelen van zijn hoog
ambt misbruik heeft gemaakt voor het
plegen van valsheid in openbare geschriften alsmede voor oplichtingen,
doordat hij aldus de strafbare praktijken van Camille Javeau goedkeurde;
Dat de integriteit van het openbaar
ambt moet worden beschermd;
Dat die redenen de uit te spreken
straffen rechtvaardigen;
E. Wat Jean Louis Stalport betreft :
Overwegende dat beklaagde heeft
erkend dat de bedrieglijke splitsing
van het litigieuze contract tot doel had
de controle van de inspectie van Financien te omzeilen; dat de betrokkene zich ertoe heeft beperkt een beslissing van de minister zelf te doen
uitvoeren, zodat zijn deelneming niet
vereist dat een zwaardere straf dan
het wettelijke minimum wordt uitgesproken;
F. Wat Emmanuel Hollander betreft :
Overwegende dat beklaagde uit de
feiten rechtstreeks of onrechtstreeks
persoonlijk voordeel heeft getrokken;
Dat gelet op zijn ervaring in handelszaken, de ernst van de door hem
gepleegde feiten hem niet kon ontgaan;
Dat bij de op te leggen straf daarmee rekening zal worden gehouden;
G. Wat Jean-Louis Mazy betreft:
Overwegende dat bij diens straftoemeting zal rekening worden gehouden met zijn vorming als economist en
zijn ambt van inspecteur-generaal van
Financien, waardoor hij in staat was
de onwettigheid en onregelmatigheid
van de verrichte overeengekomen handelingen vast te stellen; dat het Hof
evenwel zal in acht nemen dat hij als

307

adjunct-kabinetschef aan het gezag
van zijn minister was onderworpen;
H. Wat Robert Willermain betreft :
Overwegende dat het wegens de
aard van de aan beklaagde ten laste
gelegde feiten, alsmede de ernst ervan niet mogelijk is in te gaan op zijn
vordering tot opschorting van de veroordeling;
•

Dat evenwel de omstandigheden
waarin de misdrijven zijn gepleegd en
het feit dat hij het nodige heeft gedaan om ieder nadeel te voorkomen,
de toepassing van een gematigde straf
wettigen;
IV. Geldboeten en ontzettingen.
Overwegende dat bij het opleggen
van de geldboeten rekening is gehouden met de aard en de veelvuldigheid
van de ten laste van iedere veroordeelde bewezen verklaarde feiten en
met hun financiele middelen;
Overwegende dat de ten laste van
Guy Coeme, Camille Javeau en Nicole Vosswinkel bewezen verklaarde
feiten zijn gepleegd, zowel voor als na
8 juli 1981, datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juli 1981;
Overwegende dat de ontzettingen
noodzakelijk zijn voor het saneren van
de praktijken inzake overheidsopdrachten;
V. Bijzondere verbeurdverklaring.
Overwegende dat artikel 253 van
het Strafwetboek voorziet in de bijzondere en dwingende verbeurdverklaring van het aan de omgekochten
afgegevene of de waarde daarvan;
Dat het van toepassing is zowel op
de passieve alsop de actieve omkoping;

Dat verbeurdverklaring moet worden uitgesproken ten aanzien van de
omgekochte en van de omkoper;
VI. Borgstelling.
Overwegende dat Robert Willermain bij alle proceshandelingen is verschenen;
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VII. Opschorting.
- 747.360 frank uit hoofde van de
Overwegende dat de beschuldigde telastleggingen B.2.a en E.3;
en de beklaagden vroeger geen ver- 31.970 frank uit hoofde van de teoordeling tot een criminele straf of tot lastleggingen B.2.b en E.4.a;
een hoofdgevangenisstraf van meer
- 42.070 frank uit hoofde van de tedan twaalf maanden hebben opgelolastleggingen
B.2.e en E.4.c;
pen en dat de feiten niet kunnen leiden tot veroordeling van meer dan vijf
- 169.203 frank uit hoofde van de
jaar; dat moet worden gehoopt dat zij telastlegging F.3;
zich zullen beteren;
Overwegende dat Camille J aveau
Dat de tenuitvoerlegging van de kritiek oefent op de vaststellingen van
hoofdgevangenisstraffen zal worden de deskundige betreffende de finanopgeschort in de hierna te bepalen ciele toestand van Uniop;
mate;
Overwegende dat die kritiek niets
VIII. Kosten van de strafVordering.
afdoet aan de regelmatigheid of de geOverwegende dat, aangezien de kos- grondheid van de vordering van de
ten veroorzaakt door het onderzoek burgerlijke partij tot vergoeding van de
van een bepaalde telastlegging of van schade die zij heeft geleden door de
verschillende telastleggingen samen misdrijven waarop zij is gegrond;
onmogelijk kunnen worden gesplitst,
Overwegende dat, anders dan wat
het niet billijk zou zijn de schuldig verklaarde partijen of bepaalde onder hen Guy Coeme en Camille J aveau bewehoofdelijk in de kosten te veroorde- ren, de V.Z.W. Uniop niet akkoord ging
len; dat de kosten zullen worden ver- met de uitgaven en evenmin de in de
deeld, zoals in het beschikkende ge- telastleggingen B.2.a,b en e, E.3, E.4,a
en c, en F.3 vermelde betalingen voor
deelte wordt bepaald;
haar rekening heeft genomen;
Overwegende dat alle kosten van de
Overwegende dat, in verband met
strafVordering het gevolg zijn van het
onderzoek van de door het Hof ten de honorariumstaten van Jeanine Corlaste van de beschuldigde en de be- net (telastleggingen B.2.a en E.3), de
klaagden bewezen verklaarde misdrij- V.Z.W. Uniop alleen betaling vordert
van de haar toegezonden staten; dat
ven;
Uniop niet bewijst van die staten de
TITEL ZES:
honorariumstaten van 1981 voor een
BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGEN
totaal bedrag van 271.360 frank te
I. De V.Z.W. Uniop, in vereffening: hebben betaald; dat de vordering in
dat opzicht slechts ten belope van
Overwegende dat de V.Z.W. Uniop 4 76.000 frank gegrond is;
zich voor de onderzoeksrechter Van
Overwegende dat, gelet op de vrijEspen, op 24 november 1989, onder
andere tegen Camille Javeau, regel- spraak van Guy Coeme uit hoofde van
matig burgerlijke partij heeft gesteld; de telastlegging F.3, de vordering tot
Dat zij zich voor het Hof, op 5 fe- betaling van 169.203 frank wegens die
bruari 1996, tegen Guy Coeme en Ni- telastlegging slechts gegrond is, in zocole Vosswinkel regelmatig burger- verre zij tegen Camille J ave au is gericht;
lijke partij heeft gesteld;
B. Tegen Camille Javeau:
A. Tegen Guy Coeme en Camille Javeau:
Overwegende dat de V.Z.W. Uniop
Overwegende dat de V.Z.W. Uniop vordert dat Camille Javeau wordt vervordert dat Guy Coeme en Camille Ja- oordeeld om haar, uit hoofde van de teveau hoofdelijk worden veroordeeld om lastleggingen B.1, E.l.a en F.1, het behaar, als schadevergoeding, het vol- drag van 5.000.000 frank als voorschot
gende te betalen :
te betalen;
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Overwegende dat de schade die
Uniop wegens de bewezen verklaarde
feiten heeft geleden, die vordering wettigt;
Overwegende dat de bewering van
Camille Javeau, als zou het hem volstrekt onmogelijk zijn aan de vordering van de burgerlijke partij te voldoen, niet ter zake is;
C. Tegen Nicole Vosswinkel:
Overwegende dat de V.Z.W. Uniop
vordert dat Nicole Vosswinkel wordt
veroordeeld om haar, uit hoofde van de
telastlegging F.2, het bedrag van
250.000 frank als voorschot te betalen;
Overwegende dat de schade die
Uniop wegens de bewezen verklaarde
feiten heeft geleden, die vordering wettigt;
II. B.V.B.A. B.E.C. Depaue.
Overwegende dat de B.V.B.A. B.E.C.
Depaue, die zich voor de onderzoeksrechter Van Espen, op 8 oktober 1990,
tegen Camille J ayeau en N~?ole Vos~~
winkel regelmahg burgerliJke partlJ
heeft gesteld, voor het Hof niet verschijnt en niets vordert;
Om die redenen,
het Hof,
uitspraak doende bij v~rstek te~
aanzien van de burgerhJke partlJ
B.V.B.A. B.E.C.DEPAUE en op tegenspraak ten aanzien van de andere partijen,
met toepassing van de door de eerste voorzitter aangewezen wetsbepalingen, te weten :
103 en 148 van de Grondwet;
25, 31,33,38,40,44,50,65,66, 79,
80, 82, 84, 193, 195, 196, 197, 213,
214,246,247,248,252,253,491en
496 van het Strafwetboek;
3 en 4, 21 tot 28 van de wet van 17
april 1878 houdende de voorafgaande
titel van het Wetboek van Strafvordering, onder andere gewijzigd bij de
wet van 24 december 1993;
43,44,66,67,68, 154,155,162,182,
185, 186, 189, 190, 193bis, 194, 195,
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226, 227, 463 van het Wetboek van
StrafVordering;
141 van het Gerechtelijk Wetboek;
1382 van het Burgerlijk Wetboek;
1 van de wet van 4 oktober 1867 op
de verzachtende omstandigheden;
1, 3, 8 en 20 van de wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het
uitstel en de probatie;
1 en 3 van de wet van 5 maart 1952
betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten, onder andere
gewijzigd bij de wetten van 2 juli 1981
en 24 december 1993;
28 29 en 41 van de wet van de wet
van i augustus 1985, gewijzigd bij de
wet van 24 december 1993 en het koninklijk besluit van 18 december 1986;
11 van de wet van 1 juni 1849, gewijzigd bij de wet van 28 juli 1992, 91
van het koninklijk besluit van 28 december 1950 (Tarief in strafzaken), gewijzigd bij de koninklijke besluiten van
29 juli 1992 en 23 december 1993;
35, § 4, van de wet van 20 juli 1990
op de voorlopige hechtenis;
Gelet op de wet op het taalgebruik
in gerechtszaken;
Op de strafVordering :
Spreekt de beschuldigde Guy Coe~e
vrij uit hoofde van de telastleggmgen B.2.c, E.4.b en F.3;
Veroordeelt de beschuldigde Guy
Coeme uit hoofde van de telastleggingen A.1, A.4.a, A.4.b, A.6, B.2.a, B.2.b,
B.2.d, B.2.e, D, E.3, E.4.a, E.4.c, E.5,
E.7.a, E.7.b, E.9 samen:
-tot een gevangenisstrafvan twee
jaar en
- tot een geldboete van duizend
frank,
welke geldboete van 1.000 frank,
met toepassing van de wet betreffende
de opdeciemen tot 60.000 frank wordt
verhoogd, en bij niet-betaling binnen
de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van drie
maanden kan worden vervangen;
Ontzet hem, voor een termijn van
vijfjaar, van alle in artikel31 van het
Strafwetboek opgesomde rechten;
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Beveelt dat, wat de hoofdgevan- voorwaarden van de wet van 29 juni
genisstraf betreft, de tenuitvoerleg- 1964 betreffende de opschorting, het
ging van het onderhavige arrest ge- uitstel en de probatie;
durende vijf jaar wordt opgeschort
Veroordeelt hem bovendien tot beovereenkomstig en onder de voorwaar- taling van een bedrag van tien frank
den van de wet van 29 juni 1964 be- verhoogd met opdeciemen, te weten 10
treffende de opschorting, het uitstel en frank x 200 = 2.000 frank, als bijdrage
de probatie;
voor het Bijzonder Fonds tot Hulp aan
Veroordeelt hem bovendien tot be- de Slachtoffers van Opzettelijke Getaling van een bedrag van tien frank, welddaden;
verhoogd met opdeciemen, te weten 10
Veroordeelt hem ook tot betaling van
frank x 200 = 2.000 frank, als bijdrage een vergoeding van duizend frank,
voor het Bijzonder Fonds tot Hulp aan krachtens het koninklijk besluit van
de Slachtoffers van Opzettelijke Ge- 29 juli 1992, gewijzigd bij het koninkwelddaden;
lijk besluit van 23 december 1993;
Veroordeelt hem ook tot betaling van
Veroordeelt de beklaagde Nicole
een vergoeding van duizend frank, Vosswinkel uit hoofde van de telastkrachtens het koninklijk besluit van leggingen A.1, B.2.a, B.2.d, B.3.a,
29 juli 1992, gewijzigd bij het konink- B.3.b, B.3.c, B.5.a, B.5.b, B.5.c, B.5.d,
lijk besluit van 23 december 1993;
B.5.e, B.5.f, B.6, C.a, E.2.a, E.2.b,
Veroordeelt de beklaagde Camille E.2.c, E.2.d, E.2.e, E.3, E.5, E.6.a (beJaveau uit hoofde van de telastleggin- perkt), E.6.b, E.6.c, E.10, F.2 (beperkt),
gen A.1, A.2.a, A.2.b, A.3, A.4.a, A.4.b, samen:
A.5.a, A.5.b, A.6, B.l.a, B.l.b, B.2.a,
- tot een gevangenisstraf van een
B.2.b, B.2.c, B.2.d, B.2.e, B.4, B.5.a, jaar en
B.5.b, B.5.c, B.6, B.7, C.a, C.b, E.l.a,
-tot een geldboete van vijfhonE.l.b, E.l.c (beperkt), E.3, E.4.a, E.4.b, .derd
frank,
E.4.c, E.5, E.6.a (beperkt), E.6.b, E.6.c,
welke
geldboete van 500 frank, met
E.7.a, E.7.b, E.8, E.9, E.10, E.ll, F.1,
toepassing van de wet betreffende de
F.3, samen:
opdeciemen, tot 30.000 frank wordt
- tot een gevangenisstraf van twee verhoogd, en bij niet-betaling binnen
jaar en
de wettelijke termijn, door een ver-tot een geldboete van vijfhon- vangende gevangenisstraf van drie
derd frank,
maanden kan worden vervangen;
welke geldboete van 500 frank, met
Spreekt Nicole Vosswinkel van het
toepassing van de wet betreffende de overige van de telastleggingen E.6.a en
opdeciemen, tot 30.000 frank wordt F.2, vrij;
verhoogd, en bij niet-betaling binnen
Ontzet haar, voor een termijn van
de wettelijke termijn, door een ver- vijfjaar, van alle in artikel 31 van het
vangende gevangenisstraf van drie Strafwetboek opgesomde rechten;
maanden kan worden vervangen;
Beveelt dat, wat betreft de hoofdSpreekt Camille Javeau van het gevangenisstraf die de duur van de
overige van de telastleggingen E.l.c en reeds ondergane voorlopige hechteE.6.a, vrij;
nis te hoven gaat, de tenuitvoerlegOntzet hem, voor een termijn van ging van het onderhavige arrest gevijfjaar, van alle in artikel 31 van het durende vijf jaar wordt opgeschort
Strafwetboek opgesomde rechten;
overeenkomstig en onder de voorwaarBeveelt dat, wat de helft van de den van de wet van 29 juni 1964 behoofdgevangenisstraf betreft, de ten- treffende de opschorting, het uitstel en
uitvoerlegging van het onderhavige ar- de probatie;
rest gedurende vijf jaar wordt opgeVeroordeelt haar bovendien tot beschort overeenkomstig en onder de taling van een bedrag van tien frank,
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verhoogd met opdeciemen, te weten 10
frank x 200 =2.000 frank, als bijdrage
voor het Bijzonder Fonds tot Hulp aan
de Slachto:ffers van Opzettelijke Gewelddaden;
Veroordeelt haar ook tot betaling
van een vergoeding van duizend frank,
krachtens het koninklijk besluit van
29 juli 1992, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 1993;
Veroordeelt de beklaagde Auguste
Merry Hermanus uit hoofde van de telastleggingen A.5.a, A.5.b, E.8, samen:
- tot een gevangenisstraf van een
jaar en
-tot een geldboete van vijfhonderd frank,
welke geldboete van 500 frank, met
toepassing van de wet betreffende de
opdeciemen, tot 30.000 frank wordt
verhoogd, en bij niet-betaling binnen
de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van drie
maanden kan worden vervangen;
Ontzet hem, voor een termijn van
vijfjaar, van alle in artikel 31 van het
Strafwetboek opgesomde rechten;
Beveelt dat, wat de hoofdgevangenisstraf betreft, de tenuitvoerlegging van het onderhavige arrest gedurende vijf jaar wordt opgeschort
overeenkomstig en onder de voorwaarden van de wet van 29 juni 1964 betre:ffende de opschorting, het uitstel en
de probatie;
Veroordeelt hem bovendien tot betaling van een bedrag van tien frank,
verhoogd met opdeciemen, te weten 10
frank x 200 = 2.000 frank, als bijdrage
voor het Bijzonder Fonds tot Hulp aan
de Slachto:ffers van Opzettelijke Gewelddaden;
Veroordeelt hem ook tot betaling van
een vergoeding van duizend frank,
krachtens het koninklijk besluit van
29 juli 1992, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 1993;
Veroordeelt de beklaagde Jean Louis
Stalport uit hoofde van de telastlegging A.3:
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- tot een gevangenisstraf van zes
maanden en
-tot een geldboete van zesentwintig frank,
welke geldboete van 26 frank, met
toepassing van de wet betreffende de
opdeciemen, tot 1.560 frank wordt verhoogd, en bij niet-betaling binnen de
wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstrafvan acht dagen kan worden vervangen;
Beveelt dat, wat de hoofdgevangenisstraf betreft, de tenuitvoerlegging van het onderhavige arrest gedurende een jaar wordt opgeschort
overeenkomstig en onder de voorwaarden van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en
de probatie;
Veroordeelt hem bovendien tot betaling van een bedrag van tien frank,
verhoogd met opdeciemen, te weten 10
frank x 200 = 2.000 frank, als bijdrage
voor het Bijzonder Fonds tot Hulp aan
de Slachto:ffers van Opzettelijke Gewelddaden;
Veroordeelt hem ook tot betaling van
een vergoeding van duizend frank,
krachtens het koninklijk besluit van
29 juli 1992, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 1993;
Veroordeelt de beklaagde Emmanuel Hollander uit hoofde van de telastleggingenA.4.a, A.4.b, E.7.A, E.7.b,
samen:
-tot een gevangenisstrafvan acht
maanden en
-tot een geldboete van vijfhonderd frank,
welke geldboete van 500 frank, met
toepassing van de wet betreffende de
opdeciemen, tot 30.000 frank wordt
verhoogd, en bij niet-betaling binnen
de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van drie
maanden kan worden vervangen;
Beveelt dat, wat de hoofdgevangenisstraf betreft, de tenuitvoerlegging van het onderhavige arrest gedurende vijf jaar wordt opgeschort
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overeenkomstig en onder de voorwaarden van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en
de probatie;
Veroordeelt hem bovendien tot betaling van een bedrag van tien frank,
verhoogd met opdeciemen, te weten 10
frank x 200 =2.000 frank, als bijdrage
voor het Bijzonder Fonds tot Hulp aan
de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden;
Veroordeelt hem ook tot betaling van
een vergoeding van duizend frank,
krachtens het koninklijk besluit van
29 juli 1992, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 1993;
Veroordeelt de beklaagde Jean-Louis
Mazy uit hoofde van de telastleggingen A.4.a, A.4.b, A.6, C.b, E.7.a, E.7.b,
E.9, samen:
- tot een gevangenisstraf van negen maanden en
-tot een geldboete van vijfhonderd frank,
welke geldboete van 500 frank, met
toepassing van de wet betreffende de
opdeciemen, tot 30.000 frank wordt
verhoogd, en bij niet-betaling binnen
de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van drie
maanden kan worden vervangen;
Beveelt dat, wat de hoofdgevangenisstraf betreft, de tenuitvoerlegging van het onderhavige arrest gedurende drie jaar wordt opgeschort
overeenkomstig en onder de voorwaarden van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en
de probatie;
Veroordeelt hem bovendien tot betaling van een bedrag van tien frank,
verhoogd met opdeciemen, te weten 10
frank x 200 = 2.000 frank, als bijdrage
voor het Bijzonder Fonds tot Hulp aan
de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden;
Veroordeelt hem ook tot betaling van
een vergoeding van duizend frank,
krachtens het koninklijk besluit van
29 juli 1992, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 1993;
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Veroordeelt de beklaagde Robert
Willermain uit hoofde van de telastleggingen B.6, B.7, E.10, E.ll, samen:
- tot een gevangenisstraf van zes
maanden en
- tot een geldboete van vijfhonderd frank,
welke geldboete van 500 frank, met
toepassing van de wet betreffende de
opdeciemen, tot 30.000 frank wordt
verhoogd, en bij niet-betaling binnen
de wettelijke termijn, door een vervangende gevangenisstraf van drie
maanden kan worden vervangen;
Beveelt dat, wat betreft het deel van
de hoofdgevangenisstraf dat de duur
van de reeds ondergane voorlopige
hechtenis te hoven gaat, de tenuitvoerlegging van het onderhavige arrest gedurende een jaar wordt opgeschort overeenkomstig en onder de
voorwaarden van de wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het
uitstel en de probatie;
Veroordeelt hem bovendien tot betaling van een bedrag van tien frank,
verhoogd met opdeciemen, te weten 10
frank x 200 = 2.000 frank, als bijdrage
voor het Bijzonder Fonds tot Hulp aan
de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden;
Veroordeelt hem ook tot betaling van
een vergoeding van duizend frank,
krachtens het koninklijk besluit van
29 juli 1992, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 23 december 1993;
Beveelt dat de borgsom van
1.500.000 frank, die op 16 oktober
1989 bij de Deposito- en Consignatiekas, kantoor voor het arrondissement
Brussel, Regentschapstraat 54, te
Brussel, werd gestort, aan Robert Willermain wordt teruggegeven;
Beveelt, met toepassing van artikel 253 van het Stra:!Wetboek, dat het
bedrag van 1.063.400 frank (telastleggingenA.1, C en D) wat betreft Guy
Coeme, Camille Javeau en Nicole
Vosswinkel, en het bedrag van 544.412
frank (telastlegging A.6, C en D) wat
betreft Guy Coeme, Camille Javeau en
Jean-Louis Mazy, worden verbeurd
verklaard en ter beschikking gesteld
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van de Stad Brussel, voor het eerste
bedrag, en van de gemeente SintJoost-ten-Node, voor het tweede bedrag, in welke gemeenten de misdrijven zijn gepleegd, onder verplichting
om het aan hun respectieve openbare
centra voor maatschappelijk welzijn te
overhandigen;
Veroordeelt Guy Coeme tot 11/50sten,
Camille Javeau tot 18/50sten, Nicole
Vosswinkel tot 12/50sten, August Merry
Herman us tot 2/50sten, Jean Louis
Stalport tot 1/50ste, Emmanuel Hollander tot 2/50sten, Jean-Louis Mazy
tot 2/50sten en Robert Willermain tot
2/50sten van de kosten van de strafvordering, die heden zijn begroot op een
totaal bedrag van 3.206.022 frank;
Beveelt dat de vals verklaarde overeenkomsten en andere stukken, te weten die waarvan sprake is in de telastleggingen : A.1, op de griffie
neergelegd onder het nummer 16.656/
93, A.2.a en A.2.b, op de griffie neergelegd onder het nummer 16.983/93,
A.3, op de griffie neergelegd onder de
nummers 14.487/89 en 17.320/89,
A.4.a, op de griffie neergelegd onder
het nummer 19.130/93, A.4.b, op de
griffie neergelegd onder het nummer
19.439/93, A.5.a, op de griffie neergelegd onder het nummer 18.351/93,
A.5.b, op de griffie neergelegd onder
het nummer 18.356/93, A.6, op de griffie neergelegd onder het nummer
18.343/93, B.l.a, B.l.b.1, B.l.b.2,
B.l.b.3, B.l.b.4, B.l.b.5, B.2.e, op de
griffie neergelegd onder het nummer
14.487/89, B.2.a.1, B.2.a.4, B.2.a.5, op
de griffie neergelegd onder het nummer 18.355/93, B.2.a.2, op de griffie
neergelegd onder het nummer
16.655/93, B.2.a.3, B.2.d, op de griffie neergelegd onder het nummer
16.990/93, B.2.b, op de griffie neergelegd onder het nummer 11.917/91,
B.2.c, op de griffie neergelegd onder
het nummer 19.126/93, B.3.a, B.3.b, op
de griffie neergelegd onder het nummer 16.247/93, B.3.c, op de griffie neergelegd onder het nummer 16.250/93,
B.4, B.5.a, op de griffie neergelegd onder het nummer 17.423/93, B.5.b, op
de griffie neergelegd onder het num-
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mer 16.985/93, B.5.c, op de griffie neergelegd onder het nummer 16.987/93,
B.5.d, op de griffie neergelegd onder
het nummer 21.933/93, B.5.e, op de
griffie neergelegd onder het nummer
17.417/93, B.5.f, op de griffie neergelegd onder het nummer 16.253/93, B.6,
op de griffie neergelegd onder het
nummer 20.089/93, B.7, op de
griffie neergelegd onder het nummer
20.093/93, worden verbeterd;
Zegt dat die verbetering wordt verricht door op die akten de volgende
vermelding aan te brengen : "akte vals
verklaard door het arrest van het Hof
van Cassatie van 5 april 1996 in zake
nummer A.94.0002.F van de algemene
rol''.
Zegt dat daarvan proces-verbaal zal
worden opgemaakt;
Beveelt, voor zoveel nodig, dat de in
beslag genomen en op de griffie neergelegde overtuigingsstukken alsmede
alle andere in beslag genomen stukken aan hun wettige eigenaars worden teruggegeven;
Over de burgerlijke rechtsvorderingen:
Verklaart de vordering van de burgerlijke partij de V.Z.W. Uniop, invereffening, ten dele gegrond;
Veroordeelt Guy Coeme en Camille
Javeau hoofdelijk om aan de V.Z.W.
Uniop de bedragen van 476.000 frank,
31.970 frank en 42.070 frank te betalen;
Veroordeelt Camille Javeau om aan
de V.Z.W. Uniop het bedrag van
169.203 frank en het bedrag van
5.000.000 frank als voorschot te betalen;
Veroordeelt Nicole Vosswinkel om
aan de V.Z.W. Uniop het bedrag van
250.000 frank als voorschot te betalen;
Zegt dat die bedragen worden verhoogd met de vergoedende interest tegen de rentevoet van 5 %, vanaf 1 januari 1988, en met de moratoire
interest vanaf het onderhavige arrest;
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Veroordeelt Guy Coeme, Camille Javeau en Nicole Vosswinkel hoofdelijk
in de kosten van de burgerlijke rechtsvordering van de V.Z.W. Uniop;
Stelt vast dat de B.V.B.A. B.E.C. Depaue niets vordert;
Veroordeelt haar in de kosten van
haar burgerlijke-partijstelling;

D/1997/0196/9

Nr. 111

5 april 1996 - Verenigde Kamers Voorzitter : de h. Stranard, eerste voorzitter- Grotendeels gelijkluidende conclusie : baron Velu, procureur-generaal; de h.
du Jardin, eerste advocaat-generaal-Advocaten : mrs. Gerard en Delahaye; Lambert, Vanderveeren, Verdussen, Erkes, Van
Doosselaere, De Coninck, de Beco, Cruyplants, De Baerdemaeker, Bartholomeeusen, Foriers, Klees, E. en A. Vergauwen,
Maussion, Cahen, Brussel; P. Mayence,
Charleroi.

l . 1-.. -

- 1 -

ARRESTEN VAN HET HOF VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 2 van JAARGANG 1996

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
A

Arbeidsovereenkomst

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht- Zaken- Gebrek van de zaak
- Begrip- Gebrek te wijten aan slijtage. 214

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming,
peildatum- Uitbetaalde provisies - Aard Gevolg.
123

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade, elementen en
grootte- Loonverlies- BerekeningswijzeGeactualiseerd schadebedrag - Ziekenfonds
- Tegemoetkoming - Tijdstip - Nietgeactualiseerde uitkeringen van verzekeringsinstelling- Verrekening- Gevolg.
124

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade, elementen en
grootte - Raming - Latere gebeurtenis.14 7

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade, elementen en
grootte - Lichamelijke integriteit - W aarde
op de arbeidsmarkt - Aantasting - Schade
- Behoud van wedde - Gevolg.
226

Mstand (rechtspleging)
Afstand van proceshandeling zaken- Begrip.

Burgerlijke
145

Apotheker
Tuchtzaak - Orde van Apothekers - Klacht
- Provinciale raad - Bureau - Ontbreken
van de poging tot verzoening.
114

Apotheker
Tuchtzaak- Orde van Apothekers- Provinciale raad- Beslissing dat de apotheker moet
verschijnen- Bestuurshandeling.
114

Apotheker
Orde van Apothekers - Beroepsgroepering
-Officina- Sluitingsuren en vakantieperioden - Andere beroepsgroepering - Abnormale openingsuren en dagen - Plichtenleer.
114

Apotheker
Tuchtzaak- Orde van Apothekers - Verschillende telastleggingen- een straf- Cassatiemiddel met betrekking tot een telastlegging - Ontvankelijkbeid.
114

Einde- Willekeurig ontslag- WerkmanBegrip - Gedrag - Niet foutief gedrag. 98

Arbeidsovereenkomst
Einde - Opzeggingsvergoeding - Berekening- Voordelen in natura- Conventioneel
vastgesteld- Werkelijke waarde- Gevolg.
129

Arbitragehof
Prejudiciele vraag- Rechtbanken- Verplichting tot het stellen van een prejudiciele vraag.
101

Arbitragehof
Bevoegdheid- Wetten- Uitlegging.

101

Arbitragehof
Prejudiciele vraag - Verplichting van het
Hof van Cassatie - Begrip.
101

Arbitragehof
Prejudiciele vraag - Verplichting van het
Hof van Cassatie - Begrip.
101

Arbitragehof
Minister beschuldigd- Feiten ten laste gelegd
aan andere justitiabelen - Samenhang Artt. 226 en 227 Sv. - Artt. 10 en 11 Gw.
1994- Verenigbaarheid- Prejudicieel geschil
- Verplichting van het Hof van CassatieBegrip.
176

Arbitragehof
Prejudicieel geschil - Verplichting van het
Hof van Cassatie - Begrip.
240

Arbitragehof
Wet tot verlenging van de verjaringstermijn
- Artt. 10 en 11 Gw. (1994)- Verenigbaarheid - Prejudicieel geschil - Verplichting
voor het Hofvan Cassatie- Begrip.
247

Architect (Tucht en bescherming van de
titel)
Orde van Architecten- Tuchtzaak- Beslissing van de raad van beroep - Cassatieberoep - Opschortende kracht - Overlijden
van de architect.
119

Architect (Tucht en bescherming van de
titel)
Tucht - Raad van de Orde van Architecten
en raad van beroep - Schrapping en schorsing- Vereiste meerderheid.
145
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Bankwezen, kredietwezen, spaarwezen
Kredietverrichtingen- Kredietopening- Toekennen - Oplichting - Begrip.
24 7

Belasting over de toegevoegde waarde
Aftrek van belasting- Verkoop of verhuur
van automobielen - Beroepswerkzaamheid
- Begrip.
138

Belasting over de toegevoegde waarde
Bewijsmiddelen- Overtredingvan een belastingplichtige -Recht van het belastingbestuur.
216

Beroepsziekte
Overheidspersoneel, bijzondere regels- Geneeskundige dienst- Aangegeven ziekte- Erkenning als beroepsziekte- Beslissing- Modaliteiten.
91

Beroepsziekte
Overheidspersoneel, bijzondere regels- Geneeskundige dienst- Bevoegdheid.
91

Bescherming van de maatschappij
Commissie tot beschermingvan de maatschappij - Rechtspleging - Op proef in vrijheid
gestel,de gei:nterneerde - Vordering van de
procureur des Konings tot wederopneming Cassatieberoep - Ontvankelijkheid.
245

Betaling
Postcheque met waarborgkaart - Diefstal Verzet- Aansprakelijkheid van de post.llO

Betekeningen en kennisgevingen
Algemeen - Strafzaken -Bevel tot aanhouding- Betekening- Datum- Verschrijving.
233

Bevoegdheid en aanleg
Algemeen - Bevoegdheid - Wetten - Uitlegging- Arbitragehof- Rechtbanken. 101

Bewaargeving
Bewaarnemer- Verplichting- Teruggave
206
- Grenzen.

Bewijs
Burgerlijke zaken- Bewijslast, beoordelingsvrijheid- Vermoedens- Zaken van koophandel- Bestaan van andere handelsverbintenissen dan kopen en verkopen- Aannemingsovereenkomst - Factuur - Aanneming Feitelijk vermoeden - Gevolg.
126

Bewijs
Strafzaken - Algemeen - StrafVordering Regelmatigheid- Vervolgingen in een andere
zaak - Uitstel van de uitspraak- Vereisten.
152

Bewijs
Strafzaken - Bewijslast, beoordelingsvrijheid - Overtreding van het wegverkeersreglement- Nummerplaat- Rechtspersoon
--: Vermoeden.
133

Bewijs
Strafzaken - Vermoedens - Overtreding
van het wegverkeersreglement - Nummerplaat - Rechtspersoon.
133

Bewijs
StrafZaken-Bewijsvoering- Dieren- Gebruik
van stoffen met hormonale of anti-hormonale
werking- Monsterneming- Voorwaarden.
222

Bewijs
Strafzaken - Bewijsvoering - Dieren Gebruik van stoffen met hormonale of antihormonale werking- Monstememing- Voorwaarden.
222

Bewijs
Strafzaken - Bewijsvoering - Dieren Gebruik van stoffen met hormonale of antihormonale werking- Monstememing- Voorwaarden.
222

Burgerlijke rechtsvordering
Ontvankelijkheid- Voorwaarde.

101

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke-partijstelling heid- Voorwaarden.

Ontvankelijk240

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke-partijstelling- Niet-ontvankelijkheid - Gevolg.
240

c
Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Bestreden beslissing- Verschrijving- Verbetering- Bevoegdheid van het Hof.
102

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Kamers, verenigde kamers, voltallige zitting, algemene
vergadering- Verenigde kamers- Strafzaken- Strafvordering- Art. 103, overgangsbepaling, Gw. 1994- Werking in de tijd. 176

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Kamers, verenigde kamers, voltallige zitting, algemene
vergadering- Verenigde kamers- Artt. 90
en 134 Gw. 1831- Stelsel voor de grondwetswijziging van 5 mei 1993 - Strafzaken StrafVordering- Minister beschuldigd- Ontbreken van een uitvoeringswet - Gevolgen.
176

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Kamers, verenigde kamers, voltallige zitting, algemene
vergadering- Verenigde kamers- Artt. 90
en 134 Gw. 1831- Stelsel voor de grondwetswijziging van 5 mei 1993 - Strafzaken StrafVordering- Minister beschuldigd- Ontbreken van een uitvoeringswet - Verenigbaarheid met art. 7 E.V.R.M. en art. 15 I.V.B.P.R.
176

Cassatie

1

Bevoegdheid van het Hof - Kamers, verenigde kamers, voltallige zitting, algemene
vergadering- Verenigde kamers- Strafzaken - StrafVordering - Minister beschuldigd- Artt. 90 en 134 Gw. 1831- Art. 103

I
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- 3 Gw. 1994- Ontbreken van een uitvoeringswet- Grondwetswijziging van 5 mei 1993 Draagwijdte.
176

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Kamers, verenigde kamers, voltallige zitting, algemene
vergadering- Verenigde kamers- Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Feiten ten laste gelegd aan andere
justitiabelen- Samenhang.
176

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Kamers, verenigde kamers, voltallige zitting, algemene
vergadering- Verenigde kamers- Art. 147
176
Gw. 1994- Draagwijdte.

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Kamers, verenigde kamers, voltallige zitting, algemene
vergadering- Verenigde kamers- Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd-Art.90Gw.1831-Art.103Gw.1994
- Ontbreken van een uitvoeringswet- Gevolgen.
176

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Kamers, verenigde kamers, voltallige zitting, algemene
vergadering - Kamers - W anbedrijf ten
laste gelegd aan een magistraat in een hof
van beroep of in een arbeidshof - Bevoegdheid - Hof van Cassatie - Tweede kamer.
240

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Kamers, verenigde kamers, voltallige zitting, algemene
vergadering- Verenigde kamers- Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd- Samenhang met feiten ten laste gelegd
aan een andere justitiabele.
24 7

Cassatie
Arresten, vorm - Vorm - Rechtspleging,
voeging - Rechtspleging - Strafzaken Strafvordering- Minister beschuldigd-Andere
justitiabele beklaagd- Vervolgingen in een
andere zaak - Uitstel van de uitspraak Vereisten.
152

Cassatie
Arresten, vorm - Vorm - Rechtspleging,
voeging - Rechtspleging - Strafzaken Strafvordering- Minister beschuldigd- Andere justitiabele beklaagd - Voorbereiding
van de verdediging- Verdaging van de zaak
- Vereisten.
152

Cassatie
Arresten, vorm - Rechtspleging, voeging Rechtspleging - Strafzaken - Strafvordering- Minister beschuldigd- Art. 103 Gw.
1994 - Wijze van optreden- Discretionaire
macht - Begrip.
176

Cassatie
Arresten, vorm - Rechtspleging, voeging Rechtspleging - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Art. 103 Gw.
1994 - Wijze van optreden - Toepasselijke
normen.
176

Cassatie
Arresten, vorm - Rechtspleging, voeging Rechtspleging - Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Wijze van
optreden - Toepassing van bestaande regels
- Geen uitoefeningvan de Wetgevende Macht.
176

Cas satie
Arresten, vorm - Rechtspleging, voeging Aanhangigmaking van de zaak- Strafzaken
- Strafvordering - Minister beschuldigd Feiten ten laste gelegd aan andere justitiabelen
- Samenhang - Rechtstreekse dagvaarding
door de procureur-generaal bij het Hof van
Cassatie.
176

Cassatie
Vernietiging, omvang- Burgerlijke zakenBeslissingen die onderling noodzakelijk zijn
verbonden.
129

Cassatie
Vernietiging, omvang- Burgerlijke zakenBestreden beslissing- Dictum - Vernietiging - Gevolg -Dictum dat eruit volgt. 129

Cas sa tie
Vernietiging, omvang- Strafzaken - Strafvordering- Beklaagde en verdachte- Verband tussen twee vonnissen - Uitbreiding
tot een tussenvonnis.
133

Cassatie
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering- Beklaagde- Veroordeling van beklaagde - Cassatieberoep
van de beklaagde- Cassatie- Geen cassatieberoep van de verzekeraar, tussenkomende
partij - Gevolg.
236

Cassatieberoep
Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Strafvordering- Burgerrechtelijk aansprakelijke - Voorwerp van het cassatieberoep.
101

Cassatieberoep
Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Strafvordering- Burgerlijke partij - Stedebouw - Herstel van de plaats in de vorige
staat - Gemachtigde ambtenaar - Cassatieberoep in eigen naam - Ontvankelijkheid.
204

Cassatieberoep
Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Strafvordering- Burgerlijke partij - Stedebouw - Herstel van de plaats in de vorige
staat - Gemachtigde ambtenaar - Cassatieberoep in naam van het Vlaamse Gewest Ontvankelijkheid.
204

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening - Strafvordering - Duur,
begin en einde - Op tegenspraak gewezen
eindbeslissing - Laattijdig cassatieberoep Gevolg.
232
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Cassatieberoep
Strafzaken - Terrnijnen voor cassatieberoep
en betekening -:- Stra:!Vordering - Eindbeslissing - Op tegenspraak gewezen - Duur
van de termijn- Laattijdig cassatieberoepGevolg.
232

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Burgerlijke rechtsvordering
- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Schade bestaande uit verscheidene
elementen - Vonnis dat slechts definitief
uitspraak doet over een schadebestanddeel.
191

Cassatieberoep
Strafzaken - Vormen - Vorm en termijn
van betekening en/of neerlegging - Burgerlijke partij - Akte van betekening van de
voorziening - Indiening ter griffie - Termijn.
148

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Stra:!Vordering - Beslissing
uit haar aard niet vatbaar voor cassatieberoep-Op proefin vrijheidgestelde gemtemeerde
- Vordering van de procureur des konings tot
wederopnerning.
245

Cassatieberoep
Strafzaken - Mstand - Burgerlijke rechtsvordering - Schade bestaande uit verscheidene elementen- Vonnis dat slechts definitief
uitspraak doet over een schadebestanddeelAfstand in zoverre het cassatieberoep gericht
is tegen de niet definitieve beslissing.
191

Cassatieberoep
Tuchtzaken- Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- Orde van Architecten- Tuchtstraf uitgesproken door de raad van beroep Cassatieberoep - Opschortende kracht Overlijden van de architect.
119

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Algemeen - Aard van het
cassatiemiddel- Middel - Begrip.
101

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Belang - Stra:!Vordering Cassatieberoep van de beklaagde- Verschillende misdrijven - Veroordeling tot een enkele
straf - Middel gericht tegen die beslissing.
206

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Nieuw middel - Miskenning
van het recht van verdediging - Ontvankelijkheid.
245

Cassatiemiddelen
Tuchtzaken - Belang - Orde van Apothekers- Verschillende telastleggingen- Een
straf- Middel met betrekking tot een telastlegging- Ontvankelijkheid.
114

Dading
Douane en accijnzen -

Begrip.

112

Dagvaarding
Strafzaken- Stra:!Vordering- Verwoording
van de telastleggingen - Gebruik van de
term "inzonderheid"- Recht van verdediging
- Begrip.
176

Dagvaarding
Strafzaken - Stra:!Vordering - Minister beschuldigd- Feiten ten laste gelegd aan andere
justitiabelen - Samenhang - Aanhangigmaking van de zaak bij het Hof - Rechtstreekse dagvaarding door de procureurgeneraal bij het Hof van Cassatie.
176

Dagvaarding
Strafzaken - Tenlastelegging - Aanwijzing
van de overtreden wetsbepaling.
192

Dagvaarding
Strafzaken- Vermelding van wat de beklaagde
wordt ten laste gelegd - Recht van verdediging - Onaantastbare beoordeling door de
feitenrechter.
192

Deskundigenonderzoek
Strafzaken- Betwistingen m.b.t. de kennis,
vaststellingen en bevindingen van de deskundige- Gevolgen.
201

Deskundigenonderzoek
Strafzaken- Einde van de opdracht- Begrip.
247

Deskundigenonderzoek
Strafzaken - Deskundige - Deelname aan
het verhoor door de opsporingsambtenaren Geheimhouding van het onderzoek - Recht
van verdediging.
24 7

Deskundigenonderzoek
Strafzaken - Inzage van het dossier door de
deskundige - Geheimhouding van het onder24 7
zoek - Recht van verdediging.

Deskundigenonderzoek
Strafzaken- Verkrijgen van afschrift van de
processen-verbaal van de opsporingsambtenaren - Geheimhouding van het onderzoek Recht van verdediging.
247

Deskundigenonderzoek
Strafzaken - Schorsing van de zitting Ontmoetingtussen de deskundige en het openbaar ministerie - Eerlijk proces.
24 7

Deskundigenonderzoek
Strafzaken -Art. 6 E.V.R.M. - Verrichtingen tijdens deskundigenonderzoek - Toepas24 7
selijkheid.

Deskundigenonderzoek
'Strafzaken - Aanstellen van deskundige 247
Bevoegdheid van de refhter.

Deskundigenonderzoek
Strafzaken - Bewijswaarde - Objectiviteit
247
- Beoordelingsmacht van de rechter.

1:--

- 5
Deskundigenonderzoek
Strafzaken - Kritiek op het deskundigenonderzoek - Aanstel1ing van een college van
deskundigen - Beoordehngsmacht van de
rechter.
247

Deskundigenonderzoek
Strafzaken - Rechter die acht slaat op een
deskundigenverslag- Draagwijdte.
247

Deskundigenonderzoek
Strafzaken - Onderzoek beperkt tot de kenmerkende overeenkomsten - Geldigheid. 24 7

Dieren
Gebruik van stoffen met hormonale of antihormonale werking- Monsterneming- Voorwaarden.
222

Dieren
Hormonenwet van 15 juli 1985 - Doel. 222

Dieren
Hormonenwet van 15 juli 1985 - Opsporing
van overtredingen - Bevoegde personen Opdracht.
222

Douane en accijnzen
Strafvordering - Transactie - Begrip. 112

Drukpers (Politie over de)
Vrijheid van meningsuiting en van communicatie - Media - Publiciteit rond een zaak.
247

E
Erfdienstbaarheid
Ingesloten erf leidingen.

Aanleg van ondergrondse
212

F
Faillissement, faillissementsakkoord en
gerechtelijk akkoord
Gerechtelijk akkoord - Verzoek om akkoord
- Verwerping - Faillietverklaring - Voorwaarden.
119

G
Geneeskunde
Beroepsorden- Orde van Apothekers- Klacht
- Tuchtzaak - Provinciale raad - Bureau
- Ontbreken van de paging tot verzoening.
114

Geneeskunde
Beroepsorden- Orde van Apothekers- Tuchtzaak- Provinciale raad - Beslissing dat de
apotheker moet verschijnen - Bestuurshandeling.
114

Geneeskunde
Beroepsorden- Orde vanApothekers- Beroepsgroepering - Officina - Sluitingsuren en
vakantieperioden - Andere beroepsgroepering - Abnormale openingsuren en
dagen- Plichtenleer.
114

Geneeskunde
Beroepsorden- Orde van Apothekers- Tuchtzaak- Verschillende telastleggingen- een
straf - Cassatiemiddel met betrekking tot
een telastlegging - Ontvankelijkheid.
114

Geneeskunde
Allerlei - Ziekenhuizen - Zware medische
apparatuur- Zware medisch-technische diensten - Gebruik - Geen toestemming Honoraria - Beperking - Draagwijdte. 101

Geneeskunde
Aller lei- Wet op de ziekenhuizen- Uitlegging - Bevoegdheid.
101

Geneeskunde
Allerlei - Ziekenhuizen - Zware medische
apparatuur - Begrip - Magnetische resonantie tomograaf- Wet op de ziekenhuizen
- Uitvoering - Koninklijk besluit van 27
oktober 1989 - Wettigheid.
101

Griffie, griffier
Rechtspleging ter zitting- Correctionele rechtbank- Voorlezing van de processen-verbaal
of verslagen door de griffier - Nietinachtneming van die rechtsvorm - Gevolgen.
195

Griffie, griffier
Rechtspleging ter zitting- Correctionele rechtbank- Voorlezing van de processen-verbaal
ofverslagen door de griffier- Voorwaarden.
195

Grondwet
Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99) - Art. 90 Stelsel voor de wijziging van 5 mei 1993 Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof- Ontbreken van een uitvoeringswet- Gevolgen. 176

Grondwet
Grondwet 1831 (artt. 1 tot 99)- Art. 90 Stelsel voor de wijziging van 5 mei 1993 Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd- Bevoegdheid van het hof- Ontbreken van een uitvoeringswet - Verenigbaarheid met art. 7 E.V.R.M. en art. 15 I.V.B.P.R.
176

Grondwet
Grondwet 1831 (artt. 100 tot einde) - Art.
134 - Stelsel voor de wijziging van 5 mei
1993- Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof
- Ontbreken van een wet tot uitvoering van
art. 90 Gw. - Gevolgen.
176

Grondwet
Grondwet 1831 (artt. 100 tot einde) - Art.
134 - Stelsel voor de wijziging van 5 mei
1993- Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof
- Ontbreken van een wet tot uitvoering van

- 6art. 90 Gw. - Verenigbaarheid met art. 7
E.V.R.M. en art. 15 I.V.B.P.R.
176

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) -Artikel10Gelijkheid van de Belgen voor de wet Artikel 3, § 1, 1", Wegverkeerswet- Aanvullend reglement - Artikel 70.2.1, 3", a,
Wegverkeersreglementvan 01.12.1975- Toelating te parkeren - Beperking - Categorie
van voertuigen.
135

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99)- Artt. 10 en
11 - Wettelijke regels i.v.m. de samenhang
- Verenigbaarheid- Arbitragehof- Prejudicieel geschil- Verplichting van het Hofvan
Cassatie - Begrip.
176

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) - Art. 10 Art. 11 - Wet tot verlenging van de verjaringstermijn- Verenigbaarheid- Arbitragehof - Prejudicieel geschil - Verplichting
voor het Hofvan Cassatie- Begrip.
247

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) - Art. 13 Recht op de rechter die de wet toekent - Begrip.
176

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 1 tot 99) - Art. 25 Vrijheid van meningsuiting en van communicatie - Media - Publiciteit rand een zaak.
247

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 100 tot einde)- Artikel
103- Strafzaken- StrafVordering- Rechtspleging voor het Hof- Minister beschuldigd
-Andere justitiabele beklaagd- Voorbereiding van de verdediging- Verdaging van de
zaak- Vereisten.
152

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 100 tot einde) - Art.
103- Strafzaken- Stra:!Vordering- Minister beschuldigd- Andere justitiabele beklaagd
- Rechtspleging voor het Hof- Vervolgingen in een andere zaak - Uitstel van de
uitspraak- Vereisten.
153

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 100 tot einde) - Art.
103 - Strafzaken - StrafVordering- Minister beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof
- Ontbreken van een uitvoeringswet- Gevolgen.
176

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 100 tot einde) - Art.
103- Strafzaken- Stra:!Vordering- Minister beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof
- Ontbreken van een uitvoeringswet- Grondwetswijziging van 5 mei 1993- Draagwijdte.
176

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 100 tot eindel -Art.
103 - Strafzaken- Stra:!Vordering- Minister beschuldigd - Ontbreken van een uitvoeringswet - Overgangsbepaling van art. 103
- Wijze van optreden van het Hof- Toepas176
selijke normen.

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 100 tot einde) - Art.
103 - Strafzaken - StrafVordering- Minister beschuldigd - Overgangsbepaling van
art. 103 - Wijze van optreden van het HofToepassing van J?estaande regels - Geen
uitoefening van d¢ Wetgevende Macht. 176

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 100 tot einde) - Art.
103- Strafzaken- StrafVordering- Minister beschuldigd- Feiten ten laste gelegd aan
andere justitiabelen- Samenhang- Bevoegdheid van het Hof.
176

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 100 tot einde) - Art.
103- Strafzaken- Stra:!Vordering- Minister beschuldigd- Feiten ten laste gelegd aan
andere justitiabelen- Samenhang- Bevoegdheid van het Hof- Recht op de rechter die de
wet toekent - Begrip.
176

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 100 tot einde) - Art.
103- Strafzaken- Stra:!Vordering- Minister beschuldigd - Aanhangigmaking van de
zaak bij het Hof- Dagvaarding- Verwoording van de telastleggingen- Gebruik van de
term "inzonderheid"- Recht van verdediging
- Begrip.
176

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 100 tot einde) - Art.
103 - Strafzaken- StrafVordering- Minister beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof
- Overgangsbepaling van art. 103 - Werking in de tijd.
177

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 100 tot einde) - Art.
103- Strafzaken- StrafVordering- Minister beschuldigd - Ontbreken van een uitvoeringswet - Overgangsbepaling van art. 103
- Wijze van optreden van het Hof- Discretionaire macht - Begrip.
178

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 100 tot einde) -Art.
103- Strafzaken- Stra:!Vordering- Minister beschuldigd - Aanhangigmaking van de
zaak bij het Hof- Wijze van optreden van de
Kamer van Volksvertegenwoordigers- Regelmatigheid- Toezicht door het Hof- Omvang.
176

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 100 tot einde) - Art.
103 - Strafzaken - StrafVordering- Minister beschuldigd - Feiten ten laste gelegd aan
andere justitiabelen - Samenhang - Aanhangigmaking van de zaak bij het Hof Rechtstreekse dagvaarding door de procureurgeneraal bij het Hofvan Cassatie.
176
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Grondwet
Grondwet (artt. 100 tot einde) - Art. 103 Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd- Feiten ten laste gelegd aan andere
justitiabelen - Samenhang - Regels i.v.m.
samenhang- Verenigbaarheid met de artt.
10 en 11 Gw. 1994- Arbitragehof- Prejudicieel geschil- Verplichting van het Hofvan
Cassatie - Begrip.
176

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 100 tot einde) - Art.
103 - Minister hoofddader - Beslissing van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers om
de minister niet te beschuldigen - Beklaagde
vervolgd wegens deelneming aan hetzelfde
feit - Eerlijk proces.
24 7

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Aanslagtermijnen- Bijzondere termijn - Niet aangegeven inkomsten - Rechtsvordering- Voorwaarden. 122

Inkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Aanslagtermijnen- Termijn van vijf jaar - Voorwaarden - Niet
aangegeven inkomsten - Bewijskrachtige
gegevens.
219

J
Jaarlijkse vakantie
Aard van de wet- Vakantiegeld- Berekening.
129

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 100 tot einde) - Art.
103 - Afwezigheid van de mogelijkbeid om
verweer te voeren voor de onderzoeksgerechten - Wegvallen van de rechtspraak in
twee instanties - Gevolg van art. 103 Gw.
247

Jaarlijkse vakantie
Vakantiegeld - Bedienden - Berekening Voordelen in natura- Conventioneel vastgesteld- Einde arbeidsovereenkomst- Werkelijke waarde - Gevolg.
129

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 100 tot einde) - Art.
103- Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd- Samenhang met feiten ten
laste gelegd aan een andere justitiabele 24 7
Bevoegdheid van het Hof.

Grondwet

L
Loon
Recht op loon- Voordeel in natura- W aarderaming- Conventioneel vastgesteld- Einde
arbeidsovereenkomst- Opzeggingsvergoeding
129
- Werkelijke waarde- Gevolg.

Grondwet 1994 (artt. 100 tot einde) - Art.
103 - Kamer van Volksvertegenwoordigers
- Beslissing om een minister niet te beschuldigen - Gevolgen.
24 7

M
Machten

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 100 tot einde) -Art.
104 - Kamer van Volksvertegenwoordigers
- Beslissing om een staatssecretaris niet te
beschuldigen- Gevolgen·.
247

Grondwet
Grondwet 1994 (artt. 100 tot einde) - Art.
147 - Bevoegdheid van het Hof- Draagwijdte.
176

H
Handelspapier
Postcheque - Diefstal van formulieren Aansprakelijkbeid voor de gevolgen.
110

Handelspapier
Postcheque - Postcheque met waarborgkaart - Diefstal - Verzet - Betaling Aansprakelijkbeid van de post.
110

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Gevolgen- Bevoegdheid van de rechter Burgerlijke rechtsvordering - Vrijspraak Hoger beroep van de burgerlijke partij 229
Devolutieve kracht.

Wetgevende Macht- Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd- Aanhangigmaking van de zaak bij het Hof- Wijze van
optreden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers- Regelmatigheid- Toezicht van
het Hof- Omvang.
176

Mach ten
Wetgevende Macht - Minister hoofddader Beslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om de minister niet te beschuldigen- Beklaagde vervolgd we gens deelneming
aan hetzelfde feit- Eerlijk proces.
247

Machten
Wetgevende Macht- Kamer van Volksvertegenwoordigers - Beslissing om een minister
of een staatssecretaris niet te beschuldigen Gevolgen.
24 7

Machten
Wetgevende macht - Parlement - Rol Politieke verantwoordelijkbeid van de ministers.
247

Machten
Uitvoerende Macht - Bestuurshandeling Uitdrukkelijke motivering - Tuchtzaak Orde van Apothekers - Provinciale raad Beslissing dat de apotheker moet verschijnen.
114

8 Machten
Uitvoerende Macht- Strafzaken- Strafvordering - Minister beschuldigd - Andere
justitiabele beklaagd - Rechtspleging voor
het Hof- Voorbereiding van de verdediging
- Verdaging van de zaak- Vereisten. 152

Mach ten
Uitvoerende Macht- Strafzaken- Strafvordering - Minister beschuldigd - Andere
justitiabele beklaagd - Rechtspleging voor
het Hof- Vervolgingen in een andere zaak Uitstel van de uitspraak- Vereisten.
152

Mach ten
Uitvoerende Macht- Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof- Art. 90 Gw. 1831 - Art.
103 Gw. 1994- Ontbreken van een uitvoeringswet - Gevolgen.
176

Mach ten
Uitvoerende Macht- Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd "--- Artt. 90 en
134Gw.1831-Art.103 Gw.1994-Bevoegdheid van het Hof - Ontbreken van een wet
tot uitvoering van het oude art. 90 en het
nieuwe art. 103 Gw. - Grondwetswijziging
van 5 mei 1993 - Draagwijdte
176

Machten
Uitvoerende Macht- Strafzaken- Strafvordering - Minister beschuldigd - Bevoegdheid van het Hof- Art. 103, overgangsbepaling,
Gw. 1994- Werking in de tijd.
176

Machten
Uitvoerende Macht- Strafzaken- Strafvordering - Minister beschuldigd - Art. 103,
overgangsbepaling, Gw. 1994 - Wijze van
optreden van het Hof- Toepassing van bestaande regels - Geen uitoefening van de
Wetgevende Macht.
176

Mach ten
Uitvoerende Macht- Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd- Aanhangigmaking van de zaak bij het Hof- Dagvaarding - Verwoording van de telastleggingen
- Gebruik van de term "inzonderheid" Recht van verdediging- Begrip.
176

Mach ten
Uitvoerende Macht- Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd - Artt. 90 en
134 Gw. 1831- Stelsel voor de wijziging van
5 mei 1993 - Bevoegdheid van het Hof Ontbreken van een wet tot uitvoering van art.
90 Gw. - Gevolgen.
176

Mach ten
Uitvoerende Macht- Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd - Artt. 90 en
134 Gw. 1831- Stelsel voor de wijziging van
5 mei 1993 - Bevoegdheid van het Hof Ontbreken van een wet tot uitvoering van art.
90 Gw.- Verenigbaarheid met art. 7 E.V.R.M.
en art. 15 I.V.B.P.R.
176

Mach ten
Uitvoerende Macht- Strafzaken- Strafvordering - Minister beschuldigd - Art. 103,
overgangsbepaling, Gw. 1994 - Wijze van
optreden van het Hof - Toepasselijke normen.
176

Mach ten
Uitvoerende Macht- Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd- Aanhangigmaking van de zaak bij het Hof- Wijze van
optreden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers - Regelmatigheid- Toezicht van
het Hof- Omvang.
176

Mach ten
Uitvoerende Macht- Strafzaken- Strafvordering - Minister beschuldigd - Art. 103,
overgangsbepaling, Gw. 1994 - Wijze van
optreden van het Hof - Toepasselijke normen.
176

Machten
Uitvoerende Macht - Minister van Binnenlandse Zaken - Vreemdeling - Beslissingen
tot weigeringvan verblijf en "tot het vasthouden in een welbepaalde plaats" - Rechtskracht.
200

Mach ten
Uitvoerende Macht- Minister hoofddaderBeslissing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers om de minister niet te beschuldigen- Beklaagde vervolgd we gens deelneming
aan hetzelfde feit- Eerlijk proces.
247

Mach ten
Uitvoerende Macht -Kamer van Volksvertegenwoordigers - Beslissing om een minister
of een staatssecretaris niet te beschuldigenGevolgen.
247

Mach ten
Uitvoerende Macht - Politieke verantwoordelijkheid van de ministers - Parlement Rol.
247

Machten
Rechterlijke Macht -Wet- Grondwettigheid - Toetsing.
101

Machten
Rechterlijke Macht - Handeling van de Uitvoerende Macht - Toetsing - Grenzen Opportuniteit.
101

Mach ten
Rechterlijke Macht - Wanbedrijf ten laste
gelegd aan een magistraat in een hof van
beroep of in een arbeidshof- BevoegdheidHofvan Cassatie- Tweede kamer.
240

Machten

Rechterlijke Macht -+ Bevoegdheid - Strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de burgers.
247
1

Machten
Rechterlijke Macht- Verplichting om te oordelen- Rechtsweigering.
247

r-.:.-:-----

.

I

~:-·

- 9 -

0

Machten
Scheiding der machten- Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd- Aanhangigmaking van de zaak bij het Hof- Wijze
van optreden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers - Regelmatigheid - Toezicht
van het Hof- Omvang.
176

Merken
Wet van 1 april 1879 - Uitoefening van de
strafvordering- Benadeelde- Klacht. 149

Milieurecht
Oppervlaktewateren- Lozen van afvalwater
- Verschuldigde bijdragen - Berekening.
141

Misdrijf
Algemeen, begrip, materieel en moreel bestanddeel, eenheid van opzet- Moreel bestanddeel
- Vernieling van andermans roerende eigendommen.
134

Misdrijf
Algemeen, begrip, materieel en moreel bestanddeel, eenheid van opzet- Moreel bestanddeel
- Valsheid en gebruik van valse stukkenBedrieglijk opzet - Begrip.
224

Misdrijf
Algemeen, begrip, materieel en moreel bestanddeel, eenheid van opzet - Eenheid van opzet
- Vm:jaring van de strafvordering - Aanvang van de termijn.
247

Misdrijf
Algemeen, begrip, materieel en moreel bestanddeel, eenheid van opzet- Moreel bestanddeel
- V alsheid in geschriften - Daders - Mededaders- Begrip.
247

Misdrijf
Soorten- Algemeen- Verjaring- Termijnen - Bepalen van de aard van het misdrijf.
247

Misdrijf
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaardiging- Noodtoestand- Begrip.
247

Misdrijf
Rechtvaardiging en verschoning- Rechtvaardiging- Valsheid in geschrifte- Financiering van het wetenschappelijk onderzoek Noodtoestand- Begrip.
247

Misdrijf
Deelneming- Moreel bestanddeel- Valsheid in geschriften - Mededaders - Begrip.
247

Misdrijf
Deelneming - Actieve omkoping - Passieve
omkoping - Onafhankelijke misdrijven Daad van de omkoper - Geen daad van
deelneming aan de daad van de omgekochte.
247

Misdrijf
Allerlei - Discriminatie jegens een persoon
wegens zijn ras, huidskleur, afstamming, afkomst
99
of nationaliteit - Begrip.

Omkoping van ambtenaren
Begrip.

247

Omkoping van ambtenaren
Actieve omkoping - Passieve omkoping Onafhankelijke misdrijven - .Deelneming.
247

Omkoping van ambtenaren
Straf- Bijzondere verbeurdverklaring- Toepassing- Pas sieve en actieve omkoping. 24 7

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Strafzaken - Dagvaarding - Vermelding
van wat de beklaagde wordt ten laste gelegd
- Recht van verdediging.
192

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Strafzaken - Noodzaak of gepastheid van
een onderzoeksmaatregel - Onaantastbare
beoordeling.
201

Onaantastbare beoordeling door de feiten·
rechter
Strafzaken - Noodzaak of gepastheid van
een onderzoeksmaatregel - Aanstelling van
een college van deskundigen - Onaantastbare beoordeling.
247

Onderzoek in strafzaken
Huiszoeking - Toestemming van degene die
het werkelijk genot heeft van de plaats Beoordeling in feite door de rechter.
149

Onderzoek in strafzaken
Dieren - Gebruik van stoffen met hormonale
of anti-hormonale werking- Monsterneming
- Voorwaarden- Artt. 6 en 8 Hormonenwet
15 juli 1985.
222

Onderzoek in strafzaken
Deskundige - Deelname aan het verhoor
door de opsporingsambtenaren - Geheimhouding van het onderzoek - Begrip.
247

Onderzoek in strafzaken
Deskundige- Inzage van het dossier- Geheimhouding van het onderzoek.
247

Onderzoek in strafzaken
Deskundige - Verkrijgen van afschrift van
de processen-verbaal van de opsporingsambtenaren- Geheimhouding van het onderzoek
- Begrip.
24 7

Onderzoek in strafzaken
Inverdenkingstelling en ondervraging- Verplichting voor de onderzoeksmagistraat. 247

Onderzoeksgerechten
Voorlopige hechtenis - Handhaving dracht - Bevoegdheid.

Op233

Onderzoeksrechter
Aanhangigmaking- Burgerlijke-partijstelling
- Ontvankelijkheid- Voorwaarden.
240

10Onderzoeksrechter
Aanhangigmaking- Burgerlijke-partijstelling
- Niet-ontvankelijkheid - Gevolg.
240

Openbaar ministerie
Strafzaken - Strafvordering - Voorbereiding van de vordering- Voorbereiding van
de verdediging- Gelijkheid tussen het openbaar ministerie en de verdediging - Eerlijk
proces - Begrip.
152

Openbaar ministerie
S trafvordering- Rechtspleging ter zitting Correctionele rechtbank - Art. 190 Sv. Uiteenzetting - Recht van de beklaagde op
een eerlijke proces -Recht van de beklaagde
op het vermoeden van onschuld- Begrippen.
195

Oplichting
Mgeven van verbintenissen - Begrip.

24 7

Oplichting
Voltrekken van het misdrijf- Toekennen van
een kredietopening- Begrip.
247

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen van de partijen Tussen partijen- Uitvoeringte goeder trouw
- Rechtsmisbruik - Begrip.
139

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen van partijen Tussen partijen - Strafbeding - Potentiele
schade - Reele schade.
208

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen van partijen Tussen partijen - Contractuele fout - Aansprakelijkheid- Vordering in rechte- Ontvankelijkheid - Belang om de vordering in te
dienen- Reeds verkregen en dadelijk belang
- Begrip.
210

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
Overheidsopdrachten van diensten - Marktprijs -Kosten die niets te maken hebben met
het voorwerp van de opdracht- Valsheid in
openbare geschriften.
24 7

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
Overheidsopdrachten van diensten - Niet
uitgevoerde opdracht - Factuur van de leverancier - Valse vermelding door een ambtenaar - Valsheid in openbare geschriften. 24 7

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
Overheidsopdrachten van diensten- Ongunstig advies van de inspectie van financien Substitutie van verschillende overheidsopdrachten- Valsheid in openbare geschriften
247
- Materieel bestanddeel.

p
Post
Postchequerekeningj- Diefstal van formulieren - Aansprakelijkheid voor de gevolgen.
110

Post
Postchequerekening - Postcheque met waarborgkaart - Diefstal- Verzet - Betaling Aansprakelijkheid.
110

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Rechtbanken- Verplichting
tot het stellen van een prejudiciele vraag. 101

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Verplichting van het Hof van
Cassatie - Begrip.
101

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Verplichting van het Hof van
Cassatie - Begrip.
101

Prejudicieel geschil
Minister beschuldigd- Feiten ten laste gelegd
aan andere justitiabelen - Samenhang Artt. 226 en 227 Sv. - Artt. 10 en 11 Gw.
1994- Verenigbaarheid- ArbitragehofVerplichting van het Hof van Cassatie Begrip.
176

Prejudicieel geschil

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)

Arbitragehof- Verplichting van het Hof van
Cassatie - Begrip.
240

Overheidsopdracht van diensten - Niet eerbiedigen van de procedures die op die opdrachten van toe passing zijn- Onrechtmatigvoordeel
voor een derde- Vermelding van de leverancier- Valsheid in openbare geschriften. 247

Prejudicieel geschil
Wet tot verlenging van de vmjaringstermijn
- Artt. 10 en 11 Gw. (1994)- Verenigbaarheid- Arbitragehof- Verplichting voor het
Hofvan Cassatie- Begrip.
247

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
Overheidsopdracht van diensten - Onderhands te gunnen opdrachten- Voorafgaande
instemming van het MCESC - Niet naleven
van die vormvereiste- Gevolgen.
247

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
Gebruik van onderaanneming -

Vereiste.
247

R
Rechtbanken
Algemeen - Bevoegdheden van de rechter Wet- Grondwettigheid- Toetsing.
101

Rechtbanken
Algemeen- Bevoegdheid- Wetten- Uitlegging.
101

.I

11
Rechtbanken
Algemeen - Bevoegdheden van de rechter Handeling van de Uitvoerende Macht- Toetsing - Grenzen - Opportuniteit.
101

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art.
6.1- Voorlopige hechtenis- Voorlopige invrijheidstelling.
99

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art.
6.1- Strafzaken- Strafvordering- Voorbereiding van de vordering- Voorbereiding
van de verdediging - Gelijkheid tussen bet
openbaar ministerie en de verdediging- Eerlijk proces - Begrip.
152

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art.
6.1- Strafzaken- Strafvordering- Rechtspleging ter zitting - Correctionele rechtbank
- Uiteenzetting van bet O.M. -Recht van de
beklaagde op een eerlijk proces- Begrip. 195

Rechten van de Mens
Verdrag Rerchten van de Mens - Art. 6 Art. 6.1 - Redelijke termijn - Beraad Duur.
222

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art.
6.1- Strafzaken- Recht om enkel op grond
van een beslissing van een onderzoeksgerecht
gedagvaard te worden voor een vonnisgerecht
-Recht op rechtspraak in twee ins tanties Begrip.
247

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de mens- Art. 6- Art.
6.1 - Strafzaken - Schorsing van de zitting
- Ontmoeting tussen de deskundige en bet
openbaar ministerie- Eerlijk proces- Begrip.
247

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art.
6.1 - Strafzaken - Verrichtingen tijdens
deskundigenonderzoek
Toepasselijkheid.
247

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art.
6.1 - Redelijke termijn - Beoordeling rekening houdend met de concrete omstandigheden- Ingewikkeldheid van de zaak- Vertraging in bet onderzoek en in de vervolging.
247

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6- Art.
6.1- Minister hoofddader- Beslissing van
de Kamer van Volksvertegenwoordigers om
de minister niet te beschuldigen- Beklaagde
vervolgd wegens deelneming aan hetzelfde
feit- Eerlijk proces.
247

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens -Art. 6 -Art.
6.2- Strafzaken- Strafvordering- Rechtspleging ter zitting- Correctionele rechtbank

- Uiteenzetting van bet O.M.- Recht van de
beklaagde op bet vermoeden van onschuld Begrip.
195

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6- Art.
6.3, b- Recht van de beklaagde om te beschikken over voldoende tijd en faciliteiten voor de
voorbereiding van zijn verdediging - Verdaging van de zaak- Vereisten.
152

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 6- Art.
6.3, b - Tijd en faciliteiten nodig ter voorbereiding van de verdediging- Begrip.
247

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 7 Artt. 90 en 134 Gw. - Stelsel voor de wijziging van 5 mei 1993 - Strafzaken - Strafvordering- Minister beschuldigd- Ontbreken
van een wet tot uitvoering van art. 90 Gw.Verenigbaarheid.
176

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Art. 7 Strafzaken- Strafvordering- Wetten betreffende de verjaring- Verenigbaarheid. 247

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens- Art. 14Strafzaken- Strafvordering- Regels betreffende de samenhang- Artt. 226 en 227 Sv.Verenigbaarheid.
176

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Allerlei Protocol nr. 7 - Art. 2 - Recht op rechtspraak in twee instanties - Effect in de
nationale rechtsorde.
24 7

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14.1 - Voorlopige hechtenis- Voorlopige invrijheidstelling.
99

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Art. 14.3, b - Recht van de
beklaagde om te beschikken over voldoende
tijd en faciliteiten welke nodig zijn voor de
voorbereiding van zijn verdediging - Verdaging van de zaak- Vereisten.
152

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14.1- StrafzakenStrafvordering- Voorbereiding van de vordering- Voorbereiding van de verdedigingGelijkheid tussen bet openbaar ministerie en
de verdediging - Eerlijk proces - Begrip.
152

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Art. 15 - Artt. 90 en 134
Gw. 1831 - Stelsel voor de wijziging van 5
mei 1993 - Strafzaken - Strafvordering Minister beschuldigd - Ontbreken van een
wet tot uitvoering van art. 90 Gw.- Verenigbaarheid.
176

12 Rechten van de Mens

Recht van verdediging

Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14.1 - StrafzakenStrafvordering - Rechtspleging ter zittingCorrectionele rechtbank - Uiteenzetting van
het a.m. - Recht van de beklaagde op een
eerlijk proces - Begrip.
195

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Art. 14.2 - Strafzaken Strafvordering - Rechtspleging ter zitting Correctionele rechtbank - Uiteenzetting van
het O.M. -Recht van de beklaagde op het
vermoeden van onschuld - Begrip.
195

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14, 3, g - Persoon die
wegens een strafbaar feit wordt vervolgd Recht om niet te worden gedwongen tegen
zichzelf te getuigen of een bekentenis af te
leggen - Draagwijdte.
198

Recht van verdediging
Strafzaken - Strafvordering - Voorbereiding van de vordering- Voorbereiding van
de verdediging- Gelijkheid tussen het openbaar ministerie en de verdediging - Eerlijk
proces - Begrip.
152

Recht van verdediging
Strafzaken - Strafvordering - Dagvaarding
- Verwoording van de telastleggingen Gebruik van de term "inzonderheid"- Be grip.
176

Recht van verdedigting
Strafzaken - Daglvaarding - Vermelding
van wat de beklaagde wordt ten laste gelegd
- Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter.
192

Recht van verdediging

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Art. 14.5 - Recht op rechtspraak in twee instanties - Draagwijdte. 24 7

Strafzaken - Deskundige - Deelname aan
het verhoor door de opsporingsambtenaren.
247

Recht van verdediging

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14.1- StrafzakenSchorsing van de zitting - Ontmoeting tussen de deskundige en het openbaar ministerie
- Eerlijk proces- Begrip.
247

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14.3, b - Tijd en faciliteiten nodig ter voorbereiding van de verdediging- Begrip.
247

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten- Art. 14.1- Minister hoofddader - Beslissing van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers om de minister niet
te beschuldigen- Beklaagde vervolgd wegens
deelneming aan hetzelfde feit - Eerlijk proces.
247

Rechten van de Mens
Internationaal Verdrag Burgerrechten en Politieke Rechten - Art. 15 - Strafzaken Strafvordering - Wetten betreffende de verjaring- Verenigbaarheid.
247

Rechtsbeginselen (Algemene)
Onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de
rechter- Voorlopige hechtenis- Voorlopige
invrijheidstelling.
99

Rechtsbeginselen (Algemene)
Samenhang in strafzaken - Strafvordering
- Geen algemeen rechtsbeginsel.
176

Strafzaken - Deskundige dossier.

Inzage van het
24 7

Recht van verdediging
Strafzaken- Deskundige- Verkrijgen van
afschrift van de processen-verbaal van de
opsporingsambtenaren.
24 7

Recht van verdediging
Strafzaken - Tijd en faciliteiten nodig ter
voorbereiding van de verdediging - Begrip.
247

Recht van verdediging
Strafzaken - Ondervraging van de beklaagde
verschillende jaren na de feiten - Gevolgen.
247

Recht van verdediging
Strafzaken - Recht om enkel op grand van
een beslissingvan een onderzoeksgerecht gedagvaard te worden voor een vonnisgerecht Recht op rechtspraak in twee instanties Begrip.
247

Redenen van de vonnissen en arresten
Algemeen - Strafzaken - VeroordelingAan te wijzen wetsbepalingen.
239

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Voorlopige hechtenis- Voorlopige invrijheidstelling - Beslissing van verwerping - Redengeving- Nationaliteit van de beklaagde
- Discriminatie.
99

Redenen van de vonnissen en arresten

Rechtsmisbruik
Overeenkomst - Begrip.

Strafzaken - Strafvordering - Voorbereiding van de verdediging- Verdaging van de
zaak- Vereisten.
152

139

Rechtsweigering
Rechterlijke Macht- Verplichting om te oordelen.
247

Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Strafvordering- Veroordeling- Toepasselijke wettekst - Opgave van die tekst Vergissing- Gevolg.
101
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13 Redenen van de vonnissen en arresten

Sam enhang

Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Redenen - Tegenstrijdigheid - Begrip. 204

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale zaken inbegrepen) - Geen
antwoord op de conclusie - Conclusie niet
meer ter zake dienend - Gevolg.
91

Regeling van rechtsgebied
Strafzaken - Tussen onderzoeksgerecht en
vonnisgerecht- Verzachtende omstandigheden - Raadkamer - Verwijzing naar de
correctionele rechtbank - Misdaad - Geen
aanneming van verzachtende omstandigheden - Onbevoegdverklaring van het vonnisgerecht - Vernietiging van de beschikking
van de raadkamer - Verwijzing naar de
kamer van inbeschuldigingstelling.
151

s
Samenhang
Strafzaken - Strafvordering meen rechtsbeginsel - Begrip.

Geen alge176

Samenhang
Strafzaken - Ogenblik.

Strafvordering -

Beoordeling
176

Samenhang
Strafzaken- Strafvordering- Gevolgen.17 6

Samellhang
Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd- Feiten ten laste gelegd aan andere
justitiabelen - Samenhang - Bevoegdheid
van het Hof
176

Samenhang
Strafzaken - Strafvordering - Artt. 226 en
226 Sv. - Regels die van algemene toepassing zijn- Verenigbaarheid met art. 14 E.V.R.M.
176

Samenhang
Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd- Feiten ten laste gelegd aan andere
justitiabelen- Aanhangigmaking van de zaak
bij het Hof- Rechtstreekse dagvaarding door
de procureur-generaal bij het Hofvan Cassatie.
~6

Samenhang
Strafzaken- Intrinsieke samenhang- Verjaring van de strafvordering - Daden die de
verjaring stuiten t.a.v. een beklaagde- Gevolgen t.a.v. de andere beklaagden.
247

Sociale zekerheid
Overzeese sociale zekerheid - Ouderdomsen overlevingsverzekering Ouderdomsrente- Ouderdomsverzekering- Perioden van deelneming- Period en van dienstBeperking.
95

Stedebouw
Herstel van de plaats in de vorige staat Betaling van een meerwaarde - Vordering
van de gemachtigde ambtenaar en van het
college van burgemeester en schepenen Veroordeling van de beklaagde tot betaling
van een geldsom - Beslissing die niet vermeldt dat de veroordeelde zich kan kwijten
door het herstel van de plaats in de vorige
staat- Wettigheid.
193

Stedebouw
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling
van een meerwaarde - Herstel van plaats in
de vorige staat- Vordering van de gemachtigde ambtenaar - Burgerlijke partijstelling
- Ontvankelijkheid.
204

Straf
Algemeen, straf en maatregel, wettigheid Vaststelling van de straf- Ancienniteit van
de feiten.
24 7

Straf
Andere straffen- Bijzondere verbeurdverklaring - Toepassing - Passieve en actieve
omkoping.
247

Strafvordering
Fabrieks- en handelsmerken - Wet van 1
april 1879 - Uitoefening van de strafvordering- Benadeelde- Klacht.
149

Strafvordering
Rechtspleging ter zitting- Correctionele rechtbank- Voorlezing van de processen-verbaal
of verslagen door de griffier - Nietinachtneming van die rechtsvorm - Gevolgen.
195

Strafvordering

Samenhang
Strafzaken - Strafvordering - Minister beschuldigd- Feiten ten laste gelegd a an andere
justitiabelen - Artt. 226 en 227 Sv. - Verenigbaarheid met de artt. 10 en 11 Gw. 1994
- Arbitragehof - Prejudicieel geschil Verplichting van het Hof van Cassatie Begrip.
176

Samenhang
Strafzaken -

Strafzaken- Strafvordering- Minister beschuldigd- Samenhang met feiten ten laste gelegd
aan een andere justitiabele - Bevoegdheid
van het Hof
·
24 7

Begrip.

247

Rechtspleging ter zitting- Correctionele rechtbank- Uiteenzetting van het O.M.- Recht
van de beklaagde op een eerlijk proces Recht van de beklaagde op het vermoeden van
onschuld - Begrippen.
195

Strafvordering
Rechtspleging ter zitting- Correctionele rechtbank- Voorlezing van de processen-verbaal
of verslagen door de griffier - Voorwaarden.
195

14 Strafvordering

Verbintenis

Instelling- Burgerlijke-partijstelling- Ontvankelijkheid- Voorwaarden.
240

Strafvordering
Instelling- Burgerlijke-partijstelling- Nietontvankelijkheid - Gevolg.
240

Materie van de oplichting- Begrip.

247

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen Misdaden - Misdrijven.
24 7

Verjaring

Strafvordering
Voorrecht van rechtsmacht de strafvordering.

Instellen van
240

Strafvordering
Vordering tot het instellen van een strafonderzoek- Verschillende processen-verbaal
van politie - Proces-verbaal berust op een
onwettige handeling - Regelmatigheid van
de andere processen-verbaal- Ontvankelijkheid van de vervolgingen.
24 7

T

Strafzaken - Strafvordering- Termijnen Misdrijven - Art. 25 programmawet 24 dec.
247
1993 -Werking in de tijd.

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen Misdrijven niet verjaard op 31 dec. 1993 Datum van de verjaring.
247

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering- Termijnen Wetten betreffende de verjaring - Verenigbaarheid met art. 7 E.V.R.M. en met art. 15
I.V.B.P.R.
247

Verjaring

Taalgebruik
Gerechtszaken (wet 15 juni 1935)- In cassatie- Algemeen- Medewerkingvan beedigde
vertaler- Vaststelling in de stukken van de
rechtspleging.
238

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Termijnen Verscheidene strafbare feiten- Eenheid van
opzet - Aanvang van de termijn.
24 7

v

Verjaring

Valsheid en gebruik van valse stukken
Bedrieglijk opzet - Begrip.

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen Bepalen van de aard van het misdrijf.
247

224

Valsheid en gebruik vau valse stukken
Valsheid in openbare geschriften - Overheidsopdracht van diensten - Marktprijs Kosten die niets te maken hebben met het
voorwerp van de opdracht.
24 7

Valsheid en gebruik van valse stukken
Valsheid in openbare geschriften - Overheidsopdracht van diensten- Ongunstig advies
van de inspectie van financien - Substitutie
van verschillende overheidsopdrachten- Mate247
rieel bestanddeel van de valsheid.

Valsheid en gebruik van valse stukken
Valsheid in openbare geschriften - Overheidsopdracht van diensten - Niet eerbiedigen van de procedures die op die opdrachten
van toepassing zijn - Onrechtmatig voordeel
voor een derde- Vermelding van de leverancier.
247

Valsheid en gebruik van valse stukken
Valsheid in openbare geschriften - Overheidsopdrachten van diensten - Niet uitgevoerde opdracht - Factuur van de leverancier- Valse vermelding door een ambtenaar
aangebracht.
24 7

Valsheid en gebruik van valse stukken
Rechtvaardiging- Financieringvan het wetenschappelijk onderzoek - Noodtoestand Begrip.
247

Valsheid en gebruik van valse stukken
Moreel bestanddeel - Daders - Mededaders
- Begrip.
24 7

Strafzaken - Strafvordering - Termijnen Misdrijven- Wet tot verlenging van de verjaringstermijn- Artt. 10 en 11 Gw. (1994)Verenigbaarheid- Arbitragehof- Prejudicieel geschil - Verplichting voor het Hof van
Cassatie - Begrip.
247

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering Daad van onderzoek - Begrip.

Stuiting 24 7

Verjaring
Strafzaken - Strafvordering - Stuiting Intrinsieke samenhang - Daden die de verjaring stuiten t.a.v. een beklaagde- Gevolgen t.a.v. de anderen.
247

Verkiezingen
Kiezerskorps - Rol - Politieke verantwoor24 7
delijkheid van de verkozenen.

Vernieling van andermans roerende eigendommen
Moreel bestanddeel.

134

Verwijzing van ejn rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verzoek tot onttrekking van de zaak aan een
rechtscollege - Rechtscollege dat geen kennis genomen heeft van de zaak.
193

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Rechtscollege waarbij de zaak niet aanhangig is Gevolg.
221

- 15 Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Verzoek gegrond op feiten die aan het openbaar
ministerie worden verweten - Ontvankelijkheid.
228

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Gewettigde verdenking - Persoon die niet behoort tot het verdachte rechtscollege - Ontvankelijkheid.
228

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Ver228
zoek - Afwijzing- Criteria.

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken - Algemeen - Mstand Mstand van proceshandeling - Begrip. 145

Vonnissen en arresten
Strafzaken- Strafvordering- Veroordeling
- Toepasselijke wettekst - Opgave van die
tekst- Vergissing- Uitgesproken strafWettigheid- Gevolg.
101

Voorlopige bechtenis
Bevel tot aanhouding uitvoerlegging.

Formulier van ten230

Voorlopige hechtenis
Bevel tot aanhouding - Toepasselijke straf
- Maximum dat vijftien jaar dwangarbeid
niet te hoven gaat- Voorwaarden.
231

Voorlopige hechtenis
Inzage van het dossier- Handhaving van het
bevel tot aanhouding - Hoger beroep Kamer van inbeschuldigingstelling- Rechtspleging.
245

Voorlopige hechtenis
Hoger beroep - Handhaving van het bevel
tot aanhouding - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Bericht aan
de raadsman van de verdachte- VerzuimGevolg.
245

Voorlopige hechtenis
Hoger beroep - Handhaving van het bevel
tot aanhouding - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - lnzage van
het dossier.
245

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Contractuele fout Aansprakelijkheid- Ontvankelijkheid-Belang
om de vordering in te dienen- Reeds verkregen en dadelijk belang - Begrip.
210

Vreemdelingen
Beslissingen tot weigering van verblijf en "tot
vasthouden in een welbepaalde plaats" Wettigheid- Rechtskracht.
200

Vreemdelingen
Beslissingen tot weigering van verblijf en "tot
het vasthouden in een welbepaalde
plaats" - Beroep bij de Rechterlijke MachtHoger beroep - Aanhangigmaking.
200

Voorlopige hechtenis
Handhaving- Betwisting betreffende de regelmatigheid van het bevel tot aanhouding. 108

Voorlopige hechtenis
Handhaving- Mededeling van het dossierBericht- Raadkamer- Onregelmatige rechtspleging - Hoger beroep - Kamer van
inbeschuldigingstelling- Regelmatige rechtspleging - Gevolg.
194

Voorlopige hechtenis
Handhaving- Voorwaarden- Gevaar voor
herhaling.
231

Oppervlaktewateren- Lozen van afvalwater
- Verschuldigde bijdragen - Berekening.
141

Wegverkeer
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel 3 - Artikel 3, § 1, 1' - Aanvullende
reglementen.
135

Wegverkeer

Voorlopige hechtenis
Handhaving- Wettigheid van het bevel tot
aanhouding - Datum van het bevel tot aanhouding- Verschrijving.
233

Voorlopige hechtenis
Handhaving- Wettigheid van het bevel tot
aanhouding - Datum van betekening- Verschrijving.
233

Voorlopige hechtenis

w
Waters

.

Handhaving - Raadsman van de verdachte
- Opvolging - Taak van de rechter.
245

Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling- Beslissing van
verwerping - Redengeving- Nationaliteit
van de beklaagde - Discriminatie.
99

Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling- Art. 6.1 E.V.R.M.
en art. 14.11.V.B.P.R..
99

Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel 3 - Artikel 3, § 1, 1° - Aanvullende
reglementen.
135

Wegverkeer
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel 12 - Openbaarmaking van de maatregelen.
135

Wegverkeer
Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Art.
21- Rijbewijs- Vreemdeling- Bestanddelen van het misdrijf- Vaststellingen van de
rechter.
239

Wegverkeer
Wegverkeerswet - Wetsbepalingen - Art.
21- Rijbewijs- Vreemdeling- Bestanddelen van het misdrijf - Vaststellingen van de
rechter.
239

16 Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen - Artikel 70 - Artikel
70.2.1, 3", a - Verkeersborden die het parkeren toelaten of regelen - Beperking- Categorie van voertuigen
Gelijkheid van de
Belgen voor de wet.
135

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen - Artikel 70 - Artikel
70.2.1, 3", a - Verkeersborden die het parkeren toelaten of regelen - Beperking - Categorie van voertuigen - Gelijkheid van de
Belgen voor de wet.
135

Wetten, decreten, ordonnanties, beslniten
Uitlegging- Wetten- Bevoegdheid- Arbitragehof- Rechtbanken.
101

Wetten, decreten, ordonnanties, beslniten
Uitlegging- Wet op de ziekenhuizen- Bevoegdheid.
101

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Uitlegging- Ziekenhuizen- Zware medische apparatuur- Zware medisch-technische
diensten - Gebruik - Geen toestemming Honoraria - Beperking - Gecotirdineerde
wet van 14 juli 1994- Artikel 64, laatste lid
- Draagwijdte.
101

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Werking in de tijd en in de ruimte- Veijaring - Strafzaken - Strafvordering - Termijnen- Misdrijven- Art. 25 Programmawet
24 dec. 1993- Werking in de tijd.
247

D/1997/0196/9

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Werkingin de tijd en in de ruimte- Straf-.
vordering - Nieuwe wet - Werking in de
~~
M7

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Wettigheid van besluiten en verordeningenKoninklijk besluit van 27 okt. 1989- Uitvoering van de wet op de ziekenhuizen - Zware
medische apparatuur - Begrip - Magnetische resonantie tomograaf.
101

Wetten, decreten, ordonnanties, beslniten
Wettigheid van besluiten en verordeningenKoninklijk besluit - Verwijzing naar het
advies van de Raad van State.
101

Wetten, decreten, ordonnanties, beslniten
Wettigheid van besluiten en verordeningenBeslissingen tot weigering van verblijf en "tot
het vasthouden in een welbepaalde plaats" Ministerieel besluit - Vreemdeling - Minister van Binnenlandse Zaken- WettigheidRechtskracht.
200

z
Ziekte- en invaliditeitsverzekering
Ziektekostenverzekering - Bijdrage van de
verzekering- Voorwaarden- Ziekenhuizen
- Zware medische apparatuur - Zware medisch-technische diensten- Gebruik- Geen
toestemming - Honoraria - Beperking Draagwijdte.
101

