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3e KAMER -7 oktober 1996

WERKLOOSHEID- GERECHTIGDE -LANGDURIGE WERKLOOSHEID - ONVRIJWILLIG
DEELTIJDSE WERKNEMER- WERKLOOSHEIDSDUUR - OVERSCHRIJDING - ADMINISTRATIEF BEROEP - GEGRONDHEID - AMBTSHALVE- VOORWAARDEN- MODALITEITEN
VAN TEWERKSTELLING- DRAAGWIJDTE.

De onvrijwillige deeltijdse werknemer vervult slechts de voorwaarden gesteld bij
art. 82, § 2, vijfde lid, 2°, Werkloosheidsbesluit 25 nov. 1991, indien blijkt dat hi}
gedurende het volledig jaar voorafgaande
aan de dag van de ontvangst van de verwittiging effectief tewerkgesteld was op
dagen en uren die van week tot week verschillen. (Art. 82, § 2, vijfde lid, 2°,
Werkloosheidsbesluit 25 nov. 1991.)
(R.V.A. T. DE LILLE)

ARREST

(A.R. nr. S.95.0152.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 september 1995 door
het Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van de artikelen 82 § 2, vijfde lid, van
het koninklijk besluit van 25 november
1991 houdende de werkloosheidsreglementering, 149 van de Grondwet (gecoordineerd op 17 februari 1994),
doordat, het bestreden arrest, rechtdoende op het hoger beroep van eiser, dit
hoger beroep ongegrond verklaart en dienvolgens, bij bevestiging van het vonnis a
quo van de arbeidsrechtbank te Gent dd. 30
juni 1994, de oorspronkelijke vordering van
verweerster toelaatbaar en gegrond verklaart, de bestreden administratieve beslissing van 18 december 1992, zoals gewezen door de gewestelijke werkloosheidsdirecteur van de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening te Gent, vernietigt, en
voor recht zegt dat verweerster niet kan geschorst worden van het recht op werkloosheidsuitkeringen vanaf 1 januari 1993, op
grond van de volgende overwegingen : "Art.
82, § 2, vijfde lid van het koninklijk besluit dd. 25 november 1991 houdende de
Werkloosheidsreglementering bepaalt : Het
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administratiefberoep wordt ambtshalve gegrond verklaard indien de onvrijwillig deeltijdse werknemer gedurende het volledige jaar voorafgaand aan de dag van de
ontvangst van de verwittiging, gelijktijdig de volgende voorwaarden vervult : 1"
een wekelijkse arbeidsduur hebbe:n die normaal gemiddeld ten minste de helft bedraagt van deze van de maatman; 2" tewerkgesteld zijn op dagen en uren die van
week tot week verschillen; 3" een beperkte
arbeidsongeschiktheid hebben of laaggeschoold zijn. (... ). De tweede voorwaarde
vermeld in artikel 82, § 2, vijfde alinea van
voormeld koninklijk besluit van 25 november 1991 wordt echter wei betwist, meer bepaald dat (verweerster) tewerkgesteld is op
dagen en uren die van week tot week verschillen. De loutere vermelding in de arbeidsovereenkomst dat het uurrooster variabel is, volstaat niet om te voldoen aan de
derde (lees : tweede) voorwaarde van voormeld artikel 82, § 2, vijfde lid van voormeld koninklijk besluit. Er moet nagegaan worden waarin het variabel karakter
bestaat en of die werkelijk een belemmering is voor (verweerster) om een bijkomende tewerkstelling te bekomen. (Eiser) legt de formulieren C 3-Deeltijds over
die (verweerster) heeft ingediend voor de
periode van augustus 1991 tot en met juli
1992, zijnde de periode waarin de voorwaarde moet vervuld zijn. Uit deze stukken blijkt op welke dagen en uren (verweerster) effectief was tewerkgesteld. Bij
nazicht dient vastgesteld te worden dat
(verweerster) werkte op dagen die van week
tot week verschillen. De arbeidsuren op de
gewerkte dagen bedragen telkens 4 opeenvolgende uren, meestal in de voormiddag
tussen 9 en 13 uur of tussen 8 en 12 uur.
Enkele dagen werd ook gewerkt tussen 16
en 20 uur, namelijk : - 1 dag op 17 gewerkte dagen in oktober 1991;- 4 dagen op 19 gewerkte dagen in januari 1992;
- 5 dagen op 21 gewerkte dagen in februari 1992; - 2 dagen op 17 gewerkte dagen in maart 1992; - 2 dagen op 15 gewerkte dagen in april 1992; - 1 dag op 17
gewerkte dagen in mei 1992; - 2 dagen op
18 gewerkte dagen in juni 1992; - 3 dagen op 12 gewerkte dagen in juli 1992; In
de overige maanden, nl. augustus, september, november en december 1991, werd uitsluitend in de voormiddag gewerkt. Hoewei het aantal dagen dat in de late
namiddag werd gewerkt een minderheid
vormt, is het aantal toch dermate dat hieruit dient afgeleid te worden dat het werk
in de late namiddag gebeurde op bevel van
de werkgever wegens noodwendigheden
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van de dienst. Overeenkomstig haar contractuele verbintenis was (verweerster) ertoe gehouden op de namiddaguren te werken. Uit de voorgelegde formulieren C 3Deeltijds blijkt dus dat (verweerster) niet
alleen ter beschikking diende te zijn van
haar werkgever tot 20 uur, maar dat zij ook
effectief tot 20 uur beschikbaar is geweest.
Weliswaar worden poetsvrouwen vaak na
de gewone bedrijfsuren tewerkgesteld, maar
uit het feit dat (verweerster) tot 20 uur beschikbaar was voor haar werkgever, moet
besloten worden dat haar betrekking een
belemmering vormde voor een aanvullende betrekking als poetsvrouw. De tweede
voorwaarde vermeld in artikel 82, § 2,
vijfde lid van het koninklijk besluit dd. 25
november 1991 is in casu dan ook vervuld.
(. .. ). Daar (verweerster) voldoet aan de
drie voorwaarden gesteld in artikel 82 § 2,
vijfde lid van het koninklijk besluit dd. 25
november 1991 werd zij ten onrechte geschorst",

terwijl, tweede onderdeel, de onvrijwillige deeltijdse werknemer de bij artikel 82,
§ 2, vijfde lid, 2° van het koninklijk besluit van 25 november 1991 gestelde voorwaarde slechts vervult, indien blijkt dat gedurende het volledig jaar voorafgaande aan
de dag van de ontvangst van de verwittiging, zowel de arbeidsdagen, als de arbeidsuren van de tewerkstelling van week tot
week verschillen; het om deze voorwaarde
vervuld te verklaren niet volstaat vast te
stellen dat de onvrijwillige deeltijdse werknemer, gedurende de gestelde periode, voor
zijn werkgever ''beschikbaar" is geweest;
luidens dit artikel deze werknemer inderdaad, gedurende deze periode, "effectief' tewerkgesteld moet zijn geweest op dagen en
uren die van week tot week verschillen; het
bestreden arrest dan ook niet wettig heeft
kunnen oordelen dat verweerster gelijktijdig de bij dit artikel 82, § 2, vijfde lid gestelde voorwaarden vervulde, op grond van
de enkele vaststellingen dat uit de voorgelegde formulieren C3 deeltijds voor de periode van augustus 1991 tot en met juli
1992 blijkt dat verweerster tewerkgesteld
was op dagen die van week tot week verschillen, dat de arbeidsuren op de gewerkte
dagen telkens 4 opeenvolgende uren bedragen, meestal in de voormiddag tussen 9
en 13 uur, oftussen 8 en 12 uur, enkele dagen tussen 16 en 20 uur maar in de maanden augustus, september, november en december 1991, uitsluitend in de voormiddag;
dat overeenkomstig haar contractuele verbintenis, verweerster ertoe gehouden was
op de namiddaguren te werken en dat uit

/

Nr. 360

de voorgelegde formulieren blijkt dat verweerster niet alleen ter beschikking diende
te zijn van haar werkgever tot 20 uur maar
dat zij ook effectief tot 20 uur beschikbaar is geweest zodat haar betrekking een
belemmering vormde voor een aanvullende betrekking als poetsvrouw; inderdaad, noch deze vaststellingen noch alle andere vaststellingen van het bestreden arrest
impliceren dat en/of toelaten af te leiden
dat verweerster gedurende het volledig jaar
(met erin begrepen de maanden augustus, september, november en december
1991) voorafgaande aan de dag van de ontvangst van de verwittiging, effectief tewerkgesteld was op uren die van week tot
week verschillen; zodat de beoordeling van
het bestreden arrest tot staving van zijn bekritiseerde beslissingen, dat de "tweede
voorwaarde vermeld in artikel 82, § 2,
vijfde lid van het Koninklijk Besluit dd. 25
november 1991 (is) in casu dan ook vervuld" niet wettelijk gerechtvaardigd is
(schending van dit artikel 82, § 2, vijfde lid
van het koninklijk besluit dd. 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, overeenkomstig
artikel 82, § 2, vijfde lid, van het
Werkloosheidsbesluit (1991), het administratief beroep, ingesteld door de
onvrijwillig deeltijdse werknemer,
ambtshalve gegrond wordt verklaard
indien die werknemer gedurende het
volledige jaar voorafgaand aan de dag
van de ontvangst van de verwittiging,
bedoeld in artikel81 van dat besluit,
onder meer de voorwaarde vervult, tewerkgesteld te zijn op dagen en uren
die van week tot week verschillen;
Overwegende dat het arrest, hoewei uit zijn vaststellingen niet blijkt
dat verweerster tewerkgesteld was op
uren die van week tot week verschilden, niettemin op grond van het oordeel dat verweerster contractueel verplicht was tot 20 uur ter beschikking
te zijn van de werkgever en dat zij effectief tot dat uur ter beschikking was,
beslist dat verweerster aan de voormelde voorwaarde van art. 82, § 2,
vijfde lid, voldoet; dat het arrest aldus die bepaling schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van h~t
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Antwerpen.
7 oktober 1996 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h: Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Simont.

Nr. 361

3e KAMER- 7 oktober 1996
1° WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING- UITSLUITING- GEWOONLIJK NIET GEWERKTE DAGEN- INGEVOLGE GEBRUIKENBE GRIP.

2° WERKLOOSHEID -

RECHT OP UITKERING- UITSLUITING - TEWERKSTELLING IN
ONDERWIJSINSTELLING- GEWOONLIJK NIET
GEWERKTE DAGEN- GEBRUIK IN ONDERNEMING- ONDERNEMING- BEGRIP.

3° WERKLOOSHEID- RECHT OP UITKERING- UITSLUITING- GEWOONLIJK NIET GEWERKTE DAGEN- GEBRUIKIN ONDERNEMING
- DRAAGWIJDTE.

1 o Met de termen "ingevolge de gebrui-

ken" bedoelt artikel 151, eerste lid, aanhef en sub 2°, Werkloosheidsbesluit 20
dec. 1963, de gebruikelijke werkonderbreking, ook al is die het gevolp van een
reglementering of van wetteh;ke bepaling. (Art. 151, eerste lid, aanhef en sub
2°, Werkloosheidsbesluit 20 dec. 1963.)
2° De onderwijsinstelling waar de werknemer krachtens een arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld, is een onderneming in de zin van artikel151, eerste l~d,
aanhef en sub 2°. (Art. 151, eerste hd,
aanhef en sub 2°, Werkloosheidsbesluit
20 dec. 1963.)
3° Voor de toepassing van artikel151, eerste lid, aanhef en sub 2°, is niet vereist
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dat het gebruik geldt voor de ge~ele onderneming (1). (Art. 151, eerste hd, aanhef en sub 2°, Werkloosheidsbesluit 20
dec. 1963.)
(R.V:A. T. VANDEBROEK)
ARREST

(A.R. nr. S.96.0004.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 oktober 1995 door
het Arbeidshof te Antwerpen, afdeling Hasselt, gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van artikel151lid 1, 2", van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, zoals gewijzigd door het koninklijk
besluit van 5 november 1965 (B.S., 27 november 1965; erratum, B.S., 24 december
1965) doch voordat het vervangen werd
door de bepaling van artik~l 7 van het.~~
ninklijk besluit van 28 ~e1 1986 tot WIJZIging va~ de werklooshe1dsr~glementermg
in funct1e van de herverdehng van de beschikbare arbeid (B.S., 25 juni 1986);
doordat het bestreden arrest, op grond
van de hiernavolgende overwegingen, het
hoger beroep van eiser ontvankelijk doch
ongegrond verklaarde en. het oorspronkelijk vonnis, dat de do_or e1ser getr_off~n beslissingen dd. 24 april 1985 en 4 JUh 1985
had vernietigd, bevestigde "in zoverre het
werd aangevochten": "4.1 Betrokken werknemer de heer Vandebroek, was in dienst
van h~t gemeentebestuur van Dilsen. Hij
was tewerkgesteld als autobuschauffeur
voor het vervoer van leerlingen. 4.2 Met het
gemeentebestuur sloot hij arbeidsovereenkomsten afvoor een bepaalde tijd. Zo kwam
het dat hij werkloos was tijdens de voo;r:melde periodes, d.i. telkens na het verstnJken van de bepaalde tijd waarvoor de arbeidsovereenkomst was gesloten en zulks
tijdens vakanties van de leerlingen! t.t.z. de
kerstvakantie de krokusvakanhe en de
paasvakantie; (... ) 4.5 Het is evenwel ni~t
zo dat het feit dat op de werkdagen h)dens de onderwijsvakanties in de onderwijsinstellingen door werkneJ??-ers1 tewerkgesteld in die sector, gewoonhJk met wordt
gewerkt, het gevolg is van een gebruik, dat.
(1) Zie Cass., 21 sept. 1987, A.R. nr. 5738 (A. C.,
1987-88, nr. 44).
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wil dat op die dagen in de onderwijsinstellingen door de werknemers gewoonlijk niet
wordt gewerkt. 4.6 Er is integendeel geen
gebruik dat wil dat door de werknemers in
de onderwijsinstellingen op die dagen gewoonlijk niet wordt gewerkt. Niet aileen is
de vaststelling van de vakantieregeling, tijdens dewelke geen lessen worden gegeven, niet gesteund op een gebruik (zie bv.
het koninklijk besluit van 22 mei 1965 houdende vakantie- en verlofregeling in het onderwijs; zie meer recent, het besluit van 17
april 1991 van de Vlaamse Executieve tot
organisatie van het schooljaar in het basisen secundair onderwijs, in het deeltijds onderwijs en in het onderwijs voor sociale promotie georganiseerd, erkend of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap; zie
ook het rondschrijven van 4 april1984 van
de Gemeenschapsminister van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs); bovendien is het zo dat in de onderwijsinstellingen werknemers tewerkgesteld zijn, door
wie tijdens die periodes gewoonlijk wel
wordt gewerkt (denk maar aan de leden
van het administratiefpersoneel). 4.7 Het
feit dan dat de autobuschauffeurs, die instaan voor het leerlingenvervoer, tijdens die
periodes van vakantie vanzelfsprekend zonder werk zijn is niet het gevolg van een gebruik in de onderwijsinstellingen, dat wil
dat zij zonder werk zijn, maar van de omstandigheid dat ingevolge de toepasselijke reglementering de lessen zijn geschorst. 4.8 De gewestelijkewerkloosheidsinspecteur maakte derhalve een onjuiste
toepassing van het bepaalde in artikel 151
van het koninklijk besluit van 20 december 1963";

terwijl krachtens artikel151lid 1, 2°, van
hogervermeld koninklijk besluit van 20 december 1963 geen werkloosheidsuitkeringen worden toegekend voor de werkdagen waarop gewoonlijk niet gewerkt wordt
ingevolge de gebruiken in de sector, de
streek, de plaats of de onderneming, zolang de werknemer door een arbeidsovereenkomst verbonden blijft; dit artikel voorts
bepaalt dat beeindiging van de arbeidsovereenkomst niet in aanmerking komt indien het de bedoeling was om aan het bepaalde onder dit artikel 151 lid 1, 2°, te
ontkomen waarbij inzonderheid wordt aangezien als hebbende de bedoeling te ontkomen aan deze bepalingen, de beeindiging van de arbeidsovereenkomst die
uitsluitend betrekking heeft op de werkdagen waarop gewoonlijk niet gewerkt
wordt, wanneer de betrokken werknemers
na die gebruikelijke dagen van inactiviteit hun bezigheid normaal hervatten; de
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arbeidsovereenkomst steeds krachtens ditzelfde artikel151, lid 1, 2°, vermoed wordt
werkelijk te zijn beeindigd wanneer de
duur van de werkonderbreking meer dan
dertig dagen bedraagt; het arrest vaststelt dat verweerder als autobuschauffeur
voor het vervoer van leerlingen in dienst
van het gemeentebestuur van Dilsen tewerkgesteld was op grond van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en dat hij
telkens werkloos was na bet verstrijken
van de bepaalde tijd van die arbeidsovereenkomsten; het arrest tevens vaststelt dat
zijn periodes van werkloosheid samenvallen met de korte schoolvakanties (kerst-,
krokus- en paasvakantie);

en terwijl, zoals eiser bet had laten gelden, verweerder bij beslissing van 4 juli
1985 derhalve terecht op grond van artikel151, lid 1, 2°, van het K.B. van 20 december 1963 van werkloosheidsuitkeringen was uitgesloten voor de periode
overeenstemmend met de paasvakantie
aangezien deze als chauffeur die instaat
voor bet leerlingenvervoer logischerwijze tijdens de periode overeenstemmend met de
paasvakantie (van 1 april1985 tot en met
14 april 1985) niet werkte; hij aldus ingevolge de gebruiken in de onderwijssector
niet kon werken gedurende deze vakantieperiode en door zijn werkgever werkloos
werd gesteld en dat "het feit dat de vakanties wettelijk worden vastgelegd geen afbreuk doet aan het gebruikelijk karakter
van die maatregel" (beroepsbesluiten dd. 9
januari 1995); dat inderdaad krachtens artikel151, lid 1, 2°, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 aan bet contractueel personeel van onderwijsinstellingen waarvan de arbeidsprestaties
geschorst zijn tijdens de schoolvakanties
geen werkloosheidsuitkeringen worden toegekend; de ratio legis van deze wettelijke
bepaling immers berust op de idee dat bepaalde werknemers onderworpen zijn aan
een bijzondere arbeidscyclus t.o.v. werknemers in een normale arbeidscyclus en dat
zij derhalve aan een bijzonder vergoedbaarheidssysteem onderworpen zijn; bet feit
dat de schoolvakanties een wettelijk ka~ ·
der hebben gekregen derhalve geen afbreuk doet aan hun "gebruikelijk" karakter in de zin van artikel151, lid 1, 2°, van
bet koninklijk besluit van 20 december
1963; dat voor de toepassing van dit artikel evenmin vereist is dat het gebruik geldt
voor de gehele onderneming; het arrest
daarentegen ten onrechte aannam dat de
werkloosheid van autobuschauffeurs die instaan voor het leerlingenvervoer tijdens de
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vakanties niet het gevolg is van een gebruik in de zin van artikel151, lid 1,2', van
het koninklijk besluit van 20 december
1963, doch van de omstandigheid dat ingevolge de toepasselijke reglementering de
lessen zijn geschorst aangezien "de vaststelling van de vakantieregeling (...) niet gesteund is op een gebruik ( ... ) en bovendien (... )" in de onderwijsinstellingen
werknemers tewerkgesteld zijn, door wie
tijdens die periodes wel wordt gewerkt (7de
bladzijde arrest); zodat het arrest, doordat het het bestaan van een "gebruik" afwijst op grond van de overweging dat de
schoolvakanties een reglementaire basis
hebben en ook dat er andere werknemers
gewoonlijk wel worden tewerkgesteld tijdens die periodes, dit artikel151, lid 1,2',
en meer bepaald het wettelijk begrip "gebruik" zoals vervat in dit wetsartikel heeft
geschonden en met miskenning van dit artikel de beslissing van eiser van 24 april
1985 heeft vernietigd :

Overwegende dat artikel151, eerste lid, aanhef en sub 2', van het
Werkloosheidsbesluit van 20 december 1963, zoals het te dezen toepasselijk is, luidt als volgt : "Werkloosheidsuitkering wordt niet verleend :
(... ) 2· voor werkdagen waarop gewoonlijk niet gewerkt wordt ingevolge de
gebruiken in de bedrijfstak, de streek,
de plaats of de onderneming, zolang de
werknemer door een arbeidsovereenkomst verbonden blijft. De beeindiging van de arbeidsovereenkomst komt
evenwel niet in aanmerking indien
daarbij de bedoeling voorzat om aan
het bepaalde onder dit nummer te ontkomen. Wordt inzonderheid aangezien als hebbende de bedoeling te ontkomen aan deze bepalingen, de
beeindiging van de arbeidsovereenkomst die uitsluitend betrekking heeft
op de werkdagen waarop gewoonlijk
niet gewerkt wordt, wanneer de betrokken werknemers na die gebruikelijke dagen van inactiviteit hun bezigheid normaal hervatten; de arbeidsovereenkomst wordt evenwel vermoed
werkelijk te zijn beeindigd wanneer de
duur van de werkonderbreking meer
dan dertig dagen bedraagt";
Overwegende dat deze bepaling met
de termen "ingevolge de gebruiken" de
gebruikelijke werkonderbreking be-
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doelt, ook al is deze het gevolg van een
reglementering of van wettelijke bepalingen;
Overwegende dat de onderwijsinstelling waar de werknemers krachtens een arbeidsovereenkomst is tewerkgesteld, een onderneming is in de
zin van die bepaling; dat deze bepaling niet vereist dat het bedoelde gebruik geldt voor de gehele onderneming;
Overwegende dat het arrest de beslissing van 24 april 1985 van de gewestelijke werkloosheidsinspecteur,
waarbij verweerder die als buschauffeur tewerkgesteld was voor het vervoer van leerlingen, op grond van voormelde wettelijke bepaling uitgesloten
werd van werkloosheidsuitkering voor
de korte vakantieperiodes vanaf 24 december 1984 tot en met 5 januari
1985, vanaf 18 februari 1985 tot en
met 23 februari 1985 en vanaf 1 april
1985 tot en met 14 april1985, met bevestiging van het beroepen vonnis vernietigt omdat deze vakantieregelingen
"niet gesteund (zijn) op een gebruik"
maar bij koninklijk besluit, besluit van
de Vlaamse Executieve of ministerieel rondschrijven geregeld zijn en omdat "in de onderwijsinstellingen werknemers tewerkgesteld zijn, door wie
tijdens die periodes gewoonlijk wel
wordt gewerkt";
Dat het arrest aldus de aangewezen wettelijke bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest; gelet op artikel1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
7 oktober 1996 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitterVerslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Simont.
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Nr. 362
3" KAMER - 7 oktober 1996
1o ARBEIDSOVEREENKOMST- ALLERLEI- TEWERKSTELLING STUDENTEN- ARBEIDSOVEREENKOMST- WETTELIJK VERMOEDEN WEERLEGBAAR VERMOEDEN BEWIJSLAST -WERKING.

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN- BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID - VERMOEDENS- WETTELIJK VERMOEDEN- WEERWERKING LEGBAAR VERMOEDEN OVEREENKOMST STUDENTEN - ARBEIDSOVEREENKOMST.

1 o en 2° Het vermoeden dat een overeenkomst tussen een werkgever en een student, welke benaming aan die overeenkomst ook is gegeven, een arbeidsovereenkomst is, geldt tot het tegendeel is
bewezen, dit is tot bewezen is dat bedoelde
overeenkomst geen arbeidsovereenkomst
is. (Art. 1352 B.W. en art. 121 Arbeidsovereenkomstenwet.)
(R.S.Z. T. ECRAN B.VB.A.)
ARREST

(A.R. nr. S.96.0016.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 juni 1995 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van de artikelen 121 van de wet van
3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, 1350, 1352 en 1353 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest eisers vordering tegen verweerster in betaling van
sociale zekerheidsbijdragen voor de tewerkstelling van de genaamde Patrick Van Cauwenberghs gedurende het derde kwartaal van 1988 en 1989, ongegrond verklaart
zulks om reden dat: "Appellant (hier eiser) de bewijslast heeft van het bestaan van
een arbeidsovereenkomst tussen gei:ntimeerde (hier verweerster) en de heer Patrick Van Cauwenberghs, zoon van de zaakvoerder van gemtimeerde ... ; Appellant toont
niet aan dat Patrick Van Cauwenberghs
ooit in persoonlijke naam een activiteit verricht heeft voor gemtimeerde. Als de zaakvoerder, zelfstandige, het nodig vindt dat er
een computersysteem ontwikkeld wordt,
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kan hij zich laten bijstaan door een helper die hem op dat vlak zelfs kan vervangen. In de redenering van appellant zou de
zoon van de zaakvoerder van gemtimeerde
een :~;elfstandige activiteit hebben uitgeoefend in het kader van het aannemingskontrakt dat tussen gei:ntimeerde en Patrick Van Cauwenberghs zou bestaan
hebben. In dat geval zou laatstgenoemde
weliswaar bijdragen in het sociaal statuut zelfstandigen verschuldigd zijn, doch
niet ten opzichte van appellant. Appellant beroept zich tenslotte op een administratiefvermoeden volgens hetwelk men als
helper van een zelfstandige geacht wordt
meer dan 80 uren per maand te presteren. Ret gevolg hiervan is dat men geen
rechtgevende van kinderbijslag meer kan
zijn zodat men zijn hoedanigheid van
helper-zelfstandige verliest. Gei:ntimeerde
toont aan dat Patrick Van Cauwenberghs
altijd rechtgevend op kinderbijslag is geweest in de kwestieuze periode. Ret 'administratief vermoeden' van appellant is
bijgevolg weerlegd. Appellant beroept zich
tevens op het vermoeden ingesteld door artikel 121 van de wet op de arbeidsovereenkomsten : betreffende de overeenkomst met
een student is het aan de tegenpartij het tegengestelde te bewijzen, nl. dat de overeenkomst geen arbeidsovereenkomst is. Ret
vermoeden van artikel121 van de wet op
de arbeidsovereenkomst wordt voldoende
weerlegd door de hoger aangehaalde argumenten en gegevens van gemtimeerde. Ret
bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen gei:ntimeerde en de heer Patrick Van
Cauwenberghs is bijgevolg niet bewezen
door appellant. Ret hoger beroep is bijgevolg ongegrond, zodat het bestreden vonnis dient bevestigd te worden",

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 121 van de Arbeidsovereenkomstenwet de overeenkomst die tussen een werkgever en een student wordt
gesloten, niettegenstaande elke uitdrukkelijke bepaling en welke benaming daaraan ook is gegeven, vermoed wordt een arbeidsovereenkomst te zijn, tenzij het
tegendeel wordt bewezen (eerste lid); naargelang van het geval het een arbeidsovereenkomst voor werklieden betreft, een arbeidsovereenkomst voor bedienden, een
arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers of een arbeidsovereenkomst voor dienstboden, zoals die door deze
wet zijn geregeld (tweede lid); gelet op voormeld vermoeden het verweerster was die
diende aan te tonen dat de met student Patrick Van Cauwenberghs afgesloten overeenkomst geen arbeidsovereenkomst be-
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trof; luidens artikel1352 van het Burgerlijk Wetboek het wettelijk vermoeden degene in wiens voordeel het bestaat, ontslaat van ieder bewijs; eiser, nu hij zich
beriepophetinartikel121vandeArbeidsovereenkomstenwet neergelegde wettelijk vermoeden, het bestaan van een arbeidsovereenkomst derhalve niet diende te bewijzen;
de vasts telling achteraf dat "het vermoeden van artikel 121 van de wet op de arbeidsovereenkomsten (... ) voldoende (wordt)
weerlegd door de boger aangehaalde argumenten en gegevens van (verweerster)"
geen afbreuk doet aan het feit dat eiser initieel onwettelijk de bewijslast kreeg opgelegd; zodat door te stellen dat de bewijslast van het bestaan van een arbeidsovereenkomst tussen verweerster en de heer
Patrick Van Cauwenberghs toekomt aan eiser en vast te stellen dat het bestaan van
deze arbeidsovereenkomst tussen verweerster en de heer Patrick Van Cauwenberghs niet bewezen werd door eiser, het
arrest het bestaan en de werking heeft miskend van het wettelijk vermoeden ingesteld door artikel 121 van de Arbeidsovereenkomstenwet en bijgevolg deze
bepaling alsook artikel 1352 van het Burgerlijk Wetboek heeft geschonden;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, krachtens artikel 1352 van het Burgerlijk Wetboek,
het wettelijk vermoeden degene in
wiens voordeel het bestaat, ontslaat
van ieder bewijs;
Dat artikel 121 van de Arbeidsovereenkomstenwet aan het bestaan
van een overeenkomst tussen een
werkgever en een student, welke benaming aan die overeenkomst ook is
gegeven, het vermoeden verbindt dat
zulk een overeenkomst een arbeidsovereenkomst is; dat dit vermoeden
geldt tot het tegendeel is bewezen, dit
is tot bewezen is dat de bedoelde overeenkomst geen arbeidsovereenkomst
is;
Overwegende dat het arrest vooropstelt dat eiser, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, het bewijs dient te leveren dat de overeenkomst tussen
verweerster en de student Patrick Van
Cauwenberghs een arbeidsovereenkomst is; dat het arrest oordeelt dat eiser dit bewijs niet levert;
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Dat het arrest weliswaar ook oordeelt dat het vermoeden, bedoeld in
voormeld artikel121, wordt weerlegd
door de argumenten en gegevens, aangebracht door verweerster; dat het arrest, om tot dit oordeel te komen, er
evenwel van uitgaat dat de bewijslast op eiser rust en dat eiser zich van
die last niet heeft gekweten;
Dat het arrest aldus de voormelde
wetsbepalingen schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het
Arbeidshof te Brussel.
7 oktober 1996 - a• kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. De Bruyn en

Biitzler.
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2° KAMER- 8 oktober 1996
1o STRAF- ALLERLEI- UITSTEL- 'IDEKENNING- WEIGERING- GELIJKHEID.

2° ONAANTASTBARE BEOORDELING

DOOR DE FEITENRECHTER - VER·
OORDELING MET UITSTEL- 'IDEKENNINGWEIGERING- GELIJKHEID.
3° VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- ALGEMEEN - UITSTEL- 'IDEKENNING- WEIGERING- GELIJKHEID.
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4 ° GRONDWET- GRONDWET

1994 (ART. 1
TOT 99) -ARTIKEL 10- GELIJKHEID VAN DE
BELGEN VOOR DE WET- VEROORDELING MET
UITSTEL - TOEKENNING- WEIGERING.

5° STRAF- ALLERLEI- STRAFRECHTELIJKE
. VEROORDELING- OPZETTELIJKE GEWELDDADEN- HULP AAN DE SLACHTOFFERS- BIJDRAGE - AARD -WERKING IN DE TIJD.

6° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- OOORZAAK- BE-
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CVLASSENROOT T. PERSIAU)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0603.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 7 april 1995 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dendermonde;

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het eerste middel :
Overwegende dat het middel niet
1 o, 2°, 3° en 4 o De rechter oordeelt op onaantastbare wijze, binnen de perken van preciseert op welk verweer de appelde wet, of aan bepaalde beklaagden uit- rechters niet zouden hebben geantstel moet worden verleend voor de ten- woord;
uitvoerlegging van de veroordeling en of
Dat het middel in zoverre bij gedat uitstel voor andere beklaagden moet
brek
aan nauwkeurigheid niet ontworden geweigerd, zelfs als ze zich in een
gelijkaardige toestand bevinden (1). (Art. vankelijk is;
10 Gw., art. 8 wet 29 juni 1964.)
Overwegende dat het middel in zoverre het kritiek uitoefent op de be5o De bijdrage aan het Bijzonder Fonds tot oordeling van feiten door de rechter of
hulp aan de slachtoffers van opzette- in zoverre het onderzoek ervan het Hof
lijke gewelddaden is sui generis van aard
en geen straf (2); zij moet worden uitge- zou verplichten tot een onderzoek van
sproken ongeacht de datum van de be- feiten waarvoor het niet bevoegd is,
wezen verklaarde feiten. (Art. 29 wet 1 niet ontvankelijk is;
augustus 1985, art. 2 Sw.)
Overwegende voor het overige dat
de appelrechters in feite, derhalve op
6° De rechter die de afwezigheid van een onaantastbare wijze vaststellen: "(veroorzakelijk verband tussen een door de weerder) heeft bij de aanvang van de
verweerder begane verkeersinbreuk en het
ongeval afleidt uit de vaststelling dat het linkerafslagstrook quasi te paard op de
ongeval oak zou gebeurd zijn in de ver- witte doorlopende lijn gereden"; dat
onderstelling dat de eiser een rijbeweging hun beslissing dat dit feit slechts een
zou hebben uitgevoerd die hij in werke- overtreding van de artikelen 5 en 72.2
lijkheid niet heeft uitgeuoerd en zodoende van het Wegverkeersreglement opleniet met de concrete omstandigheden van vert - mitsdien geen maneuver in de
de zaak rekening houdt, doch in strijd zin van artikel 12.4 van dit reglement
met die omstandigheden het ongeval be- - naar recht is verantwoord;
oordeelt, verantwoordt zijn beslissing
Dat het middel niet kan worden
niet naar recht (3). (Artt. 1382 en 1383
B.W.)
aangenomen;
Over het eerste onderdeel van het
tweede middel :
(1) Cass., 30 apri\1986, A.R. nr. 4999 (A. C.,
1985-86, nr. 535).
Overwegende dat de appelrechters
met aanwijzing van de feitelijke ge(2) Zie Cass., 5 juni 1996, A.R. nr. P.96.4.F, sugevens waarop zij hun beslissing lapra, nr. 214.
ten steunen, oordelen "dat het voer(3) Zie Cass., 15 mei 1990, A.R. nr. 3508 CA. C.,
tuig bestuurd door de (verweerder)
1989-90, nr. 542); 23 mei 1990 (Ver.K.), A.R. nr.
geen onvoorzienbare hindernis in
8033 (ibid., nr. 556), en 23 feb. 1994, A.R. nr.
P.93.1248.F (ibid., 1994, nr. 90).
hoofde van (eiseres) uitmaakte";
GRIP, BEOORDELING DOOR DE RECHTERCONCRETE OMSTANDIGHEDEN- VREEMD AAN
DEZAAK.
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Dat zij aldus de beslissing dat het
foutief rijgedrag van verweerder niet
van die aard is dat hij hierdoor voor eiseres een onvoorzienbare hindernis
vormde die haar eigen schuld aan een
overtreding van artikel 12.4 Wegverkeersreglement kon opheffen, naar
recht verantwoorden;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Over het vijfde middel :
Overwegende dat de rechter op onaantastbare wijze, binnen de perken
van de wet, oordeelt of aan bepaalde
beklaagden uitstel mo~;Jt worden verleend voor de tenuitvoetlegging van de
veroordeling en of dat uitstel voor andere beklaagden moet worden geweigerd, zelfs als ze zich in een gelijkaardige toestand bevinden;
Dat de appelrechters met de in het
middel aangehaalde considerans de redenen van hun weigering tot het verlenen van uitstel aan eiseres te kennen geven, zodoende hun beslissing
regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het zesde middel :
Overwegende dat de verplichting om
een bedrag van tien frank, verhoogd
met opdeciemen, te betalen bij wijze
van bijdrage tot financiering van het
Bijzonder Fonds tot Hulp aan de
Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden, die met ingang van 1 januari
1994 moet worden opgelegd bij iedere
veroordeling tot een criminele of correctionele hoofdstraf, sui generis van
aard en geen straf is; dat zij moet worden uitgesproken ongeacht de datum
van de bewezen verklaarde feiten;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
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B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van verweerder tegen eiseres :
Over het tweede onderdeel van het
tweede middel en het vierde middel :
Overwegende dat de appelrechters
oordelen dat de omstandigheid dat verweerder een witte doorlopende streep
heeft overschreden, geen causaal verband vertoont met de schadelijke gevolgen van het ongeval;
Dat zij dienaangaande considereren : "Dat zoals supra reeds gesteld
had (eiseres) zelf de bedoeling foutief de witte ononderbroken lijn te
dwarsen om richting Hamme te kunnen rijden, de aanrijding zich in dezelfde omstandigheden als het zich in
concreto heeft voorgedaan indien de
(verweerder) niet gedeeltelijk over de
witte ononderbroken lijn zou gereden hebben";
Overwegende dat de appelrechters
aldus de afwezigheid van een oorzakelijk verband tussen de door verweerder begane verkeersinbreuk en het ongeval afleiden uit de vaststelling dat
het ongeval ook zou zijn gebeurd in de
veronderstelling dat eiseres een rijbeweging zou hebben uitgevoerd die zij
in werkelijkheid niet heeft uitgevoerd;
Dat zij zodoende niet met de concrete omstandigheden van de zaak rekening houden doch in strijd met deze
omstandigheden het ongeval beoordelen;
Dat de middelen in zoverre gegrond
zijn;
Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van het derde
middel, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre hierin wordt beslist dat
eiseres aileen aansprakelijk is voor het
ongeval en de schadelijke gevolgen ervan; verwerpt de voorziening voor het
overige; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiseres in drie vierde
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van de kosten en verweerder in de overige kosten; verwijst de aldus beperkte
zaak naar de Correctionele Rechtbank te Oudenaarde, zitting houdend
in hoger beroep.
8 oktober 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. S.
Cnudde, Brussel.

Nr. 364
2e KAMER- 8 oktober 1996

STEDEBOUW- BOUWVERGUNNING- RECLAMEBORD- PLAATSING OP MUUR EN DAK.

Art. 44, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw, dat een voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van
het college van burgemeester en schepenen vereist voor elke constructie of inrichting, die in de grand is ingebouwd,
aan de grand is bevestigd of op de grand
steun vindt ten behoeve van de stabiliteit, is oak van toepassing op de reclameborden die met de grand verbonden zijn
door een muur en het dak van het gebouw waarop zij zijn aangebracht (1).
(SAX, H.M.T. N.V:)

ARREST

(A.R. nr. P.95.0773.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 11 mei 1995 door het
Hof van Beroep te Antwerp en gewezen;

I. Op de voorziening van Daniel
Sax:
(1) Cass., 12 jan. 1994, A.R. nr. P.93.1017.F
(A.C., 1994, nr. 13), en 7 mei 1996, A.R. nr.
P.95.1ll.N, supra, nr. 154.
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Over het middel, gesteld als volgt : schending van de artikelen 44, § 1, 64 en 65 van
de Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en
van de stedebouw, gewijzigd bij de artikelen 4, 20, 21 en 25 van de Wet van 22 december 1970,
doordat het bestreden arrest, op de enkele basis van artikel 44, § 1, van de Wet
van 29 maart 1962, de veroordelingen uitgesproken door de eerste rechter bevestigt, om reden dat: "artikel44, § 1, van de
Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw dat een voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het
college van burgemeester en schepenen vereist voor elke konstruktie ofinrichting, die
in de grond is ingebouwd, aan de grond is
bevestigd, of op de grond steun vindt ten
behoeve van de stabiliteit, van toepassing is op reklameborden die, zoals te dezen, met de grond verbonden zijn door de
muur waarop zij zijn aangebracht; (... ) dat
reklamepanelen met afmetingen zoals in
onderhavig geval niet te vergelijken zijn
met een bloembak of een deurbel daar het
gaat om zware konstrukties die in, op of
aan de gevel verankerd worden en de gevel totaal van uitzicht doen veranderen",
terwijl, zo het inderdaad juist is dat volgens artikel44, § 1, alinea 1, van de Wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw een voorafgaande schriftelijke en
uitdrukkelijke vergunning van het college van burgemeester en schepenen dient
bekomen te worden voor het bouwen, een
grond gebruiken voor het plaatsen van een
of meer vaste inrichtingen, afbreken, herbouwen, verbouwen van een bestaande woning, instandhoudings- of onderhoudswerken uitgezonderd; er echter onder
bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen wordt verstaan het oprichten van een
gebouw of een konstruktie, of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet duurzame materialen, die in de grond is ingebouwd, aan de grond is bevestigd of op de
grond steun vindt ten behoeve van stabiliteit, en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, al kan zij ook uit elkaar genomen of verplaatst worden; dat deze
bepalingen strikt dienen te worden gei:nterpreteerd; dat derhalve enkel de konstrukties in de zin van de wetgeving op de
stedebouw onderworpen zijn aan het bekomen van de bouwvergunning in de zin
van artikel 44, § 1, van de Wet van 29
maart 1962; dat in casu niet betwist is dat
het litigieuze reklamepaneel geplaatst werd
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op het dak van een bestaande woning; dat,
geplaatst op oftegen een bestaande konstruktie, de reklamepanelen niet beschouwd kunnen worden als "ingeplant" in
de grond of 'bevestigd" aan de grond; dat
dergelijke panelen evenmin "op de grond
steun vinden ten behoeve van stabiliteit";
dat zodoende dergelijke reklamepanelen
niet vallen onder het toepassingsveld van
artikel 44, § 1, van de Wet van 29 maart
1962 en zij niet het voorwerp dienden uit
te maken van een bouwvergunning krachtens dit artikel; zodat door zich exclusief op
artikel 44, § 1, van de Wet van 29 maart
1962 te baseren, dit terwijl deze bepaling
geen toepassing kon vinden op de elementen van de zaak, het bestreden arrest niet
wettelijk de veroordeling door de eerste
rechter van de eisers in cassatie kon bevestigen op deze enkele grond (schending
van de artikelen 44, § 1, 64 en 65 van de
Wet van 29 maart 1962, zoals gewijzigd bij
Wet van 22 december 1970) :

Overwegende dat artikel 44, § 1, van
de wet van 29 maart 1962 houdende
organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, dat een
voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke vergunning van het college van
burgemeester en schepenen vereist
voor elke constructie ofinrichting, die
in de grond is ingebouwd, aan de
grond is bevestigd of op de grond steun
vindt ten behoeve van de stabiliteit,
ook van toepassing is op de reclameborden die, zoals te dezen, met de
grond verbonden zijn door de muur en
het dak van het gebouw waarop zij
zijn aangebracht;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
II. Op de voorziening van de naamloze vennootschap H.M.T.:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke
partij, werd betekend aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
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Om die redenen, zonder rekening te
houden met de namens eiseres ingediende memorie die niet de ontvankelijkheid van haar voorziening betreft, verwerpt de voorzieningen;
veroordeelt de eisers in de kosten.
8 oktober 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. D'Hont - Gelijkluidende
conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. F. Kenis en E.
Vanden Brande, Brussel.
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2" KAMER - 8 oktober 1996

1o OPENBAAR MINI STERlE -

STRAFVORDERING - UITOEFENING - GEMEENRECHTEUJKE EN ARBEIDSRECHTELIJKE OVERTREDINGEN- SAMENLOOP- SAMENHANGAANWIJZING DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL
-OPTREDEN.

2o RECHTBANKEN -

STRAFZAKEN UITOEFENING STRAFVORDERING GEMEENRECHTELIJKE EN ARBEIDSRECHTELIJKE OVERTREDINGEN- SAMENLOOP- SAMENHANG- OPENBAAR MINISTERIE - AANWIJZING DOOR DE PROCUREURGENERAAL- OPTREDEN- RECHTERLIJKE
CONTROLE.

3° SAMENHANG- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING - UITOEFENING - GEMEENRECHTEUJKE EN ARBEIDSRECHTEUJKE OVERTREDINGEN - OPENBAAR MINISTERIE AANWIJZING DOOR DE PROCUREUR-GENERAAL
-OPTREDEN.

4° STRAFVORDERING- UITOEFENINGGEMEENRECHTELIJKE EN ARBEIDSRECHTELIJKE OVERTREDINGEN- SAMENLOOP- SAMENHANG- OPENBAAR MINISTERIE - AANWIJZING DOOR DE PROCUREURGENERAAL- OPTREDEN.

P, 2°, 3° en 4° Het staat slechts de
procureur-generaal de magistraat aan te
wijzen die bij toepassing van artikel155,
tweede lid, GerW. de strafvordering uitoefent; deze aanwijzing blijkt uit het optreden zelf van de magistraat van het
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openbaar ministerie; het komt de rechter niet toe deze aanwijzing te onderzoeken.
(KAPLETA E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0087.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 8 december 1995 door
het Hofvan Beroep te Antwerpen gewezen;
I. Op de voorziening van Albert Kapleta:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser
wordt veroordeeld tot straf, tot betaling van een bijdrage tot financiering
van het Bijzonder Fonds tot Hulp aan
de Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden opgericht bij de begroting
van de minister van Justitie en in kosten en waarbij een borgsom van
1.500.000 frank aan de Staat wordt
toegewezen :
Over het tweede middel :
Overwegende dat eiser aanvoert dat
de strafvordering "met inbegrip van de
dagvaarding" onontvankelijk is bij toepassing van artikel 155 van het Gerechtelijk Wetboek "omdat ze werd uitgeoefend door de Procureur des
Konings en vervolgens door een lid
van het parket-generaal";
Overwegende dat naar luid van het
eerste lid van artikel 155 van het Gerechtelijk Wetboek, v66r zijn wijziging door artikel 4 van de wet van 3
augustus 1992, welke in werking is getreden op 1 januari 1993, de "openbare rechtsvordering wegens een overtreding van de wetten en de
verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten,
( ... ) voor de rechtbanken van eerste
aanleg (werd) uitgeoefend door de leden van het arbeidsauditoraat en voor
de hoven van beroep door de leden van
het auditoraat-generaal ( ... )";

Nr. 365

Dat naar luid van het tweede lid
van vermeld artikel "die bepaling niet
toepasselijk (was) in geval van samenloop of samenhang van genoemde
overtredingen met een of meer overtredingen van andere wetsbepalingen die niet tot de bevoegdheid (behoorden) van de arbeidsgerechten";
Dat te dezen de strafvordering werd
ingesteld door een "vordering tot het
instellen van een gerechtelijk onderzoek" van 14 november 1990 van de
Procureur des Konings te Hasselt wegens overtredingen van beide categorieen, dit is met inachtneming van de
toen toepasselijke versie van artikel
155 van Gerechtelijk Wetboek;
Overwegende voor het overige dat
naar luid van artikel 155 van het Gerechtelijk Wetboek, in de versie in werking getreden op 1 januari 1993, de
openbare rechtsvordering wegens een
overtreding van de wetten en de verordeningen over een van de aangelegenheden die behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten, voor de
politierechtbanken en voor de rechtbanken van eerste aanleg wordt uitgeoefend door de leden van het arbeidsauditoraat en voor de hoven van
beroep door de leden van het
arbeidsauditoraat-generaal; in geval
van samenloop of samenhang van genoemde overtredingen met een of meer
overtredingen van andere wetsbepalingen die niet tot de bevoegdheid behoren van de arbeidsgerechten, wijst
de procureur-generaal het parket van
de procureur des Konings of het arbeidsauditoraat aan, en, in voorkomend geval, het parket-generaal ofhet
arbeidsauditoraat-generaal, die bevoegd zijn om de strafvordering uit te
oefenen, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 149 van het Gerechtelijk Wetboek;
Dat het slechts de procureurgeneraal staat de magistraat aan te
wijzen die bij toepassing van artikel
155, tweede lid, van het Gerechtelijk
Wetboek de strafvordering uitoefent;
dat deze aanwijzing blijkt uit het optreden zelf van de magistraat van het
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openbaar ministerie; dat het de rechter niet toekomt deze aanwijzing te onderzoeken;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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 voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun respectieve voorziening.
8 oktober 1996 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. D'Hont, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. L. Van
Damme, Brussel; M. Schotsmans, Hasselt; 0. Ozberber, Tongeren; A. Valkenborg, Tongeren; Vanhoyland en Zimmerman, Hasselt.

887

zaak; wanneer teruggave niet mogelijk is,
heeft de benadeelde recht op de vervangingswaarde van de zaak, dat is het bedrag dat noodzakelijk is om een soortgelijke zaak te kopen (1). (Artt. 1382 en
1383 B.W.)

3° De benadeelde partij beschikt vrij over de
haar verschuldigde vergoeding en het bedrag van die vergoeding kan niet varieren naargelang van het gebruik dat de benadeelde partij ervan zal maken; wanneer
de benadeelde partij, wiens voertuig bij
een ongeval vernield is, geen B. T. W.plichtige is en die belasting bijgevolg niet
kan aftrekken of terugvorderen van de
Staat, kent de rechter aan die benadeelde
partij, ter vergoeding van de schade die
voortvloeit uit de vernieling van haar
voertuig, wettig een schadevergoeding toe,
waarin de B. T.W., berekend tegen het tarief dat toepasselijk is op de aankoop van
een nieuw voertuig, begrepen is, ofschoon
het vernielde voertuig vervangen werd
door een bij een professionele verkoper
aangekocht tweedehandsvoertuig (2).
(Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(QUESTIER T. GENETTE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.0042.F)

Nr. 366
2e KAMER- 9 oktober 1996

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

2o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST - SCHADE - BEOORDELINGSBEVOEGDHEID, RAMING, PEILDATUM- RAMING.

3° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE -MATERIELE SCHADE, ELEMENTEN EN GROOTTE VERNIELD VOERTUIG- BELASTING OVER DE
TOEGEVOEGDE WAARDE- BENADEELDE NIET
B.T.W.-PLICHTIG.

1o en 2° Iedere persoon aan wie een zaak

ontnomen werd door een onrechtmatige
handeling, heeft recht op het herstel van
zijn vermogen door teruggave van die

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 december 1995 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Dinant;
Over het middel : schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 149 van de gecoordineerde Grandwet, 1, § 1, 2, eerste lid, 4, § 1, 9, 10, § 1 en
58, § 4, van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde (wet van 3 juli
1969 tot invoering van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde, zoals zij gewijzigd is bij de wet van 28 december 1992 en bij de wet van 25 mei 1993,
(1) Zie Cass., 13 april1988, volt. terechtz., A.R.
nr. 5674 (A. C., 1987-88, nr. 489), en concl. O.M.
(Bull. en Pas., 1988, I, 489); 28 sept. 1994, A.R.
nr. P.94.061l.F (A. C., 1994, nr. 405); 15 nov. 1995,
A.R. nr. P.95.0448.F (ibid., 1995, nr. 497); 9 jan.
1996, A.R. nr. P.94.1424.N., en 28 rnei 1996, volt.
terechtz., A.R. nr. P.95.0909.N (A. C., 1996, supra, nrs. 15 en 192).
(2) Zie noot 1.
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zoals zij van toepassing was v66r en, voor
zover nodig, na de wijziging ervan bij het
koninklijk besluit van 23 december 1994),
1, eerste lid, van het koninklijk besluit nr.
20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de
tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (zoals het gewijzigd is bij de koninklijke
besluiten van 17 maart 1992 en 21 december 1993) alsook, en voor zover nodig, van
de artikelen 1, 2 en 3 van het koninklijk besluit nr. 53 van 23 december 1994 met betrekking tot de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge voor
gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, doordat het bestreden arrest enerzijds, met bevestiging van de beslissing van
de eerste rechter, eiser veroordeelt om aan
verweerder een bedrag van 82.650 frank te
betalen, daarin begrepen buiten een vergoeding voor derving van zijn voertuig, dat
vernield werd bij het ongeval waarvoor eiser aansprakelijk werd bevonden, een bedrag van 67.500 frank tot beloop van de belasting over de toegevoegde waarde tegen
een tariefvan 20,5 pet. op de waarde van
het voertuig v66r het ongeval (330.000
frank), verhoogd met verschillende interesten en de kosten van eerste aanleg, en,
anderzijds, eiser veroordeelt in de kosten
van het hoger beroep, nu dit het betoog van
eiser afwijst, die stelt dat ''het beroepen
vonnis, door aan de burgerlijke partij het
gevorderde bedrag toe te kennen, ervan uitgaat dat er verplicht een beroep gedaan
wordt op een professionele verkoper bij de
aankoop van een nieuw voertuig, terwijl het
belastingstelsel overigens afhankelijk is van
de houding van de burgerlijke partij, die
voortaan hetzij zijn nieuw voertuig met betaling van de B.T.W. kan aankopen, hetzij een tweedehandsvoertuig bij een particulier of een tweedehandsvoertuig bij een
professionele verkoper kan aankopen, waarbij iedere situatie een verschillende belasting impliceert," op grond : - enerzijds, van
het beroepen vonnis, dat het impliciet overneemt met verwijzing naar de "oordeelkundige middelen" van de eerste rechter: "dat (eiser), zonder te betwisten dat de
burgerlijke partij als gepensioneerde de
B.T.W. niet kan aftrekken of in zijn hoedanigheid van B.T.W.-plichtige de terugbetaling ervan niet kan verkrijgen, weigert het deswege gevorderde bedrag te
betalen, op grond dat de belastingregeling
verschilt naargelang het vervangingsvoertuig (wordt) aangekocht bij een professionele verkoper of bij een particulier

Nr. 366

(belasting op inverkeerstelling + B.T.W. of
enkel belasting op inverkeerstelling); dat
het hier duidelijk gaat om een bedrieglijk
voorwendsel, niet omdat er geen enkele belasting op inverkeerstelling is gevorderd,
maar omdat het duidelijk onmogelijk is om
binnen een termijn van 6 dagen (!)elders
dan bij een professionele verkoper eenzelfde voertuig aan te kopen als het verongelukte, in casu een Peugeot 306 XN 5d.
met een kilometerstand van 8.186 km, die
minder dan zes maanden v66r het ongeval is ingeschreven; dat artikel 83 van de
wet van 25 juni 1992 bovendien uitdrukkelijk bepaalt dat de benadeelde vrij beschikt over de door de verzekeraar verschuldigde schadevergoeding; dat het
bijgevolg niet kan worden betwijfeld dat de
integrale vergoeding van de door (verweerder) geleden schade impliceert dat (eiser)
de gevorderde B.T.W. moet betalen, ongeacht de bestemming die de getroffene wil
geven aan de vergoeding die hij zal ontvangen; dat hij, als eigenaar van een zo
goed als nieuw voertuig met een (onbetwiste) lage kilometerstand van een volkomen nieuw model, niet door (eisers) wil
of door diens gewetensloze verzekeraar kan
worden gedwongen om zich bloot te stellen aan de risico's van de tweedehandsmarkt tussen particulieren, als hij een voertuig wil aankopen dat overeenstemt met
het voertuig dat door (eisers) schuld is vernield; dat het bedrag van 67.750 frank deel
uitmaakt van de waarde van het verongelukte voertuig en als dusdanig door (eiser) moet worden betaald";- en anderzijds, op eigen gronden: "dat artikel83 van
de wet van 25 juni 1992 bepaalt dat de benadeelde vrij beschikt over de door de verzekerde verschuldigde schadevergoeding;
dat het een vaste regel is dat de getroffene door een ongeval recht heeft op de integrale vergoeding van de door de fout van
de voor het ongeval aansprakelijke dader
veroorzaakte schade, ongeacht of hij het
verongelukte voertuig heeft hersteld of niet
of het al dan niet heeft vervangen; dat de
toepassing van die regel impliceert dat de
burgerlijke partij (verweerder) recht heeft
op de gevorderde B.T.W., die overigens een
aanvulling is van het accessorium van de
bijkomende geleden schade die (eiser) moet
vergoeden, zonder dat de aansprakelijke dader de getroffene mag richten naar een lagere uitgave, hetgeen een aantasting van
de voornoemde regels inhoudt; dat dit des
te meer het geval is, nu (verweerder) eigenaar was van een zo goed als nieuw voertuig met een lage kilometerstand",

----"
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terwijl iedere persoon aan wie een zaak
ontnomen werd door een ongeoorloofde
handeling, recht heeft op het herstel van
zijn vermogen door teruggave van die zaak;
de benadeelde, wanneer teruggave niet mogelijk is, recht heeft op de vervangwaarde
van de zaak, dat is het bedrag dat noodzakelijk is om een soortgelijke zaak te verwerven, gebeurlijk vermeerderd met de
B.T.W., wanneer die persoon geen B.T.W.plichtige is en die belasting bijgevolg niet
kan aftrekken of overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van de belasting
over de toegevoegde waarde niet kan terugvorderen; de rechter, met toepassing van
de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek, slechts een vergoeding kan
toekennen aan de partij die geen B.T.W.plichtige is - onverminderd het recht van
de benadeelde om krachtens artikel 83 van
de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst vrij over de
vergoeding te beschikken - tot beloop van
de B.T.W. die zij voor de aankoop van een
soortgelijke zaak werkelijk zal moeten betalen; krachtens de in het middel aangewezen bepalingen van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde en
van zijn uitvoeringsbesluiten, wanneer een
tweedehandsvoertuig bij een professionele verkoper wordt aangekocht, de B.T.W.
tot beloop van 20,5 pet. slechts verschuldigd kon zijn of is op de winstmarge van de
voomoemde professionele verkoper; eiser in
zijn regelmatig neergelegde conclusie in hager beroep niet enkel betoogde (pagina 2,
laatste paragraaf en pagina 3, vier eerste
paragrafen en laatste paragraaf) dat "de
belastingregeling thans afhankelijk is van
de houding van de burgerlijke partij, die
voortaan hetzij zijn nieuw voertuig met betaling van de B.T.W. kan aankopen, hetzij een tweedehandsvoertuig bij een particulier kan kopen zonder B.T.W. te betalen
of nog een tweedehandsvoertuig bij een professionele verkoper kan kopen, in welk geval een bijzondere B.T.W.-regeling wordt
toegepast op de winstmarge van de professionele verkoper", maar ook dat de belasting over de toegevoegde waarde tot beloop van 20,5 pet., wanneer zoals te dezen
het vervangingsvoertuig door eiser bij een
professionele verkoper was aangekocht,
slechts verschuldigd was op diens winstmarge, geraamd op 15 pet., om te besluiten- na erop te hebben gewezen dat (eiser) reeds "15 pet. (winstmarge) van 20,5
pet., te weten 3,1 pet., terugbetaald heeft"
- dat "het saldo van de B.T.W. toekennen neerkomt op de miskenning van het
beginsel van de integrale vergoeding van de
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schade (... )"; het bestreden vonnis, dat afwijzend beschikt op eisers betoog, hieruit
afgeleid dat het vervangingsvoertuig bij een
particulier kon zijn aangekocht, met overname van de motivering van de beslissing van de eerste rechter, "dat het duidelijk onmogelijk is om binnen een termijn
van 6 dagen (!) elders dan bij een professionele verkoper een soortgelijk voertuig te
kopen als het verongelukte, in casu een
Peugeot 306 XN 5d...", door die reden, noch
door enige andere reden antwoordt op voornoemd middel uit de appelconclusie van eiser, ten betoge dat in dit geval waarin eiser (reeds) het vemielde voertuig had
vervangen door een tweedehandsvoertuig
dat hij bij een professionele verkoper had
gekocht, de door eiser te betalen B.T.W.
slechts verschuldigd was op de winstmarge
van laatstgenoemde, zodat hij verweerder reeds volledig had vergoed door de aldus berekende B.T.W. te betalen en, bijgevolg, niet regelmatig met redenen is
omkleed (schending van artikel 149 van de
gecoiirdineerde Grondwet); anderzijds, het
bestreden vonnis dat vaststelt dat verweerder geen B.T.W.-plichtige was en in zijn bekritiseerde motieven impliciet doch zeker
erkent dat verweerder met alle recht een
tweedehandsvoertuig bij een professionele verkoper had kunnen aankopen ter
vervanging van het door eisers schuld vernielde voertuig, niet naar recht heeft kunnen beslissen, onder voorwendsel dat de benadeelde vrij moet kunnen beschikken over
de verschuldigde vergoeding, dat verweerder desalniettemin recht had op de B.T.W.,
berekend tegen het tariefvan 20,5 pet. op
de volledige waarde van het voertuig v66r
het ongeval en niet op de winstmarge van
de professionele verkoper van tweedehandsvoertuigen, zonder verweerder een vergoeding toe te kennen die hager lag dan de geleden schade, welke overeenstemt met de
vervangwaarde van het voertuig dat hem
is ontnomen, vermeerderd met de B.T.W.
die hij bij vervanging van dat voertuig door
de aankoop van een tweedehandsvoertuig
bij een professionele verkoper daadwerkelijk verschuldigd is (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek), noch, zonder schending van de in
het middel aangewezen wetsbepalingen van
het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 en, voor zoveel nodig, van het koninklijk besluit nr. 53
van 23 december 1994, waaruit volgt dat,
bij aankoop van een tweedehandsvoertuig
bij een professionele verkoper, slechts
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B.T.W. op de winstmarge van laatstgenoemde verschuldigd is (schending van alle
in het middel aangewezen bepalingen, met
uitzondering van artikel149 van de Grandwet en van de artikelen 1382 en 1383 van
het Burgerlijk Wetboek); het op zijn minst
contradictoir is om impliciet doch zeker in
bepaalde motieven, enerzijds, aan te nemen dat verweerder met alle recht het verongelukte voertuig mocht vervangen door
de aankoop van een tweedehandsvoertuig
bij een professionele verkoper, wat impliceerde dat verweerder enkel B.T.W. tot beloop van 20,5 pet. op de winstmarge van de
professionele verkoper had moeten betalen, maar voor het overige in andere motieven te beslissen dat eiser desalniettemin recht had·op de gevorderde B.T.W., die
tegen hetzelfde tarief berekend werd op de
volledige waarde van het verongelukte
voertuig v66r het ongeval; het bestreden
vonnis, nu het zijn beschikkend gedeelte op
tegenstrijdige gronden steunt, bijgevolg niet
met redenen omkleed is (schending van artikel 149 van de Grondwet); het bestreden vonnis bovendien, nu het beslist dat
verweerder recht heeft op de B.T.W., berekend tegen een tariefvan 20,5 pet. op de
waarde van het verongelukte voertuig v66r
het ongeval, op grond dat hij "een zo goed
als nieuw voertuig met een lage kilometerstand bezat", geen rekening houdt met
de door verweerder werkelijk verschuldigde B.T.W., op de dag van de uitspraak,
in het kader van de aankoop van een soortgelijk voertuig ter vervanging van het verongelukte voertuig en die inzonderheid varieert naargelang die vervanging gebeurt
door de aankoop van een nieuw voertuig of
door de aankoop van een soortgelijk voertuig bij een professionele wederverkoper, in
welk geval enkel B.T.W. op de winstmarge
van die professionele verkoper verschuldigd kon zijn, en bijgevolg niet naar recht
verantwoord is (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wethoek); tenslotte, met toepassing van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, de schade waarvoor vergoeding
wordt gevorderd geen verlies inhoudt voor
de getroffene van de "prijs" van de zaak die
haar is ontnomen, maar in het verlies van
de zaak zelf, en het toegekende bedrag de
getroffene enkel in staat moet stellen een
soortgelijke zaak te verwerven, rekening
houdend met de belasting die deze uitgave met zich zou meebrengen; het bestreden vonnis bijgevolg evenmin zijn beslissing naar recht verantwoordt om eiser te
veroordelen tot betaling van het bedrag van
67.650 frank als B.T.W. berekend tegen een

Nr. 366

tariefvan 20,5 pet. op de volledige waarde
van het voertuig v66r het ongeval, door de
overweging dat dat bedrag "een bestanddeel is van de waarde van het verongelukte voertuig" (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek):

Overwegende dat het bestreden arrest, met verwijzing naar de motieven van de eerste rechter, verklaart
dat het duidelijk onmogelijk is om elders dan bij een professionele verkoper eenzelfde voertuig aan te kopen als
het verongelukte, in casu een Peugeot 306 XN 5d. met een kilometerstand van 8.186 km, die minder dan
zes maanden v66r het ongeval is ingeschreven... dat het be drag van
67.650 frank een onderdeel is van de
waarde van het verongelukte voertuig, en, op eigen gronden, verklaart
dat "de burgerlijke partij recht heeft op
de door haar gevorderde B.T.W., die
overigens de aanvulling is van het accessorium van de geleden schade die
(eiser) moet vergoeden, zonder dat de
aansprakelijke dader de getro:ffene
mag richten naar een lagere uitgave";
Dat het vonnis aldus, zonder aan de
in het middel aangevoerde tegenstrijdigheid te lijden, op de in het middel
aangewezen conclusie van eiser antwoordt en zijn beslissing regelmatig
met redenen omkleedt;
Overwegende dat, voor het overige,
iedere persoon aan wie een zaak outnomen werd door een ongeoorloofde
handeling, recht heeft op het herstel
van zijn vermogen door de teruggave
van die zaak; dat de benadeelde partij, wanneer teruggave niet mogelijk is,
recht heeft op de vervangingswaarde
van de zaak, dat is het bedrag dat
noodzakelijk is om een soortgelijke
zaak te verwerven;
Dat indien de getro:ffene geen
B.T.W.-plichtige is en die belasting, bijgevolg, niet kan aftrekken of terugvorderen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek op de Belasting
over de Toegevoegde Waarde, die belasting begrepen is in het bedrag dat
nodig is om een soortgelijke zaak te
kopen;
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Dat de benadeelde partij vrij beschikt over de haar verschuldigde vergoeding en dat het bedrag van de vergoeding niet kan varieren naargelang
van het gebruik dat de benadeelde
partij ervan zal maken;
Dat de omstandigheid dat de benadeelde partij haar voertuig door een
tweedehandsvoertuig heeft vervangen, waarvoor geen belasting over de
toegevoegde waarde verschuldigd is of
waarvoor belasting berekend wordt op
het verschil tussen de verkoopprijs en
de aankoopprijs van de garagehouder, zonder invloed is;
Overwegende dat het bestreden vonnis, nu het verweerder, ter vergoeding van de schade die voortvloeit uit
de vernieling van zijn voertuig, een
schadevergoeding toekent waarin de
belasting over de toegevoegde waarde,
berekend tegen het tarief dat toepasselijk is op de aankoop van een nieuw
voertuig, begrepen is, ofschoon het vernielde voertuig vervangen werd door
een bij een professionele verkoper aangekocht tweedehandsvoertuig, eiser
niet veroordeelt om schade te vergoeden die de getroffene niet zou hebben geleden, en noch de artikelen 1382
en 1383 van het Burgerlijk Wetboek,
noch de in het middel aangewezen artikelen van het Wetboek op de belasting over de toegevoegde waarde
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 oktober 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter- Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
procureur-generaal-Advocaten: mrs. Simont en De Bruyn.
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Nr. 367

2e

KAMER-

9 oktober 1996

1° ARBEIDSONGEVAL -

VERZEKERING
-ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAARSUBROGATIE- RECHTSVORDERING TEGEN DE
AANSPRAKELIJKE DERDE- AARD- GEVOLG.

2o ARBEIDSONGEVAL -

VERZEKERING
-ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAARSUBROGATIE- RECHTSVORDERING TEGEN DE
AANSPRAKELIJKE DERDE- OMVANG- COMPENSATOIRE INTERESTEN.

3° INTERESTEN- CCOMPENSATOIRE

INTERESTEN -ARBEIDSONGEVAL- ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERAAR- SUBROGATIERECHTSVORDERING TEGEN DE AANSPRAKE·
LIJKE DERDE.

4 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE -MATERIELE SCHADE, ELEMENTEN EN GROOTTEOMVANG- COMPENSATOIRE INTERESTEN.

5° ARBEIDSONGEVAL- VERGOEDINGARBEIDSONGESCHIKTHEID EN WEDERTE·
WERKSTELLING - ARBEIDSONGESCHIKTHEID
- DERVING VAN BEROEPSINKOMSTEN - KA·
PITAAL TOT VERGOEDING VAN DIE DERVINGRAMING NAAR GEMEEN RECHT- INTERESTVOET-AARD.

6° AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE -MATERIELE SCHADE, ELEMENTEN EN GROOTTE ARBEIDSONGESCHIKTHEID - DERVING VAN
BEROEPSINKOMSTEN- KAPITAAL TOT VERGOEDING VAN DIE DERVING - RAMING INTERESTVOET- AARD.

1 o Ingevolge de bij art. 47 Arbeidsonge-

vallenwet bepaalde subrogatie gaat de
schuldvordering van de getroffene of diens
rechthebbenden tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke persoon uit hun
vermogen naar dat van de arbeidsongevallenverzekeraar over, tot beloop van
de door laatstgenoemde uitbetaalde vergoedingen en van het kapitaal, dat overeenkomt met de door hem verschuldigde
jaarlijkse vergoeding of rente; daaruit
volgt dat voornoemde schuldvordering ten
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goede komt aan de gesubrogeerde verzekeraar met alle ingredienten en toebehoren die de schadeloos gestelde schuldeiser kon aanvoeren (1). (Art. 47
Arbeidsongevallenwet.)

2° en 3° De in de rechten van de getrof-

fene van een arbeidsongeval of diens
rechthebbenden gesubrogeerde verzekeraar kan van de voor dat ongeval aansprakelijke derde compensatoire interest vorderen, die moet worden berekend
met ingang van de datum waarop hij de
bedragen heeft betaald, in zoverre de getroffene zelf voornoemde interest op de
naar gemeen recht geraamde vergoeding
kan krijgen, en het aldus gevorderde bedrag die vergoeding, met inbegrip van de
compensatoire interest, niet overschrijdt
(2). (Artt. 46, § 2, eerste lid, en 4 7
Arbeidsongevallenwet.)

4 o De schuldvordering die voortvloeit uit
een oneigenlijk misdrijf, strekt tot volledige vergoeding van de schade die de getroffene of zijn rechthebbenden geleden
hebben ten gevolge van de onrechtmatige daad; zij sluit compensatoire interest in die strekt tot vergoeding van de
schade die voortvloeit uit de vertraging
waarmee zij is vergoed (3). (Artt. 1382 en
1383 B.W.)

5o en 6° De rentevoet die in aanmerking genomen wordt bij de raming naar gemeen
recht van het kapitaal dat moet dienen
om de beroepsinkomsten te vergoeden die
de getroffene van een arbeidsongeval gedurende zijn hele verdere waarschijnlijke winstgevende overlevingsduur zal
moeten derven, is een van de parameters bij de berekening van dat kapitaal,
maar strekt niet tot vergoeding van de
schade die voortvloeit uit de vertraging
waarmee ze is vergoed. (Artt. 1382 en
1383 B.W.; artt. 24, 25 en 45bis
Arbeidsongevallenwet.)
(1) Zie Cass., 17 maart 1987,A.R. nr. 377 (A. C.,
1986-87, nr. 423), en 18jan. 1994,A.R. nr. 6950
(ibid., 1994, nr. 25).
(2) Zie noot 1.
(3) Zie Cass., 25 jan. 1989, A.R. nr. 7009 CA. C.,
1988-89, nr. 308), en 26 april 1996, A.R. nr.
C.94.0276.F (A.C., 1996, supra, nr. 138).
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(DE FEDERALE VERZEKERINGEN T. BRUNIN E.A)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.0225.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden vonnis, op 22 december 1995 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Doornik;
I. Op de voorziening van de Federale Verzekeringen, Vereaiging van
Onderlinge Verzekering, burg;erlijke
partij:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiseres haar voorziening aan de verweerders heeft doen
betekenen;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van de Feder ale Verzekeringen, Gemeenschappelijke Verzekeringskas, burgerlijke partij :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de door eiseres tegen de verweerder Christophe
Brunin ingestelde burgerlijke rechtsvordering:
Over het middel : schending van de artikelen 1382 en 1383, 1384, derde lid, van
het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 46 en 4 7 (laatstgenoemd artikel zoals het bestond v66r en na de
wijziging ervan bij de wet van 20 juli 1990)
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, 1138, 2", van het Gerechtelijk Wetboek, 172, 174, 199, 202, 203 en 210 van
het Wetboek van Strafvordering, 149 van
de gecoordineerde Grondwet, alsook miskenning van het algemeen beginsel van het
recht van verdediging,
doordat het bestreden vonnis het hoger
beroep van de verweerders ontvankelijk en
gedeeltelijk gegrond verklaart; de beroepen beslissing wijzigt van de Politierechtbank te Aat van 12 december 1994, waarbij compensatoire interest was toegekend
op de bedragen van de ten gunste van eiseres uitgesproken veroordelingen, en dat
"vanaf de uitbetalingen" en beslist dat het
aan eiseres verschuldigde bedrag van
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1.930.700 frank "geen compensatoire interest, maar enkel gerechtelijke interest opbrengt", ofschoon het voor het overige van
het toegekende bedrag, verhoogd met de gerechtelijke interest en de kosten, het provisioneel bedrag van 750.000 frank en de
"creditrente op dat bedrag" aftrekt, op
grond : "dat de appellanten terecht wijzen op een tegenstrijdigheid in het bestreden vonnis tussen, enerzijds, de motieven betreffende de niet op de toekomstige
schade verschuldigde compensatoire interest, en, anderzijds, het beschikkend gedeel te van voornoemd vonnis waarbij een
dergelijke interest wordt toegekend, althans op het bedrag van de aan de
arbeidsongevallenverzekeraar (eiseres) verschuldigde vergoeding; dat het vonnis in
dat opzicht zal worden verbeterd; dat de
arbeidsongevallenverzekeraar in zijn hoedanigheid van gesubrogeerde enkel aanspraak kan maken op datgene waarop de
getroffene zelf recht heeft; dat, nu er bij de
kapitalisatieberekening per definitie rekening wordt gehouden met de creditrente
(tegen een gemiddelde waarschijnlijke rentevoet) op het kapitaal van de schadevergoeding, de toekenning van een 'compensatoire' interest tot gevolg zou hebben dat
de twee rentes elkaar zouden overlappen;
dat ze als dusdanig niet kan worden toegekend; dat de arbeidsongevallenverzekeraar (eiseres) in casu bovendien niet
bewijst dat hij ten gevolge van de vestiging van het kapitaal gedurende verscheidene jaren van alle financiele inkomsten
verstoken is gebleven; dat de door de
arbeidsongevallenverzekeraar (eiseres) gevorderde en, zoals hiervoor gepreciseerd,
ten onrechte verleende compensatoire interest niet kan worden toegekend",
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consolidatiedatum, zijnde 22 juli 1990, dat
is tijdens de periode van de tijdelijke arbeidsongeschiktheid (de van 17 juni 1988
tot 22 juli 1990 betaalde vergoedingen bedroeg 1.227.527 frank, terwijl de schade
naar gemeen recht voor de periode van 18
mei 1988 tot 22 juli 1990 1.072.558 frank
bedroeg), en, anderzijds, tijdens de periode van 23 juli 1990 tot 9 juni 1992 (689
dagen materiele schade wegens de blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid, die naar gemeen recht is geraamd op
87.608 frank); noch de eerste verweerder,
noch de verweersters in hun appelconclusies hadden betwist dat alle compensatoire interesten aan eiseres verschuldigd waren, doch enkel hadden betwist dat
compensatoire interest verschuldigd was op
"de gezamenlijke bedragen die aan de
arbeidsongevallenverzekeraar (eiseres) verschuldigd zijn vanaf de datum van de betalingen" (zie hun appelconclusies, pagina's
6 en 7), omdat zij de berekening van die
compensatoire interest wilden beperken tot
de bedragen die aan de getroffene waren
toegekend ter vergoeding van zijn "in het
verleden geleden" schade, dat zij meer bepaald, wat de door eiseres gedane betalingen betreft, voor de periode die de vergoeding naar gemeen recht van de
gedeeltelijke blijvende arbeidsongeschiktheid dekt, de berekening van de compensatoire interest wilden beperken tot de bedragen van : - "87.608 frank (nietbetwiste, in het verleden geleden schade)
vanaf 1 juli 1991, naar billijkheid gekozen gemiddelde datum; - 139.233 frank
(jaarlijkse materiele schade : 46.411 frank
x 3 jaar) van 10 januari 1994, gemiddelde
datum voor de periode van 10 juni 1992 tot
10 juni 1994, vermoedelijke datum van het
terwijl, eerste onderdeel, het beroepen te wijzen vonnis"; het bestreden vonnis, nu
vonnis van 12 december 1994 van de het niettemin weigert om aile compensaPolitierechtbank te Aat aan eiseres op de toire interesten aan eiseres toe te kentoegekende hoofdsom van 1.930.700 frank nen, ofschoon noch verweerder, noch de vercompensatoire interest had verleend "vanaf weersters betwistten dat zij haar
de uitbetalingen", dat wil zeggen vanaf de compensatoire interest moesten betalen op
de bedragen die aan de getroffene zijn toedag waarop de bedragen zijn uitbetaald : niet enkel vanaf 10 juni 1992, welke da- gekend ter vergoeding van de door hun "in
tum tussen de partijen onderling is over- het verleden geleden" schade, en, nu het
eengekomen voor de kapitalisatie- meer wijzigingen in het beroepen vonnis
berekening naar gemeen recht van de (als aanbrengt dan door verweerder en ver"toekomstig" omschreven) schade die de weersters in hun appelconclusies gevorburgerlijke partij Dubois geleden heeft ten derd was, bijgevolg ultra petita uitspraak
gevolge van haar gedeeltelijke blijvende ar- doet (schending van artikell138, 2°, van
beidsongeschiktheid, - maar ook, vanaf de het Gerechtelijk Wetboek) en de devoluv66r die datum gedane betalingen, we- tieve kracht van het hoger beroep van vergens de bedragen die eiseres in haar hoe- weerder en de verweersters miskent (scherrdanigheid van arbeidsongevallen- ding van de artikelen 172, 174, 199, 202,
verzekeraar betaald heeft, enerzijds, tijdens 203 en 210 van het Wetboek van Strafvorde periode die voorafging aan de dering);
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tweede onderdeel, ingevolge de bij artikel 4 7 van de Arbeidsongevallenwet van 10
april1971 bepaalde subrogatie, de schuldvordering van de getroffene of diens rechthebbenden tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke persoon uit hun
vermogen overgaat naar dat van de verzekeraar, tot beloop van de door de verzekeraar uitbetaalde vergoedingen en van het
kapitaal, dat overeenkomt met de door hem
verschuldigde jaarlijkse vergoeding of rente;
daaruit volgt, enerzijds, dat voornoemde
schuldvordering in de handen van de gesubrogeerde verzekeraar van dezelfde aard
is als in de handen van de schadeloos gestelde schuldeiser, en anderzijds, ze ten
goede komt aan de gesubrogeerde verzekeraar met alle elementen en toebehoren
die de schadeloos gestelde schuldeiser kon
aanvoeren; de schuldvordering te dezen
voortvloeit uit een oneigenlijk misdrijf en
strekt tot volledige vergoeding van de
schade die de getroffene of diens rechthebbenden geleden hebben ten gevolge van de
onrechtmatige daad; zij bijgevolg compensatoire interest kan insluiten als vergoeding van een bestanddeel van de door die
daad veroorzaakte schade; nude subrogatie krachtens artikel 4 7 met name geschiedt
door de betaling van vergoedingen en door
de vestiging van het kapitaal van de rente
of van de jaarlijkse vergoeding, de gesubrogeerde verzekeraar aanspraak kan rnaken op compensatoire interest op de betaalde bedragen en op dat kapitaal met
ingang van de dag waarop de bedragen
werden uitbetaald en het kapitaal werd gevestigd; dat de interest op de naar gemeen
recht berekende compensatoire schadevergoeding weliswaar in beginsel begint te lopen vanaf het ogenblik waarop de schade
is veroorzaakt en bijgevolg niet kan worden toegekend voor toekomstige schade, terwijl compensatoire interest op de door de
gesubrogeerde
arbeidsongevallenverzekeraar betaalde bedragen en op het
gevestigde kapitaal begint te lopen vanaf
het ogenblik waarop de bedragen werden
betaald of het kapitaal werd gevestigd, zodat, aangezien die compensatoire interest in beide gevallen strekt tot de vergoeding van dezelfde lichamelijke schade, de
regresvordering van de arbeidsongevallenverzekeraar als ze compensatoire interest omvat met ingang van een aan de beslissing voorafgaande datum, het totaalbedrag niet mag overschrijden van de
vergoeding die de getroffene voor diezelfde
schade naar gemeen recht had kunnen ontvangen, met inbegrip van de compensatoire interest tot op de dag van de uit-
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spraak; het bestreden vonnis echter, nu het
zich ertoe beperkt laatstgenoemde regels in
herinnering te brengen zonder na te gaan
of de vorderingen in hoofdsom en de compensatoire interest van eiseres in casu het
bedrag overschreden dat aan de getroffene voor dezelfde schade naar gemeen
recht verschuldigd is, met inbegrip van de
aan haar tot op de dag van de uitspraak
verschuldigde compensatoire interest, de
beslissing waarbij aan eiseres geen compensatoire interest wordt toegekend op de
door haar betaalde bedragen en op het gevestigde kapitaal niet regelmatig met redenen omkleedt en niet naar recht verantwoordt door de enkele overwegingen dat,
"nu er bij de kapitalisatieberekening per definitie rekening is gehouden met de creditrente (tegen een gemiddelde waarschijnlijke rentevoet) op het kapitaal van de
schadevergoeding, de toekenning van een
'compensatoire' interest zou betekenen dat
de rentes "elkaar zouden overlappen" of"de
arbeidsongevallenverzekeraar bovendien
niet bewijst dat hij ten gevolge van de vestiging van het kapitaal gedurende verscheidene jaren van alle financiele inkomsten
verstoken is gebleven"; het bestreden vonnis immers aldus, enerzijds, nalaat granden op te geven voor de beslissing waarbij de vordering van eiseres is verworpen,
welke vordering ertoe strekte compensatoire interest toe te kennen op de bedragen die zij "v66r de kapitalisatie" heeft betaald, met name op het bedrag van
1.227.527 frank, dat overeenkomt met de
door haar gedurende de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid aan de getroffene betaalde vergoedingen, en bijgevolg
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel149 van de Grandwet); anderzijds, de interest (door de appelrechters omschreven als "creditrente") "tegen een gemiddelde waarschijnlijke
rentevoet" waarmee rekening wordt gehouden bij de kapitalisatieberekening van
het bedrag dat naar gemeen recht aan de
getroffene van een onrechtmatige daad verschuldigd is wegens diens blijvende arbeidsongeschiktheid te vestigen, of bij de
berekening van het door de arbeidsongevallenverzekeraar te vestigen kapitaal, volkomen los staat van het begrip
compensatoire interest; de kapitalisatieberekening, naar gemeen recht, van het bedrag van de vergoeding van de schade
voortvloeiende uit de blijvende arbeidsongeschiktheid van de getroffene, in casu ertoe strekt het kapitaal te bepalen dat op de
overeengekomen datum van 10 juni 1992
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ter beschikking diende te zijn, opdat de getroffene een vergoeding zou kunnen krijgen die overeenstemt met de geleden jaarlijkse schade en die is vastgesteld op 46.411
frank (op basis van zijn gemiddeld nettoloon, aangepast met 8 pet. wegens zijn blijvende arbeidsongeschiktheid), totdat hij de
leeftijd van 65 jaar zal hebben bereikt; de
door de arbeidsongevallenverzekeraar verrichte "kapitalisatieberekening" ertoe strekt
het kapitaal te vestigen waarmee de rentes of de jaarlijkse uitkeringen aan de getroffene van een arbeidsongeval zullen worden uitbetaald; hoewel het kapitaal, ofwat
er jaar na jaar nog van overblijft, bij die berekeningen verondersteld wordt met verlies van het kapitaal belegd te worden en
elk jaar een vooraf overeengekomen rente
op te leveren, die overeengekomen rente
geenszins strekt tot vergoeding van de bijkomende schade die de getroffene geleden heeft ten gevolge van de vertraging
waarmee de voor het ongeval aansprakelijke persoon de schade heeft vergoed tussen het ogenblik waarop de schade is veroorzaakt en de dag van de uitspraak van de
beslissing die de vergoeding ervan beveelt;
die bijkomende schade waarmee moet worden rekening gehouden bij de bepaling van
de omvang van de regresvordering van de
gesubrogeerde arbeidsongevallenverzekeraar, immers enkel wordt vergoed
door toekenning van compensatoire interest, die in beginsel verschuldigd is met ingang van de datum van de schade waarvoor een vergoeding wordt toegekend; het
bestreden vonnis bijgevolg, nu het beslist
dat de interest waarmee rekening wordt gehouden bij de kapitalisatieberekening en de
gevorderde compensatoire interest "elkaar overlappen" en vervolgens weigert
compensatoire interest toe te kennen op de
door de arbeidsongevallenverzekeraar betaalde bedragen en op het door hem gevestigde kapitaal, zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt (schending van de artikelen 1382 en 1383, 1384, derde lid van
het Burgerlijk Wetboek, 3 en 4 van de wet
van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering, 46 en 47 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971);

derde onderdeel, de appelrechters bovendien, nu zij de vordering van eiseres om
compensatoire interest toe te kennen op het
bedrag dat haar in hoofdsom is toegekend,
met ingang van de datum waarop zij de bedragen aan de getroffene betaald had, verwerpt op grand dat "de arbeidsongevallenverzekeraar bovendien niet bewijst dat hij
ten gevolge van de vestiging van het ka-
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pitaal gedurende verscheidene jaren van
alle financiele inkomsten verstoken is gebleven", een gedeelte van de vordering van
eiseres afWijzen op grand van een middel
dat voor hen niet is aangevoerd en waarover de partijen zich niet hebben kunnen
uitlaten, en, meer bepaald, zonder eiseres de kans te geven dat middel te betwisten, in voorkomend geval door de heropening van de debatten te bevelen; daaruit
volgt dat het bestreden vonnis tevens het
algemeen beginsel van het recht van verdediging miskent; voornoemde overweging overigens volkomen irrelevant is, daar,
enerzijds, op het gevestigde kapitaal slechts
compensatoire interest gevorderd werd
vanaf de vestiging ervan en, anderzijds, en
hoe dan ook, de omstandigheid dat "de
arbeidsongevallenverzekeraar ten gevolge
van de vestiging van het kapitaal niet gedurende verscheidene jaren van financiele inkomsten verstoken zou zijn gebleven", geen afbreuk doet aan het feit dat de
getroffene bijkomende schade heeft geleden ten gevolge van de vertraging waarmee degene die de onrechtmatige daad
heeft gepleegd, de schade heeft vergoed, het
bestreden vonnis bijgevolg aldus het recht
van de arbeidsongevallenverzekeraar op
compensatoire interest op het kapitaal dat
hij gevestigd heeft met het oog op de uitkering van de rente of de jaarlijkse uitkering miskent en zijn beslissing niet naar
recht verantwoordt (schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 3 en 4 van de wet van 17 april
1878 houdende de voorafgaande titel van
het Wetboek van Strafvordering, 46 en 47
van de Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971);

vierde onderdeel, het bestreden vonnis,
nu het, na te hebben geweigerd om compensatoire interest toe te kennen aan eiseres, beslist dat van het aan haar toegekende bedrag (toch) de "creditrente" op de
gestorte provisie van 750.000 frank moet
worden afgetrokken, - ofschoon het nergens vaststelt dat die af te trekken interest slechts kan worden berekend met ingang van de datum van de uitspraak en het
bijgevolg impliciet toegeeft dat zij kan worden berekend vanaf de dag van de betaling van die provisie - , het vonnis het
recht van eiseres miskent om, in haar hoedanigheid van arbeidsongevallenverzekeraar, de terugbetaling te krijgen van de
door haar ten laste van de voor het ongeval aansprakelijke derde betaalde bedragen tot beloop van l;let totaalbedrag van de
vergoeding die naar gemeen recht aan de
getroffene voor dezelfde schade verschul-
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digd is in hoofdsom, en compensatoire interest, en de artikelen 1382 en 1383, 1384,
derde lid, van het Burgerlijk Wetboek, 3 en
4 van de wet van 17 april1878 houdende
de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering, 46 en 47 van de wet van 10
april 1971 schendt :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat, ingevolge de bij
artikel 4 7 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 bepaalde
subrogatie, de schuldvordering van de
getroffene of diens rechthebbenden tegen de voor het arbeidsongeval aansprakelijke persoon uit hun vermogen overgaat naar dat van de
verzekeraar, tot beloop van de door de
verzekeraar uitbetaalde vergoedingen en van het kapitaal, dat overeenkomt met de door hem verschuldigde
j aarlijkse vergoeding of rente;
Dat daaruit volgt dat voornoemde
schuldvordering ten goede komt aan
de gesubrogeerde verzekeraar met alle
elementen en toebehoren die de schadeloos gestelde schuldeiser kon aanvoeren;
Overwegende dat de gesubrogeerde
verzekeraar dus aanspraak kan rnaken op compensatoire interest die
moet worden berekend met ingang van
de datum waarop hij de bedragen
heeft betaald, in zoverre de getroffene zelf voornoemde interest op de
naar gemeen recht geraamde vergoeding kon krijgen, en het aldus gevorderde bedrag die vergoeding, met inbegrip van de compensatoire interest,
niet overschrijdt;
Overwegende dat, in casu, de
schuldvordering voortvloeit uit een oneigenlijk misdrijf en strekt tot volledige vergoeding van de schade die de
getroffene of zijn rechthebbenden geleden hebben ten gevolge van de onrechtmatige daad; dat zij bijgevolg
compensatoire interest insluit ter vergoeding van de schade die voortvloeit
uit de vertraging waarmee zij is vergoed;
Overwegende dat de rentevoet, die
in aanmerking genomen wordt bij de
raming naar gemeen recht van het ka-
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pitaal dat beschikbaar moet zijn om de
bedrijfsinkomsten te vergoeden die de
getroffene gedurende zijn hele verdere waarschijnlijke winstgevende
overlevingsduur zal moeten derven,
een van de parameters is bij de berekening van dat kapitaal, maar niet tot
doel heeft de schade te vergoeden die
voortvloeit uit de vertraging waarmee ze is vergoed;
Overwegende dat het bestreden vonnis, nu het weigert compensatoire interest toe te kennen op de door de
arbeidsongevallenverzekeraar betaalde
bedragen en op het door hem gevestigde kapitaal, op grand dat "er bij de
kapitalisatieberekening per definitie
rekening wordt gehouden met de
creditrente (tegen een waarschijnlijk
gemiddelde rentevoet) op het kapitaal van de schadevergoeding, de toekenning van een 'compensatoire' interest tot gevolg zou hebben dat de
twee rentes "elkaar zouden overlappen", zijn beslissing niet naar recht
verantwoordt;
Dat dat onderdeel gegrond is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de overweging dat
"de arbeidsongevallenverzekeraar bovendien niet bewijst dat hij ten gevolge van de vestiging van het kapitaal gedurende verscheidene jaren van
alle financiele inkomsten verstoken is
gebleven," zonder weerslag is op zijn
recht om in de hoedanigheid van gesubrogeerde de compensatoire interest te vorderen die verschuldigd is
aan de subrogerende getroffene, wiens
rechtsvordering hij instelt;
Dat het onderdeel gegrond is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de overige verweerders :
Overwegende dat het bestreden vonnis noch tegen de verweersters, noch
tegen eiseres een veroordeling heeft
uitgesproken die de verweerder Didier Dubois ten goede komt; dat eiseres, ofschoon zij tegen hen geen ontvankelijke voorziening kon instellen,
hen niettemin haar voorziening heeft
doen betekenen;
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nigheid niet en moeten zich niet opnieuw
burgerlijke partij stellen of tussenkomen,
indien het geding achteraf wordt hervat voor de anders samengestelde rechtbank. (Artt. S en 4 V.T.Sv.; art. 6S Sv.;
artt. 15, 16 en 779, eerste lid, Ger.W.)

Dat die betekening moet worden uitgelegd als een vordering tot bindendverklaring van het vonnis;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op de overige onderdelen van het
middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden vonnis, in zoverre het beslist dat
het aan eiseres verschuldigde bedrag
van 1.930. 700 frank geen compensatoire interest opbrengt; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt de eerste verweerder in de kosten; verwijst
de aldus beperkte zaak naar de Rechtbank van Eerste Aanleg te Bergen, zitting houdende in hager beroep; verklaart onderhavig arrest bindend en
tegenstelbaar aan de verweerder Didier Dubois.
9 oktober 1996 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal.
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2e KAMER - 9 oktober 1996
1o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- BURGERLIJKE PARTIJ- BURGERLIJKE
PARTIJSTELLING- SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - WIJZIGING- GEVOLG.

2° TUSSENKOMST- SAMENSTELLING VAN
HET RECIITSCOLLEGE- WIJZIGING- GEVOLG.

so

RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE - CORRECTIONELE RECHTBANK- BEHANDELING VAN DE ZAAK- BEHANDELING DOOR EEN ANDER RECHTSCOLLEGE AANGEVANGEN ONDERZOEKSOPDRACHTEN VONNIS DAT OP DIE
OPDRACHTEN STEUNT- WETTIGHEID.

1o

en 2° De burgerlijke of tot tussenkomst
gekomen partijen verliezen hun hoeda-
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so

Wanneer de behandeling van een zaak
ter zitting van de correctionele rechtbank regelmatig is begonnen door een
daartoe bevoegd alleenrechtsprekend rechter, grondt de rechter, die ter vervanging van de eerste rechter werd aangewezen om de zaak verder te behandelen
en erover uitspraak te doen, zijn overtuiging wettig op de reeds uitgevoerde
onderzoeksopdrachten, nu hi} alle debatten over de zaak heeft bijgewoond (1).
(Artt. 779, eerste lid, Ger.W.)
(VAN HOOF T. MARC E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.0444.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 26 februari 1996 door
het Hof van Beroep te Brussel gewezen;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering:
Over het middel : schending van de artikelen 2 en 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest, met bevestiging van het beroepen vonnis, de tenlastelegging van slagen en verwondingen
door onvoorzichtigheid toegebracht aan D.
M ... en E. V.B ... bewezen verklaart, eiser
veroordeelt tot een boete van 200 frank en
hem in de kosten van de strafVordering verwijst; dat het hem tevens voor de duur van
vijftien dagen vervallen verklaart van het
recht om een motorrijtuig te besturen, en
doordat het arrest eiser jegens de burgerlijke partij veroordeelt in de kosten van het
hoger beroep, met name op grond : "dat de
eerste rechter de toedracht van het ongeval van S oktober 1992 correct heeft uiteengezet en zowel de opeenvolgende verklaringen van (eiser) en de getuige V.B ... als
(1) Zie Cass., 9 juni 1982, A.R.
1981-82, 1246).
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de bevindingen van de deskundige L ... (pagina 2 van het bestreden vonnis) correct
heeft samengevat; ... dat (eiser) geenszins heeft aangevoerd ... dat hij het rechter voorportier heeft willen sluiten ... ; dat
bovendien de getuige V.B ... evenmin van
dat gegeven gewag heeft gemaakt, noch in
zijn verklaring die de dag zelfvan het ongeval werd opgetekend, noch op het formulier dat hij vervolgens aan de verzekeringsmaatschappij W... heeft gezonden; dat
die getuige ... bovendien preciseerde dat hij
(eiser) de bewuste handeling niet heeft
zien uitvoeren; dat laatstgenoemde precisering en het feit dat de verklaringen met
elkaar overeenstemmen alle geloofwaardigheid ontnemen aan de latere verklaringen van (eiser) en aan de versie die de getuige op niet tegensprekelijke wijze heeft
gegeven ten overstaan van de aangestelde
van beklaagdes verzekeringsmaatschappij ... ",

terwijl het beroepen vonnis op 13 juni
1995 is gewezen door de 43ste kamer van
de Correctionele Rechtbank te Brussel,
waar mevrouw Bettens zitting hield als
alleenrechtsprekend rechter; zij eveneens
zitting had gehouden op de terechtzitting
van 15 mei 1995, waarop de beklaagde
(thans eiser) was ondervraagd, het openbaar ministerie in zijn vordering en de beklaagde, de burgerlijke partijen en de tussenkomende partij, het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds in hun pleidooien waren gehoord, en de conclusies van de partijen waren neergelegd; evenwel op de zitting van 13 juni 1994 van diezelfde kamer
van de Correctionele Rechtbank te Brussel de heer Dewolf zitting hield als
alleenrechtsprekend rechter; het procesverbaal van die zitting onder meer vermeldt dat de raadsman van beklaagde "een
stuk neerlegt", dat "akte wordt verleend
van de burgerlijke partijstelling van M.D ... ,
M.F.. , enS ... , dat de vorderingen, middelen en conclusies van de burgerlijke partijen uiteengezet worden door Meester D ... ,
advocaat" en dat "hij twee nota's neerlegt"; datzelfde proces-verbaal de verklaringen bevat van de burgerlijke partij,
D.M ... , "gehoord ter informatie", en van de
beklaagde; het proces-verbaal van de terechtzitting van de correctionele rechtbank van 15 mei 1995 weliswaar vermeldt
dat de debatten ab initio zijn hervat, maar
het beroepen vonnis, in plaats van hiervan gewag te maken, melding maakt van
de verklaringen die de beklaagde op de terechtzitting van 13 juni 1994 heeft afgelegd ("Overwegende dat de beklaagde op 13
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juni 1994 door diezelfde rechtbank gehoord is en dat hij verklaard heeft dat ... ;
dat hij hieraan heeft toegevoegd dat...; dat
hij voorts nog gepreciseerd heeft dat.. .") en
noch het door de raadsman van beklaagde
op die terechtzitting neergelegde stuk, noch
de voor de burgerlijke partijen neergelegde nota's, noch het relaas van de verklaringen van de burgerlijke partij D.M ...
uit de debatten heeft geweerd; uit dat vonnis blijkt dat de rechter Bettens niet alle
zittingen over de zaak heeft bijgewoond;
voomoemd vonnis bijgevolg nietig is krachtens het in strafzaken toepasselijke artikel 779, eerste lid, van het Gerechtelijk
Wetboek; het bestreden arrest de nietigheid van het bestreden vonnis heeft overgenomen door dat vonnis te bevestigen en
zijn beslissing met name te gronden op de
samenvatting die de eerste rechter heeft gemaakt van de door eiser op de zitting van
13 juni 1994 afgelegde verklaringen en op
een op die zitting neergelegd stuk, namelijk het formulier dat de getuige V.B ... aan
de maatschappij W... heeft gezonden (stuk
24 van het dossier van de correctionele
rechtbank) :

Overwegende dat, enerzijds, de burgerlijke of tot tussenkomst opgeroepen partijen hun hoedanigheid niet
verliezen en zich niet opnieuw burgerlijke partij moeten stellen of opnieuw moeten tussenkomen, indien
het geding achterafwordt hervat voor
de anders samengestelde rechtbank;
dat, anderzijds, wanneer de behandeling van een zaak ter zitting van de
correctionele rechtbank regelmatig is
begonnen door een alleenrechtsprekend rechter die daartoe bevoegd
is, de rechter, die ter vervanging van
de eerste rechter werd aangewezen om
de zaak verder te behandelen en erover uitspraak te doen, zijn overtuiging wettig op de reeds uitgevoerde
onderzoeksopdrachten kan gronden,
nu hij alle debatten over de zaak heeft
bijgewoond;
Overwegende dat uit het procesverbaal van de terechtzitting van 15
mei 1995 blijkt dat de correctionele
rechtbank werd voorgezeten door de
rechter Bettens; dat beklaagde is gehoord, dat de raadslieden van beklaagde en van de burgerlijke par-
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tijen gepleit hebben en een conclusie
hebben neergelegd, dat een dossier is
neergelegd door de burgerlijke partijen en dat het openbaar ministerie
gevorderd heeft, waarna de rechtbank
de zaak in beraad heeft genomen en ze
voor uitspraak heeft verdaagd tot de
zitting van 13 juni 1995; dat het vonnis op die datum werd uitgesproken
door een rechter die zitting had gehouden op de terechtzitting van 15 mei
1995;

Nr. 369
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1 o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN) - STRAF - OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DEVEROORDELING - MOTIVERING- TEGENSTRIJDIGHEID- BEGRIP.

2° STRAF -

Overwegende dat de zaak op 15 mei
1995 in haar geheel opnieuw werd behandeld voor de rechter die het vonnis heeft gewezen, zodat het zonder belang is dat op 13 juni 1994 akte is
verleend van de burgerlijke-partijstellingen en van de vrijwillige tussenkomst van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, dat de beklaagde en een getuige zijn gehoord,
dat de burgerlijke partijen hebben gepleit en twee nota's hebben neergelegd voor de anders samengestelde
rechtbank;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantii:ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 oktober 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter- Verslaggever : mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
procureur-generaal-Advocaten: mrs. De
Bruyn en Biitzler.

ALLERLEI- STRAFMAAT- OPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DEVEROORDELING- MOTIVERING- TEGENSTRIJDIGHEID - BEGRIP.

3° VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- ALLERLEI- STRAF- STRAFMAATOPSCHORTING VAN DE UITSPRAAK VAN DE
VEROORDELING - MOTIVERING - TEGENSTRIJDIGHEID - BEGRIP.

1o, 2° en 3° Door tegenstrijdigheid aangetast is de rechterlijke beslissing waarbij
de rechter uitspraak doet over de strafmaat en de opschorting van de uitspraak
van de veroordeling beveelt. (Art. 149 Gw.
1994.)
(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN BEROEP TE LUIK
T. BOUILLE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.0467.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 februari 1996 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel :
Overwegende dat het arrest enerzijds vermeldt dat "de enige straf die
door de eerste rechter werd opgelegd
voor de (aan verweerder) ten laste gelegde feiten, de noodzaak van een
juiste bestraffing te hoven gaat", anderzijds beslist om aan verweerder gedurende drie jaar de opschorting van
de uitspraak van de veroordeling te
verlenen, na te hebben vastgesteld dat
de wettelijke voorwaarden hiertoe vervuld waren;
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Overwegende dat het arrest, door
uitspraak te doen over de strafmaat en
tevens de opschorting van de uitspraak van de veroordeling te gelasten, tegenstrijdig beslist zoals in het
middel wordt aangevoerd, mitsdien artikel 149 van de Grondwet schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op het tweede middel, dat niet
kan leiden tot cassatie zonder verwijzing, vernietigt het bestreden arrest;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
vernietigde arrest; veroordeelt verweerder in de kosten; verwijst de zaak
naar het Hof van Beroep te Brussel.
9 oktober 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
procureur-generaal.
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1° CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- ALLERLEI- INTERNATIONAAL TRIBUNAAL
VOOR RUANDA- MISDRIJVEN BEHOREND TOT
DE BEVOEGDHEID VAN HET INTERNATIONAAL
TRIBUNAAL -AANHANGIGMAKING BIJ DENATIONALE GERECHTEN- VERZOEK VAN HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL - VOORWERPONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE NATION ALE GERECHTEN- BEVOEGDHEID - HOF
VAN CASSATIE- PROCEDURE- OPDRACHT
VANHETHOF.

2° INTERNATIONALE VERDRAGEN INTERNATIONALE VERBINTENISSEN - HANDVEST VAN DE VERENIGDE NATIES, HOOFDSTUK
VII- VEILIGHEIDSRAAD VAN DE VERENIGDE
NATIES, RESOLUTIE 955 - INTERNATIONAAL
TRIBUNAAL VOOR RUANDA- VERPLICHTINGEN VOOR BELGIE- GERECHTELIJKE SAMENWERKING- MISDRIJVEN BEHOREND TOT DE
BEVOEGDHEID VAN HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL- AANHANGIGMAKING BIJ DE NATIONALE GERECHTEN- VERZOEKVAN HET IN-
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TERNATIONAAL TRIBUNAAL- VOORWERPONTTREKKING VAN DE ZAAK AAN DE NATIONALE GERECHTEN - BEVOEGDHEID - HOF
VAN CASSATIE- PROCEDURE- OPDRACHT
VANHETHOF.

3° CASSATIE- ALLERLEI- VERZOEK VAN
HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RUANDA- VOORWERP- ONTTREKKING VAN DE
ZAAK AAN DE NATIONALE GERECHTEN- HOF
VAN CASSATIE- PROCEDURE- CONTROLE
DOOR HET HOF- GEEN DWALING IN DE PERSOON- DWALING IN DE PERSOON- BEGRIP.

4o INTERNATIONALE VERDRAGEN INTERNATIONALE VERBINTENISSEN- GERECHTELIJKE SAMENWERKING- VERZOEK
VAN HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR
RUANDA- VOORWERP- ONTTREKKING VAN
DE ZAAK AAN DE NATION ALE GERECHTENHOF VAN CASSATIE- PROCEDURE- CONTROLE DOOR HET HOF- GEEN DWALING IN DE
PERSOON- DWALING IN DE PERSOON- BEGRIP.

5° CASSATIE -

ALLERLEI- VERZOEK VAN
HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR RUANDA- VOORWERP- ONTTREKKING VAN DE
ZAAK AAN DE NATIONALE GERECHTEN- HOF
VAN CASSATIE- PROCEDURE- VERHOOR VAN
DE BETROKKEN PERSOON - AFWEZIGHEID
VAN DIE PERSOON- GEVOLG.

6° INTERNATIONALE VERDRAGENINTERNATIONALE VERBINTENISSEN- GERECHTELIJKE SAMENWERKING- VERZOEK
VAN HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR
RUANDA- VOORWERP- ONTTREKKING VAN
DE ZAAK AAN DE NATIONALE GERECHTENHOF VAN CASSATIE- PROCEDURE- VERHOOR
VAN DE BETROKKEN PERSOON - AFWEZIGHEID VAN DIE PERSOON- GEVOLG.

7o REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- OP CONCLUSIE - STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- HOF VAN CASSATIE - VERZOEK VAN HET INTERNATIONAAL
TRIBUNAAL VOOR RUANDA- ONTTREKKING
VAN DE ZAAKAAN DE NATIONALE GERECHTEN -ARREST VAN HET HOF- MOTIVERING.

8° INTERNATIONALE VERDRAGEN INTERNATIONALE VERBINTENISSEN - GERECHTELIJKE SAMENWERKING - VERZOEK
VAN HET INTERNATIONAAL TRIBUNAAL VOOR
RUANDA- VOORWERP- ONTTREKKING VAN
DE ZAAKAAN DE NATIONALE GERECHTENHOF VAN CASSATIE- PROCEDURE- ARREST
VAN HET HOF- MOTIVERING.

---------:1-
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1 o en 2° Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding
van een feit dat tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt dat een zaak aan de nationale gerechten wordt onttrokken, beslist
het Hofvan Cassatie, op vordering van de
procureur-generaal, na de betrokkene te
hebben gehoord en na te hebben nagegaan dat er geen dwaling in de persoon
bestaat, tot onttrekking van de zaak aan
het Belgisch gerecht dat kennis neemt van
hetzelfde feit of van een procedure betreffende feiten ofrechtspunten die een weerslag hebben op de bij het Internationaal
Tribunaal hangende onderzoeken of vervolgingen; het Hof gaat tevens na of het
in het verzoek tot onttrekking aangegeven feit behoort tot de bevoegdheid "ratione materiae", "ratione personae", "ratione loci" en "temporis" van het
Internationaal Tribunaal voor Ruanda
overeenkomstig, respectievelijk, de artt. 1,
5 en 7 van het statuut van dat tribunaal
(1). [Artt. 2, 4, 5 en 6 wet 22 maart 1996;
artt. 1 t.e.m. 8, inz. 1, 5, 7 en 8.2 Sta-

tuut Internationaal Tribunaal voor Ruanda; art. 9 (iii) Rechtsplegings- en
bewijsvoeringsreglement.]

3° en 4 o Wanneer het Internationaal Tri-

bunaal voor Ruanda, naar aanleiding
van een feit dat tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt dat de zaak aan de nationale gerechten onttrokken wordt, moet het
Hofvan Cassatie, v66r de uitspraak over
de gevraagde onttrekking, nagaan dat er
geen dwaling in de persoon bestaat; die
controle houdt geen beoordeling in van de
bezwaren die tegen de betrokkene bestaan, daar het Hof daartoe niet bevoegd
is (2). (Art. 6 wet 22 mart 1996.)
5° en 6° Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding
van een feit dat tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt dat de zaak aan de nationale gerechten wordt onttrokken, moet het
Hof van Cassatie, v66r de uitspraak over
de gevraagde onttrekking, in beginsel de
betrokkene horen; als dat verhoor evenwei niet mogelijk is omdat de betrokken
persoon afwezig is en geen bekende verblijfplaats in Belgie of in het buitenland heeft, kan die omstandigheid geen
reden zijn om niet in te gaan op het ver-

(1) Zie Cass., 15 mei 1996, A.R. nr. P96.0640.F,
en 9juli 1996,A.R. nr. P96.0869.F (A. C., 1996, supra, nrs. 177 en 274).
(2) Zie noot 1.
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zoek van het Internationaal Tribunaal tot
onttrekking (3). (Art. 6 wet 22 maart
1996.)
7o en go Wanneer het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, naar aanleiding
van een feit dat tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt dat de zaak aan de nationale gerechten wordt onttrokken, hoeft het
Hof van Cassatie, binnen het strikte kader van de bepalingen van het nationale recht, niet te antwoorden op de door
de verdediging van de betrokken persoon neergelegde conclusie, als deze niets
uit te staan heeft met die bepalingen. (Art.
149 Gw.; inz. art. 6 wet 22 maa:rt 1996.)
(PROC.-GEN. BIJ HET HOF VAN CASSATIE
IN ZAKE NAHIMANA E~A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.1000.F)

HET HOF; - Gelet op de vordering van het heer procureur-generaal
luidend als volgt :
<< Aan de tweede kamer van het Hof
van Cassatie,
De ondergetekende procureur-generaal heeft de eer hierbij uiteen te zetten dat de kamer van eerste aanleg
van het Internationaal Straftribunaal
voor Ruanda, zitting houdend te
Arusha, bij beslissing van 12 maart
1996 rechtdoende op het verzoek van
10 maart 1996 van de procureur van
voornoemd tribunaal, dat krachtens
artikel 8.2. van het statuut van dat tribunaal en overeenkomstig artikel 9
(iii) van het rechtsplegings- en
bewijsvoeringsreglement aan het Tribunaal is voorgelegd, "officieel aan de
regering van het Koninkrijk Belgie
heeft gevraagd alle onderzoeken en
strafvervolgingen ingesteld tegen de
activiteiten van RTLM en tegen de
personen die betrokken zijn in de zaak
RTLM, afte staan ten behoeve van het
Internationaal Tribunaal".
Over voornoemde "zaak RTLM"
loopt het onderzoek 36/95 van de heer
Vandermeersch, onderzoeksrechter te
(3) Zie noot 1.
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Brussel. Die zaak werd op 2 maart
1995 bij laatstgenoemde aanhangig gemaakt door de procureur des Konings
te Brussel, op bevel van de minister
van Justitie die, "gebruik makend van
het in artikel 27 4 van het Wetboek
van Strafvordering bepaalde positief
injunctierecht", hem via de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te
Brussel had gelast "een vordering tot
onderzoek in te stellen".
Die vordering maakt melding van :
1) Nahimana Eugene, 2) Bikindi Simon, 3) Mbonyumutwa Shingiro (ex
Jean-Marie) en 4) X. Hen wordt ten
laste gelegd dat ze, als dader of mededader, de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van de ernstige inbreuken op de Internationale
Verdragen van Geneve van 12 augustus 1949 en op de Aanvullende Pratocollen I en II van 8 juni 1977 bij die
verdragen hebben overtreden.
Het werd de onderzoeksrechter al
spoedig duidelijk dat de persoon of een
van de personen, vermeld onder de letter ''X" in nr. 4 van de vordering Ruggiu Georges Henri Yvon Joseph kon
zijn, geboren te Verviers, Belgie, op 12
oktober 1957, het laatst ingeschreven te 4020 Luik, rue Jules Boursier
2/33, zonder bekende verblijfplaats in
Belgie, op 27 april 1995, datum
waarop de voornoemde onderzoeksrechter tegen hem bij verstek een internationaal aanhoudingsbevel uitvaardigde dat, voor zover de
ondergetekende procureur-generaal
wist, tot op heden onuitgevoerd is gebleven.
Uit de confrontatie van de redenen
van dat internationaal aanhoudingsbevel met de redenen van het verzoek
tot onttrekking van 12 maart 1996 uitgaande van de kamer van eerste aanleg van het Internationaal Tribunaal
voor Ruanda blijkt dat beide procedures betrekking hebben op dezelfde feiten en dat, inzonderheid, het onderzoek van de Brusselse rechter
Vandermeersch, waarvan het dossier
36/95 van het kabinet van die rechter is opgemaakt, betrekking heeft op
de feiten of de rechtspunten die een
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weerslag hebben op de verhoren of de
vervolgingen die voor het Internationaal Tribunaal aan de gang zijn.
Uit de voornoemde feiten, waarop
onderhavig verzoek tot onttrekking betrekking heeft, volgt tevens dat zij behoren tot de bevoegdheid van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda,
zoals ze wordt omschreven in de artikelen 1 tot en met 7 van het statuut
van dat tribunaal, dat als bijlage gevoegd is bij de resolutie 955 (1994) die
op 8 november 1994 door de Veiligheidsraad van de Verenigde N a ties is
goedgekeurd op grond van hoofdstuk
VII van het Handvest van de Verenigde Naties; die feiten behoren meer
bepaald tot de bevoegdheid "ratione
materiae", "ratione personae", "rationae loci" en "temporis" van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda overeenkomstig, respectievelijk de artikelen 1, 5 en 7 van het voornoemde
statuut.
De dag zelf waarop het voornoemde
verzoek tot onttrekking werd gesteld,
namelijk op 12 maart 1996, werd het
door de griffier van het Internationaal Straftribunaal voor Ruanda toegezonden aan de Belgische minister
van Justitie die het origineel ervan op
21 juni 1996 "voor verdere behandeling'' bezorgde aan de ondergetekende
procureur-generaal, met de kanttekening "Bestuur strafwetgeving en rechten van de mens - Dienst algemeen
en internationaal strafrecht- kenmerk 6/5212-5213/LL-47".
Artikel 2 van de wet van 22 maart
1996 betreffende de erkenning van en
de samenwerking met het Internationaal Tribunaal voor voormalig Joegoslavie en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, die op 27 april 1996
in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt en overeenkomstig artikel15
van die wet op die datum in werking
is getreden, bepaalt: "Belgie zal (... )
zijn verplichting tot samenwerking (... )
nakomen " die voortvloeit uit met
name de voornoemde door de Veiligheidsraad van de Verenigde N a ties
aangenomen resolutie 955 (1994).
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Artikel 6 van voornoemde wet, dat
de naleving van die samenwerking regelt, bepaalt: "wanneer het Tribunaal, naar aanleiding van een feit dat
tot zijn bevoegdheid behoort, vraagt
dat een zaak aan de nationale gerechten wordt onttrokken, beslist het Hof
van Cassatie, op vordering van de
procureur-generaal en na de betrokkene te hebben gehoord, tot onttrekking van de zaak aan het Belgisch gerecht waarbij hetzelfde feit aanhangig
is gemaakt, na te hebben nagegaan of
er geen dwaling in de persoon bestaat".
Met het oog op de toepassing van
voornoemd artikel 6 heeft de minister van Justitie ''het door de heer D.
Vandermeersch in deze zaak behandelde dossier" toegezonden aan de ondergetekende procureur-generaal. In
werkelijkheid gaat het slechts om een
gedeelte van dat dossier, dat echter,
naar de mening van de ondergetekende procureur-generaal, voldoende
is om het Hofvan Cassatie in staat te
stellen uitspraak te doen over voornoemd verzoek, nu de door het Hof te
verrichten toetsingen geen beoordeling inhouden van de tegen de betrokkenen bestaande bezwaren waarvoor
het Hof niet bevoegd is.
Volgens de bij onderhavige vordering gevoegde inlichtingenstaten is de
volledige identiteit van drie van de bij
de zaak betrokken personen in het
dossier 36/95 van de heer Vandermeersch, onderzoeksrechter te Brussel, de volgende : 1) N ahimana
Eugene, geboren te Cyugi-Giciye, Ruanda, op 6 april1962, ingeschreven te
1300 Waver, Belgie, rue de la Source,
26/6, adres waar hij bij een ter post
aangetekende brief met ontvangstbewijs is opgeroepen, teneinde door het
Hof gehoord te worden over het voorwerp van die vordering, 2) Bikindi Simon, geboren te Gisenyi, Ruanda, op
28 september 1954, wonende te
Kicukiro-Kigali, Ruanda, zonder verdere precisering, zonder bekende verblijfplaats in Belgie of in het buitenland, 3) Mbonyumutwa Shingiro,
geboren te Kamonyi, Ruanda, op 27 fe-
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bruari 1942, ingeschreven te SintLambrechts-Woluwe, Belgie, Linthoutstraat 95, adres waar hij bij een ter
post aangetekende brief met ontvangstbewijs is opgeroepen, teneinde
door het Hof gehoord te worden over
het voorwerp van die vordering. De
identiteit van de vierde bij de zaak betrokken persoon in hetzelfde dossier,
zoals zij wordt omschreven in het voornoemde aanhoudingsbevel van de heer
Vandermeersch, onderzoeksrechter te
Brussel, is Ruggiu Georges Henri Yvon
Joseph, geboren te Verviers, Belgie, op
12 oktober 1957, het laatst ingeschreven te 4020 Luik, rue Jules Boursier
2/33, zonder bekende verblijfplaats in
Belgie. De heer Ruggiu Georges heeft
blijkbaar geen bekende woon- ofverblijfplaats in het buitenland.
De omstandigheid dat noch de heer
Simon Bikindi, noch de heer Georges
Ruggiu een bekende verblijfplaats in
Belgie of in het buitenland hebben,
sluit te hunnen aanzien de toepassing van voornoemd artikel 6 van de
wet van 22 maart 1996 uit, in zoverre
die bepaling het Hof ertoe verplicht "de
betrokkene te horen". Die onmogelijkheid belet evenwel niet dat het verzoek van het Internationaal Tribunaal om onttrekking wordt ingewilligd.
Om die redenen, gelet op de voornoemde wet van 22 maart 1996, inzonderheid de artikelen 2, 4, 5 en 6, en
gelet op het bij de resolutie 955 (1994)
van de Veiligheidsraad van de Verenigde N a ties gevoegde statuut van
het Internationaal Tribunaal voor
Ruanda, artikelen 1 tot en met 8, inzonderheid 1, 5, 7 en 8.2, het
rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement, artikel 9 (iii), vordert het
openbaar ministerie dat het den Hove
behage om, na, enerzijds, de heren
Eugene N ahimana en Shingiro Mbonymutwa te hebben gehoord, na, anderzijds, te hebben vastgesteld dat het
onmogelijk is om de heren Simon Bikindi en Georges Ruggiu te horen, en
na voor ieder van hen, in de mate van
het mogelijke, te hebben nagegaan of
er geen dwaling in de persoon bestaat,
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dat wil zeggen na op zijn minst te hebben nagegaan of er geen dwaling in de
persoon lijkt te bestaan, het dossier
36/95 te onttrekken aan de heer Vandermeersch, onderzoeksrechter te
Brussel.
Brussel, 12 juli 1996
Voor de procureur-generaal
De advocaat-generaal
(get.) Liekendael. »
Gehoord het verslag van raadsheer
Ghislain en op de conclusie van
mevrouw Liekendael, advocaatgeneraal;
Gelet op de conclusie, op 2 september 1996 in naam van Eugene Nahimana neergelegd ter griffie van het
Hof;
Gehoord Eugene N ahimana en
Shingiro Mbonyumutwa in hun op de
terechtzitting van het Hof afgelegde
verklaringen;
Gehoord de meesters Mario Spandre
en Philippe Claeys, advocaten bij de
balie te Brussel, in hun pleidooi voor
Eugene N ahimana en de meesters J ohan Scheers en Gilbert Demez, advocaten bij de balie te Brussel, in
hun pleidooi voor Shingiro Mbonyumutwa;
Overwegende dat de kamer van eerste aanleg van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda, rechtdoende op
het verzoek van de procureur van
voornoemd tribunaal dat steunt op de
artikelen 8.2 van het Statuut van dat
tribunaal en 9 (iii) van het rechtsplegings- en bewijsvoeringsreglement,
met toepassing van de artikelen 9 en
10 van het reglement, "officieel aan de
regering van het Koninkrijk Belgie
(vraagt) alle onderzoeken en strafvervolgingen ingesteld tegen de activiteiten van RTLM, alsook tegen de personen die betrokken zijn in de zaak
RTLM, af te staan ten behoeve van het
Internationaal Tribunaal, de regering van het Koninkrijk Belgie uitnodigt alle wetgevende en bestuurlijke
maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om gevolg te geven aan dat officieel verzoek" en "de regering van het
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Koninkrijk Belgie verzoekt om de gegevens van alle onderzoeken en strafvervolgingen, alsook een kopie van de
dossiers van de terechtzittingen en, in
voorkomend geval, een uitgifte van de
vonnissen mede te delen aan het Internationaal Tribunaal";
Overwegende dat artikel 6 van de
wet van 22 maart 1996 betreffende de
erkenning van en de samenwerking
met het Internationaal Tribunaal voor
voormalig Joegoslavie en het Internationaal Tribunaal voor Ruanda bepaalt dat "wanneer het Tribunaal,
naar aanleiding van een feit dat tot
zijn bevoegdheid behoort, vraagt dat
een zaak aan de nationale gerechten
wordt onttrokken, het Hof van Cassatie, op vordering van de procureurgeneraal en na de betrokkene te hebben gehoord, beslist tot onttrekking
van de zaak aan het Belgisch gerecht
waarbij hetzelfde feit aanhangig is
gemaakt, na te hebben nagegaan of
er geen dwaling in de persoon bestaat";
Overwegende dat de feiten waarop
het verzoek tot onttrekking gegrond is,
be trekking hebben op volkenmoord of
andere ernstige schendingen van het
internationale humanitaire recht, die
tussen 1 januari en 31 december 1994
begaan zijn op het grondgebied van
Ruanda of op het grondgebied van
buurlanden, en die behoren tot de bevoegdheid van het Internationaal Tribunaal;
Overwegende dat de betrokkenheid
van de in de vordering van de
procureur-generaal bij het Hof bedoelde personen afgeleid kan worden, zonder dat die toetsing een beoordeling inhoudt van de tegen hen
bestaande bezwaren, uit de vordering tot onderzoek van 2 maart 1995
uitgaande van de procureur des Konings te Brussel in het dossier met het
notitienummer 30971557/95, betreffende 1) Eugene N ahimana, 2) Simon
Bikindi 3) Shingiro Mbonyumutwa en
X, die Georges Ruggiu bleek te zijn,
alsook uit de gronden van het inter-
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nationaal aanhoudingsbevel dat tegen laatstgenoemde uitgevaardigd
werd door onderzoeksrechter D. Vandermeersch in het dossier 36/95, met
verwijzing naar hetzelfde parketnotitienummer 30971557/95;
Overwegende dat Eugene N ahimana
en Shingiro Mbonyumutwa werden gehoord op de zitting van het Hofvan 11
september 1996 en dat niet blijkt dat
er te hunnen aanzien een dwaling in
de persoon bestaat;
Overwegende dat de omstandigheid dat noch Simon Bikindi, noch Georges Ruggiu in Belgie of in het buitenland een bekende verblijfplaats
hebben, waardoor zij onmogelijk konden worden gehoord en waardoor onmogelijk kon worden nagegaan of er
geen dwaling in de persoon bestaat,
geen reden kan zijn om niet in te gaan
op het verzoek tot onttrekking uitgaande van het Internationaal Tribunaal;
Overwegende dat het Hof, nu het
voor het overige de gronden van de
vordering van het openbaar ministerie overneemt, binnen het strikte kader van de bepalingen van de wet van
22 maart 1996, niet verder hoeft te
antwoorden op de door de verdediging van Eugene N ahimana neergelegde conclusie;

Om die redenen, beveelt de onttrekking van het dossier 36/95 aan de
heer Vandermeersch, onderzoeksrechter te Brussel, in zoverre het betrekking heeft op Eugene N ahimana,
Shingiro Mbonyumutwa, Simon Bikindi en Georges Ruggiu, wier identiteit hierboven nader wordt omschreven.
9 oktober 1996 - ze kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal - Advocaten : mrs. Spandre,
Claeys, Scheers, Demez, Brussel.
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ze KAMER- 9 oktober 1996
1° CASSATIEMIDDELEN -

STRAFZAKEN
- VEREISTE VERMELDINGEN- VOORLOPIGE
BESLISSING VAN HET
HECHTENIS ONDERZOEKSGERECHT- MIDDEL AFGELEID
UIT DE SCHENDING VAN ARTIKEL 149 GW.

zo

VOORLOPIGE HECHTENIS -ALLERLEI - BESLISSING VAN HET ONDERZOEKSGERECHT- MIDDEL AFGELEID UIT DE SCHENDING VAN ARTIKEL 149 GW.

3o CASSATIEMIDDELEN- STRAFZAKEN
- VEREISTE VERMELDINGEN- VOORLOPIGE
HECHTENIS - HANDHAVING- VERWIJZING
NAAR DE MIDDELEN VAN EEN MEDEVERDACHTE- ONTVANKELIJKHEID.

4o VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- CASSATIEMIDDEL- VERWIJZING
NAAR DE MIDDELEN VAN EEN MEDEVERDACHTE- ONTVANKELIJKHEID.

o zo

1 en

Artikel149 Gw. is niet van toepassing op de onderzoeksgerechten die
uitspraak doen inzake voorlopige hechtenis (1). (Art. 149 Gw. 1994.)

3° en 4° Niet ontvankelijk zijn de midde-

len die hetzij niet aangeven in welk opzicht het arrest de opgesomde wettelijke
bepalingen schendt, hetzij verwijzen naar
de middelen, die door een medeverdachte
zijn aangevoerd tegen het arrest dat zijn
eigen voorlopige hechtenis handhaaft,
zonder aan te geven in welk opzicht de
door die andere verdachte aangevoerde
onwettigheden de bestreden beslissing
aantasten. (Art. 31 Wet Voorlopige Hechtenis.)
(VANDER BlEST)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.1270.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 september 1996 ge(1) Cass., 28jan. 1992,A.R. nr. 6302 (A.C.,
1991-92, nr. 278).
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wezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te Luik;

DRACRT- 'IERMIJN VOOR RET INDIENEN VAN
DE VORDERING TOT TERUGBETALING VAN DE
AANNEMER- GEZAMENLIJKE TOEPASSING
VAN BEIDE TERMIJNEN.

Over alle middelen samen :
Overwegende dat artikel 149 van de
Grondwet niet van toepassing is op de
onderzoeksgerechten die uitspraak
doen inzake voorlopige hechtenis;
Dat de middelen in zoverre falen
naar recht;
Overwegende dat, voor het overige,
de middelen, nu ze hetzij niet aangeven in welk opzicht het arrest de opgesomde wettelijke bepalingen
schendt, hetzij verwijzen naar de middelen, die door een medeverdachte zijn
aangevoerd tegen het arrest dat zijn
eigen hechtenis handhaaft, zonder aan
te geven in welk opzicht de door die
andere verdachte aangevoerde onwettigheden de bestreden beslissing aantasten, niet ontvankelijk zijn;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

2° OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, LEVERINGEN, DIENSTEN)-

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
9 oktober 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever: mevr. Jeanmart- Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael,
procureur-generaal- Advocaat : mr. Dessy,
Hoei.

SCRULDVORDERING VAN DE AANNEMER JEGENS DE STAAT- VIJFJARIGE VERJARING'IERMIJN VOOR RET INDIENEN VAN DEVORDERING TOT TERUGBETALING- GEZAMENLIJKE TOEPASSING VAN BEIDE TERMIJNEN.

3° ARBITRAGEHOF- PREJUDICIEEL GESCRIL- VERPLICRTING VAN RET ROF VAN
CASSATIE- ARBITRAGEROF DAT REEDS OVER
DE VRAAG UITSPRAAK REEFT GEDAAN.

1o en 2° De verjaringstermijn van vijfjaar
die van toepassing is op de schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de
Staat en de provincien en de termijn voor
het indienen van de vordering tot terugbetaling van de aannemer van een
overheidsopdracht dienen gezamenlijk
toegepast te worden (1). (Art. 1, eerste lid,
wet 6 feb. 1970; art. 18, § 2, M.B. 10 aug.
1977; art. 100, eerste lid, K.B. 17 juli
1991.)
3° Wanneer een in art. 26, § 1, 3°, Bijzondere Wet Arbitragehof bedoelde vraag
door een middel opgeworpen wordt voor
het Hof van Cassatie, dan moet het Hof,
in de regel, het Arbitragehof verzoeken
over die vraag uitspraak te doen, zelfs als
laatstgenoemd Hof reeds over een identieke vraag uitspraak heeft gedaan (2).
(Art. 26, § 2, Bijzondere Wet Arbitragehof.)
(WAALS GEWEST T. E.T.C. IN VEREFFENING E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.95.0289.F)
Nr. 372

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 maart 1995 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;

1 e KAMER- 10 oktober 1996

1 o VERJARING- BURGERLIJKE

ZAKENTERMIJNEN (AARD, DUUR, AANVANG, EINDE)SCHULDVORDERING TEN LASTE OF TEN VOORDELE VAN DE STAAT EN DE PROVINCIENVIJFJARIGE VERJARING OVERHEIDSOP-

(1) Zie Cass., 21 april 1994, A.R.
C.93.0329.F (A.C., 1994, nr. 190).

nr.

(2) Cass., 24 mei 1996, A.R. nr. C.95.0004.F
(supra, nr. 188); zie arrest Arbitragehof, 13 jan.

1994, nr. 4/94, A.A., 1994, blz. 93.
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Over het middel gesteld als volgt : schending van de artikelen 1 (inzonderheid a en
b) van de wet van 6 februari 1970 betreffende de ve:rjaring van de schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat
en de provincien, 100 (inzonderheid r en
2") van de bij het koninklijk besluit van 17
juli 1991 gecoiirdineerde wetten op de
Rijkscomptabiliteit, 16, 17 en 18, inzonderheid § 2, van het ministerieel besluit
van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten
van werken, leveringen en diensten (en,
voor zoveel nodig, schending van bovenvermeld artikel 18, § 2, zoals gewijzigd bij
artikel2 van het ministerieel besluit van 8
oktober 1985), 3, inzonderheid § 1, r, van
het koninklijk besluit van 22 april1977 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, 6, 1131, 1134 van het Burgerlijk
Wetboek, 57, inzonderheid § 5, lid 1.9 en 61,
inzonderheid § 1, van de wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van
de Gemeenschappen en de Gewesten en
149 van de Grondwet,
doordat het arrest de exceptie van verjaring die eiseres in haar aanvullende conclusie in hoger beroep uitdrukkelijk afleidde uit artikel100 van de gecoiirdineerde
wetten op de Rijkscomptabiliteit, verwerpt
op grond dat "het Waalse Gewest betoogt
dat de schuld niet !anger opeisbaar is, aangezien zij pas in de loop van het jaar 1980
is overgelegd en dus niet geordonnanceerd
is binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het jaar in
de loop waarvan zij is overgelegd, ofschoon
die termijn van vijfjaar wordt voorgeschreven door de gecoiirdineerde wetten op de
Rijkscomptabiliteit; dat de schuldvordering waarop (de verweerder) Hody qualitate qua zich beroept niet onder toepassing valt van de door het Waalse Gewest
aangevoerde wettelijke bepalingen, maar
van het voor de aanbesteding opgemaakte
bestek dat onder meer verwijst naar het
ministerieel besluit van 10 augustus 1977
houdende vaststelling van de algemene
aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en
diensten; dat voormeld ministerieel besluit, meer bepaald artikel18, § 2, een andere vervaltermijn voorschreef; dat, zelfs in
de veronderstelling dat die vervaltermijn te
dezen verstreken is voor het instellen van
de rechtsvordering, de clausules van de algemene aannemingsvoorwaarden van contractuele aard zijn en de partijen er kunnen van afwijken; dat meer bepaald de
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termijn bedoeld in artikel 18 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 niet
van openbare orde is en dat de partij in
wiens belang hij is vastgesteld die termijn uitdrukkelijk of stilzwijgend kan verzaken overeenkomstig artikel 2221 van het
Burgerlijk Wetboek; dat de Belgische Staat
derhalve, door zonder voorbehoud mee te
werken aan het gerechtelijk deskundigenonderzoek en door noch voor de eerste rechter noch in zijn verzoekschrift in hager beroep enig middel af te leiden uit de
laattijdigheid van de rechtsvordering, stilzwijgend doch onmiskenbaar afstand heeft
gedaan van zijn recht om zich op het verval te beroepen; dat die houding van de
Staat kan worden tegengeworpen aan het
Waalse Gewest dat krachtens de wet de
rechten en verplichtingen van de Staat
heeft overgenomen; dat de bij de wet van
16 januari 1989 geregelde rechtsopvolging
van de Staat door de Gemeenschappen en
de Gewesten immers van rechtswege
plaatsvindt ingevolge de directe werking
van de wet; dat zij zowel geldt voor de verbintenissen als voor de rechtspleging, zodat elke hervatting van geding en elke
rechtsvordering tot tussenkomst wat dat
betreft geen bestaansreden hebben; dat het
Waalse Gewest derhalve tegen de vordering niet de middelen van verval of van verjaring kan aanvoeren waarvan de Belgische Staat afstand had gedaan; dat die
beperking van het recht van verdediging
van het Gewest volgt uit een uitdrukkelijke bepaling van de wet die afwijkt van
artikel812 van het Gerechtelijk Wetboek",

terwijl veijaard en definitiefvervallen ten
voordele van de Staat zijn ... a) de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of
reglementaire wijze bepaalde overlegging
niet geschiedde binnen een termijn van vijf
jaar te rekenen vanaf de eerste januari van
het begrotingsjaar in de loop waarvan zij
ontstonden; b) de schuldvorderingen die,
hoewel ze werden overgelegd binnen de onder letter a bedoelde termijn, door de ministers niet werden geordonnanceerd binnen een termijn van vijf jaar te rekenen
vanaf de eerste januari van het jaar gedurende hetwelk ze werden overgelegd ... (artikelen 1, a en b, van de wet van 6 februari
1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste often voordele van de
Staat en de provincien, en 100, 1" en 2", van
de bij koninklijk besluit van 17 juli 1991 gecoiirdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit); die verjaringstermijn van
vijf jaar geldt voor aile schuldvorderingen ten laste van de Staat, behoudens
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andersluidende wettelijke bepaling; die verjaring de openbare orde raakt en de Staat
er geen afstand van kan doen (artikelen 6
en 1131 van het Burgerlijk Wetboek); artikel 18, § 2, van het ministerieel besluit
van 10 augustus 1977 waarop het arrest
steunt niet afwijkt van de in het middel
aangewezen wetsbepalingen betreffende de
verjaring van de schuldvorderingen ten
laste van de Staat, doch enkel de termijn
bepaalt waarbinnen iedere dagvaarding
voor de rechter op verzoek van de aannemer en met betrekking tot een opdracht
moet worden betekend; de twee wettelijke regelingen, waarvan de ene betrekking heeft op de verjaring van de schuldvorderingen ten laste van de Staat en de
andere op de termijn waarbinnen de dagvaardingen betreffende een overheidsopdracht moeten worden betekend, tezamen dienen te worden toegepast; die regels
van toepassing zijn op eiseres, die, krachtens de in het middel aangegeven artikelen 57,§ 5, eerste lid, en 61, § 1, van de wet
van 16 januari 1989, de rechten en verplichtingen van de Staat heeft overgenomen; het arrest bijgevolg niet wettig de
door eiseres voorgedragen exceptie van de
verjaringstermijn van vijfjaar heeft kunnen afwijzen op de in het middel weergegeven gronden en het derhalve niet naar
recht is verantwoord (schending van alle in
het middel aangegeven wettelijke bepalingen):

Overwegende dat artikel1, eerste
lid, a en b, van de wet van 6 februari
1970 betreffende de verjaring van
schuldvorderingen ten laste of ten
voordele van de Staat en de provincien en artikel100, eerste lid, r en 2",
van het koninklijk besluit van 17 juli
1991 houdende coordinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit bepalen dat verjaard en voorgoed ten voordele van de Staat vervallen zijn,
enerzijds, de schuldvorderingen, waarvan de op wettelijke of reglementaire
wijze bepaalde overlegging niet geschied is binnen een termijn van vijf
jaar te rekenen vanaf de eerste januari van het begrotingsjaar in de loop
waarvan zij zijn ontstaan, anderzijds,
de schuldvorderingen die, hoewel ze
zijn overgelegd binnen voornoemde
termijn, door de ministers niet zijn geordonnanceerd binnen een termijn van
vijfjaar te rekenen vanaf de eerste ja-
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nuari van het jaar gedurende hetwelk
ze werden overgelegd;
Overwegende dat, behoudens
andersluidende wettelijke bepaling, die
verj aringstermijn van vijf jaar geldt
voor alle schuldvorderingen ten laste
van de Staat;
Overwegende dat artikel18, § 2, van
het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de
algemene aannemingsvou:rwaarden
van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten bepaalt
dat iedere dagvaarding voor de rechter op verzoek van de aannemer en
met betrekking tot een opdracht, op
straffe van verval en onverminderd bovenstaande § 1, aan het bestuur moet
worden betekend uiterlijk twee jaren na het proces-verbaal van de definitieve aanvaarding van de gezamenlijke werken of na de definitieve
volledige aanvaarding van de gezamenlijke leveringen;
Overwegende dat artikel 18 niet afwijkt van de hierboven weergegeven
bepalingen betreffende de verjaring
van de schuldvorderingen ten laste
van de Staat, doch enkel de termijn
vaststelt waarbinnen de vordering van
de aannemer bij de rechter moet worden ingesteld; dat de twee regelingen gezamenlijk moeten worden toegepast;
Overwegende evenwel dat de eerste verweerster de vraag opwerpt of de
wetsbepalingen betreffende de verjaring van de schuldvorderingen ten
laste van de Staat de artikelen 10 en
11 van de Grondwet inzake de gelijkheid van de Belgen voor de wet niet
schenden;
Overwegende dat, overeenkomstig
artikel26 van de bijzondere wet van
6 januari 1989 op hetArbitragehof, het
Arbitragehof, bij wijze van prejudiciele beslissing, bij wege van arrest
uitspraak doet op vragen omtrent onder meer de schending door een wet
van de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet;
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Dat het Hof ertoe gehouden is de in
het hierna volgende dictum geformuleerde prejudiciele vraag te stellen aan
het Arbitragehof;
Om die redenen, verdaagt de uitspraak tot het Arbitragehof uitspraak
zal hebben gedaan over de volgende
vraag : "schenden de artikelen 1, eerste lid, a en b, van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring
van schuldvorderingen ten laste of ten
voordele van de Staat en de provincien, en 100, eerste lid, r en 2°, van de
bij koninklijk besluit van 17 juli 1991
gecoordineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit de artikelen 10 en 11
van de Grondwet, in zoverre krachtens die bepl;llingen : a) een
aansprakelijkheidsvordering tegen de
Staat ve:rjaart na verloop van vijfjaar
en niet, zoals volgens het gemeen
recht, na verloop van dertig jaar, b) de
schuldenaar al dan niet verplicht is
een dergelijke schuldvordering te ordonnanceren, wat gevolgen heeft op de
verjaring ervan?"
10 oktober 1996- 1e kamer- Voorzitter : de h. Rappe, waarnemend voorzitterVerslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Simont, De Bruyn en Butzler.

Nr. 373
1e KAMER- 10 oktober 1996
AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- HERSTELPLICHT - ZAKEN
- GEBREK VAN DE ZAAK- BEGRIP.

Een zaak is door een gebrek aangetast, in de
zin van art. 1384, eerste lid, B. W., als zij
een abnormaal kenmerk vertoont waardoor zij, in bepaalde omstandigheden,
schade kan veroorzaken; dat is het geval wanneer een metalen buis die een reclamebord draagt, van dat bard is los-

geraakt en op een plaats ligt waar zij voor
het verkeer gevaar oplevert (1).
(CLAJOT T. "NAMUR ENROBES" N.V., GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.95.0343.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 december 1994 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 1319, 1320, 1322 en 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest vaststelt dat: 1) eiser op 3 januari 1991, omstreeks 15 uur,
reed op de gewestweg nr. 238, toen zijn wagen op de linkerrijstrook langs de middenberm tegen een metalen paal reed; 2) eiser toen de controle verloor over zijn
voertuig dat zwaar beschadigd tot stilstand kwam in een veld; 3) die metalen
paal volgens de verbalisanten afkomstig
was van een reclamebord waarop onder
meer de woorden "N amur Enrobes- Entreprises Bajart" stonden, en het bord reeds
voor het ongeval beschadigd was; 4) het
proces-verbaal van de verbalisanten, bij
ontstentenis van tegenbewijs, elke twijfel
uitsloot aangaande het feit dat de metalen paal en een bord met de bovenstaande
vermeldingen op de rijbaan - op een niet
nader aangegeven plaats - lagen; die gegevens het vermoeden wettigden, ook al
wordt zulks door verweerster tegengesproken, dat het bord aan die paal was bevestigd; dat het arrest vervolgens, met bevestiging van het beroepen vonnis, de
rechtsvordering van eiser die ertoe strekte
verweerster op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, en, subsidiair, op grond van artikel 1382 van dat
wetboek te doen veroordelen tot vergoeding van zijn schade, die in hoofdsom is geraamd op 272.579 frank, verwerpt op grond
dat "volgens (eiser), de aanwezigheid, op de
rijbaan, van een steunpaal van een reclamebord een gebrek ervan oplevert en dat
gebrek niet het gevolg is van die ongewone aanwezigheid, maar wel van het feit
dat het bord in twee aparte delen is uiteengevallen; degene die op grond van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk
Wetboek vergoeding vordert voor schade
(1) Cass., 29 sept. 1988, A.R. nr. 8018 (A. C.,
1988-89, nr. 61).
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veroorzaakt door een levenloze zaak, moet
bewijzen, maar enkel hoeft te bewijzen dat
de zaak die de bewaarder onder zijn bewaring had gebreken vertoonde, dat eiser schade heeft geleden en dat tussen het
gebrek van de zaak en de schade een oorzakelijk verband bestaat; de bewaarder niet
gerechtigd is het schuldvermoeden om te
keren tenzij hij het bestaan van een
vreemde oorzaak : toeval, overmacht, daad
van een derde of schuld van het slachtoffer, bewijst (Cass., 6 okt. 1961, Pas., 1962,
I, 152); een zaak gebrekkig is als zij een abnormaal kenmerk vertoont, waardoor zij in
bepaalde omstandigheden schade kan veroorzaken; niet vereist is dat het gebrek van
de zaak uitsluitend een blijvend of aan de
zaak zelfinherent element is (Cass., 3 sept.
1992, A. C., 1991-92, nr. 585); te dezen niet
het bord zelf de schade heeft veroorzaakt,
maar een van de steunpalen die van het
bord was losgeraakt en op een voor het verkeer gevaarlijke plaats was terechtgekomen; die steunpaal geen enkel kenmerk
vertoonde waardoor derden schade konden lijden; het enkele feit dat de steunpaal met behulp waarvan het bord langs de
openbare weg kon worden opgesteld, van
dat bord was losgeraakt, die paal nog niet
tot een gebrekkige zaak maakte; de omstandigheid dat een zaak die geen gebrek
vertoont wordt aangebracht of achtergelaten op een plaats waar ze een gevaar vormt
geen grond oplevert om tegen de bewaarder een rechtsvordering in te stellen op basis van voornoemd artikel 1384, eerste lid,
nu die bepaling het bewijs vereist van een
intrinsiek gebrek van de zaak (Dalcq, Examen de jurisprudence - La responsabilite
delictuelle et quasi delictuelle, RCJB, 1987,
p. 663, nr. 62; Cass., 11 okt. 1984, A. C.,
1984-85, nr. 116)",
terwijl een zaak aan een gebrek lijdt als
zij een abnormaal kenmerk vertoont of zich
in een abnormale staat bevindt, waardoor
zij in bepaalde omstandigheden schade kan
veroorzaken; het gebrek van de zaak weliswaar geen blijvend of aan de zaak zelf inherent element hoeft te zijn, maar wel intrinsiek met de zaak verbonden moet zijn;
een onderdeel van een zaak die uit verschillende samengevoegde onderdelen bestaat, zoals een reclamebord dat aan metalen steunpalen is bevestigd, een
abnormaal kenmerk vertoont en dus gebrekkig is, als het gescheiden wordt van de
zaak waartoe het behoorde en ten gevolge
daarvan op een plaats terechtgekomen is
waar het schade kan veroorzaken; eiser in
zijn appelconclusie niets anders betoogde :
"(verweerster) houdt vol dat artikel1384,
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eerste lid, te dezen niet kan worden toegepast, aangezien de ongewone aanwezigheid van een zaak op zich geen gebrek van
de zaak oplevert. Te dezen wordt echter
niet de ongewone aanwezigheid van de
zaak aangevoerd, maar wel het feit dat het
bord in twee aparte delen is uiteengevallen"; het arrest bijgevolg, na te hebben vermeld dat "volgens (eiser) de aanwezigheid, op de rijbaan, van een steunpaal van
een reclamebord een gebrek van de rijbaan oplevert", de bewijskracht van eisers conclusie miskent, daar laatstgenoemde nooit heeft beweerd dat de rijbaan
een gebrek vertoonde (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek) en, na te hebben vastgesteld, enerzijds, dat die steunpaal
losgeraakt was van het bord dat eraan was
bevestigd, anderzijds, dat die steunpaal
hierdoor terechtgekomen was op een voor
het verkeer gevaarlijke plaats, niet wettig kon beslissen dat de metalen steunpaal van het bord die het ongeval had veroorzaakt, geen enkel kenmerk vertoonde
waardoor derden schade konden lijden, zonder het begrip gebrek van de zaak te miskennen en derhalve artikel1384, eerste lid,
van het Burgerlijk Wetboek te schenden:

A In zoverre het middel de scherrding van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek aanvoert:
Overwegende dat het arrest vermeldt dat "volgens (eiser) de aanwezigheid, op de rijbaan, van een steunpaal van een reclamebord een gebrek
ervan oplevert''; dat uit de context van
het arrest blijkt dat het gebruik van
het voornaamwoord "celle-ci" te wijten is aan een verschrijving en dat het
hofvan beroep hiermee in werkelijkheid niet het gebrek van de rijbaan,
maar van het reclamebord heeft bedoeld;
Dat het middel in dat opzicht feitelijke grondslag mist;
B. Op het overige van het middel :
Overwegende dat een zaak door een
gebrek is aangetast in de zin van artikel 1384, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek als zij een abnormaal
kenmerk vertoont, waardoor zij in bepaalde omstandigheden schade kan
veroorzaken;

--------~0
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Overwegende dat het arrest vaststelt dat volgens de verbalisanten de
paal waartegen eiser gereden is, afkomstig was van een reclamebord dat
eraan bevestigd was;
Overwegende dat het arrest, nu het
beslist "dat die steunpaal geen enkel
kenmerk vertoonde waardoor derden
schade konden lijden, dat het enkele
feit dat de steunpaal met behulp waarvan het bard langs de openbare weg
kon worden opgesteld, van dat bard
was losgeraakt, die paal nog niet tot
een gebrekkige zaak maakte", niet
naar recht verantwoord is;
Dat het middel in dat opzicht gegrond is;

=~=
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RECHTSPERSOON, RECHTHEBBENDE VOOR
EEN PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSPERSOON.

1 o en 2° Alleen de hoven en rechtbanken
zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen waarbij een publiekrechtelijke
rechtspersoon betrokken is, zelfs als die
rechtspersoon de rechthebbende is van een
privaatrechtelijke rechtspersoon die een
overeenkomst tot arbitrage betreffende de
overgedragen zaak heeft gesloten (1). (Art.
1676, 2, Ger.W.)
(LIBOIS, DANHEUX T. FRANSE GEMEENSCHAP)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.95.0454.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 juni 1995 door het
Hof van Beroep te Luik gewezen;
10 oktober 1996 - 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Rappe, waarnemend voorzitter- Tegenstrijdige conclusie (2) van de h. Piret, advocaat-generaal Advocaten : mrs. Delahaye en Gerard.

Nr. 374
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1° ARBITRAGE - OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE - PUBLIEKRECHTELIJKE RECHTSPERSOON, RECHTHEBBENDE VOOR EEN PRIVAATRECHTELIJKE RECHTSPERSOON.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE, PERSOONLIJKE) - OVEREENKOMST TOT ARBITRAGE
PUBLIEKRECHTELIJKE

(2) Ret O.M. concludeerde tot verwerping van
de voorziening, nu het oordeelde dat het Hof zijn
feitelijke beoordeling niet in de plaats kon stellen van die van de feitenrechter die, zonder miskenning van het wettelijk begrip gebrek van de
zaak, kon oordelen dat aileen uit de gevaarlijke plaatsing van de metalen buis op de rijbaan, het gebrek van de buis niet kon worden afgeleid, zelfs als zij was losgeraakt van het bord
dat zij had gesteund. (Cass., 11 okt. 1984,A.R. nr.
7117, AC., 1984-85, nr. 116.)

Over het eerste middel : schending van de
artikelen 1676, inzonderheid 1676, 2. van
het Gerechtelijk Wetboek, 1119, 1122 en
1165 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, met gedeeltelijke
overneming van de gronden van het beroepen vonnis, erop wijst dat de overeenkomst die in 1964 tussen de v.z.w. "Les
Samrs de la Misericorde", bouwheer, dearchitecten en de algemene aannemer was
gesloten tot oprichting van de litigieuze gebouwen, een arbitrageclausule bevatte en
"dat de Belgische Staat en de Franse Gemeenschap, die de Staat is opgevolgd, achtereenvolgens eigenaar zijn geworden van
de gronden en de gebouwen die door toedoen van de v.z.w. 'Les Smurs de la Misericorde' zijn opgericht ... ", nu die goederen
van de v.z.w. waren gekocht in 1974; dat
het arrest vervolgens de door de eisers voorgedragen exceptie van onbevoegdheid van
de rechter volgens welke de Belgische Staat
(en bijgevolg de Franse Gemeenschap) in
zijn hoedanigheid van rechtverkrijgende onder bijzondere titel van de v.z.w. "Les Smurs
de la Misericorde", gebonden was door de
arbitrageclausule in de overeenkomst van
1964, verwerpt op grond dat "de Belgische
Staat en de Franse Gemeenschap die de
Staat is opgevolgd, overheden zijn met
rechtspersoonlijkheid naar publiek recht;
dat zij voor dit geschil onderworpen zijn
(1) Zie Cass., 12 feb. 1953 (A C., 1953, 399)
R.P.D.B., Comp. VII, V Arbitrage volontaire en
droit prive beige, nr. 45.
0
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aan het in artikel 1676, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek vervatte verbod tot het
sluiten van een overeenkomst tot arbitrage;
dat voornoemd verbod de openbare orde
raakt; dat de publiekrechtelijke rechtspersonen daarvan niet kunnen afwijken noch bij
overeenkomst noch bij de contractuele bedingen die rechtsgeldig zijn gesloten door een
contractant wiens rechten zij hebben overgenomen; dat de omstandigheid dat de verbodsbepaling van artikel1676, lid 2, van het
Gerechtelijk Wetboek de openbare orde raakt
eraan in de weg staat dat een publiekrechtelijke rechtspersoon, als rechtverkrijgende
van een particuliere contractant die een
overeenkomst tot arbitrage mocht sluiten, ertoe gehouden blijft die arbitrageclausule uit
te voeren; dat de uitvoering van het oorspronkelijk rechtsgeldig gesloten compromissoir beding in rechte onmogelijk is geworden" en "dat alleen de hoven en
rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van de geschillen waarin een publiekrechtelijke rechtspersoon betrokken is",

terwijl, luidens het in artikel1676, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek neergelegde beginsel, elk geschil dat reeds is
ontstaan of nog kan ontstaan uit een bepaalde rechtsbetrekking, waarover een dading mag worden aangegaan, bij overeenkomst aan arbitrage kan worden onderworpen; artikel 1676, tweede lid, als regel stelt dat "ieder die bekwaam of bevoegd is om een dading aan te gaan, een
overeenkomst tot arbitrage kan sluiten",
maar van de regel afwijkt voor "de publiekrechtelijke rechtspersonen"; het evenwel
preciseert dat "de Staat een dergelijke overeenkomst kan sluiten wanneer een verdrag hem toestaat in arbitrage toe te stemmen"; luidens artikel 1676, lid 3, het
bepaalde in de leden 1 en 2 de uitzonderingen die elders in de wet voorkomen, onverlet laat; verschillende bijzondere wetten op grond van die bepaling aan
publiekrechtelijke rechtspersonen het recht
toekennen om overeenkomsten tot arbitrage te sluiten; het verbod tot het sluiten van dergelijke overeenkomsten, dat luidens artikel 1676, lid 2, geldt voor de
publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals alle
uitzonderingen op het beginsel, in strikte
zin moet worden begrepen; het geval
waarin de partijen zelf een overeenkomst
tot arbitrage sluiten verschilt van het geval waarin ze als rechtverkrijgenden onder bijzondere titel van een persoon die bekwaam was een overeenkomst tot arbitrage
te sluiten en dat ook daadwerkelijk gedaan had betreffende de overgedragen
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zaak, gebonden zijn door het bestaan van
een dergelijke overeenkomst; het aan de
publiekrechtelijke rechtspersonen opgelegde verbod om een overeenkomst tot arbitrage te sluiten, ook al raakt het de openbare orde, aldus niet tot gevolg heeft dat die
personen niet zouden gebonden zijn door
een overeenkomst tot arbitrage die hun
rechtsvoorganger gesloten heeft betreffende de overgedragen zaak; het arrest bijgevolg op grond van de vaststellingen die
het bevat niet wettig beslist dat "de omstandigheid dat de verbodsbepaling van artikel 1676, lid 2, van het Gerechtelijk Wethoek de openbare orde raakt eraan in de
weg staat dat een publiekrechtelijke rechtspersoon, als rechtverkrijgende van een particulier die een overeenkomst tot arbitrage mocht sluiten, ertoe gehouden blijft
die arbitrageclausule uit te voeren"; het
derhalve evenmin wettig beslist dat de exceptie van onbevoegdheid van de rechter
die de eisers hadden voorgedragen tegen de
oorspronkelijk door de Belgische Staat ingestelde en achteraf door verweerster overgenomen rechtsvordering moet worden verworpen:

Overwegende dat de eisers niet preciseren in welk opzicht de artikelen
1119, 1122 en 1165 van het Burgerlijk Wetboek geschonden zijn;
Dat het middel, in zoverre het op die
wetsbepalingen steunt, niet ontvankelijk is;
Overwegende voor het overige dat
uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de
wetgever de bedoeling he eft gehad "de
akten van de openbare macht te onderwerpen aan de controle van de publieke opinie via de openbaarheid van
de terechtzittingen van de hoven en
rechtbanken";
Dat het arrest, nu het beslist dat
"aileen de hoven en rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van de
geschillen waarbij een publiekrechtelijke rechtspersoon betrokken is", artikel 1676, lid 2, van het Gerechtelijk Wetboek juist toepast;
Dat het middel in zoverre faalt naar
recht;
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(STEVENS
T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)

10 oktober 1996 - 1" kamer- Voorzitter : de h. Rappe, waamemend voorzitterVerslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal-Advocaten: mrs. Gerard en Simont.

Nr. 375
1e

KAMER -

11 oktober 1996

1o BE LASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING- DADERS OF MEDEPLICHTIGEN - ONTDOKEN BELASTING HOOFDELIJKHEID.

2° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - INVORDERINGDWANGBEVEL- STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING- ONTDOKEN BELASTING- DADERS
OF MEDEPLICHTIGEN.

1o Personen die als daders of als mede-

plichtigen van misdrijven bedoeld in de
artikelen 73 en 73bis W.B.T.W. worden
veroordeeld, zijn hoofdelijk gehouden tot
betaling van de ontdoken belasting,
zelfs al heeft de strafrechter deze hoofdelijkheid in hunnen hoofde niet uitdrukkelijk vastgesteld (1). (Art. 73sexies
W.B.T.W.)
2° De met de invordering van de belasting, intresten, administratieve geldboeten en toebehoren belaste ambtenaar kan
een dwangbevel uitvaardigen niet uitsluitend tegen de belastingplichtige maar
ook tegen de personen die ingevolge hun
veroordeling als dader van een fiscaal
misdrijf hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de ontdoken belasting, zelfs al
werd deze hoofdelijkheid niet uitdrukkelijk door de strafrechter vastgesteld. (Art.
73sexies en 85, § 1, W.B.T.W.)
(1) Zie Cass., 20 juni 1995, A.R. nr. P.94.580.N
(A.C., 1995, nr. 312).

ARREST

(A.R. nr. C.94.0082.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 februari 1993 gewezen door het Hofvan Beroep te Gent;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 7, 8, 9, 30, 92
en 94 van de Grondwet, nu respectievelijk 12, 13, 14, 40, 144 en 146 van de gecoordineerde Grondwet afgekondigd op 17
februari 1994, 73, §§ 1, 2 en 4 van het Wethoek van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde, in de versie zoals ingevoerd door
de wet van 3 juli 1969, 73, 73bis en
73sexies van het Wetboek van de belasting over de Toegevoegde Waarde, in de versie zoals deze bepalingen ingevoerd werden door de wet van 10 februari 1981, 6
van het Strafwetboek, 3 en 4 van de wet
van 17 april1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering, 179, 195 en 211 van het Wethoek van Strafvordering, 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek en 6 van
het Europees Verdrag tot bescherming van
de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4
november 1950 en goedgekeurd bij wet van
13 mei 1955 en van het algemeen rechtsbeginsel van het gezag van gewijsde in
strafzaken,
doordat het bestreden arrest, onder bevestiging van het vonnis a quo, het verzet van eiser ongegrond verklaart op grond
van de motieven :
"dat (eiser) verder ook stelt dat, nude
strafrechter hem niet uitdrukkelijk hoofdelijk heeft veroordeeld tot betaling van de
ontdoken belasting, het dwangbevel van 29
april 1986 lastens hem niet geldig is vermits er in zijn hoofde geen hoofdelijkheid
bestaat en niet hij doch enkel de reeds vereffende P.V.B.A. Contraco de belastingplichtige is;
dat, zoals reeds hierboven aangehaald,
artikel 73, § 4 (thans artikel 73sexies)
W.B.T.W. voorziet dat de daders van en medeplichtigen aan de overtredingen bedoeld
in onder meer artikel 73, § 2 (thans artikel 73bis) W.B.T.W. hoofdelijk gehouden zijn
tot voldoening van de ontdoken belasting;
dat door de in kracht van gewijsde getreden veroordeling uitgesproken door de
strafrechter, waarvan hierboven sprake,
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erga omnes vaststaat dat (eiser) bewust
valse getuigschriften heeft opgemaakt die
de belangen van de schatkist in gevaar hebben gebracht of zich van dergelijke getuigschriften heeft bediend, en dit zoals in de
tenlastelegging is beschreven;
dat als gevolg hiervan de door de wet in
artikel 73 § 2 (thans artikel 73bis) WBTW
voorziene hoofdelijkheid tot betaling van de
ontdoken belasting op hem van toepassing is, zelfs indien zulks niet door de strafrechter is uitgesproken; dat deze hoofdelijkheid van rechtswege verbonden is aan
de uitgesproken veroordeling;
dat (eiser) dan ook ten onrechte stelt dat
de hoofdelijkheid geen plaats vindt wanneer de strafrechter deze niet heeft uitgesproken alhoewel hij daartoe is gehouden; dat de hoofdelijke aansprakelijkheid
in feite geen straf is maar eerder een burgerlijk gevolg van een veroordeling als dader van een fiscaal misdrijf, dat van rechtswege uit die veroordeling voortvloeit",
terwijl, eerste onderdeel, de hoofdelijkheid, die daders van en medeplichtigen aan
de overtredingen bedoeld in de aangehaalde
§§ 1 en 2 van artikel 73 B.T.W.-Wetboek,
respectievelijk artikel 73 en 73bis B.T.W.Wetboek tot voldoening van de ontdoken
belasting, kunnen oplopen krachtens artikel 73, § 4, respectievelijk 73sexies B.T.W.Wetboek, een bijkomende strafmaatregel is
in hun hoofde vermits deze personen niet
de belastingplichtige zijn op wie de
belastingsschuld wettelijk rust, zodanig dat
deze maatregel niet van rechtswege krachtens de wet aan de strafrechtelijke veroordeling als dader of medeplichtige verbonden is, maar als straf overeenkomstig de in
de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen, afzonderlijk en in combinatie met
elkaar (met uitzondering van de artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W.), enkel kan
worden uitgesproken door de bij wet ingestelde bevoegde strafrechter, die in het veroordelend vonnis, in het bijzonder krachtens artikel 195 van het Wetboek van
Strafvordering de straf, op straffe van het
niet bestaan van de hoofdelijkheid, moet
opleggen;
zodat het bestreden arrest niet wettig
heeft beslist dat de hoofdelijkheid tot betaling van de ontdoken belasting op eiser
van toepassing is, als van rechtswege voortvloeiend uit de in kracht van gewijsde getreden strafrechtelijke veroordeling van eiser als dader van de in de tenlastelegging
beschreven fiscale misdrijven zelfs indien
deze hoofdelijkheid niet is uitgesproken
door de strafrechter (schending van de in

Nr. 375

de aanhef van het middel aangehaalde bepalingen uitgezonderd artikelen 1319, 1320
en 1322 B.W.), en aan de strafveroordeling
van eiser zoals uitgesproken door het Hof
van Beroep te Gent op 30.06.1982 een
draagwijdte geeft die het niet bezit (scherrding >Van het rechtsbeginsel van gezag van
gewijsde in strafzaken) minstens, aldus, de
bewijskracht van dit arrest schendt (schending van artikelen 1319, 1320 en 1321
B.W.);
terwijl, tweede onderdeel, ook al zou de
hoofdelijkheid voor de ontdoken belasting, zoals voorzien door de in de aanhef
van het middel vernoemde artikelen van
het B.T.W.-wetboek, een burgerlijk gevolg
zijn van de ten laste van eiser vastgestelde
misdrijven, dergelijk gevolg niet ambtshalve van toepassing is maar door de bevoegde rechter moet worden uitgesproken; terzake artikel 195 van het Wetboek
van Strafvordering uitdrukkelijk vermeldt
dat een veroordelend vonnis benevens de
feiten en de straf eveneens de burgerlijke
gevolgen vermeldt;
zodat het bestreden arrest uit een strafrechtelijke beslissing die eiser niet hoofdelijk met de belastingplichtige tot de ontdoken B.T.W. veroordeelt niet wettig heeft
kunnen afleiden dat hij daartoe hoofdelijk is gehouden omwille van het enkel feit
dat deze beslissing erga omnes zou hebben beslist dat eiser zich schuldig heeft gemaakt aan een inbreuk op de B.T.W.
(schending van de artikelen 73 § 1, 2 en 4
van het B.T.W.-wetboek onder de wet van
3 juli 1969, 73, 73bis en 73sexies van het
zelfde Wetboek onder de versie ingevoerd
door de wet van 10 februari 1981, en van
artikel 195 van het wetboek van Strafvordering), aan het arrest van het Hofvan Beroep te Gent dd. 30.06.1982 een draagwijdte geeft die het niet bezit en aldus het ·
princiep van het gezag van gewijsde in
strafzaken miskent, minstens de bewijskracht van dit arrest miskent (schending
van de artikelen 1319, 1320 en 1322 B.W.):

Wat het middel in zijn geheel betreft:
Overwegende dat, krachtens de artikelen 73, § 4, van het B.T.W.wetboek, in de lezing van de wet van
3 juli 1969 en 73sexies van het B.T.W.wetboek zoals het gewijzigd werd door
de we_t van 10 februari 1981, personen d1e als daders of als medeplichtigen van misdrijven bedoeld in artikel 73, §§ 1 en 2, respectievelijk in de
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artikelen 73 en 73bis worden veroordeeld, hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de ontdoken belasting;
Dat die hoofdelijkheid een door de
wet zelf aan de strafrechtelijke veroordeling verbonden burgerlijk gevolg is; dat zij bestaat ook al heeft de
strafrechter niet uitdrukkelijk vastgesteld dat de veroordeelde hoofdelijk gehouden was tot betaling van de
ontdoken belasting;
Dat het arrest uit de strafrechtelijke veroordeling van eiser afleidt dat
hij hoofdelijk verbonden is de ontdoken belasting te betalen; dat het zodoende zijn beslissing naar recht verantwoordt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 7, 8, 25, 30, 92,
94 en 107 van de Grondwet nu respectievelijk 12, 13, 33, 40, 144, 146, 159 van de
gecoiirdineerde Grondwet afgekondigd op
17 februari 1994, 1, 2, 3, 4, 50 en 85 van
het Wetboek van de belasting over de Toegevoegde Waarde, in de versie van v66r de
wijziging van dat wetboek door de wet van
28 december 1993, 73, § 4 van datzelfde
wetboek, in de versie zoals ingevoerd bij
wet van 3 juli 1969, 73 sexies van datzelfde wetboek zoals ingevoerd door de wet
van 10 februari 1981, 1, 2, 1386 en 1494
van het Gerechtelijk Wetboek en van het
algemeen rechtsbeginsel houdende het verbod van eigenrichting,
doordat het bestreden arrest het verzet
van eiser ongegrond verklaart onder bevestiging van het vonnis a quo onder het
beamen en overnemen van de gronden ervan, waaronder ook de motieven van dat
vonnis a quo dat :
"Zoals (verweerder) terecht opmerkt was
de p.v.b.a. Contraco de belastingplichtige,
terwijl (eiser) ingevolge de veroordeling en
de toepassing van de geciteerde artikelen
van het B. T. W.-Wetboek, de hoofdelijke
belastingschuldige werd, tegen wie dan ook
terecht het dwangbevel van 1986 werd uitgevaardigd",
terwijl, verweerder krachtens o.m. de
aangehaalde artikelen 1, 2, 3, 4, 50 en 85
van het B.T.W.-Wetboek slechts over de faculteit beschikt om via een dwangbevel
zichzelf een uitvoerbare titel te verschaffen bij gebreke van voldoening van de belasting, intresten, administratieve geld-
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boeten en toebehoren tegen de B.T.W.belastingplichtige; verweerder deze faculteit
niet kan aanwenden tegen een niet-B.T.W.belastingplichtige, die als dader of medeplichtige aan een misdrijfwaardoor belasting ontdoken werd hoofdelijk schuldenaar
wordt voor de ontdoken belasting krachtens artikel 73, § 4 B.T.W.-Wetboek, respectievelijk 73sexies van hetzelfde wethoek, omdat deze schuldvordering een
misdrijf als oorzaak heeft en slechts ingevorderd kan worden, overeenkomstig de in
de aanhef van het middel geviseerde bepalingen en beginsel afzonderlijk en in combinatie met elkaar, mits een veroordeling
door een vonnisgerecht dat kan gelden als
uitvoerbare titel;

zodat het bestreden arrest, door te beslissen dat verweerder de ontdoken belastingen kan invorderen middels het dwangbevel dd. 29 april 1986 opgesteld op naam
van eiser, niet wettig uitvoerbare kracht
verleent aan een administratieve titel tegen eiser, die enkel kan aangesproken worden dan mits een voorafgaandelijke rechterlijke veroordeling die in casu ontbreekt
(schending van de in de aanhef van het
middel aangehaalde bepalingen en beginseD:

Overwegende dat, luidens artikel 85
van het B.T.W.-wetboek, bij gebreke
aan voldoening van de belasting, intresten, administratieve geldboeten en
toebehoren, door de met invordering
belaste ambtenaar een dwangbevel
wordt uitgevaardigd;
Dat een dergelijk dwangbevel niet
uitsluitend tegen de belastingplichtige kan worden gericht maar ook tegen de personen die als dader van een
fiscaal misdrijf zijn veroordeeld en derhalve krachtens de wet hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van een ontdoken belasting;
Dat de bedoelde wetsbepaling niet
vereist dat degene tegen wie de vervolging wordt ingesteld na een strafrechtelijke veroordeling op grond van
een fiscaal misdrijf, ook uitdrukkelijk door de strafrechter hoofdelijk zou
zijn veroordeeld tot betaling van de
ontdoken belasting;
Dat het middel faalt naar recht;
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11 oktober 1996 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal :___Advocaat : mr. Delahaye.

Nr. 376
1e KAMER - 11 oktober 1996

1o INKOMSTENBELASTINGEN
AANSLAGPROCEDURE - SANCTIES, VERHO·
GINGEN, ADMINISTRATIEVE BOETEN, STRAFFEN- VERHOGINGEN- FISCALE MISDRIJVEN- STRAFRECHTELIJKE VEROORDELINGALGEMEEN RECHTSBEGINSEL NON BIS IN
IDEM.

2° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)
-NON BIS IN IDEM- INKOMSTENBELASTINGEN- BELASTINGVERHOGINGEN- FISCALE
MISDRIJVEN - STRAFRECHTELIJKE VEROORDELING.

3° CASSATIEMIDDELEN- BELASTINGZAKEN - ONDUIDELIJK MID DEL- BEGRIP.

1o en 2° De belastingverhoging die bij onjuiste aangifte, krachtens art. 334 WI.B.
(1964), wordt toegepast door vermeerdering van de op het niet aangegeven
inkomstengedeelte verschuldigde belastingen, is geen strafsanctie en strekt er in
hoofdzaak toe, dank zij een gepaste vergoeding, de rechten van de schatkist te
vrijwaren : zij staan een strafrechtelijke
veroordeling wegens fiscale misdrijven
niet in de weg (1). (Art. 334 W.I.B. 1964,
thans art. 444, eerste lid, W.I.B. 1992.)
3° Niet ontvankelijk is het middel dat de
vereiste klaarheid en nauwkeurigheid
mist om, zonder gevaar voor vergissing en
onvolledigheid, met zekerheid de beweerde
wetsschendingen duidelijk van elkaar te
onderscheiden en de juiste draagwijdte en
omvang van de aangevoerde grieven te bepalen.
(1) Cass., 15 jan. 1991, A.R. nr. 2153 CA. C.,
1990-91, nr. 249).
Zie m.b.t. administratieve geldboeten bij toepassing van art. 70 W.B.T.W., Cass., 27 sept. 1991,
A.R. nr. 7448 (AC., 1991-92, nr. 53).

Nr. 376

(HERBOTS E. A.
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F.93.0132.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 21 september 1993 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het eerste middel :
Overwegende dat de redactie van
het middel de vereiste klaarheid en
nauwkeurigheid mist om, zonder gevaar voor vergissing en onvolledigheid, met zekerheid de beweerde wetsschendingen duidelijk van elkaar te
onderscheiden en de juiste draagwijdte
en omvang van de aangevoerde grieven te bepalen; dat het middel onbegrijpelijk is en derhalve wegens onduidelijkheid niet ontvankelijk is;
Over het derde middel :
Overwegende dat, krachtens artikel 334 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), bij onjuiste aangifte de op het niet
aangegeven inkomstengedeelte verschuldigde belastingen volgens een bepaalde schaal worden vermeerderd
met een belastingverhoging die wordt
bepaald naar gelang van de aard en de
ernst van de overtreding;
Dat die verhoging krachtens de wil
van de wetgever geen strafsanctie is;
dat zij in hoofdzaak ertoe strekt, dank
zij een gepaste vergoeding, de rechten van de Schatkist te vrijwaren;
Dat hieruit volgt dat de appelrechters het algemeen rechtsbeginsel "non his in idem" niet miskennen
door te beslissen dat de bedoelde veroordeling door het Hof van Beroep te
Antwerpen eraan niet in de weg stond
dat een belastingverhoging wettelijk
kon worden toegepast;
Overwegende dat het middel, in zoverre het aanvoert dat het arrest
"verkeerdelijk van oordeel is dat onderhavige belastingverhogingen geen
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Nr. 377

strafbaar karakter hebben, en dus niet
vallen onder genoemde wettekst, ten
einde het 'his in idem' te vermijden'' de
nodige nauwkeurigheid mist om de
draagwijdte van de aangevoerde grief
te bepalen;
Overwegende dat het middel niet
kan worden aangenomen;
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(CRUL T. BELGISCHE STAAT- MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(A.R. nr. F.94.0027.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 januari 1994 gewezen door het Hofvan Beroep te Gent;
Over het eerste middel :

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eisers in de
kosten.
11 oktober 1996 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal -Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert; Delafontaine, Kortrijk.

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

Nr. 377
1e

Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat een eventuele
schending van het beroepsgeheim bedoeld in artikel 244 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen (1964),
doordat de naam van een soortgelijke
belastingplichtige wordt bekend gemaakt aan de belastingplichtige wiens
aanslag wordt berekend op grond van
vergelijkingspunten, niet leidt tot nietigheid van de aanslag;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;

KAMER-

11 oktober 1996

INKOMSTENBELASTINGEN- AANSLAGPROCEDURE- BEWIJSVOERING- VERGELIJKING MET SOORTGELIJKE BELASTINGPLICHTIGEN - NAAM VAN EEN SOORTGELIJKE
BELASTINGPLICHTIGE- BEKENDMAKING AAN
DE BELASTINGPLICHTIGE - GEVOLG.

Geen nietigheid van de aanslag in hoofde
van de belastingplichtige, waarvan de
winsten of baten bepaald worden in vergelijking met de normale winsten of baten van ten minste drie soortgelijke belastingplichtigen, kan worden afgeleid uit
de hem gedane bekendmaking van de
naam van een soortgelijke belastingplichtige. (Art. 342, § 1, W.I.B. 1992.)

11 oktober 1996 - 1" kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstrate - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal -Advocaten : mrs. Claeys Bouuaert; M. De Sutter, Gent.

Nr. 378
1e KAMER -11 oktober 1996

1° ADVOCAAT -

TUCHTZAKEN- TUCHTRAAD VAN BEROEP- CASSATIEBEROEP DOOR
DE ADVOCAAT- 'IERMIJN.

HOF VAN CASSATIE

918

2° CASSATIEBEROEP- TUCHTZAKENTERMIJNEN VAN CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- CASSATIEBEROEP DOOR DE ADVOCAAT- TERMIJN.

3° BETEKENINGEN EN KENNISGEVINGEN- ALLERLEI- KENNISGEVINGADVOCAAT- TUCHTRAAD VAN BEROEPKENNISGEVING VAN DE BESLISSING- BEGRIP.

1°, 2° en 3° De termijn van een maand binnen dewelke de advocaat de beslissing
van de tuchtraad van beroep aan het Hof
van Cassatie kan voorleggen in de vorm
van de voorzieningen in burgerlijke zaken neemt een aanvang vanaf de kennisgeving per aangetekende brief: deze kennisgeving geschiedt op de datum van de
toezending van de beslissing bij ter post
aangetekende brief (1). (Artt. 32, tweede
lid, en 477, derde lid, Ger.W.)
(B ... T. PROCUREUR-GENERAAL BIJ RET HOF VAN
BEROEP TE ANTWERPEN)
ARREST

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

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 19 mei 1995 gewezen door de tuchtraad van beroep van
de balies van het rechtsgebied van het
Hof van Beroep te Antwerpen;
Over het door het openbaar ministerie krachtens artikel 1097 van het
Gerechtelijk Wetboek ambtshalve opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening : de voorziening werd laattijdig ingesteld :
Overwegende dat, krachtens artikel477, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek, de advocaat binnen de
termijn van een maand de beslissing
van de tuchtraad van beroep aan het
Hofvan Cassatie kan voorleggen in de
vorm van de voorzieningen in burgerlijke zaken;
(1) Cass., 24jan. 1974 (A.C., 1974, 580); Cass.,
10 maart 1972 (A. C., 1972, 654, noot 1); Cass., 20
mei 1996, A.R. nr. S.95.87.F (A. C., 1996, nr 182);
STEVENS, Artikelsgewijze commentaar Gerechtelijk Recht, Kluwer, art. 477-3; FETTWEIS, Manuel de procedure civile, ed.1987, 207, noot 4.

Nr. 379

Dat de termijn een aanvang neemt,
wat de advocaat betreft, vanaf de kennisgeving per aangetekende brief;
Dat, luidens artikel 32, tweede lid,
van het Gerechtelijk Wetboek, in dit
wetboek onder kennisgeving wordt
verstaan : de toezending van een akte
van rechtspleging in origineel of in afschrift, langs de post of, in de gevallen die de wet bepaalt, in de vormen
die deze voorschrijft; dat de datum van
ontvangst niet dienend is;
Overwegende dat te dezen de kennisgeving werd gedaan op 19 mei 1995
en het verzoekschrift slechts werd
neergelegd op 21 juni 1995;
Dat de voorziening te laat werd ingesteld;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
11 oktober 1996 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Goeminne, advocaat-generaal- Advocaat : mr. Houtekier.

Nr. 379
2e KAMER- 14 oktober 1996

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE ALGEMEEN - ONPARTIJDIGHEID VAN DE
RECHTER- BEGRIP.

2° MACHTEN -

RECHTERLIJKE MACHT ONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- BEGRIP.

3° RECHTERLIJKE ORGANISATIEALGEMEEN - ONPARTIJDIGHEID VAN DE
RECHTER- ONDERZOEKSRECHTER- VOORWAARDE.

Nr. 379
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4 o MACHTEN -

RECHTERLIJKE MACHTONPARTIJDIGHEID VAN DE RECHTER- ONDERZOEKSRECHTER- VOORWAARDE.

so ONDERZOEKSRECHTER -

ONPARTIJ-

DIGHEID- VOORWAARDE.

6° VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENONDERZOEKSRECHTER- GEWETTIGDE VERDENKING- BEGRIP.

7o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENONDERZOEKSRECHTER- GEWETTIGDE VERDENKING - VERWIJZING - AANGEWEZEN
RECHTER.

1 o en 2° De onpartijdigheid van de rech-

ter is een fundamentele regel van de rechterlijke inrichting; zij is, samen met het
beginsel van de onafhankelijkheid van de
rechters ten aanzien van de andere machten, de grondslag zelf, niet alleen van de
grondwettelijke bepalingen die het bestaan van de Rechterlijke Macht regelen, maar van elke democratische staat;
dat houdt voor de rechtsonderhorigen de
waarborg in dat de rechters de wet op een
gelijke wijze zullen toepassen.

919

7o Geen enkele wettelijke bepaling verbiedt het Hofvan Cassatie, dat een dossier aan een onderzoeksrechter onttrekt,
om de verwijzing van dat dossier naar
een andere onderzoeksrechter van hetzelfde arrondissement te bevelen; de keuze
van de rechter naar wie de zaak in hetzelfde arrondissement verwezen wordt,
kan inzonderheid worden verantwoord
door de noodzaak om het onderzoek onverwijld verder te zetten en door de omvang van de middelen die de onderzoekers ter plaatse hebben ingezet. (Artt. S42
en S45 Sv.)
(DUTROUX)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.1267.F)

HET HOF; - Gelet op het verzoek
tot onttrekking en tot verwijzing op
grond van gewettigde verdenking en
gelet op de memorie van toelichting,
die op 26 september en 3 oktober 1996
op de griffie van het Hof zijn ingediend
en waarvan een eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is ge3°, 4° en so De onpartijdigheid van de on- hecht en waarin verzoeker vraagt dat
derzoeksrechter vereist dwingend dat hij de "dossiers Sabine DARDENNE, Laevolledig onafhankelijk staat tegenover de titia DELHEZ, Julie LEJEUNE, Mepartijen, zodat hij niet de schijn van par- lissa RUSSO, An MARCHAL, Eefje
tijdigheid kan wekken bij het onderzoek LAMBRECHTS, Bernard WEINvan de feiten a charge of a decharge; de
onderzoeksrechter houdt nooit op een STEIN en alle andere, zoals het dosrechter te zijn die geen schijn van par- sier van de zwendel in gestolen auto's",
tijdigheid mag wekken bij de partijen of die thans ten laste van verzoeker in
bij de publieke opinie; geen enkele om- onderzoek zijn bij de onderzoeksrechstandigheid, hoe uitzonderlijk ook, ont- ter Jean-Marc Connerotte, aan geslaat hem van die verplichting.
noemde onderzoeksrechter zouden
6° De onderzoeksrechter die door een par- worden onttrokken en naar een anc
tij op haar kosten is ontvangen of van dere onderzoeksrechter zouden worhaar geschenken heeft aangenomen en al- den verwezen;
dus zijn sympathie voor die partij heeft
Overwegende dat verzoeker op
geuit, verkeert in de onmogelijkheid haar grond van in de pers verschenen arzaak verder te behandelen, zonder bij de
andere partijen, meer bepaald de ver- tikelen tot staving van zijn verzoek ondachten, en bij derden verdenking te wek- der meer de volgende feiten aanvoert :
ken aangaande zijn geschiktheid om zijn
1. De plaatselijke afdeling Bertrix
opdracht op een objectieve en onpartij- van de v.z.w. Marc en Corinne zaterdige wijze te vervullen (1). (Artt. 828 en dagavond 21 september 1996 een bijS42 Sv.)
eenkomst met een maaltijd heeft georganiseerd waarop ongeveer 400
personen aanwezig waren en waarc
(1) Zie Cass., 14 nov. 1990,A.R. nr. 8616 CA. C.,
1990-91, nr. 149), en 1 juni 1994, A.R. nr. van de opbrengst onder meer moest
P.94.0746.F (ibid., 1994, nr. 275).
dienen om de kosten te dekken van de
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verdediging van Laetitia Delhez; dat
deze laatste, Sabine Dardenne en hun
ouders waren uitgenodigd.
2. Onderzoeksrechter Jean-Marc
Connerotte was bij die gelegenheid de
gast van die v.z.w. samen met de procureur des Konings, vervolgende partij;
3. De foto's bij voornoemde artikelen bevestigen hun aanwezigheid aldaar.
4. Aan de onderzoeksrechter is een
geschenk overhandigd.
Overwegende dat de onpartijdigheid van de rechter een fundamentele regel is van de rechterlijke inrichting; dat zij samen met het beginsel
van de onafhankelijkheid van de rechters ten aanzien van de andere machten de grondslag zelf is, niet aileen van
de grondwettelijke bepalingen die het
bestaan van de Rechterlijke Macht regelen, maar van elke democratische
staat; dat zulks voor de rechtsonderhorigen de waarborg inhoudt dat
de rechters de wet op een gelijke wijze
zullen toepassen;
Overwegende dat de onpartijdigheid van de onderzoeksrechter dwingend vereist dat hij volledig onafhankelijk staat tegenover de partijen,
zodat hij niet de schijn van partijdigheid kan wekken bij het onderzoek
van de feiten a charge of a decharge;
Dat de onderzoeksrechter nooit ophoudt een rechter te zijn die geen
schijn van partijdigheid mag wekken bij de partijen of bij de publieke
opinie; dat geen enkele omstandigheid, hoe uitzonderlijk ook, hem van
die verplichting ontslaat;
Overwegende dat het Hof oordeelt of
de gronden die worden aangevoerd tot
staving van het verzoek tot verwijzing op grond van gewettigde verdenking terzake dienend zijn, met inachtneming van voormelde beginselen en
van de wetsbepalingen waarin ze zijn
neergelegd;
Overwegende dat aldus uit het onderling verband tussen artikel 828 van
het Ger.W., dat de wrakingsgronden
opsomt, en artikel 542 van het Wet-

Nr. 379

hoek van Strafvordering m.b.t. de verwijzing van een zaak van de ene rechtbank naar een andere op grond van
gewettigde verdenking, volgt dat de
onderzoeksrechter die door een partij op haar kosten is ontvangen of van
haar geschenken heeft aangenomen en
aldus zijn sympathie voor die partij
heeft geuit, in de onmogelijkheid verkeert haar zaak te behandelen, zonder bij de andere partijen, meer bepaald de verdachten, en bij derden
verdenking te wekken aangaande zijn
geschiktheid om zijn opdracht op een
objectieve en onpartijdige wijze te vervullen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
meer bepaald uit de verslagen die de
procureur des Konings te Neufchiiteau
gericht heeft aan de procureurgeneraal bij het Hof van Beroep te
Luik en die de procureur-generaal bij
het Hof gevoegd heeft bij het dossier,
blijkt dat de hierboven vermelde feiten bewezen zijn en terzake dienend
zijn, en dat bovendien de onderzoeksrechter Connerotte akte had verleend
aan de v.z.w. Marc en Corinne van
haar stelling als burgerlijke partij te- .
gen verzoeker;
Overwegende dat de dossiers betreffende voornoemde verzoeker terstond
dienen onttrokken te worden aan die
onderzoeksrechter;
Overwegende bovendien dat, gelet
op de noodzaak om het onderzoek onverwijld verder te zetten en gelet op de
omvang van de middelen die de onderzoekers ter plaatse hebben ingezet, de verwijzing van de zaak naar
een onderzoeksrechter van hetzelfde
arrondissement geboden is;
Dat het aan de voorzitter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Neufchiiteau staat om, overeenkomstig artikel 80, eerste lid, van het
GerW., een werkend rechter aan te
wijzen ter vervanging van de door de
Koning aangewezen en voortaan verhinderde onderzoeksrechter;
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Om die redenen, onttrekt de tegen
verzoeker aangelegde dossiers 86/96
(Dutroux en Nihoul) en 87/96 ("zwendel" in auto's), alsook ieder dossier dat
wegens samenhang bij voornoemde
dossiers gevoegd is, aan de onderzoeksrechter Connerotte; beveelt de
verwijzing van die dossiers naar een
andere onderzoeksrechter van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te
Neufchateau.
14 oktober 1996- 2e kamer- Voorzitter : de h. Stranard, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende
conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal-Advocaat: mr. J. Pierre, Luik.

2° Het voorafgaand verhoor van de werknemer kan, ongeacht het resultaat en valgens de omstandigheden van de zaak, een
maatregel vormen die de werkgever voldoende zekerheid geeft omtrent het bestaan van een dringende reden tot beeindiging van de arbeidsovereenkomst,
inzonderheid voor haar eigen overtuig!!l-g en tevens tegenover de andere partu en het gerecht (2). (Art. 35, derde lid
Arbeidsovereenkomstenwet.)
'
("I.T.T. INDUSTRIES BELGIUM [DIVISION BRUSSELS SHERATON HOTEL]" N.V. T. LOMBARD)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.95.0116.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 maart 1995
gewezen door het Arbeidshof te
Brussel;
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1o ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- FElT SEDERT TEN MINSTE DRIE DAGEN BEKEND KENNIS VAN HET FElT- BEGRIP.

2° ARBEIDSOVEREENKOMST- EINDE
- ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN- FElT SEDERT TEN MINSTE DRIE DAGEN BEKEND WERKGEVER - KENNIS VAN HET FElT WERKNEMER- ONTSLAG- VOORAFGAAND
VERHOOR- RESULTAAT- WERKGEVER- INVLOED.

1o Het feit dat aanleiding geeft tot het ant-

slag wegens dringende redenen, is valgens art. 35, derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet aan de ontslaggevende
partij bekend, wanneer deze omtrent het
bestaan van dat feit en de omstandigheden die daarvan een dringende reden
kunnen maken, voldoende zekerheid heeft
om met kennis van zaken een beslissing
te kunnen nemen, inzonderheid voor haar
eigen overtuiging en tevens tegenover de
andere partij en het gerecht (1). (Art. 35
derde lid, Arbeidsovereenkomstenwet.)
(1) Cass., 11 jan. 1993, A.R. nr. 9455 (A. C.,
1993, nr. 18); zie Cass., 22jan. 1990, A.R. nr. 8681
(ibid., 1989-90, nr. 316); 5 nov. 1990, A.R. nr. 8937
(ibid., 1990-91, nr. 126).

qver het eerste middel : schending van de
artlkelen 149 van de gecoiirdineerde Grondwet, 35, 39, § 1, en 82 van de wet van 3 juli
1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten (artikel35 zoals het gewijzigd is bij de
wet van 18 juli 1985; artikel 82 zoals het
gewijzigd is bij het koninklijk besluit van
14 december 1984); 1319, 1320 en 1322 van
het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arbeidshof in het arrest beslist d~t _het ontslag laattijdig was en, met
bevesbgmg van het vonnis van de
arbeidsrechtbank, eiseres veroordeelt om
een opzeggingsvergoeding van 487.919
frank te betalen, verhoogd met de wettelijke interest vanaf 18 december 1992, en
haar tevens verwijst in de kosten, op de volgende grond : "(Verweerster) is sinds 13
maart 1985 door (eiseres) tewerkgesteld
krachtens een arbeidsovereenkomst van 28
februari 1985. Op 17 december 1992 geeft
de werkgever kennis van het ontslag om
dringende redenen in de volgende bewoordingen : 'In aansluiting op ons onderhoud
van maandag 14 december 1992 en na een
controle van een aantal aanvullende gegevens, brengen wij u op de hoogte van onze
beslissing om de door u met onze vennootschap gesloten arbeidsovereenkomst wegens ernstige tekortkoming te beeindigen, zonder vergoeding of opzegging.
(2) Zie Cass., 5 nov. 1990, A.R. nr. 8937 (A. C.,
1990-91, nr. 126).
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Vermits uw laatste werkdag woensdag 16
december 1992 was, bent u vanaf heden,
donderdag 17 december 1992, vrij van alle
verbintenissen jegens Sheraton Brussels
Hotel & Towers. Onze beslissing steunt op
de volgende redenen : 1" Wij hebben vastgesteld dat u alleen al tijdens de eerste elf
maanden van 1992 en tijdens het gehele
jaar 1991 de vrijheid hebt genomen om respectievelijk 17 en 24 dagen minder te werken dan het voor die jaren bepaalde aantal werkdagen. Hoe zou het geweest zijn de
jaren voordien? 2" U hebt herhaaldelijk onjuiste informatie verstrekt aan de loondienst, zodat het 'persoonlijk verslag' niet
het werkelijke, door u gewerkte aantal dagen weergeeft. Dat is inderdaad het geval voor de maanden februari, maart, april,
september, oktober en november 1992 en de
maanden april, juni, augustus en september 1991. Hoeven wij u dan nog te zeggen dat die dagen u ten onrechte werden
uitbetaald? Wat uw situatie nog erger
maakt is het feit dat u als Diensthoofd onder meer verantwoordelijk was voor de opmaak van de werkroosters voor uw ondergeschikten en uzelf en u dus instond voor
de naleving ervan. Uiteraard maakt u door
uw listige kunstgrepen de voortzetting van
alle arbeidsbetrekkingen onmogelijk.' (. . .)
De termijn van drie werkdagen waarbinnen kennisgeving van het ontslag om dringende redenen moet geschieden, loopt vanaf
het ogenblik waarop de werkgever met zekerheid het feit kent dat als dringende reden wordt beschouwd. Dat ogenblik valt
niet noodzakelijk samen met het tijdstip
waarop de dringende reden kan worden bewezen (. .. ). Het feit dat aanleiding geeft tot
ontslag om dringende redenen is aan de
ontslaggevende partij bekend, wanneer zij
omtrent het bestaan van dat feit en de omstandigheden die daarvan een dringende
reden kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken een
beslissing te kunnen nemen, inzonderheid voor haar eigen overtuiging en tevens tegenover de andere partij en het gerecht. Het voorafgaand verhoor van de
werknemer v66r zijn ontslag is geen wettelijke verplichting en bijgevolg kan niet
worden betoogd dat de termijn van drie dagen voor de kennisgeving van het ontslag
om dringende reden loopt vanaf de datum van het verhoor van de werknemer.
Dat zou wel het geval zijn, indien de ernst
van de tekortkoming zou blijken uit het onderhoud met de werknemer; het feit dat tot
staving van een ontslag om dringende redenen wordt aangevoerd, is immers het feit
tezamen met alle omstandigheden die er-
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van een dringende reden kunnen maken
(. .. ). Zo beslist het Hofvan Cassatie dat, ongeacht het resultaat, het voorafgaande verhoor van de werknemer, volgens de omstandigheden van de zaak, een maatregel
kan vormen die de werkgever voldoende zekerheid geeft voor zijn eigen overtuiging en
tevens tegenover de betrokken werknemer en het gerecht. (... ) De vennootschap
voegt bij haar dossier een dienstnota van 4
december 1992 met een overzichtstabel. Die
nota luidt als volgt: 'Naar aanleiding van
een routinecontrole van de prikkaarten
hebben we enkele onregelmatigheden vastgesteld met betrekking tot het aantal dagen datu van januari tot november 1992
gewerkt hebt. In bijlage vindt u een
overzichtstabel die duidelijk genoeg is. U
kunt vaststellen dat u op 11 maanden tijd
17 dagen minder hebt gewerkt dan voorgeschreven. Wij leggen er tevens de nadruk op dat uw 'persoonlijke verslagen' ten
behoeve van de loondienst niet steeds waarheidsgetrouw zijn ingevuld; dat is onder
meer het geval met de maanden februari,
maart, april, september, oktober en november 1992. Nog voor de maand december stellen we vast datu, volgens uw werkrooster, 20 in plaats van 22 dagen zal
werken. Dat betekent dat u in totaal op het
jaar 19 dagen minder dan voorgeschreven gewerkt hebt. Gelieve u voor die feiten te willen verantwoorden.' Het arbeidshof wijst erop dat de ontslagbrief van 17
december 1992 geen enkel bewezen gegeven bevat waaruit zou blijken dat (eiseres) door het onderhoud van 14 december
1992 bekend zou zijn geworden, in de nader omschreven betekenis van dat begrip,
met andere feiten dan die welke haar bekend waren ten tijde van de verzending van
de dienstnota op 4 december 1992. Deverwijzing naar een 'controle van een aantal
aanvullende gegevens' die zou hebben
plaatsgevonden, is niet ter zake dienend,
vermits uit geen enkel gegeven blijkt wanneer die controle zou zijn verricht en de in
de ontslagbrief uiteengezette feiten dezelfde zijn als die welke in de dienstnota
werden vermeld, met uitzondering van het
feit dat de 'persoonlijke verslagen' het te
vens hebben over de maand september
1991. (Eiseres) betoogt niet dat laatstgenoemd gegeven (september 1991) de oorzaak is geweest van het ontslag om dringende reden. Het arbeidshofwijst er tevens
op dat de ontslagbrief nergens allusie
maakt op het in de dienstnota vermelde gebrek aan verantwoording. De eerste rechter heeft dus terecht beslist dat het ontslag laattijdig was";

~~~======--~~
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terwijl, eerste onderdeel, het ontslag om
dringende redenen, dat na een onderhoud
met de betrokken werknemer gegeven
werd, niet kan worden geacht laattijdig te
zijn gegeven op grond van het enkele feit
dat de werkgever door dat onderhoud geen
andere feiten te weten kwam dan die waarmee hij v66r dat onderhoud bekend was;
het voorafgaand verhoor van de werknemer kan, volgens de omstandigheden van
de zaak, een maatregel zijn die de werkgever voldoende zekerheid geeft voor zijn eigen overtuiging en tevens tegenover de
werknemer en het gerecht; de te goeder
trouw zijnde werkgever, zoals eiseres in
haar aanvullende conclusie betoogd had,
kan de werknemer die hij van plan is te
ontslaan om dringende reden, verhoren, nu
dat verhoor niet enkel een morele verplichting is, maar hem tevens voldoende zekerheid kan geven omtrent het bestaan, de
toerekenbaarheid en de ernst van de feiten; buiten het geval waarin zou worden
vastgesteld dat, gelet op de omstandigheden van de zaak, de werkgever door een onderhoud met de werknemer in geen geval
omtrent het bestaan, de toerekenbaarheid of de ernst van het feit andere feiten
te weten zou komen dan die waarmee hij
v66r het onderhoud bekend was, de omstandigheid dat dit onderhoud in feite geen
nieuwe gegevens aan het licht heeft gebracht niet in aanmerking kan worden genomen om het minder dan drie werkdagen na dat onderhoud gegeven ontslag
laattijdig te verklaren; zodat het arbeidshof bijgevolg niet wettig heeft kunnen beslissen dat het ontslag, nu het op 17 december 1992 is gegeven na een onderhoud
met de werknemer op 14 december 1992,
en nu geenszins is vastgesteld dat de werkgever door dat onderhoud, in geen geval,
omtrent het bestaan, de toerekenbaarheid of de ernst van het feit, andere feiten te weten kon komen dan die waarmee
hij v66r het onderhoud bekend was, laattijdig was (schending van artikel 35 van de
wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) en bijgevolg eiseres niet
wettig heeft kunnen veroordelen tot de betaling van een opzeggingsvergoeding
(schending van de artikelen 39, § 1, en 82
van de wet van 3 juli 1978 betreffende de
arbeidsovereenkomsten);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat, luidens artikel 35,
derde lid, van de wet van 3 juli 1978
betreffende de arbeidsovereenkom-
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sten, het ontslag om een dringende reden niet meer zonder opzegging of v66r
het verstrijken van de termijn mag
worden gegeven, wanneer het feit ter
rechtvaardiging ervan sedert ten minste drie werkdagen bekend is aan de
partij die zich hiero:p beroept;
Dat het feit dat aanleiding geeft tot
het ontslag om dringende redenen, valgens die wetsbepaling aan de ontslaggevende partij bekend is, wanneer
deze omtrent het bestaan van dat feit
en de omstandigheden die daarvan een
dringende reden kunnen maken, voldoende zekerheid heeft om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen, inzonderheid voor haar
eigen overtuiging en tevens tegenover de andere partij en het gerecht;
Dat het voorafgaande verhoor van
de werknemer, ongeacht het resultaat en volgens de omstandigheden
van de zaak, een maatregel kan vormen die de werkgever dergelijke zekerheid geeft; dat uit de omstandigheid dat de werkgever besloot de
werknemer te ontslaan na een onderhoud, op grand van feiten waarmee hij
v66r dat onderhoud bekend was, niet
kan worden afgeleid dat hij reeds op
dat ogenblik beschikte over alle gegevens die hij nodig had om met kennis van zaken te beslissen;
Overwegende dat het arrest overweegt "dat de ontslagbrief van 17 december 1992 geen enkel bewezen gegeven bevat waaruit zou blijken dat
(eiseres) door het onderhoud van 14
december 1992 andere feiten te weten was gekomen dan die waarmee zij
bekend was ten tijde van de verzending van de dienstnota op 4 december 1992";
Overwegende dat het arbeidshof, op
grand van die overweging, niet wettig heeft kunnen beslissen dat het door
eiseres ter kennis gebrachte ontslag
laattijdig was;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Om die redenen, zonder dat er
grond bestaat tot onderzoek van de
overige onderdelen van het eerste middel, die niet kunnen leiden tot ruimere cassatie, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het uitspraak
doet over de opzeggingsvergoeding en
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 en houdt de overige kosten aan, laat de beslissing
daaromtrent aan de feitenrechter over;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Arbeidshof te Bergen.
14 oktober 1996 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
B-iitzler en Delahaye.

Nr. 381

ze KAMER- 15 oktober 1996
1° WEGVERKEER- WEGVERKEERSREGLEREGLEMENTSMENT VAN 01-12-1975 BEPALINGEN- ARTIKEL 10 - ARTIKEL 10.1, 1°
EN 3°- EEN VEROORDELING- MOTIVERING.

zo

REDENEN VAN DE VONNISSEN EN
ARRESTEN- GEEN CONCLUSIE- STRAFZAKEN (GEESTRIJKE DRANKEN EN DOUANE EN
ACCIJNZEN INBEGREPEN)- WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 -ARTIKEL 10.1, 1°
EN 3° - EEN VEROORDELING- WETTELIJKHEID.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART. 100
TOT EINDE)- ARTIKEL 149- WEGVERKEERSREGLEMENTVAN 01-12-1975 -ARTIKEL 10.1, 1"
EN 3' - EEN VEROORDELING- WETTELIJKHEID.

4° STRAF- ZWAARSTE

STRAF- AANDUI-

DING VAN RET MISDRIJF.

r, zo en 3°

Schendt noch art. 149 Gw. noch
enige bepaling van het Sv., de beslis-
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sing van de rechter die ten laste van de
beklaagde een overtreding vaststelt van
zowel het r als het 3' van art. 10.1 van
het Wegverkeersreglement, waarnaar in
de beslissing verwezen wordt en waarvan de tekst wordt aangehaald, en de tenlastelegging waar deze overtredingen zijn
samengebracht, bewezen verklaart. (Art.
149 Gw. en art. 10.1, 1° en 3°, Wegverkeersreglement.)
4° De rechter die met toepassing van artikel 65 van het Sw. de zwaarste straf uitspreekt, is niet verplicht het misdrijf aan
te duiden waarvoor de straf het zwaarst
is.
(STEVENS E.A. T. BOTTELBERGHE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.94.1284.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 september 1994 door
het Hofvan Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van Ronny Stevens:
Over het middel, gesteld als volgt : schending van artikel 97 (thans 149) van de
Grondwet,
eerste onderdeel :
doordat eiser Ronny Stevens in het bestreden arrest wordt veroordeeld wegens
het feit onder letter E uit de oorspronkelijke daging,
terwijl deze enkele tenlastelegging twee
verschillende inbreuken vermeldt, enerzijds, een inbreuk op artikel10.1.1' van het
Wegverkeersreglement en, anderzijds, een
inbreuk op artikel 10.1.3' van dit reglement, zodat het arrest is voorbijgegaan aan
een van de basisregels van de strafvordering, waar gesteld wordt dat de rechter aan
bet als bewezen beschouwde feit, de juiste
kwalificatie dient te geven;
tweede onderdeel :
doordat het bestreden arrest bevestigt
waar de eerste rechter, na samenvoeging
der feiten onder de letters B2 en E uit de
oorspronkelijke dagvaarding, besliste omconform artikel 65 van het Strafwetboek slechts een straf op te leggen, "de zwaarste",
terwijl noch in het eerste vonnis van de
eerste rechter noch in het arrest wordt aangeduid voor welk feit de zwaarste straf is

--~---
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voorzien, zodat het arrest hieromtrent onvoldoende werd gemotiveerd;
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Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat de appelrechters
oordelen, enerzijds, dat het ongeval te
wijten is aan de te hoge snelheid van
eiser, anderzijds, dat indien eiser met
een aangepaste snelheid had gereden, verweerder geen "onontwijkbare"
hindernis zou zijn geweest;
Dat zij aldus een overtreding vaststellen van zowel het r als het 3° van
artikel10.1 van het Wegverkeersreglement, waarnaar zij in hun beslissing verwijzen en waarvan zij de tekst
aanhalen;
Dat het bewezen verklaren van de
telastlegging E waar deze overtredingen zijn samengebracht, geen schending uitmaakt van artikel149 van de
Grondwet noch van enige bepaling van
het Wetboek van Strafvordering;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat geen wetsbepaling de rechter die met toepassing van
artikel 65 van het Strafwetboek de
zwaarste straf uitspreekt, verplicht het
misdrijf aan te duiden waarvoor de
straf het zwaarst is;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
15 oktober 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Dhaeyer - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal-Advocaat: mr. J. Rim-

baut, Kortrijk.

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- PERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP
KAN OF MOET WORDEN INGESTELD -BURGERLIJKE RECHTSVORDERING - BURGERLIJKE PARTIJ- GEMEENTE- COLLEGE VAN
BURGEMEESTER EN SCHEPENEN- MACHTIGING VAN DE GEMEENTERAAD NIET VOORGELEGD- ONTVANKELIJKHEID.

Is niet ontvankelijk, het cassatieberoep ingesteld door het college van burgemeester en schepenen dat verklaart op te treden voor de gemeente als eiseres, wanneer
de machtiging van de gemeenteraad om
in naam van de gemeente cassatieberoep
in te stellen, niet regelmatig wordt voorgelegd. (Artt. 123, go en 90, en 270 Ge-

meentewet.) (1)

(GEMEENTE RANST T. MILLET E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.95.068l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 april1995 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat het college van burgemeester en schepenen van de
gemeente Ranst, dat verklaart op te
treden voor eiseres, door de gemeenteraad is gemachtigd om hetzij in
naam van de gemeente cassatieberoep
in te stellen, hetzij het geding in cassatie voort te zetten op een cassatieberoep dat is ingesteld tot bewaring
van rechten;
Dat immers het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Ranst
van 14 maart 1991 houdende bekrachtiging van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen
(1) Cass., 4 nov. 1980 (A. C., 1980-81, nr. 141),
en Cass., 27 mei 1987, A.R. nr. 5686 (A. C., 198687, nr. 583).
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van 21 februari 1991 waarbij P. Van
Sant als advocaat gelast wordt de belangen van de gemeente te behartigen, noch het besluit van 22 juli 1993
van het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente Ranst
waarbij een andere advocaat wordt gelast met het verder behartigen van de
belangen van de gemeente in de zaak
gemeente Ranst/N.V. Arcadia machtiging van de gemeenteraad inhouden om een voorziening in te stellen;
Dat weliswaar de beslissing van het
schepencollege van 25 april1995 vermeldt dat de vereiste machtiging van
de gemeenteraad zal worden benaarstigd; dat deze machtiging nochtans
niet regelmatig wordt overgelegd;
Dat de voorziening mitsdien, krachtens de artikelen 123, 8° en 9°, en 270
Gemeentewet, niet ontvankelijk is;
Om die redenen, ... , verwerpt de
voorziening; veroordeelt eiseres in de
kosten.
15 oktober 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Biitzler.

Nr. 383

geschil, de verdachte naar de correctionele rechtbank verwijst. (Art. 416 Sv.) (1)
(HERYGERS)
ARREST

(A.R. nr. P.96.1150.N)

RET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 28 juni 1996 gewezen
door het Hof van Beroep te Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser wegens de telastleggingen A (oorspronkelijk G) en B (oorspronkelijk H) wat
het niet neerleggen van de jaarrekening per 31 december 1991 betreft,
wordt verwezen naar de correctionele rechtbank :
Overwegende dat deze beslissing,
die geen uitspraak doet over een
bevoegdheidsgeschil, een voorbereidende beslissing en beslissing van onderzoek is in de zin van artikel 416
van het Wetboek van Strafvordering
waartegen cassatieberoep door de verdachte eerst openstaat na het eindarrest;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Nr. 383
2e KAMER- 15 oktober 1996

CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING - STRAFVORDERING - VOORBARIG
CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING).

Niet ontvankelijk is het cassatieberoep door
de verdachte v66r de eindbeslissing ingesteld tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat, zonder uitspraak te doen over een bevoegdheids-

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het namens eiser ingediende
verzoekschrift, dat niet de ontvankelijkheid van de voorziening betreft,
verwerpt de voorziening; veroordeelt
eiser in de kosten.
15 oktober 1996 - 2e kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. W. De Gendt,
Tongeren; P. Bernaerts, Hasselt.
(1) Cass., 11 mei 1994, A.R. nr. P.94.0419.F
(A. C., 1994, nr. 232).
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Overwegende dat het middel betoogt dat eiser zich door zijn bekentenissen verzet heeft tegen het ge2e KAMER- 16 oktober 1996
bruik van de valse stukken, zodat de
ve:rjaring van het misdrijfvalsheid be1o VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE
gon te lopen vanaf dat ogenblik;
STUKKEN- GEBRUIK VAN VALSE STUKOverwegende dat het arrest verKEN- OGENBLIK WAAROP HET GEBRUIK EINDIGT- BEKENTENIS VAN DE VERVALSINGmeldt dat de steller van het valse stuk
GEVOLG.
strafrechtelijk aansprakelijk is voor
het gebruik ervan; dat het gebruik de
2o VERJARING- STRAFZAKEN- STRAF- door hem voorziene en gewilde voortVORDERING- TERMIJNEN- AANVANGzetting is van de valsheid, ook al zou
VALSHEID EN GEBRUIK VAN VALSE STUKKEN
het valse stuk gebruikt zijn door een
- OGENBLIK WAAROP HET GEBRUIK EINDIGT
derde, die gehandeld zou hebben zon- BEKENTENIS VAN DE VERVALSING.
der zich met de vervalser te verstaan
1o en 2° De omstandigheid dat de steller of zonder te weten dat het geschrift
van een vals stuk de door hem gepleegde vals was;
valsheid bekent, is op zichzelfniet volOverwegende dat het hof van bedoende om een eind te maken aan het gebruik van dat valse stuk en, bijgevolg, de roep heeft vastgesteld dat de door eiverjaringstermijn van de strafvorde- ser nagemaakte videocassettes in bering uit hoofde van het misdrijf vals- slag genomen werden in een videoclub,
heid in geschriften te doen ingaan. (Artt. waarvan de exploitant ze bewust was
196 en 197 Sw.)
blijven verhuren;
Dat de feitenrechters, op grond van
(BOUCHAT
een feitelijke beoordeling van de aan
T. PARAMOUNT PICTURE CORPORATION E.A.)
hen voorgelegde gegevens van de zaak,
hebben beslist dat het laatste, aan eiser ten laste gelegde feit dat het misARREST (vertaling)
drijf gebruik van valse stukken kan
(A.R. nr. P.96.0950.F)
opleveren, gepleegd was op de datum
van die inbeslagneming;
HET HOF; - Gelet op de bestreOverwegende dat, enerzijds, de enden arresten, op 1 oktober 1992 gewezen door de kamer van inbeschul- kele omstandigheid dat de dader de
digingstelling van het Hof van Beroep door hem gepleegde valsheid bekent,
te Brussel en op 4 juni 1996 gewe- niet voldoende is om een eind te rnazen door het Hof van Beroep te Brus- ken aan het gebruik van dat valse
stuk en, anderzijds, het middel de feisel;
telijke beoordeling van het hofvan beI. Op de voorziening tegen het ar- roep bekritiseert;
rest van 1 oktober 1992 :
Dat het middel niet kan worden
Overwegende dat de wettelijke ver- aangenomen;
eisten voor de formele geldigheid van
En overwegende dat de substande akte waarbij de zaak bij het vonnisgerecht aanhangig gemaakt werd en tiEile of op straffe van nietigheid voorde regels betreffende de bevoegdheid geschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomvan dat gerecht werden nageleefd;
II. Op de voorziening tegen het ar- stig de wet is gewezen;
rest van 4 juni 1996 :
B. In zoverre de voorziening gericht
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de burgeris tegen de beslissing op de strafvor- lijke rechtsvorderingen :
dering:
Overwegende dat eiser geen enkel
middel aanvoert;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 oktober 1996 - 2 8 kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Willems - Gelijkluidende conclusie van de h. De
Riemaecker, advocaat-generaal - Advo·
caat : mr. Leplat, Nijvel.

Nr. 385
28 KAMER- 16 oktober 1996

1o VOORLOPIGE HECHTENIS

-HANDHAVING- KAMER VAN INBESCHULDIGING·
STELLING- RECHTSPLEGING- MEDEDELING
VAN HET DOSSIER.

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- ONDERZOEKSGERECHT- STRAFDOSSIER- MEDEDELING VAN HET DOSSIER.

3o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.3- TOEPASSINGSGEBIED- VOORLOPIGE HECHTENIS.

4o RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN - VOORLOPIGE HECHTENIS- HANDHAVING- INZAGE VAN HET DOSSIER.

5° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.

1
TOT 99)- ARTIKEL 10- GELIJKHEID VAN DE
BELGEN VOOR DE WET- BEGRIP- OPENBAAR
MINISTERIE EN VERDACHTE.

6° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.

1
TOT 99)- ARTIKEL 11-AAN DE BELGEN TOEGEKENDE RECHTEN EN VRIJHEDEN -NONDISCRIMINATIE- BEGRIP- OPENBAAR MINISTERIE EN VERDACHTE.

7o OPENBAAR MINISTERIE- STRAFZAKEN- OPDRACHT.

1o en 2° Geen enkele wettelijke bepaling

schrijft voor dat het dossier voor de kamer van inbeschuldigingstelling aan de
verdachte of aan zijn raadsman moet
worden medegedeeld; de Wet Voorlopige
Hechtenis bepaalt enkel dat bericht aan
de raadsman van de verdachte moet worden gegeven; art. 22 Wet Voorlopige Hech-
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tenis, inzake het recht op inzage van het
dossier is niet toepasselijk op de rechtspleging in hager beroep (1). (Artt. 22 en
30, § 2, vijfde lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
3° Art. 6.3.b E.V.R.M. heeft in de regel enkel betrekking op de uitoefening van het
recht van verdediging voor de vonnisgerechten; het recht is niet toepasselijk op
de rechtspleging inzake voorlopige hechtenis. (2) (Art. 6.3.b E.V.R.M. en wet 13
mei 1955.)
4 o Het recht van verdediging van een verdachte die verschijnt om uitspraak te horen doen over de handhaving van zijn
voorlopige hechtenis wordt niet geschonden als het hof van beroep, kamer van inbeschuldigingstelling, die verdachte de
mogelijkheid biedt van zijn dossier inzage te nemen door een verdaging toe te
staan binnen de termijn van art. 30, § 3,
tweede lid, Wet Voorlopige Hechtenis (3).
(lmpliciet).
5o, 6° en 7o Tussen het O.M. en de verdachte bestaat een fundamenteel verschil, dat verantwoord is, aangezien het
op een objectief criterium berust, nl. dat
eerstgenoemde in het belang van de maatschappij een openbare dienst vervult die
verband houdt met de opsporing en de
vervolging van strafbare feiten en de
strafvordering instelt, terwijl laatstgenoemde zijn persoonlijk be lang verdedigt (4). [Artt. 10 en 11 Gw. (1994).]
(1) Cass., 12 mei 1992, A.R. nr. 6677 (A. C.,
1991-92, nr. 470); 14 feb. 1996, A.R. nr.
P.96.0202.F, en 2 april1996, A.R. nr. P.96.0398.N,
supra, nrs. 80 en 110.
(2) Zie Cass., 24 maart 1981, A.R. nrs. 6592 en
6593 (A. C., 1980-81, nr. 424), en 13 maart 1991,
A.R. nr. 8947 (AC., 1991, nr. 364).
(3) Cass., 14 okt. 1992, A.R. nr. 260 (A. C., 199192, nr. 666).
(4) Zie A.A., 1 dec. 1994, arrest nr. 82/84, rol
660, B.S., 1995, blz. 1100-1103.
Eiser voerde de miskenning aan van "het beginsel van de gelijkheid der wapens tussen partijen in het strafgeding", op grond dat, hoewel art.
22, Wet Voorlopige Hechtenis, weliswaar niet toepasselijk is op de rechtspleging voor de kamer van
inbeschuldigingstelling, de verdachte over een
kortere termijn dan het O.M. beschikt om inzage te nemen van zijn dossier. Het aldus aangevoerde beginsel hield verband met de miskenning van de grondwettelijke regel van de
==>
gelijkheid der Belgen voor de wet.

--_l
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(TANGHE)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.1278.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 1 oktober 1996 gewezen door de kamer van inbeschuldigingstelling van het Hof van Beroep te
Bergen;
Over het eerste middel :
Overwegende dat artikel 30, § 2,
vijfde lid, van de wet van 20 juli 1990
betre:ffende de voorlopige hechtenis,
met betrekking tot de rechtspleging
voor de kamer van inbeschuldigingstelling enkel bepaalt dat bericht moet
worden gegeven aan de raadsman van
de verdachte, wat in casu is gebeurd;
dat artikel 22 van diezelfde wet inzake het recht op inzage van het dossier niet toepasselijk is op de rechtspleging in hoger beroep;
Dat het middel faalt naar recht;
Over het tweede middel :
Overwegende dat artikel 6.3.b van
het Verdrag tot Bescherming van de
Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955, betrekking heeft
op de uitoefening van het recht van
verdediging voor de vonnisgerechten
en niet op de rechtspleging inzake
voorlopige hechtenis;
Dat het middel faalt naar recht;
De in art. 10 Gw. 1994 vervatte regel van de gelijkheid der Belgen voor de wet, alsook de in art.
11 Gw. 1994 vervatte regel van de nondiscriminatie in het genot van de aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden impliceren dat eenieder die zich in dezelfde toestand
bevindt, op gelijke wijze wordt behandeld, maar
sluiten niet uit dat een verschil in behandeling
tussen verschillende categorieen van personen
wordt ingesteld, voor zover het criterium van dat
onderscheid op een opbjectieve en redelijke wijze
kan worden verantwoord (Cass., 24 april1995,
A.R. nr. S.94.0101.F, A. C., 1995, nr. 207). Onderhavig arrest beslist dat het middel niet kan worden aangenomen, omdat er een fundamenteel verschil bestaat tussen het O.M. en de verdachte, dat
verantwoord is, aangezien het op een objectief criterium berust.
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Over het derde middel :
Overwegende dat het middel niet
betoogt dat een door de procureur des
Konings aan de procureur-generaal
toegezonden stuk niet aan tegenspraak
werd onderworpen;
Overwegende dat er tijdens de hele
duur van het voorbereidend onderzoek tussen het openbaar ministerie
en de verdachte een fundamenteel verschil bestaat, dat verantwoord is, aangezien het op een objectief criterium
berust, namelijk dat eerstgenoemde de
strafvordering instelt en in het belang van de maatschappij een openbare dienst vervult die verband houdt
met de opsporing en de vervolging van
strafbare feiten, terwijl laatstgenoemde zijn persoonlijk belang verdedigt;
Overwegende dat, voor het overige,
de kamer van inbeschuldigingstelling van het hofvan beroep, nu het eiser de mogelijkheid biedt om van zijn
dossier inzage te nemen ten behoeve
met het oog op verdaging binnen de bij
artikel 30, § 3, tweede lid, van de wet
van 20 juli 1990 bepaalde termijn, het
algemeen beginsel van het recht van
verdediging in acht neemt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
En overwegende dat de substantHHe of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
16 oktober 1996 2e kamer- Voorzitter en verslaggever ; de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. D. Desnerck,

Brussel.
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door het Hof van Beroep te Luik gewezen;
KAMER-

17 oktober 1996

1 o VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK- KREDIETOPENING GEWAARBORGD DOOR EEN OVERDRACHT VAN SCHULDVORDERING- ONTBINDING VAN DE VERENIGING- BEGINSEL VAN GELIJKHEID VAN DE
SCHULDEISERS - GEVOLGEN.

2° OVEREENKOMST- RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN - T.A.V. DERDEN
- ZAKELIJKE ZEKERHEID NIET BIJ DE WET BEPAALD- KAN NIET WORDEN TEGENGEWORPEN AAN SCHULDEISERS IN SAMENLOOP.

1o Het beginsel van de gelijkheid van de

schuldeisers staat eraan in de weg dat, na
de ontbinding van een vereniging zonder winstoogmerk, een overdracht van
schuldvordering die zij eerder heeft gedaan als waarborg voor een kredietopening gevolgen heeft, in zoverre die
overdracht de overige schuldeisers van de
vereniging benadeelt (1). (Art. 184 gee.
wet op de handelsvennootschappen; artt.
7, 8 en 9 Hypotheekwet.)
2° Het beginsel van de gelijkheid van de

schuldeisers en de artt. 7, 8 en 9
Hypotheekwet wijken noodzakelijkerwijs a{ van de artt. 1134, 1135 en 1165
B. W., vermits daardoor een overeenkomst,
die een niet bij de wet bepaalde zakelijke zekerheid vestigt, aan de schuldeisers in samenloop niet kan worden tegengeworpen (2).
(ALGEMENE SPAAR- EN LIJFRENTEKAS T. CENTRE REGIONAL D'ACTION CULTURELLE DU SART
TILMAN V.Z.W. IN VEREFFENING E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.94.042l.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 27 april 1994
(1) Zie Cass., 23jan. 1992, A.R. nr. 9044 (A. C.,
1991-92, nr. 268) met concl. adv.-gen. B. Janssens de Bisthoven, in Bull. en Pas., 1992, I, nr.
268; P. VAN 0MMESLAGHE, "Les liquidations
volontaires et les concordats, in L'entreprise en difficulte, Uitg. Jeune Barreau de Bruxelles, 1981,
blz. 436, nr. 11.
(2) Zie noot 1.

Over het middel : schending van de artikelen 6, 1108, 1131, 1133, 1134, 1135,
1165,1236,1321,1689,1690,2078,2082
van het Burgerlijk Wetboek, 7 en 8 van de
Hypotheekwet van 16 december 1851, alsook, voor zover nodig, van het algemeen
rechtsbeginsel van de gelijkheid van de
schuldeisers in samenloop waarvan artikel8 van de Hypotheekwet van 16 december 1851 een toepassing is,
doordat het arrest "voor recht zegt dat de
overeenkomst van 19 november 1984 een
overdracht van schuldvordering tot waarborg bevat, die buiten de wettelijke regels om is opgemaakt en een geveinsde inpandgeving uitmaakt, die indruist tegen
het beginsel van de gelijkheid van de
schuldeisers en bijgevolg nietig is wegens
strijdigheid met de openbare orde; het (eiseres) bij voorraad veroordeelt tot terugbetaling (aan de eerste verweerder) van
1.340.873 frank, verhoogd met de compensatoire interest tegen de wettelijke rentevoet met ingang van de datum van ontvangst van elk van de subsidies, de zaak
naar de rol terug verwijst om de partijen in
staat te stellen inzage te nemen van hun
dossiers, na hun stukken, waaronder hun
bankrekeninguittreksels te hebben gewisseld, alsook om conclusie te nemen en te
pleiten over het (aan de eerste verweerder) verschuldigde saldo, de kosten aanhoudt" op de volgende gronden : "1. het hof
van beroep wijst erop dat (eiseres), die in
hoger beroep staande houdt dat voornoemde akte tegelijkertijd geldt als kredietopening en als overdracht van schuldvordering, evenwel in zijn verzoekschrift in
hoger beroep de stelling heeft verdedigd dat
artikel VI van de algemene voorwaarden
van de overeenkomst gold als een contractbelofte betreffende de overdracht van
schuldvordering; de (verweerders) daarentegen sluiten zich aan bij de analyse van de
eerste rechter die uit de gebruikte bewoordingen van de overeenkomst opmaakt dat
het om een cessiebelofte gaat, met uitzondering van de raadsman van de (verweerders) Allegro e. a. die ze subsidiair aanziet als overdracht van schuldvordering tot
waarborg; het is dus aangewezen om, v66r
alle andere overwegingen, de akte die tot
het geschil heeft geleid te kwalificeren; 2.
er moet een onderscheid worden gemaakt
tussen de overdracht van schuldvordering en de inpandgeving van een schuldvordering; de regels betreffende de overdracht van schuldvordering kunnen slechts
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worden toegepast, indien de door de partijen gewilde akte wel degelijk overeenstemt met een overdracht van schuldvordering, dat is een titulaire overdracht van
een schuldvordering die van het vermogen van de overdrager overgaat in dat van
de overnemer die hierdoor houder van het
recht wordt, en waaraan elk idee van zekerheidstelling vreemd is; indien de oorspronkelijke verrichting een inpandgeving is, kan de zekerheid slechts te gelde
worden gemaakt in overeenstemming met
artikel 2078 van het Burgerlijk Wetboek,
dat is na de tussenkomst van de rechter,
waarbij de verrichting beeindigd wordt door
een overdracht van schuldvordering bij
wijze van inbetalinggeving; professor De
Page wees er trouwens op dat het in de
praktijk voor de schuldeiser nuttiger was
een belofte tot overdracht van schuldvordering te aanvaarden die op grond van de
contractbelofte leidt tot een inbetalinggeving zonder tussenkomst van de rechter,
veeleer dan een beroep te doen op een inpandgeving waarvan de vormen en verplichtingen veel strenger waren; 3. de rechter te dezen de bedoeling van de partijen op
het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst moet nagaan, zonder zich te beperken tot de bewoordingen van het contract die de schijn zouden kunnen wekken
dat het om een contractbelofte gaat, en precies gekozen zijn met de bedoeling om de
regels van het Burgerlijk Wetboek betreffende het pand te omzeilen, terwijl ze in
feite bedoeld waren om een zekerheid te
stellen buiten de wettelijke regels om, wat
strijdig zou zijn met de bepalingen van
openbare orde van artikel 8 van de
Hypotheekwet waarin, bij ontstentenis van
een andere wettekst, het beginsel van de
gelijkheid van de schuldeisers is neergelegd; 4. het hof van beroep dient er in dat
verband op te wijzen dat de tekst van de algemene voorwaarden van het contract (artikel Vl) blijkbaar ge'i:nspireerd is op de leer
van De Page ('uw vereniging verbindt er
zich toe over te dragen .. .') maar niettemin een dubbelzinnigheid ('onherroepelijk') en een uitdrukkelijke erkenning van
het doel van de zogezegde overdracht bevat ('tot waarborgvoor de terugbetaling .. .'),
maar dat (eiseres) zelfin haar conclusie in
hoger beroep heeft toegegeven dat de
kredietopening, die wordt beschouwd als
een contractbelofte van lening, afhankelijk was van de overdracht van toekomstige schuldvorderingen (subsidies van de
Franse Gemeenschap, de Belgische Staat
en het Europees Sociaal Fonds), aangezien de in het raam van de kredietopening
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toegestane voorschotten niet meer dan 75
pet. van de 'overgedragen' schuldvorderingen mochten bedragen; het lijdt aldus geen
twijfel dat de overdracht van toekomstige,
bepaalbare ofbepaalde schuldvorderingen een zekerheidstelling inhield; voor de
beoordeling van de rechtstoestand van de
partijen heeft het geen belang erop te wijzen dat (eiseres) is overgegaan tot verschillende betekeningen van deurwaardersexploten aan de schuldenaars van de
overgedragen schuldvorderingen, aangezien die akten in beginsel niets afdoen aan
de werkelijkheid of het bestaan van de
overdracht tussen de contractanten, maar
enkel tot gevolg hebben dat de akte aan de
overgedragen schuldenaars kan worden tegengeworpen; het hofvan beroep kan derhalve niet anders beslissen dan dat het
voorwerp van de overeenkomst wel degelijk de belofte was dat gelden aan (de eerste verweerder) ter beschikking zouden
worden gesteld mits een waarborg zou worden gesteld in de vorm van een overdracht
van schuldvordering, 5. de overdracht van
schuldvordering tot zekerheid in feite gelijkgesteld moet worden met een buitenwettelijke inpandgeving en in werkelijkheid een geveinsde overdracht van
schuldvordering is, wanneer de ovememer
niet vrij over de schuldvordering kan beschikken of aan de overdrager rekenschap
verschuldigd is over het bedrag dat de verschuldigde sommen overschrijdt; die geveinsde akte nietig moet worden verklaard
wegens strijdigheid met de openbare orde,
daar zij indruist tegen het beginsel van de
gelijkheid van de schuldeisers, dat buitenwettelijke zekerheidstelling uitsluit; het is
trouwens niet toevallig dat in een land met
een rechtssysteem dat nauw verwant is met
het onze, de wetgever bijzondere bepalingen heeft ingevoerd om het krediet aan te
moedigen, door bijzondere wetten op de
overdracht tot waarborg op te stellen, en
dat in Belgie zelf, de wetgever in de wetteksten bijzondere bepalingen heeft opgenomen tot regeling van de overdracht van
loon (wet van 12 april1965) of de inpandgeving van schuldvorderingen op de Staat
(wet van 3 januari 1958) en daaruit kan bezwaarlijk worden afgeleid dat die bijzondere wetten zouden moeten worden beschouwd als de toepassing van het
algemeen beginsel van de zekerheidstelling; uit die overwegingen volgt dat (eiseres) zich ten aanzien van (de eerste verweerder) niet kan beroepen op de
overdracht van schuldvordering tot zekerheid om zich te verzetten tegen de teruggave van de door haar ontvangen gelden
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die, bij ontstentenis van een wettige zekerheidstelling, het algemeen onderpand
van de schuldeisers vormen; derhalve is het
onderzoek van de argumenten van de partijen betreffende de draagwijdte van de
overdracht tot zekerheid, en, meer bepaald
hun middelen betreffende de bepaalbare of
bepaalde aard van de 'overgedragen'
schuldvorderingen op het tijdstip van de
overeenkomst, van alle belang ontbloot;
aangezien (eiseres) niet het geheel van de
rekeninguittreksels heeft overgelegd betreffende de door haar ingehouden bedragen, kan het hof van beroep evenwel uit de
conclusies van de partijen niet precies opmaken welk bedrag in hoofdsom (aan de
eerste verweerder) verschuldigd is buiten
de op p. 8 van zijn conclusie vermelde subsidies en bedragen (1.340.873 frank); (eiseres) moet bijgevolg veroordeeld worden
tot terugbetaling van het vorenvermelde bedrag en de zaak moet naar de rol worden
terug verwezen om de partijen in staat te
stellen conclusie te nemen en te pleiten
over het nog (aan de eerste verweerder) in
vereffening verschuldigde bedrag"; het arrest op die gronden beslist dat de overeenkomst van 19 november 1984 een buitenwettelijke overdracht van schuldvordering
tot waarborg bevat, die een geveinsd pand
vormt, indruist tegen het beginsel van de
gelijkheid van de schuldeisers en derhalve
nietig is wegens strijdigheid met de openbare orde,

terwijl, eerste onderdeel, het beginsel van
de gelijkheid van de schuldeisers enkel
strekt tot regeling van de verdeling van de
opbrengst van de tegeldemaking van de
goederen van de schuldenaar, wanneer verschillende schuldeisers op die goederen samenlopende rechten kunnen doen gelden
hetzij wegens beslagleggingen hetzij op
grand van de wet; daar de belanghebbende
partijen te allen tijde naar eigen goeddunken het geheel of een gedeelte kunnen verzaken van de opbrengst van de verdeling,
waarop zij ingevolge het gelijkheidsbeginsel
recht zouden hebben, dat beginsel niet van
openbare orde en evenmin van dwingend
recht is; het arrest derhalve, nu het beslist dat de litigieuze overdracht van
schuldvordering strijdig was met de openbare orde "omdat zij indruist tegen het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers", dat beginsel ten onrechte beschouwt
als een beginsel van openbare orde, wat het
niet is (schending van de in het middel aangegeven bepalingen, inzonderheid van het
algemeen rechtsbeginsel van de gelijkheid van de schuldeisers in samenloop,
waarvan artikel 8 van de Hypotheekwet
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van 16 december 1851 een toepassing is,
alsook van de artikelen 7, 8 van de
Hypotheekwet van 16 december 1851, 6,
1108, 1131 en 1133 van het Burgerlijk Wethoek) : het gelijkheidsbeginsel bovendien
niet afwijkt van de regel van de autonomie van de wil van de schuldenaar en van
zijn medecontractanten om, v66r het ontstaan van elke samenloop, niet-bedrieglijke
en geldige overeenkomsten te sluiten; dat
beginsel evenmin tot gevolg heeft dat de aldus gesloten overeenkomsten, waarvan het
bestaan zich opdringt aan derden, met inbegrip van de schuldeisers in samenloop,
geen externe gevolgen zouden hebben; het
de partijen ook niet kan ontslaan van de
gevolgen die de overeenkomsten wettelijk tussen hen hebben, zelfs als daaruit
waarborgen volgen; het arrest bovendien,
nu het beslist dat de litigieuze overdracht
van schuldvordering strijdig is met het
gelijkheidsbeginsel doordat het "een buitenwettelijke zekerheidstelling uitsluit", 1" in
strijd met de wet een niet-bestaande regel toepast (schending van het algemeen
beginsel en van de bepalingen die in het
middel zijn aangegeven, inzonderheid van
de artikelen 7 en 8 van de Hypotheekwet
van 16 december 1851); 2°. de autonomie
miskent van de wederkerige wilsuitingen
van de partijen die de overdracht van de litigieuze schuldvordering mogelijk heeft gemaakt (schending van het algemeen beginsel en van de bepalingen die in het
middel zijn aangegeven, inzonderheid van
de artikelen 1134 en 1135 van het Burgerlijk Wetboek); 3°. de verbindende kracht
van de litigieuze ..overdracht van schuldvordering miskent (schending van het algemeen beginsel en van de bepalingen die
in het middel zijn aangegeven, inzonderheid van de artikelen 1134, 1135, 1689 en
1690 van het Burgerlijk Wetboek), alsook
de externe gevolgen van die overdracht van
schuldvordering (schending van het algemeen beginsel en van de bepalingen die in
het middel zijn aangegeven, inzonderheid
van artikel 1165 van het Burgerlijk Wethoek);

tweede onderdeel, het arrest zijn beslissing hierop grondt dat "de overdracht van
schuldvordering in feite gelijkgesteld moet
worden met een buitenwettelijke inpandgeving en in werkelijkheid een geveinsde
overdracht van schuldvordering is"; er
evenwel van veinzing slechts sprake is
wanneer de partijen een schijnakte opmaken waarvan ze de gevolgen door een andere, geheim gebleven overeenkomst willen wijzigen of tenietdoen; de partijen te
dezen aileen maar de litigieuze overdracht
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zijn overeengekomen, met de daaruit voortvloeiende waarborg die zij gezamenlijk eraan wilden verbinden; het arrest derhalve,
nu het de gevolgen van de litigieuze overdracht van schuldvordering niet erkent op
grond dat die overdracht slechts geveinsd
is en dat ze nietig is wegens strijdigheid
met de openbare orde : 1". het wettelijk begrip 'veinzing' miskent (schending van de
in het middel aangegeven bepalingen, inzonderheid van artikel 1321 van het Burgerlijk Wetboek), 2". de verbindende kracht
van voornoemde overdracht van schuldvordering miskent (schending van de artikelen 1134, 1135, 1689 en 1690 van het
Burgerlijk Wetboek) alsook de externe gevolgen ervan (schending van artikel 1165
van het Burgerlijk Wetboek);
derde onderdeel, ook al zou subsidiair
moeten worden aangenomen dat het arrest aldus zou moeten worden ge'interpreteerd dat het de litigieuze overdracht van
schuldvordering heeft beschouwd als een
slecht omschreven inpandgeving van een
schuldvordering, de beslissing om de vernietiging ervan uit te spreken zelfs volgens die interpretatie niet naar recht verantwoord zou zijn; de vormen die voor de
tegeldemaking worden voorgeschreven door
artikel2078 van het Burgerlijk Wetboek op
grond waarvan de overdracht van een goed,
die opnieuw wordt omschreven als een inpandgeving, in voorkomend geval zou vernietigd kunnen worden, niet van toepassing zijn op de inpandgeving van
schuldvorderingen; zulks meer bepaald het
geval is wanneer overeengekomen wordt
dat de schuldeiser-overnemer aan de
schuldenaar-overdrager het verschil tussen het bedrag van de overgedragen schuldvordering in verhouding tot de gewaarborgde schuldvordering zal moeten
terugbetalen, aangezien een dergelijk beding hetzelfde gevolg heeft als het bij artikel 2082 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde retentierecht, krachtens hetwelk de
schuldeiser, houder van het burgerlijk pand
betreffende een schuldvordering, de in pand
gegeven schuldvordering mag behouden,
opdat hij, op de vervaldag, het door de
schuldenaar van de in pand gegeven
schuldvordering verschuldigde bedrag kan
innen en dat bedrag kan behouden bij wijze
van betaling door een derde, in de zin van
artikel 1236 van het Burgerlijk Wetboek, op
voorwaarde evenwel dat hij het eventuele
surplus terugbetaalt aan de in pand gevende schuldenaar; uit de vaststellingen
van het arrest volgt dat, krachtens de overeenkomst, een dergelijk surplus in voorkomend geval door eiseres had moeten wor-
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den terugbetaald, maar dat het te dezen
niet bestond; het arrest bijgevolg, zelfs als
het - quod non - aldus zou moeten worden ge'interpreteerd dat het de litigieuze
overdracht van schuldvordering als een verkeerd gekwalificeerde inpandgeving heeft
beschouwd, door de litigieuze overdracht
van schuldvordering te vernietigen en eiseres te veroordelen om de opbrengst ervan terug te betalen, r. de draagwijdte van
de regels in verband met de rechten van de
schuldeiser, houder van een burgerlijk pand
betreffende een schuldvordering, heeft miskend (schending van de artikelen 1236,
2078 en 2082 van het Burgerlijk Wetboek),
2". de autonomie van de wederkerige
wilsuitingen van de partijen die de overdracht van de litigieuze schuldvordering
mogelijk heeft gemaakt, heeft miskend
(schending van de artikelen 1134 en 1135
van het Burgerlijk Wetboek); 3". de verbindende kracht van de litigieuze overdracht van schuldvordering heeft miskend (schending van de artikelen 1134,
1135, 1689 en 1690 van het Burgerlijk Wethoek), alsook de externe gevolgen van die
overdracht van schuldvordering (schending van artikel 1165 van het Burgerlijk
Wetboek);
Wat het eerste onderdeel betreft :
A In zoverre het onderdeel opkomt
tegen de overweging van het arrest
volgens welke de litigieuze overeenkomst strijdig is met de openbare
orde:
Overwegende dat uit de uiteenzetting van de feiten door het bestreden
vonnis, waarnaar het arrest verwijst,
en uit de vaststellingen en overwegingen ervan blijkt : 1. dat eiseres in november 1984 aan de eerste verweerder een kredietopening heeft verleend,
en dat "artikel VI van de desbetreffende brief onder de titel 'waarborg'
het volgende bepaalt : 'Tot waarborg
voor de terugbetaling van de voornoemde kredietopening, voor de betaling van aile handelspapieren waarvan de ASLK houder zou zijn en
overeenkomstig de op die kredietopening toepasselijke clausules en algemene voorwaarden op dat krediet
worden aangerekend, alsook voor de
terugbetaling van aile opeisbare bedragen of kosten ... verbindt uw vereniging zich ertoe de door het ministerie van de Franse Gemeenschap, de
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minister van N ationale Opvoeding en
het Europees Sociaal Fonds verschuldigde subsidies onherroepelijk aan (eiseres) over te dragen. Die overdrachtdelegatie van subsidies zal langs
officiele weg door een gerechtsdeurwaarder worden betekend .. .'" 2. dat de
eerste verweerder op 30 november
1988 werd ontbonden en in vereffening gesteld en dat die ontbinding een
samenloop tussen zijn schuldeisers,
meer bepaald tussen eiseres en de verweerders met uitzondering van de eer. ste verweerder, deed ontstaan; 3. dat
de eerste verweerder vraagt dat eiseres wordt veroordeeld om hem de bedragen terug te betalen die op grond
van de litigieuze overeenkomst aan
haar waren uitbetaald vanafhet tijdstip van de samenloop;
Overwegende dat de ontbinding van
de V.Z.W., eerste verweerder, een samenloop tussen haar schuldeisers
heeft doen ontstaan;
Dat, krachtens het beginsel van de
gelijkheid van de schuldeisers waarvan de artikelen 184 van de gecoordineerde wetten op de handelsvennootschappen, 7, 8 en 9 van de
Hypotheekwet een toepassing zijn, alle
goederen van de schuldenaar het gemeenschappelijk onderpand zijn van
zijn schuldeisers, tenzij er tussen de
schuldeisers wettige redenen van voorrang bestaan;
Overwegende dat het arrest beslist
dat de overeenkomst tussen eiseres en
de eerste verweerder een zakelijke zekerheid stelt buiten de wettelijke regels om en aldus indruist tegen het beginsel van de gelijkheid van de
schuldeisers;
Dat het arrest, nu het aan die overeenkomst, die aan eiseres zonder wettige gronden een voorrang toekent
waardoor de overige schuldeisers van
de eerste verweerder worden benadeeld, elk gevolg ontzegt na het ontstaan van de samenloop, het bovengenoemde beginsel en de bovengenoemde wetsbepalingen correct
toepast; dat hierdoor de beslissing van
het hof van beroep, waarbij eiseres
wordt veroordeeld om aan de eerste
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verweerder de door haar na de outbinding van laatstgenoemde ontvangen bedragen terug te betalen, afdoende naar recht verantwoord is;
Dat bijgevolg het onderdeel, in zoverre het opkomt tegen de overweging van het arrest volgens welke de
overeenkomst van 19 november 1984
nietig moet worden verklaard wegens
strijdigheid met de openbare orde, ook
al was het gegrond, niet tot cassatie
kan leiden; dat het, in dit opzicht, zoals de eerste verweerder staande
houdt, niet ontvankelijk is;
B. Wat het overige van het middel
betreft:
Overwegende dat, enerzijds, het beginsel van de gelijkheid van de schuldeisers en de artikelen 7, 8 en 9 van de
Hypotheekwet noodzakelijkerwijs afwijken van de artikelen 1165, 1134 en
.1135 van het Burgerlijk Wetboek, aangezien zij tot gevolg hebben dat een
overeenkomst die een niet bij de wet
bepaalde zakelijke zekerheid stelt, niet
aan de schuldeisers in samenloop kan
worden tegengeworpen;
Overwegende dat, anderzijds, het arrest de litigieuze overeenkomst niet
kwalificeert als een overdracht van
schuldvordering; dat de bestreden beslissing derhalve geen verband houdt
met de artikelen 1689 en 1690 van het
Burgerlijk Wetboek, waarvan de
schending door eiseres wordt aangevoerd;
Dat het onderdeel in dat opzicht niet
kan worden aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Over het door de eerste verweerder opgeworpen middel van nietontvankelijkheid volgens hetwelk de
bestreden beslissing naar recht wordt
verantwoord door een grond die het
Hofin de plaats kan stellen van de bekritiseerde grond :
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel volgt dat, op de
daarin aangegeven gronden, naar
recht verantwoord is de beslissing
waarbij eiseres wordt veroordeeld om
aan de eerste verweerster de bedragen terug te betalen die zij na haar
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ontbinding, ter uitvoering van de litigieuze overeenkomst, heeft ontvangen;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid gegrond is;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat het onderdeel ervan uitgaat dat de litigieuze overeenkomst voor eiseres de verplichting inhield om het bedrag dat aan haar was
betaald bovenop de door verweerder
aan haar verschuldigde bedragen, in
voorkomend geval, aan de eerste verweerster terug te betalen;
Dat het arrest niet vaststelt dat de
overeenkomst een dergelijk beding bevatte;
Dat het onderdeel feitelijke grandslag mist;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
17 oktober 1996 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Rappe, waarnemend voorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocatgeneraal - Advocaten : mrs. De Gryse en
't Kint.
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3° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDENORDE VAN GENEESHEREN- RAAD VAN BEROEP- VERZOEK OM OPSCHORTING- WEIGERING- RECHTEN VAN DE MENS -RECHT
VAN VERDEDIGING.

4o BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- UITOEFENING- SCHORSING -ARTIKEL 4,
V.T.SV. - 'IDEPASSINGSGEBIED.

1o, 2° en 3° Noch een schending van artikel6.1 E.V.R.M., dat het recht op een eerlijk proces waarborgt, noch een miskenning van het recht van verdediging
kunnen worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de raad van beroep van
de Orde van Geneesheren niet is ingegaan op het verzoek tot opschorting, dat
was ingediend door een geneesheer die het
koninklijk besluit, waarop de tegen hem
ingestelde tuchtvordering is gegrond, van
valsheid had beticht en zich op grand van
die betichting van valsheid burgerlijke
partij had gesteld bij een onderzoeksrechter. (Art. 6.1 E.V:R.M.)
4 o Artikel 4 V. T. Sv. dat, onder de voorwaarden die het stelt, de schorsing van de
strafvordering oplegt zolang niet definitief is beslist over de strafvordering, heeft
niets uit te staan met de tuchtvordering
(1). (Art. 4. V:T.Sv.)
(P... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. D.95.0022.F)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 27 juni 1995 gewezen door de franstalige Raad van Beroep van de Orde van Geneesheren;
Nr. 387
1e KAMER - 17 oktober 1996

1o RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- ORDE VAN GENEESHEREN- RAAD
VAN BEROEP- VERZOEK OM OPSCHORTINGWEIGERING.

Over het middel : schending van artikel 6.1 van het Verdrag tot Bescherming
van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome
op 4 november 1950, goedgekeurd bij de
wet van 13 mei 1955 (hierna E.V.R.M. genoemd), van het algemeen rechtsbeginsel
van het recht van verdediging, van de artikelen 417 van het Gerechtelijk Wetboek
en 4 van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wethoek van Strafvordering,

2° RECHT VAN VERDEDIGING- TUCHTZAKEN- ORDE VAN GENEESHEREN- RAAD
VAN BEROEP- VERZOEK OM OPSCHORTINGWEIGERING.

(1) Zie Cass., 13 april1989, A.R. nr. 8398 (A. C.,
1988-89, nr. 456).
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doordat de bestreden beslissing zegt de
koninklijke besluiten nrs. 78 en 79, ofschoon ze van valsheid worden beticht, onverwijld toe te passen, en het recht van eiser om de geneeskunde uit te oefenen
gedurende drie maanden schorst op grond
dat "eiser klaarblijkelijk uit het oog verliest niet alleen dat de tuchtvordering los
staat van de strafvordering en van de burgerlijke rechtsvordering, maar bovendien
dat de op artikel 4 van de wet van 17 april
1878 gegronde regel 'de strafvordering heeft
voorrang op de burgerlijke rechtsvordering' enkel slaat op de verhouding tussen
de burgerlijke rechtsvordering en de strafvordering in dezelfde zaak, wat te dezen
niet het geval is; dat derhalve voornoemd
verzoek om opschorting van de uitspraak
moet worden afgewezen, daar het kennelijk als een vertragingsmaneuver bedoeld
is",
terwijl, eerste onderdeel, de instelling van
de Orde der geneesheren en de binnen die
instelling opgerichte raden, waaronder de
raad van beroep, alsmede de tuchtrechtelijke bevoegdheid ervan gebaseerd zijn op
het koninklijk besluit nr. 79; de bestreden beslissing vaststelt dat eiser zich burgerlijke partij heeft gesteld bij de rechter
Bulthe die aljaren een klacht tegen onbekenden onderzoekt wegens een valsheid in
geschrifte die zou zijn begaan bij de goedkeuring van de koninklijke besluiten nrs.
78 en 79; eiser in zijn conclusie een lange
reeks van gegevens aanvoert die, los van de
strafvordering, op zijn minst twijfel konden wekken aan de wettigheid van bovenvermeld koninklijk besluit; de tuchtvordering aan geen verjaringstermijn is
onderworpen; de bestreden beslissing, nu
zij de valsheid van het koninklijk besluit nr.
79 dat de juridische grondslag vormt van de
raad van beroep niet uitsluit en nu zij de
toepassing ervan niet uitstelt tot de uitspraak over het aan de gang zijnde onderzoek, het recht van verdediging van eiser
miskent, artikel6.1 van het E.V:R.M., meer
bepaald het recht op een eerlijk proces miskent, aangezien daaruit volgt dat een definitieve tuchtrechtelijke veroordeling zou
kunnen worden gegrond op een reglement
dat door de strafrechter tenslotte vals kan
worden bevonden, en dat de Orde der geneesheren alsook de provinciale raad en de
raad van beroep elke wettelijke grandslag missen;
tweede onderdeel, de bestreden beslissing de afwijzing van het verzoek om opschorting van de uitspraak ten onrechte
grondt op artikel 417 van het Gerechtelijk Wetboek; die wetsbepaling enerzijds en-
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kel van toepassing is op de "gerechtelijke
ambten" aangezien ze opgenomen is onder hoofdstuk IV "tuchtprocedure" van titel V "tucht" van boek II "gerechtelijke
ambten" van het Gerechtelijk Wetboek en
dus niet geldt voor geneesheren (schending van artikel417 van het Gerechtelijk
Wetboek); die wetsbepaling bovendien enkel vermeldt dat de tuchtvordering los staat
van de strafvordering en de burgerlijke
rechtsvordering ten laste van de persoon,
die· er het voorwerp van is, en dus geen
wettelijk beletsel is om de debatten te
schorsen, wanneer, zoals te dezen, en zoals de bestreden beslissing trouwens zelf
vaststelt, de strafvordering helemaallos
staat van de tuchtvordering (schending van
artikel417 van het Gerechtelijk Wetboek);
derde onderdeel, de op artikel 4 van de
wet van 17 april1878 gegronde regel, namelijk dat de strafvordering voorrang heeft
op de tuchtvordering, om dezelfde reden
geen wettelijk beletsel vormt om de debatten te schorsen, nu ze niet van toepassing is op het onderhavig geval, namelijk de
schorsing van de tuchtvordering om reden dat het koninklijk besluit dat de wettelijke grondslag ervan is, van valsheid
wordt beticht (schending van artikel 4 van
de voorafgaande titel van het Wetboek van
Strafvordering);

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat noch een scherrding van artikel 6.1 van het Verdrag
tot Bescherming van de Rechten van
de Mens en de Fundamentele Vrijheden dat het recht op een eerlijk proces waarborgt, noch een miskenning
van het recht van verdediging kunnen worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat de raad van beroep
van de Orde van Geneesheren niet is
ingegaan op het verzoek tot opschorting van de uitspraak dat was ingediend door een geneesheer die het koninklijk besluit, waarop de tegen hem
ingestelde tuchtvordering is gegrond,
van valsheid had beticht en zich op
grond van die betichting van valsheid burgerlijke partij had gesteld bij
een onderzoeksrechter;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat niet blijkt dat de
raad van beroep die in zijn beslissing
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geen gewag maakt van artikel 417 van
het Gerechtelijk Wetboek zijn beslissing op die wetsbepaling grondt;

937

bestaan van de huurschade waarop hi}
steunt, te bewijzen (1). (Art. 1731, § 2,
B.W.)

Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

(CARLENS T. RASKIN)

Wat het derde onderdeel betreft :

ARREST

Overwegende dat artikel 4 van de
wet van 17 april 1878 volgens hetwelk de burgerlijke rechtsvordering,
onder de voorwaarden die het artikel preciseert, wordt geschorst zolang niet definitief is beslist over de
strafVordering, niets uit te staan heeft
met een tuchtvordering;
Dat het onderdeel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
17 oktober 1996 - 1e kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - verslaggever : de h. Verheyden- Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. Delahaye en
DeBruyn.
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1e

KAMER -

18 oktober 1996

1o HUUR VAN GOEDEREN- HUISHUUR
- EINDE (OPZEGGING, VERLENGING, ENZ.) OPZEGGING - AANVANG HUUROVEREENKOMST- PLAATSBESCHRIJVING OP TEGENSPRAAK- EINDE HUUROVEREENKOMSTHUURSCHADE- VERHUURDER- BEW1JSLAST.

2° BEWIJS -

BURGERLIJKE ZAKEN -BEWIJSLAST, BEOORDELINGSVRIJHEID - HUISHUUR- HUUROVEREENKOMST -AANVANGPLAATSBESCHRIJVING OP TEGENSPRAAKEINDE HUUROVEREENKOMST- SCHADE VERHUURDER - BEWIJSVOERING.

1o en 2° Artikel1731, § 2, B. W ontslaat de

verhuurder niet van de verplichting het

(A.R. nr. C.95.017l.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 31 oktober 1994 in hoger beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 1315, 1316, 1349,
1353, 1730, 1731 § 2, 1732, 1752, van het
Burgerlijk Wetboek, gewijzigd bij de wet
van 29 december 1983, 10, van afdeling II,
van hoofdstuk II, van titel VIII, van hoek
III, van het Burgerlijk Wetboek, ingevoegd
bij de wet van 20 februari 1991,
doordat het bestreden vonnis van hervorming eiser veroordeelt om aan verweerster het bedrag van 42.433 F. te betalen op volgende gronden : De huurwaarborg dient voor de goede naleving van
de verplichtingen van de huurder. Op
15.3.1993 heeft verweerster, samen met eiser, het pand bezichtigd, doch was niet akkoord om het door eiser opgesteld procesverbaal van vaststelling te ondertekenen.
De inhoud van het schrijven van 15.3.1993
van eiser is geen bewijs van huurschade,
ook de vaststelling van gerechtsdeurwaarder Winkelmolen van 16.3.1993 is geen bewijs van huurschade en heeft enkel de
waarde van een getuigenbewijs. In casu is
derhalve geen tegensprekelijke vaststelling van de huurschade voorhanden. Eiser doet een aanbod van getuigenbewijs,
doch doet geen beschrijving van de feiten
die bewezen dienen te worden, zodat de
rechtbank niet kan oordelen of de aangeboden feiten dienend en terzake zijn. Het
getuigenbewijs dient om deze reden afgewezen. Eiser bewijst geen huurschade, zodat de tegeneis van verweerster volledig gegrond is,
terwijl, eerste onderdeel, het feit dat er
geen tegensprekelijke vaststelling van
(1) Zie Repertoire notarial, Y. Merchiers, Le
Bail en general, nrs. 272 e.v.

938

HOF VAN CASSATIE

huurschade is niet belet dat de door verweerster veroorzaakte huurschade door eiser kan worden bewezen met de akte van
vaststelling van gerechtsdeurwaarder
Winkelmolen van 16.3.1993; dater immers een tegensprekelijke staat van bevinding van het verhuurde appartement bij
het begin der verhuring werd opgesteld en
het feit dat de akte van vaststelling als vermoeden door de rechter alleen kon aanvaard worden in de gevallen waarin de wet
het bewijs door getuigen toelaat, niet verhindert dat in deze akte, nu de principiele
toelating van het getuigenbewijs ten deze
niet betwist wordt, de rechter gewichtige,
bepaalde en overeenstemmende vermoedens van de veroorzaakte huurschade kan
putten, zonder dat vereist is dat er daarbij een getuigenverhoor gebeurt of eiser een
beschrijving van de feiten voor het aangeboden getuigenbewijs zou opgeven; dat het
evenmin vereist is dat er een tegensprekelijke vaststelling van de huurschade zou
zijn om deze te bewijzen (schending van
art. 1316, 1349, 1353, 1730, 1731 § 2, 1732
B.W.);
tweede onderdeel, eiser een plaatsbeschrijving van het verhuurde appartement, opgesteld bij het begin der verhuring, voorbracht (zie stuk n' 1), zodat
verweerster het goed moest teruggeven zoals zij het, volgens die beschrijving, ontvangen had, met uitzondering van hetgeen door ouderdom of overmacht
beschadigd werd; dat daardoor de bewijslast dat de staat van teruggave van de gehuurde plaatsen in overeenstemming met
de plaatsbeschrijving, op verweerster gelegd werd, zodat het bestreden vonnis ten
onrechte de vraag van eiser tot huurschade
heeft afgewezen omdat eiser geen huurschade bewees (schending van art. 1315,
1730, 1731 § 2, 1732 B.W.); dat eiser daarbij het proces-verbaal van vaststelling van
16.3.1993 van gerechtsdeurwaarder
Winkelmolen voegde (zie stuk n' 2), waarin
talrijke beschadigingen opgesomd werden, die niet voorkomen in de staat van bevinding, nl. in de living barsten, krassen,
zwarte vlekken op het arduinen blad, het
behang, de radiator, en ook in de andere
kamers vuil, krassen, enz.; dat het bestreden vonnis ten onrechte dit bewijs van de
huurschade heeft verworpen omdat het niet
tegensprekelijk was en er geen feiten voor
het getuigenverhoor gekwoteerd werden;
dat integendeel de rechters hadden moeten onderzoeken of in deze akte bepaalde,
gewichtige en overeenstemmende vermoedens van huurschade te vinden waren, om
daarop hun uitspraak te vestigen (schen-
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ding van art. 1316, 1349, 1353, 1730, 1731
§ 2, 1732, B.W.);
derde onderdeel, nu niet wettelijk vaststaat ofverweerster haar verplichtingen als
huurder geheel of gedeeltelijk al dan niet
heeft nagekomen, het bestreden vonnis ten
onrechte eiser veroordeeld heeft om aan
verweerster het bedrag van 42.433 F. ten titel van waarborgsom met intresten terug te
betalen; dat immers eiser een voorrecht
heeft op dit actief voor elke schuldvordering die hij op verweerster heeft
spruitend uit het niet nakomen van haar
huurverplichtingen (schending van art.
1752, B.W., 10, van de wet van 20 januari
1991),
zodat het bestreden vonnis de in het middel aangewezen bepalingen geschonden
heeft:
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel1731, § 2,
van het Burgerlijk Wetboek bepaalt
dat de huurder, indien tussen hem en
de verhuurder een omstandige plaatsbeschrijving werd opgemaakt, het goed
moet teruggeven zoals hij het volgens
de beschrijving ontvangen heeft, met
uitzondering van hetgeen door ouderdom of overmacht is tenietgegaan of
beschadigd;
Dat die wetsbepaling de verhuurder niet ontslaat van de verplichting
het bestaan van de huurschade
waarop hij zich beroept, te bewijzen;
Dat het onderdeel in zoverre faalt
naar recht;
Overwegende dat uit het antwoord
op het eerste onderdeel volgt dat het
onderdeel voor het overige feitelijke
grondslag mist;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
18 oktober 1996- 1e kamer- Voorzitter : de h. Verougstraete, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Houtekier.
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3e KAMER- 21 oktober 1996

CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE ZAKEN - ALGEMEEN - GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID OPGEWORPEN EN AFGELEID UIT GEBREK AAN BELANG- BESLISSING
NAAR RECHT VERANTWOORD DOOR NIET BEKRITISEERDE VASTSTELLINGEN - BEVOEGDHEID VAN HET HOF -AMBTSHALVE VERVANGING RECHTSGROND - VOORWAARDEN BEPERKING- GEVOLG.

Een grand van niet-ontvankelijkheid wegens gebrek aan belang kan niet worden aangenomen wanneer daarin wordt
aangevoerd dat op grand van niet bekritiseerde vaststellingen van het arrest, het
Hof ambtshalve een rechtsgrond kan aangeven die de beslissing naar recht verantwoordt nu het Hof niet bevoegd is om
een niet bekritiseerde rechtsgrond die de
beslissing draagt, door een andere te vervangen.
(JANSSENS E.A.
T. FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN)
ARREST

(A.R. nr. S.95.0085.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 14 maart 1995 door het
Arbeidshof te Antwerpen gewezen;
Over het middel gesteld als volgt : schending van artikelen 774, tweede lid van het
Gerechtelijk Wetboek, 24, inzonderheid het
tweede lid, en 72 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971 (artikel 72 zoals vervangen bij wet van 1 augustus 1985), en
van het algemeen rechtsbeginsel van het
recht van verdediging,
doordat het arbeidshof in de bestreden
beslissing, op het hager beroep van verweerster, het vonnis van 28 maart 1991 van
de Arbeidsrechtbank te Antwerpen vernietigt en, na te hebben vastgesteld dat bij
vonnis van 18 december 1980 van de
Arbeidsrechtbank te Antwerpen een volledige arbeidsongeschiktheid vanaf 16 augustus 1975 tot en met 2 februari 1979
werd erkend, met consolidatie van de letsels op 3 februari 1979, met een blijvende
arbeidsongeschiktheid van 100% en 50%
hulp van derde, en met een basisloon van
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310.766,- frank en dat dit vonnis door het
Arbeidshof te Antwerpen bij arrest van 26
juli 1983 slechts hervormd werd in die zin
dat geen hulp van derden meer noodzakelijk werd geacht, de oorspronkelijke vordering onontvankelijk verklaart, op volgende gronden : "Overwegende dat (. .. )
gezien het vonnis van 18 december 1980
niet werd betekend en het arrest van 26
juli 1983 hierover geen uitspraak deed, de
datum van consolidatie nog altijd geen
kracht van gewijsde heeft bekomen. (. .. ); dat
bijgevolg, met inachtneming van de artikels 24 en 72 van de Arbeidsongevallenwet, de aanvangsdatum van de termijn van
drie jaar deze is van de kracht van gewijsde hebbende beslissing, dit wil zeggen de datum waarop de beslissing dat kenmerk verwerft doordat ze niet meer vatbaar
is voor verzet ofberoep. (. .. ); dat, gezien de
datum van consolidatie nog altijd geen
kracht van gewijsde heeft, de ingestelde
vordering als voorbarig en niet ontvankelijk voorkomt (. .. ). (. .. ); dat, voor zover de
herziening betrekking heeft op het vonnis van 18 december 1980, de vordering onontvankelijk is, daar de herziening enkel
betrekking kan hebben op een in kracht
van gewijsde gegane beslissing" (arrest pp.
7-8),

terwijl, eerste onderdeel, overeenkomstig artikel 774, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek de rechter de heropening der debatten moet bevelen alvorens
een vordering geheel of gedeeltelijk af te
wijzen op grand van een exceptie die de
partijen voor hem niet hadden ingeroepen; verweerster in cassatie zich voor het
arbeidshofberiep op het verval van de vordering tot herziening wegens veijaring nu
deze vordering ingesteld werd meer dan
drie jaar na de beslissing hetzij van 18 december 1980, hetzij van 26 juni 1983 (verzoekschrift tot hager beroep p. 2); verweerster in haar appelconclusie later
betwistte dat het vonnis van 18 december 1980 van de Arbeidsrechtbank te Antwerpen kon worden in acht genomen om
reden dat dit vonnis was bestreden voor het
arbeidshof; het arbeidshof zelf terecht vasts tel de dat het hager beroep er in hoofdorde toe strekte "de oorspronkelijke vordering integraal te horen "afwijzen als
zijnde niet toelaatbaar wegens veijaring"
(arrest p. 3, voorlaatste alinea), en herhaalde dat "volgens (verweerster) de vordering tot herziening, ingeleid bij dagvaarding dd. 21 oktober 1986, vervallen is en
laattijdig" (arrest p. 6, punt 2, derde alinea); verweerster zich aldus beriep op een
exceptie van veijaring, dit is een exceptie
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gegrond op de laattijdigheid van de vordering; het arbeidshof evenwel de oorspronkelijke eis verwerpt op grond van een exceptie van niet-ontvankelijkheid wegens
voorbarigheid van de eis; de appelrechter
aldus de vordering verwerpt op grond van
een exceptie die door geen der partijen was
aangevoerd en waarover eisers derhalve
geen verweer hebben kunnen voeren, zodat het arbeidshofniet wettig de oorspronkelijke vordering onontvankelijk kon verklaren wegens voorbarigheid (schending
van artikel 77 4, tweede lid van het Gerechtelijk Wetboek en van het algemeen
rechtsbeginsel van het recht van verdediging),

en terwijl, tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 72, eerste lid van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april1971,
zoals van toepassing op onderhavig geschil, de eis tot herziening van de vergoedingen, gegrond op een wijziging van het
verlies van arbeidsgeschiktheid van de getroffene of op zijn overlijden aan de gevolgen van het ongeval, kan ingesteld worden binnen drie jaar die volgen op de
datum van homologatie van de overeenkomst tussen de partijen of van de in artikel 24 bedoelde beslissing of kennisgeving; overeenkomstig artikel 24, tweede lid
van dezelfde Arbeidsongevallenwet, indien de arbeidsongeschiktheid blijvend is of
wordt, een jaarlijkse vergoeding van 100
pet., berekend op het basisloon en de graad
van de ongeschiktheid, de dagelijkse vergoeding vervangt vanaf de dag waarop de
ongeschiktheid een bestendig karakter vertoont; dit vertrekpunt wordt vastgesteld bij
een overeenkomst tussen partijen ofbij een
in kracht van gewijsde gegane beslissing;
de eis tot herziening derhalve kan worden ingesteld na, en vanaf de consolidatie der letsels, die de groridslag vormt voor
de vaststelling van de vergoedingen waarop
het slachto:ffer of zijn rechthebbenden aanspraak kunnen maken, tot het verloop van
drie jaar nadat, in geval van gerechtelijke betwisting, de beslissing waarbij de
consolidatie der letsels wordt vastgesteld,
in kracht van gewijsde is getreden; het
arbeidshofte dezen vaststelde dat het vonnis van 18 december 1980 van de
Arbeidsrechtbank te Antwerpen, dat uitspraak deed over de consolidatiedatum, niet
bestreden werd en evenmin betekend werd,
en het dienvolgens nog geen kracht van gewijsde had bekomen; de eis tot herziening
derhalve op ontvankelijke wijze kon worden ingeleid op 21 oktober 1986, zodat het
arbeidshof niet wettig de oorspronkelijke
vordering onontvankelijk kon verklaren we-
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gens voorbarigheid (schending van artikelen 24 en 72 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 - artikel 72 zoals
van kracht v66r de wetswijziging van 31
maart 1987 -) :

Over de grond van niet-ontvankelijkheid, opgeworpen door de verweersters : het middel vertoont geen
belang nu het Hof, op grond van de
niet bekritiseerde vaststellingen van
het arrest, ambtshalve een rechtsgrond kan aangeven, die de beslissing naar recht verantwoordt :
Overwegende dat het arrest oordeelt dat de beslissing over de datum
van consolidatie niet in kracht van gewijsde is gegaan;
Overwegende dat, zo het Hof rechtsgronden kan aangeven die niet in de
bestreden beslissing zijn vervat en de
beslissing naar recht verantwoorden,
het Hof niet bevoegd is om een nietbekritiseerde rechtsgrond, die de beslissing draagt, door een andere te vervangen;
Dat de grond van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, behoudens in zoverre
dit het hoger beroep ontvankelijk verklaart; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 68 van de
Arbeidsongevallenwet, veroordeelt de
verweersters in de kosten; verklaart
dit arrest bindend voor het Fonds voor
Arbeidsongevallen; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Brussel.
21 oktober 1996- 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaten : mrs. B-iitzler en
Van Ommeslaghe.
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3e KAMER- 21 oktober 1996
1 o MAATSCHAPPELIJK

WELZIJN
(OPENBARE CENTRA VOOR) - TA-

KEN -ALGEMENE TAAK- VREEMDELINGEN
- DIENSTVERLENING - BEVEL OM HET
GRONDGEBIED TE VERLATEN- BETEKENING
- UITVOERBAARHEID - DEFINITIEF KARAKTER- GEVOLG.

2° VREEMDELINGEN- OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJNDIENSTVERLENING- BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN- BETEKENING- UITVOERBAARHEID - DEFINITIEF KARAKTERGEVOLG.

3° MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
(OPENBARE CENTRA VOOR) - TAKEN -ALGEMENE TAAK- VREEMDELINGEN
-BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN- BETEKENING- UITVOERBAARHEIDDEFINITIEF BEVEL - BEGRIP.

4° VREEMDELINGEN- OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJNDIENSTVERLENING- VERWIJDERING- BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATENBETEKENING- UITVOERBAARHEID- DEFINITIEF BEVEL- BEGRIP.

5o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
(OPENBARE CENTRA VOOR) - TAKEN -ALGEMENE TAAK- VREEMDELINGEN
-BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATEN- BETEKENING- UITVOERBAARHEIDDEFINITIEF BEVEL- VERHAAL BIJ RAAD VAN
STATE - DRAAGWIJDTE.

6° VREEMDELINGEN- OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJNDIENSTVERLENING- VERWIJDERING- BEVEL OM HET GRONDGEBIED TE VERLATENBETEKENING- UITVOERBAARHEID - DEFINITIEF KARAKTER- VERHAAL BIJ RAAD VAN
STATE - GEVOLG.

1o en 2° De uitvoerbaarheid van het be-

vel om het grondgebied te verlaten, is bepalend voor de beoordeling van het definitief karakter van het bevel, dat de
beperking van het recht op maatschappelijke dienstverlening ten gevolge heeft.
(Art. 7 Vreemdelingenwet en 57, § 2, eerste lid, 1°, en derde lid, O.C.M.W.-wet.)
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3° en 4 o Het bevel om het grondgebied te
verlaten, is definitief wanneer het bevel
niet meer vatbaar is voor enig rechtsmiddel met opschortende werking voor een
administratieve overheid of voor de Raad
van State. (Art. 63, eerste en tweede lid,
63.5, 67, 69 en 70 Vreemdelingenwet; art.
17 Wet Raad van State, art. 57, § 2,
O.C.M.W.-wet.) (1)
5° en 6° Het beroep tot nietigverklaring bij
de Raad van State tegen het bevel om het
grondgebied te verlaten heeft geen
opschortende werking; het louter instellen van een vordering bij de Raad van
State tot schorsing van het bevel om het
grondgebied te verlaten, heeft evenmin
opschortende werking. (Art. 63, eerste en
tweede lid, 63.5, 67, 69 en 70 Vreemdelingenwet; art. 17 Wet Raad van State,
art. 57,§ 2, O.C.M.W.-wet.)
(OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK
WELZIJN VAN BRUGGE T. TAPAN DAS)
ARREST

(A.R. nr. S.96.0021.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 oktober 1995 door
het Arbeidshof te Gent, afdeling
Brugge, gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van artikel 57, § 2, eerste lid, 1° (zoals gewijzigd bij artikelll van de wet van
28 juni 1984 en volledig vervangen bij artikel151 van de wet van 30 december 1992)
van de organieke wet van 8 juli 1976 betre:ffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn; van de artikelen 7, 63,
eerste en tweede lid, 63/5, 67, 69 en 70 van
de wet van 15 december 1980 betre:ffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen (wat betreft artikel 7 :lid 1,
9° ingevoegd bij artikel 1 van de wet van 1
juli 1987; term betre:ffende de bevoegde minister vervangen bij artikel1 van het K.B.
van 13 juli 1992; lid 3 aangevuld bij artikel 1 van de wet van 6 mei 1993 tot wijziging van de wet van 15 december 1980;
wat betreft artikel 63 eerste lid : vervangen bij artikel 13 van de wet van 14 juli
(1) Cass., 4 sept. 1995, A.R. nr. S.94.0133.F
(A. C., 1995, nr. 361; Cass., 4 dec. 1995, A.R. nr.
S.95.0038.N (A.C., 1995, nr. 523).
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1987 en bij artikel 10 van de wet van 18
juli 1991 en tenslotte gewijzigd bij artikel 25 van de wet van 6 mei 1993, wat betreft artikel 63, tweede lid : ingevoegd bij
artikel 25 van de wet van 6 mei 1993; wat
betreft artikel 63/5 : lid 1 vervangen bij artikel 30 van de wet van 6 mei 1993; lid 2
aangevuld en lid 3 vervangen bij hetzelfde
artikel; wat betreft artikel 67 : de term betreffende de bevoegde minister vervangen bij artikel 1 van het K.B. van 13 juli
1992; wat betreft artikel 69 : de term betreffende de bevoegde minister vervangen bij artikel 1 van het K.B. van 13 juli
1992; wat betreft artikel 70 : vervangen bij
artikel 33 van de wet van 6 mei 1993, artikel 33 dat werd vernietigd bij arrest van
het Arbitragehof dd. 14 juli 1994, B.S. dd.
9 augustus 1994, in zoverre dit artikel 33
van het tweede lid van het nieuwe artikel 70 betreft); van artikel 17 (zoals vervangen bij artikel 1 van de Wet van 19 juli
1991) van de op 12 januari 1973 gecotirdineerde wetten op de Raad van State;

doordat het bestreden arrest het hoger
beroep van eiser slechts gedeeltelijk gegrond verklaart, daarbij voor recht zeggend "dat (eiser) gehouden is materiele
steun te verlenen aan (verweerder) onder
de voorwaarden en in de mate nader omschreven in het overwegend gedeelte van
(het bestreden) arrest" (dit is : eiser dient
totdat de Raad van State de vordering van
verweerder tot schorsing afwijst of, bij inwilliging ervan, tot het annulatieberoep
wordt afgewezen, "aan (verweerder) financiele steun te verlenen- op voorwaarde
dat hij niet verblijft in een onthaalcentrum,
bedoeld in artikel 57ter van de wet van 8
juli 1976 en dat hij nog in Belgie vertoeft
- aangezien het niet wordt betwist dat hij
daaraan nood heeft om hier een menswaardig bestaan te kunnen leiden; de omvang
van deze steun (zijnde een dagvergoeding
te berekenen volgens het gewone tariefvan
het bestaansminimum voor een alleenstaande; zie het dispositief van het vonnis van de eerste rechter) en de modaliteiten ervan werden (volgens het bestreden
arrest) door de eerste rechter passend bepaald en werden door het (bestreden arrest) beaamd en hernomen; nadien dient
nog steun te worden verleend gedurende de
strikt noodzakelijke termijn en maximaal
gedurende een maand, om (verweerder) toe
te laten het grondgebied effectief te vedaten; van deze voorwaarde moet worden afgeweken in geval van dringende medische hulp" (bestreden arrest, p. 4, drie
laatste alinea's)); het bestreden arrest voor
het overige het beschikkend gedeelte van
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het vonnis van de eerste rechter bevestigt en de kosten van het hoger beroep lastens huidige eiser legt; het bestreden arrest deze beslissing, die er o.m. op neer
komt eiser te veroordelen tot betaling aan
verweerder van een hoger bedrag dan de
strikt noodzakelijke dienstverlening om het
verlaten van het grondgebied mogelijk te
maken aan de vreemdeling (zoals in casu
verweerder, volgens eiser) die zich vluchteling heeft verklaard en heeft gevraagd als
dusdanig te worden erkend doch die niet de
toelating heeft om in die hoedanigheid in
het Rijk te verblijven en aan wie een definitief bevel is betekend om het grondgebied te verlaten (conform het bepaalde in
artikel57, § 2, eerste lid, r, van de OCMWwet van 8 juli 1976), steunt op volgende
overwegingen : "(Eiser) betoogt dat (verweerder) illegaal in hetland verblijft omdat het Hoog Commissariaat voor Vluchtelingen en Staatlozen op 6 april 1995 de
verblijfsweigering, afgeleverd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken dd. 5 juli
1994, heeft bevestigd. Ret openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn heeft tot
taak onder meer materiele hulp te verlenen aan personen, opdat zij in de mogelijkheid zouden zijn een leven te leiden dat
beantwoordt aan de menselijke waardigheid (artikelen 1 en 57,§ 1 van de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de
Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn). In afwijking van deze bepaling
verleent het centrum slechts de strikt noodzakelijke dienstverlening om het vedaten van het grondgebied mogelijk te maken aan de vreemdeling die zich vluchteling
heeft verklaard en heeft gevraagd als dusdanig te worden erkend doch die niet de
toelating heeft om in die hoedanigheid in
het Rijk te verblijven en aan wie een definitief bevel is betekend om het grondgebied te verlaten (artikel57, § 2, al. 1, r van
voormelde wet van 8 juli 1976). Te dezen
dient uitgemaakt of een dergelijk bevel
werd betekend aan (verweerder). De
Commissaris-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen heeft de beslissing tot
weigering van verblijf met bevel het grondgebied te verlaten dd. 5 juli 1994 (bijlage
26bis) bevestigd; deze beslissing werd op 6
april1995 ter kennis gebracht van (verweerder); de termijn om het grondgebied te
verlaten werd bepaald op vijf dagen, ingaand op de datum van de betekening; de
beslissing is uitvoerbaar niettegenstaande
elk verhaal. (Verweerder) heeft tegen deze
beslissing, bij aangetekend schrijven van 14
april 1995, een vordering tot schorsing en
een annulatieberoep ingesteld bij de Raad
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van State; over de stand van deze procedures wordt niets medegedeeld. Uit de artikelen 63, al. I en 2, 63/5, 67, 69 en 70 van
de wet van 15 december 1980 betre:ffende
de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van
vreemdelingen en artikel 17 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State blijkt
dat het bevel om het land te verlaten definitief is in de zin van artikel 57, § 2 van
de meergenoemde wet van 8 juli 1976, wanneer het niet meer vatbaar is voor een
schorsend verhaal bij een administratieve
instantie of bij de Raad van State (zie
Cass., 4 september 1995, nr. S.94.0133.F,
Belgische Staat I 1. Gencaslan Emine 2.
OCMW Herstal). Zulks betekent in het onderhavig geval dat de beslissing om het
land te verlaten definitief is, zodra de Raad
van State de vordering tot schorsing afwijst of, zo de vordering tot schorsing wordt
ingewilligd, zodra de vordering tot nietigverklaring wordt afgewezen. Tot dan dient
(eiser) aan (verweerder) financiele steun te
verlenen - op voorwaarde dat hij niet verblijft in een onthaalcentrum, bedoeld in artikel 57ter van de wet van 8 juli 1976 en
dat h:ij nog in Belgie vertoeft, aangezien het
niet wordt betwist dat hij daarom nood
heeft om hier een menswaardig bestaan te
kunnen leiden; de omvang van deze steun
en de modaliteiten van betaling ervan werden door de eerste rechter passend bepaald en worden door het Arbeidshof beaamd en hernomen. Nadien dient nog steun
te worden verleend gedurende de strikt
noodzakelijke termijn, en maximaal gedurende een maand, om (verweerder) toe te
laten het grondgebied e:ffectief te vedaten. Van deze voorwaarde moet worden afgeweken ingeval van dringende medische
hulp" (bestreden arrest, p. 3-4);

terwijl, vooreerst, artikel 7 van de wet
van 15 december 1980 betre:ffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van de vreemdelingen, de gevallen bepaalt waarin de minister die deze aangelegenheden onder zijn
bevoegdheid heeft of zijn gemachtigde de
vreemdeling die noch gemachtigd noch toegelaten is tot een verblijfvan meer dan drie
maanden in het Rijk of om er zich te vestigen, bevel kan geven het grondgebied v66r
een bepaalde datum te verlaten; vervolgens, naar luid van artikel 57, § 2, eerste
lid, 1°, van de wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het centrum, in afwijking
van § 1, slechts de strikt noodzakelijke
dienstverlening om het verlaten van het
grondgebied mogelijk te maken, verleent
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aan de vreemdeling die zich vluchteling
heeft verklaard en heeft gevraagd als dusdanig te worden erkend doch die niet de
toelating heeft om in die hoedanigheid in
het Rijk te verblijven en aan wie een definitief bevel is betekend om het grondgebied te verlaten; tenslotte uit de artikelen 63, eerste en tweede lid, 63/5, 67, 69 en
70 van de genoemde wet van 15 december 1980 en artikel 17 van de op 12 januari 1973 gecoordineerde wetten op de
Raad van State volgt dat het bevel om het
grondgebied te verlaten definitief is in de
zin van artikel57, § 2, eerste lid, 1°, van de
genoemde wet van 8 juli 1976, wanneer het
bevel niet meer vatbaar is voor enig verhaal met schorsende werking voor een administratieve overheid ofvoor de Raad van
State; het louter instellen van een vordering bij de Raad van State tot schorsing
van een bevel om het grondgebied te verlaten geen schorsende werking heeft; het
instellen van het beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State tegen een bevel om het grondgebied te verlaten evenmin schorsende werking heeft; zodat het
bestreden arrest, nu het, na te hebben vastgesteld (p. 3, midden) dat t.a.v. verweerder dient te worden nagegaan ofhij zich bevindt in de situatie omschreven in artikel
57, § 2, eerste lid, 1°, van voormelde wet
van 8 juli 1976, beslist dat jegens verweerder de beslissing om het land te verlaten
pas dan definitief is wanneer de Raad van
State de vordering tot schorsing afwijst of,
zo de vordering tot schorsing wordt ingewilligd, zodra de vordering tot nietigverklaring wordt afgewezen, derhalve het bedoelde bevel niet definitief acht hangende
deze procedures voor de Raad van State, aldus het begrip "definitief bevel om het
grondgebied te verlaten" in de zin van artikel57, § 2, eerste lid, 1", van voornoemde
wet van 8 juli 1976 miskent, derhalve deze
wetsbepaling schendt (schending van artikel57, § 2, eerste lid, 1° van de wet van
8 juli 1976 (zoals gewijzigd en vervangen) en, voor zover als nodig, van de overige in het middel aangeduide wetsbepalingen):
Overwegende dat artikel 7 van de
wet van 15 december 1980 betreffende
de toegang tot het grondgebied, het
verblijf, de vestiging en de verwijdering van de vreemdelingen, de gevallen bepaalt waarin de minister die
deze aangelegenheden onder zijn bevoegdheid heeft, of zijn gemachtigde,
de vreemdeling die noch gemachtigd
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noch toegelaten is tot een verblijf van
meer dan drie maanden in het Rijk of
om er zich te vestigen, bevel kan geven het grondgebied v66r een bepaalde
datum te verlaten;
Overwegende dat, krachtens artikel 57, § 2, eerste lid, 1", van de
wet van 8 juli 1976 betreffende de
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, het centrum, in afwijking van § 1, slechts de strikt noodzakelijke dienstverlening om het
verlaten van het grondgebied mogelijk te maken, verleent aan de vreemdeling die zich vluchteling heeft verklaard en heeft gevraagd als dusdanig
te worden erkend, doch die niet de toelating heeft om in die hoedanigheid in
het Rijk te verblijven en aan wie een
definitief bevel is betekend om het
grondgebied te verlaten; dat, krachtens artikel 57,§ 2, derde lid, aan de
maatschappelijke dienstverlening een
einde wordt gemaakt vanaf de datum
van de uitvoering van het bevel om het
grondgebied te verlaten, en ten laatste, vanaf de datum van het verstrijken van de termijn van het definitieve bevel om het grondgebied te
verlaten; dat van die laatste bepaling, overeenkomstig het vierde lid
,wordt afgeweken, gedurende de strikt
noodzakelijke termijn, om de betrokkene in staat te stellen het grondgebied effectief te verlaten; dat die termijn in geen geval een maand mag
overschrij den;
Dat hieruit volgt dat de uitvoerbaarheid van het bevel om het
grondgebied te verlaten, bepalend is
voor de beoordeling van het definitief karakter van dit bevel, in de zin
van artikel 57 van de wet van 8 juli
1976;
Overwegende dat uit de samenhang
van de voormelde wetsbepaling en de
artikelen 63, eerste en tweede lid, 63.5,
67, 69 en 70 van de wet van 15 december 1980 en artikel 17 van de op
12 januari 1973 gecoordineerde wetten op de Raad van State volgt dat,
voor de toepassing van artikel 57, § 2,
van de wet van 8 juli 1976, het bevel

Nr. 390

om het grondgebied te verlaten definitief is wanneer het bevel niet meer
vatbaar is voor enig rechtsmiddel met
opschortende werking voor een administratieve overheid of voor de Raad
van State;
Overwegende dat het beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State tegen een bevel om het grondgebied te
verlaten, geen opschortende werking
heeft; dat het louter instellen van een
vordering bij de Raad van State tot
schorsing van het bevel om het grondgebied te verlaten evenmin opschortende werking heeft;
Overwegende dat uit de vermeldingen van het arrest blijkt dat verweerder zich in een geval bevindt als bedoeld in artikel57, § 2, eerste lid, 1°,
van de wet van 8 juli 1976; dat het arrest vaststelt dat de commissarisgeneraal voor de vluchtelingen en de
staatlozen de ten aanzien van verweerder genomen beslissing tot weigering van verblijf met bevel het
grondgebied te verlaten van het Hoog
Commissariaat voor Vluchtelingen en
Staatlozen van 5 juli 1994 bevestigd
heeft; dat deze beslissing verweerder
op 6 april 1995 ter kennis werd gebracht; dat de termijn om het grondgebied te verlaten werd bepaald op vijf
dagen, ingaand op de datum van de
betekening; dat de beslissing uitvoerbaar werd verklaard niettegenstaande
elk verhaal;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat verweerder, met een aangetekende brief van 14 april 1995, tegen voormelde beslissing een vordering
tot schorsing en een annulatieberoep
heeft ingesteld bij de Raad van State
en oordeelt dat "de beslissing om het
land te verlaten (slechts) definitief is,
zodra de Raad van State de vordering tot schorsing afwijst of, zo de vordering tot schorsing wordt ingewilligd, zodra de vordering tot nietigverklaring wordt afgewezen";
Dat het arrest aldus voormeld artikel 57, § 2, eerste lid, 1", schendt;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 391
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant v_an het vemietigde arrest; gelet op art1kel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt eiser in de kosten; verwijst de zaak naar
het Arbeidshof te Brussel.
21 oktober 1996 - 3e kamer- Voorzit·
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. De Gryse.

Nr. 391

3e KAMER- 21 oktober 1996
1° ARBEIDSONGEVAL -

TOEPASSINGSSFEER, PERSONEN - RECHTEN GETROFFENEN- TAAK VAN DE RECHTER- AMBTSHALVE NAZICHT- BESLISSlNG- PARTIJEN GEEN GELEGENHEID TOT TEGENSPRAAK- GEVOLG.

2° RECHT VAN VERDEDIGING-

BURGERLIJKE ZAKEN - SOCIALE ZAKEN - ARBEIDSONGEVAL- TOEPASSINGSSFEER- PERSONEN- RECHTEN GETROFFENEN - TAAK
VAN DE RECHTER -AMBTSHALVE NAZICHTBESLISSING- PARTIJEN- GEEN GELEGENHEID TOT TEGENSPRAAK- GEVOLG.

1o el?- 2° Het recht van verdediging wordt
m~skend door de rechter die zijn beslissing grondt op een ambtshalve aangevoerde rechtsgrond zonder de partijen de
gelegenheid te geven daarover tegenspraak te voeren (1). (Art. 6, § 3,
Arbeidsongevallenwet en algemeen
rechtsbeginsel inzake het recht van verdediging.)

(1) Zie: Cass., 13 nov.1989,A.R. nr. 8612 (A.C.,
1989-90, nr. 153); Cass., 10 sept. 1990, A.R. nr.
8888 (A. C., 1990-91, nr. 14); Cass., 8 maart 1993,
A.R. nr. 9503 (A.C., 1993, nr. 131).

(MERCATOR N.V T. DECALUWE)
ARREST

(A.R. nr. S.96.0022.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 mei 1995 door het
Arbeidshof te Gent gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van de artikelen 6, lid 1, van het Europees Verdrag tot bescherming van de
rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden, gesloten te Rome op 4 november 1950 en goedgekeurd bij wet van 13
mei 1955, 6, 34 en 35, van de wet van 10
april 1971 betre:ffende de arbeidsongevallen, gewijzigd bij de wet van 7 juli 1978 en
bij de koninklijke besluiten van 31 maart
1982, 30 december 1982 en 22 april1985
en miskenning van het algemeen rechts~
beginsel van de eerbied voor de rechten van
de verdediging en van het algemeen
beschikkingsbeginsel van partijen,
doordat het bestreden arrest van 19 mei
1995 voor recht zegt dat het basisloon op
641.579 fr. bepaald wordt en eiseres veroordeelt om aan verweerder uit te keren :
voor de periode van tijdelijke, volledige arbeidsongeschiktheid van 5 november 1988
tot 16 april1987 een dagelijks brutobedrag
van (641.579 fr. x 90%) : 365 = 1.582 fr.;
met ingang van 1 juni 1989 een jaarlijkse
brutovergoeding van (641.579 fr. x 8% x
75%) = 38.495 fr. op de volgende gronden :
"lngevolge het arbeidsongeval van 4 november 1988 was (verweerder) getro:ffen
door een tijdelijke volledige arbeidsongeschiktheid van 4 november 1988 tot 16
april 1989 en zijn de letsels geconsolideerd
sedert 1 juni 1989 met een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid van 8 percent. De beide partijen zijn het hierover
eens. Ret basisloon bedraagt volgens hen
553.181 fr. Nochtans hebben zij, gelet op
het bepaalde in het art. 35, eerste lid van
de Arbeidsongevallenwet, nagelaten ook het
vakantiegeld (aan 15,98%), dat tot het loon
behoort, in aanmerking te nemen (als loon
moet ~aarbij ook met de eindejaarspremie
rekemng worden gehouden). Aldus dient
het basisloon op 641.579 fr. bepaald te worden",
terwijl, eerste onderdeel, hoewel de rechter die uitspraak doet over de rechten van
de getro:ffene, ambtshalve naziet of de bepalingen van de Arbeidsongevallenwet werden nageleefd, hij het recht van verdediging dient in acht te nemen· dat beide
partijen akkoord waren over het bedrag van
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het basisloon dat volgens hen 553.181 fr.
bedroeg; dat de appelrechters, door ambtshalve te beslissen dat partijen nagelaten
hadden ook het vakantiegeld in aanmerking te nemen, zonder eiseres de gelegenheid te geven dit te betwisten en door aldus het basisloon te bepalen op 641.579 fr.
zonder eiseres de gelegenheid te geven haar
middelen desaangaande te doen kennen, de
rechten van de verdediging van eiseres miskend hebben (schending van art. 6, lid 1,
E.V.R.M., 6, van de wet van 10 april1971
en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de eerbied voor de rechten van
de verdediging),

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat, ingevolge artikel 6, § 3, van de Arbeidsongevallenwet, de rechter, bij uitspraak over de
rechten van de getroffene, ambtshalve
nagaat of de bepalingen van de wet
zijn in acht genomen;
Dat ingevolge die verplichting, voortvloeiend uit het feit dat die wet de
openbare orde raakt, het aan de rechter staat ambtshalve aan te vullen wat
de getroffene vordert, als hij zulks niet
voldoende acht; dat zulks niet wegneemt dat hij het recht van verdediging moet in acht nemen;
Overwegende dat het arrest met toepassing van voormeld artikel 6, § 3,
het door de beide partijen op 553.181
frank bepaald basisloon verhoogt tot
641.579 frank, zonder dat hij aan eiseres de gelegenheid heeft gegeven dit
hager bedrag te betwisten; dat het arrest aldus het recht van verdediging
van eiseres miskent;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de overige onderdelen niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest in zoverre dit het basisloon op 641.579 frank bepaalt en op
grand hiervan eiseres veroordeelt tot
betaling van vergoedingen met interest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant
van het gedeeltelijk vernietigde ar-

Nr. 392

rest; gelet op artikel 68 van de
Arbeidsongevallenwet, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Arbeidshof te
Antwerpen.
21 oktober 1996 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Houtekier.

Nr. 392

3e KAMER- 21 oktober 1996
1° SAMENHANG- SOCIALE ZAKEN- HANDELSZAKEN- EXCEPTIE VAN SAMENHANGVERZOEK PARTIJ- DECLINATOIRE EXCEPTIE
- BESLISSING VAN VERWIJZING- AARD- GEVOLG.

2° BEVOEGDHEID EN AANLEG- BURGERLIJKE ZAKEN - BEVOEGDHEID - VOLSTREKTE BEVOEGDHEID (MATERIELE, PERSOONLIJKE)- MATERIELE BEVOEGDHEIDGESCHIL- GEEN VERWIJZING NAAR ARRONDISSEMENTSRECHTBANK- BEVOEGDHEID
VAN GEADIEERDE RECHTER

3° HOGER BEROEP- BURGERLIJKE

ZAKEN CHANDELSZAKEN EN SOCIALE ZAKEN INBEGREPEN)- GEVOLGEN, BEVOEGDHEID VAN
DE RECHTER- GESCHIL INZAKE BEVOEGDHEID- RECHTSMACHT VAN APPELRECHTER

1o en 2° De verwijzingsbeslissing wegens sa-

menhang bindt de rechter, naar wie de
zaak is verwezen, niet betreffende de bevoegdheid; de geadieerde rechter kan
bevoegdheidsincidenten regelen. (Artt. 644
en 660 Ger.W.)
3 o Wanneer de tegenpartij voor de eerste
rechter de volstrekte bevoegdheid van de
geadieerde rechter heeft betwist, maar eiser de verwijzing van de zaak naar de arrondissementsrechtbank niet heeft gevorderd, al kan hij dat op grand van artikel
639 GerW. doen, moet de appelrechter die
op zijn beurt van de exceptie van onbevoegdheid kennis neemt, zijn rechtsmacht
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Nr. 392

bepalen naar het onderwerp van het geschil, zoals dat door eiser is omschreven. (Artt. 643, 660 Ger.W. en 1068
Ger.W.) (1)
(ARTO N.V T. BRYS)
ARREST

(A.R. nr. S.96.0034.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 18 mei 1994 en 18 oktober 1995 door het Arbeidshof te
Gent, afdeling Brugge, gewezen;
Over het middel, gesteld als volgt: schending van de artikelen 8, 9, 11, 30, 556, 565,
3•, 566, 573, eerste lid, 1·, zoals gewijzigd
door de wet van 11 juli 1994, 578, r' 602,
607, 639, 643 zoals gewijzigd door de wet
van 3 augustus 1992, 644, 660, 1068 van
het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden tussenarrest dd.
18 mei 1994 beslist dat "het bestreden vonnis van 14 december 1993 van de
Arbeidsrechtbank te Kortrijk, afdeling
Kortrijk, eerste kamer (vernietigt), in zover de gevoegde vorderingen onder de A.R.
nrs. 38.021 en 39.700 verwezen werden
naar de Rechtbank van Koophandel te
Kortrijk wegens onbevoegdheid ratione materiae" en ''het bodemgeschil tot zich
(trekt)", op grond van de overwegingen dat
"3.2 Art. 660, tweede lid, GerW. (bepaalt)
dat de rechter naar wie de vordering wordt
verwezen gebonden is, met dien verstande
dat zijn recht om over de rechtsgrond van
de zaak te oordelen onverkort blijft; het
enerzijds vast (staat) dat de Rechtbank van
Koophandel te Kortrijk het geschil, bij haar
ingeleid door middel van de dagvaarding,
betekend op 9 maart 1992, verwezen (heeft)
naar de Arbeidsrechtbank aldaar; nu de
Arbeidsrechtbank anderzijds in het thans
bestreden vonnis aannam dater aanleiding bestond tot voeging van de aldus verwezen zaak onder A.R. nr. 39.700, met de
reeds bij haar aanhangige zaak onder A.R.
nr. 38.021, de aldus gevoegde zaken, noch
afzonderlijk, noch in hun geheel, teruggezonden (konden) worden naar de Rechtbank van Koophandel (Cass., 17 september 1975, R. W., 1975-76, 1297); 3.3 Het
hoger beroep dat tijdig en regelmatig naar
de vorm ingesteld werd, derhalve ontvan(1) Zie Cass., 24 dec. 1987,A.R. nr. 7739 (A.C.,
1987-88, nr. 257).
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kelijk voor(komt); ingevolge de devolutieve kracht van het hoger beroep, het Hof
het bodemgeschil dan ook aan zich (dient)
te trekken";
en doordat, het bestreden eindarrest dd.
18 oktober 1995 eveneens stelt dat "4. De
oplossing van het bodemgeschil grotendeels af(hangt) van het antwoord op de
vraag of partijen verbonden zijn geweest
door een arbeidsovereenkomst (zoals (verweerder) voorhoudt), dan wel of er tussen hen een overeenkomst van zelfstandige samenwerking heeft bestaan (stelling
van (eiseres)), met dien verstande dat dit
Hof, gelet op de bepalingen van artikel 660,
tweede alinea, GerW., gehouden is de toepasselijke wetgeving te hanteren, ongeacht haar initiele bevoegdheid ratione materiae"; het bestreden eindarrest het
onderzoek naar het bestaan van een gezagsverhouding, zoals voorgehouden door
verweerder, afrondt met de overwegingen
dat: "5.8 Zoals reeds aangehaald geen enkel van de aangehaalde elementen op zichzelf als doorslaggevend beschouwd (kan)
worden om te concluderen tot het bestaan
van een arbeidsovereenkomst; geen der
door (verweerder) aangehaalde feitelijke
elementen op zichzelf of in samenhang met
andere elementen echter (wijst) op het bestaan van een gezagsverhouding; al de aangehaalde elementen op zijn minst compatibel (zijn) met een beweerde activiteit als
zelfstandige, zodat kan geconcludeerd worden dat de initiele wil van betrokkenen,
hun rechtsverhouding als een (zelfstandige) overeenkomst aan te merken, niet
strijdig was met de werkelijke juridische
toestand, en geenszins wijst op bedrog,
veinzing of dwaling; 6. (verweerder) dus
niet het bestaan van een band van ondergeschiktheid aan(toont) en aldus niet (bewijst) dat de wijze waarop de rechtsverhouding door partijen concreet werd
uitgevoerd niet te rijmen valt met de kwalificatie die zij eraan gegeven hebben";
en doordat het Arbeidshof met voormelde
overwegingen de stelling van de
Arbeidsrechtbank te Kortrijk, afdeling Roeselaere, m.n. dat de overeenkomst dd. 8 mei
1990 een samenwerking op zelfstandige basis regelde, is bijgetreden doch zich niettemin bevoegd acht om de hoofdvordering
van verweerder, voor zover verenigbaar met
de aangenomen zelfstandige samenwerking, alsmede de tegenvordering van eiseres, dewelke geheel gesteund was op de
aangenomen zelfstandige samenwerking,
verder ten gronde te berechten;
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terwijl, overeenkomstig artikel 9,
eerste lid van het Gerechtelijk Wetboek
de volstrekte bevoegdheid van een
rechtscollege bepaald wordt naar het
onderwerp van de vordering; ingevolge
het tweede lid van voormelde wettelijke
bepaling, de volstrekte bevoegdheid niet
kan worden uitgebreid, tenzij de wet
anders bepaalt; overeenkomstig artikel
556 van het Gerechtelijk Wetboek, de
hoven en rechtbanken kennis nemen
van alle vorderingen, behalve van die
welke de wet aan hun rechtsmacht onttrekt;
en terwijl, de partijen hun eisenjegens elkaar bij verschillende rechtbanken instelden : verweerder eiseres dagvaardde voor
de arbeidsrechtbank, welk rechtscollege,
overeenkomstig artikel 578, 1° van het Gerechtelijk Wetboek, kennis neemt van geschillen inzake arbeidsovereenkomsten, terwijl eiseres verweerder dagvaardde voor de
rechtbank van koophandel, welke rechtscollege, overeenkomstig artikel573, 2° van
het Gerechtelijk Wetboek, kennis neemt
van de geschillen tussen kooplieden, die
handelingen betreffen die de wet als daden van koophandel aanmerkt; de eisen
van beide partijen gesteund waren op de
overeenkomst van 8 mei 1990; verweerder voor de rechtbank van koophandel een
exceptie van samenhang had opgeworpen; rechtdoende op deze exceptie de rechtbank van koophandel de vordering van eiseres naar de arbeidsrechtbank verwees;
eiseres de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank afwees; eiseres stelde dat de overeenkomst van 8 mei 1990 geen arbeidsovereenkomst uitmaakte· zoals verweerder
beweerde, doch een samenwerking op zelfstandige basis regelde; verweerder, op de
exceptie van onbevoegdheid zoals voorgedragen door eiseres, geen verwijzing naar
de arrondissementsrechtbank vorderde; de
arbeidsrechtbank dienvolgens, overeenkomstig artikel 639, derde lid van het Gerechtelijk Wetboek, over de bevoegdheid
uitspraak deed; de arbeidsrechtbank, na de
verschillende aspecten van de overeenkomst van 8 mei 1990 beoordeeld te hebben, besliste dat de overeenkomst niet als
een arbeidsovereenkomst aangemerkt kan
worden; de arbeidsrechtbank daarop, overeenkomstig artikel 660 van het Gerechtelijk Wetboek, de zaak naar de rechtbank
van koophandel verzonden heeft; deze terugzending wettelijk kon geschieden; luidens artikel 644 van het Gerechtelijk Wethoek de verwijzing wegens aanhangigheid
of samenhang immers niet belet dat, indien daartoe grond bestaat de rechter naar

Nr. 392

wie de zaak is verwezen, de artikelen 639
en 640 toepast;

en terwijl, verweerder het eindvonnis van
de verwijzingsrechter, de rechtbank van
koophandel, niet heeft afgewacht, doch hoger beroep instelde bij het arbeidshof, welk
rechtscollege, overeenkomstig artikel 607
van het Gerechtelijk Wetboek, kennis
neemt van het hoger beroep tegen beslissingen in eerste aanleg van de
arbeidsrechtbanken; dit appelgerecht na
een onderzoek van de diverse aspecten van
de overeenkomst van 8 mei 1990 tot de bevinding kwam "dat de initiele wil van betrokkenen, hun rechtsverhouding als een
zelfstandige overeenkomst aan te merken niet strijdig was met de werkelijke juridische toestand, en geenszins wijst op bedrog, veinzing of dwaling"; gelet op deze
beslissing het Arbeidshof ten onrechte nagelaten heeft de zaak naar het bevoegde
appelgerecht, in casu het hofvan beroep, te
verwijzen; ingevolge artikel 643 van het Gerechtelijk Wetboek, de rechter in hoger beroep, in de gevallen waarin een exceptie
van onbevoegdheid voor hem aanhangig
kon worden gemaakt, over het middel beslist en de zaak indien daartoe grond bestaat, naar de bevoegde rechter in hoger be~
roep verwijst; het vaststaat dat de bevoegde
rechter in hoger beroep het hof van beroep was dat overeenkomstig artikel 602,
1° van het Gerechtelijk Wetboek, kennis
neemt van de beslissingen in eerste aanleg gewezen door de rechtbanken van koophandel; het Arbeidshof ten onrechte de zaak
aan zich gehouden heeft op grond dat "de
aldus gevoegde zaken, noch afzonderlijk,
noch in hun geheel teruggezonden (konden) worden naar de rechtbank van koophandel (zie tussenarrest p. 5) en dat "gelet op de bepalingen van artikel 660,
tweede alinea GerW., gehouden is de toepasselijke wetgeving te hanteren, ongeacht haar initiele bevoegdheid ratione materiae" (zie eindarrest p. 4); uit deze
overwegingen blijkt dat het Arbeidshof ten
onrechte aanneemt dat de arbeidsrechtbank wat de bevoegdheid ratione materiae betreft gebonden is door de initiele
verwijzingsbeslissing van de rechtbank van
koophandel; deze beslissing derhalve artikel 644 van het Gerechtelijk Wetboek miskent; zodat het bestreden tussenarrest en
het bestreden eindarrest door de te oordelen dat het Arbeidshof niettegenstaande de
eigen bevoegdheid ratione materiae gehouden was de zaak aan zich te trekken en de
vorderingen van partijen voor zover zij verband hielden met de overeenkomst voor
zelfstandige samenwerking ten gronde te
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berechten niet wettelijk gerechtvaardigd is
(schending van alle in het middel ingeroepen wettelijke bepalingen) :

Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
blijkt dat : 1. verweerder na de beeindiging van een contractuele relatie met
eiseres, voor de Arbeidsrechtbank te
Kortrijk een vergoeding heeft gevraagd
gebaseerd op de arbeidsovereenkomstenwet; 2. eiseres op grond van
diezelfde overeenkomst, door haar als
een samenwerkingsovereenkomst tussen zelfstandigen gekwalificeerd, verweerder heeft gedagvaard voor de
Rechtbank van Koophandel te Kortrijk tot betaling van een vergoeding; 3.
de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk geoordeeld heeft dat verweerder
impliciet de verwijzing wegens samenhang had gevraagd, op dit impliciet
verzoek is ingegaan en de zaak heeft
verwezen naar de genoemde
arbeidsrechtbank; 4. de arbeidsrechtbank, na de zaken te hebben gevoegd,
geoordeeld heeft dat de overeenkomst
van 2 mei 1990 geen arbeidsovereenkomst was, beslist heeft dat de
arbeidsrechtbank onbevoegd was en de
gevoegde zaken heeft verwezen naar
de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk; 5. het arbeidshof in het bestreden arrest van 18 mei 1994 het vonnis van de arbeidsrechtbank heeft
vernietigd en in het arrest van 18 oktober 1995 uitspraak heeft gedaan ten
gronde over de vorderingen van partijen ingesteld voor de arbeidsrechtbank en voor de rechtbank van koophandel;
Overwegende dat de verwijzingsbeslissing wegens samenhang de rechter naar wie de zaak wordt verwezen, niet bindt; dat, meer bepaald,
krachtens artikel644 van het Gerechtelijk Wetboek, de verwijzing wegens
samenhang niet belet dat, indien daartoe grond bestaat, de rechter naar wie
de zaak is verwezen, de artikelen 639
en 640 toepast;
Dat de appelrechter die van een exceptie van onbevoegdheid kennisneemt, zijn rechtsmacht moet bepa-
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len naar het onderwerp van het
geschil, zoals dat door de eiser is omschreven;
Overwegende dat de appelrechters
te kennen geven dat de rechtbank van
koophandel te dezen bevoegd was
maar oordelen, in het eerste bestreden arrest, dat de arbeidsrechtbank de
zaken noch afzonderlijk noch in hun
geheel mocht terugverwijzen naar de
rechtbank van koophandel en, in het
tweede bestreden arrest, dat het
arbeidshof "gelet op de bepalingen van
artikel660, tweede alinea, Ger.W., gehouden is de toepasselijke wetgeving
te hanteren, ongeacht haar initiele bevoegdheid ratione materiae";
Dat zij de artikelen 644, 660 en
1068 van het Gerechtelijk Wetboek
schenden, door te oordelen, eensdeels,
dat de arbeidsrechtbank de zaak, oorspronkelijk ingeleid voor de rechtbank van koophandel, niet mocht verwijzen naar die rechtbank, anderdeels,
dat hun bevoegdheid bepaald was niet
aileen door het onderwerp van het geschil maar mede door de verwijzing
wegens samenhang, beslist door de
rechtbank van koophandel;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt de bestreden arresten, behalve in zoverre
het arrest van 18 mei 1994 uitspraak
doet over de ontvankelijkheid van het
hoger beroep en in zoverre het arrest
van 18 oktober 1995 de vordering van
verweerder "gebaseerd op een beweerde doch niet weerhouden arbeidsovereenkomst" afwijst; beveelt dat van
dit arrest melding zal worden gemaakt
op de kant van de gedeeltelijk vernietigde arresten; houdt de kosten aan en
laat de beslissing daaromtrent aan de
feitenrechter over; verwijst de aldus
beperkte zaak naar het Hof van Be"
roep te Gent.
21 oktober 1996 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van mevr. De Raeve,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. De
Gryse en Nelissen Grade.
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(STROOBANT E.A. T. DEGRYSE)
ARREST

(A.R. nr. P.94.0906.N)

1° ONVERDEELDHEID -

BOEDELBESCHRIJVING- EED- PERSOON DIE DE PLAATSEN BEWOOND HEEFT.

2° MEINEED -

NALATENSCHAP- BOEDELBESCHRIJVING - EED - PERSOON DIE DE
PLAATSEN BEWOOND HEEFT.

3° ONVERDEELDHEID -

BOEDELBESCHRIJVING- EED- VERDUISTERING.

4o MEINEED- NALATENSCHAP -

BOEDELBESCHRIJVING - EED - VERDUISTERING.

1o en 2° Naar recht verantwoord is de beslissing dat, biJ de boedelbeschrijving die
tot doel heeft alle baten en lasten van een
onverdeelde nalatenschap vast te stellen (1), personen die in het bezit zijn van
de sleutel van het sterfhuis de eed moeten afleggen dat zij niets hebben verduisterd en dat zij van zodanige verduistering geen kennis dragen (2). (Art. 1183,
11 o, Ger.W.)
3° en 4° Verduistering in de zin van art.
1183, lJO, GerW. slaat ook op schenkingen die door de erflater zijn gedaan. (3).
(lmpliciet).
(1) Cass., 29 okt. 1973 (A. C., 1974, 237) en de
concl. bij dit arrest van eerste adv.-gen. Mahaux (Pas., 1974, I, 222).
(2) Zie J.L. RENS, Handboek voor gerechtelijk
recht, deel V, Bijzondere rechtsplegingen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1979, 93; T.
VAN SINAY en J. VERSTAPPEN, Boedelbeschrijvingen inzake familiaal vermogensrecht en faillissement, Mys en Breesch, 1993, nr. 248).
(3) Zie Cass., 9 nov. 1993, A.R. nr. 6694 (R. W.,
1993-94, 881, met noot S. Van Overbeke, inz. nr.
3); noot 1 bij Cass., 2 okt. 1973,A.C., 1974, 118;
R. Verstraeten, De valse eed bij verzegeling of
boedelbeschrijving, noot bij Corr. Kortrijk, 3 okt.
1984, R. W, 1984-85, 2968, nr. 2.
Ret derde onderdeel van het eerste middel
draagt weliswaar slechts de schending van art.
97 (oud) Gw. voor, doch uit het antwoord op dit
onderdeel samen met de rechtsoverweging dat "de
beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen" blijkt dat door verduistering in de zin van
vermelde wetsbepaling ook bedoeld worden de
goederen die niet door diefstal, misbruik van vertrouwen of op andere onwettige wijze aan de onverdeelde boedel zijn onttrokken, maar door de
erflater werden geschonken.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 26 mei 1994 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
A. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen over de
tegen de eisers ingestelde strafvordering:
Over het eerste middel dat de telastlegging A betreft : schending van de artikelen 127 van de Grondwet, 1165, 1167, 1175,
1177, 1179, 1180, 1181 en 1183 (in het bijzonder artikel1183, 1r), van het Gerechtelijk Wetboek, artikel 226 van het
Strafwetboek en artikel 97 van de Grandwet; alsmede eventueel ook schending van
de bewijskracht van de beschikkingen tot
buitenvervolgingstelling van de Raadkamer (artikel 246 Wetboek van Strafvordering),
doordat het aangevochten arrest de eisers tot cassatie heeft veroordeeld wegens meineed bij een inventaris, stellende
dat zij belanghebbende partijen waren bij
de vereffening van de nalatenschap van wijlen Oscar Degryse en derhalve door de notaris op grond van artikel 1179 Gerechtelijk Wetboek mochten opgeroepen worden
om bij de inventaris betreffende diens nalatenschap op 6 september en 18 oktober
1989 aanwezig te zijn en de eed af te leggen; dat zij belanghebbende partijen waren wordt door het aangevochten arrest gegrond op het feit dat zij bijzondere
legatarissen waren en dat zij in het bezit
waren van de sleutel van het sterfhuis,
terwiJl, eerste onderdeel, de Grondwet in
artikel127 uitdrukkelijk bepaalt dat slechts
een eed kan opgelegd worden krachtens de
wet; en de in het middel aangehaalde artikelen van het Gerechtelijk Wetboek geen
van allen de eisers tot cassatie verplichten noch zelfs toelaten aanwezig te zijn op
de inventaris n.a.v. de nalatenschap in
kwestie, nu zij tot geen enkele van de categorieen behoren die daartoe kunnen opgeroepen worden en namelijk niet in een
van de bij die artikelen bepaalde hoedanigheden gerechtigd zijn in de nalatenschap, noch in de vereffening daarvan tussen te komen hebben; artikel 1179
Gerechtelijk Wetboek slechts de wijze van
oproeping en de termijn daarvoor bepaalt,
en de ''belanghebbenden" daarin bedoeld
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juist diegenen zijn die volgens de desbetreffende bepalingen (cfr. art. 1177, 1180 en
1181) moeten ofkunnen aanwezig zijn; derhalve, vermits de eisers niet konden opgeroepen ofverplicht worden om aanwezig te
zijn op de inventaris, zij ook niet kunnen
geacht worden aan enige wettelijke verplichting om de bij artikel 1183, 11°, bedoelde eed af te leggen onderworpen te zijn,
nu deze eed slechts kan opgelegd zijn aan
de partijen die tot de inventaris moeten of
kunnen opgeroepen worden; en een niet
krachtens de wet doch vrijwillig afgelegde
eed niet valt onder artikel 226 Strafwetboek; schending van alle aangehaalde artikelen van de Grondwet, Gerechtelijk Wetboek en Strafwetboek;

tweede onderdeel, het bezit van de sleutel van het huis evenmin als de hoedanigheid van begiftigde of van bijzonder legataris van een onroerend goed, onder
toepassing van artikel 1183, 11°, Gerechtelijk Wetboek vallen, en noch in het vonnis van de rechtbank, noch in het aangevochten arrest van het hof van beroep
wordt vastgesteld dat de eisers tot cassatie hetzij in het bezit zouden zijn geweest
van de voorwerpen (van de nalatenschap)
hetzij de plaatsen zouden hebben bewoond;
schending van artikel1183, 11°, Gerechtelijk Wetboek, artikel226 Strafwetboek,
minstens artikel 97 Grondwet;
derde onderdeel, de eisers tot cassatie uitdrukkelijk stelden : - dat zij slechts de eed
afiegden niets verduisterd te hebben, en
ook van zulke verduistering geen weet te
hebben (zie hun conclusie van 27 januari
1994); - dat de goederen die hun waren
geschonken niet tot de nalatenschap behoorden (zie hun aanvullende conclusie van
27 januari 1994); op geen van beide strafuitsluitende middelen werd in het aangevochten arrest geantwoord (schending artikel 97 Grondwet); voor zover er wel zou
geantwoord zijn ware dat een schending
van het gezag van het gewijsde van de
verwijzingsbeschikking:

Wat het eerste en het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de boedelbeschrijving tot doel heeft alle baten en lasten van een onverdeelde massa vast te
stellen;
Dat aldus bij de boedelbeschrijving
horen aanwezig te zijn onder meer de
personen die in de mogelijkheid wa-
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ren tot de boedel behorende voorwerpen te onttrekken of te zien onttrekken;
Overwegende dat de eisers bij de
boedelbeschrijving verschenen zijn in
hoedanigheid van personen die in bezit zijn van de sleutel van het sterfhuis;
Dat ''het bezit van de sleutel van het
sterfhuis" gezien de hierdoor bestaande betredingsmogelijkheid van
het huis gelijkstaat met het bewoond
hebben van de plaats;
Dat de eisers door de notaris werden gewaarschuwd dat zij, als personen die de plaatsen bewoond hebben,
bij het sluiten van de boedelbeschrijving de eed zullen moeten afleggen;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering - waarin de 'bovendien" aangewezen gegevens overtollig zijn - het verweer van de eisers verwerpen, zodoende hun conclusie beantwoorden, en de beslissing
regelmatig met redenen omkleden en
naar recht verantwoorden;
Dat de onderdelen niet kunnen worden aangenomen;
Wat het derde onderdeel betreft :
Overwegende dat de eisers voor de
appelrechters aanvoerden dat zij
slechts de eed aflegden niets verduisterd te hebben en van zulke verduistering geen weet te hebben, waarmee
zij bedoelen "dat hun eedaflegging
slechts de eventuele verduistering betrof, niet eventuele schenkingen", en
waaromtrent zij het gezag van gewijsde inroepen van de beschikking
van de raadkamer van 12 februari
1993, die beslist dat er geen aanleiding is hen te vervolgen wegens diefstal of misbruik van vertrouwen ten
nadele van de nalatenschap van Oscar Degryse;
Overwegende dat de appelrechters
dit verweer beantwoorden en verwerpen door vast te stellen dat, ook zo de
eisers de hun beweerdelijk geschonken goederen op een niet onwettige
wijze in hun bezit hadden, dit hen niet
vrijstelde van de verplichting deze goederen kenbaar te maken;
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Overwegende dat de appelrechters
het verweer van de eisers, dat zij niet
in het bezit waren van goederen van
de nalatenschap vermits de goederen die zij bezaten jaren voordien door
de erflater aan hen waren geschonken, beantwoorden door te beslissen
dat alle goederen die van belang konden zijn bij de vereffening-verdeling
van de nalatenschap moesten kenbaar worden gemaakt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel dat de telastlegging B betreft : schending van de artikelen 1165, 1167, 1175, 1177, 1179, 1180, 1181
en 1183 (in het bijzonder artikel1183, 11 °)
van het Gerechtelijk Wetboek, de artikelen 193, 196, 197, 213 en 214 van het
StrafWetboek, rninstens van artikel 97 van
de Grondwet,
doordat het aangevochten arrest de eisers tot cassatie heeft veroordeeld wegens valsheid in geschriften bestaande in
het verzwijgen van het bezit van kasbons
van de overledene, waarbij het arrest vaststelt dat de eisers tot cassatie zodoende
zichzelf een voordeel wensten te verschaffen dat rninstens bestond in het zich veilig stellen tegen hinderlijke betwistingen en
aanspraken in verband met de bedoelde
kasbons,
terwijl, eerste onderdeel, vooreerst dezelfde bepalingen als die bedoeld als in het
eerste onderdeel van het eerste middel gelden, behoudens artikel 127 Grondwet en
artikel 226 StrafWetboek; ook valsheid in
geschriften is slechts mogelijk vanwege partijen die op wettelijke wijze bij die akten
aanwezig zijn, en wettelijk verplicht waren bepaalde verklaringen te doen; de eisers tot cassatie konden niet verplicht worden en waren niet verplicht aanwezig te
zijn op de inventaris in kwestie, noch daarbij verklaringen af te leggen;
tweede onderdeel, niet wordt beantwoord,
minstens niet wordt aangenomen het middel van de eisers tot cassatie in hun conclusie van 27 januari 1994, dat de inventaris in kwestie niet tot voorwerp had (noch
kon hebben), feiten, verklaringen of een
eedaflegging vast te stellen van derde personen, zoals de eisers tot cassatie, die bij de
onverdeeldheid niet betrokken zijn, die met
name geen rechthebbenden zijn; (scherrding van de artikelen 1175 en volgende Ge-
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rechtelijk Wetboek, artikelen 193, 196, 213
en 214 StrafWetboek, minstens artikel 97
Grondwet);
derde onderdeel, het aangevochten arrest, zoals het vonnis a quo, niet vaststelt
dat de gestelde valsheid nadeel berokkent aan wie dan ook of zulk nadeel zou
kunnen berokkenen; en de eisers tot cassatie in hun eerste conclusie onder meer
stelden dat met of zonder de verklaringen die zij in de inventaris hebben gedaan,
er aan de onverdeeldheid en de verdeling
niets veranderde; schending van de artikelen 193 en 196 StrafWetboek, minstens
artikel 97 Grondwet :

Overwegende dat de eisers ieder wegens de telastleggingen A en B samen tot een straf worden veroordeeld,
namelijk een gevangenisstraf van drie
maand, met uitstel van tenuitvoerlegging gedurende een termijn van drie
jaar, en een geldboete van tweehonderd frank;
Overwegende dat deze straf wettig
verantwoord is door het bewezen verklaren van de telastlegging A;
Dat het middel, dat slechts betrekking heeft op de telastlegging B, niet
tot cassatie kan leiden, mitsdien niet
ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantiele of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissing op de
door verweerder tegen de eisers ingestelde civielrechtelijke vordering :
Over het tweede middel :
Overwegende dat de bestreden beslissing in de bewezen verklaring van
de telastlegging A steun vindt voor de
gegrondverklaring van de eis van verweerder en het hem toekennen van de
te provisionelen titel gevraagde 1
frank voor morele schade;
Dat het middel dat slechts de telastlegging B betreft niet tot cassatie kan leiden, mitsdien niet ontvankelijk is;
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Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
29 oktober 1996 - 2 8 kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. F. Baert, Gent;
I. Snick, leper.

len aan te wenden (1). (Art. 65 Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw; art. 202
Sv.)

4 o De bestuurlijke overheid is er niet toe gehouden, in geval van verzet of hager beroep, haar vordering tot herstel van_ de
plaats te herhalen (2). (Art. 65 Wet Rmmtelijke Ordening en Stedebouw.)

(DHAvE)

ARREST

Nr. 394
2 8 KAMER- 22 oktober 1996
1° STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN
DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEERWAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT- VORDERING VAN DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR- BESLISSING DIE HET
ALGEMEEN BELANG SCHAADT- RECHTSMIDDELEN.
2° HOGER BEROEP STRAFZAKEN
(DOUANE EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BESLISSINGEN EN PARTIJEN- STEDEBOUWHERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAATVORDERING VAN DE GEMACHTIGDE AMBTENAAR - BESLISSING DIE HET ALGEMEEN BELANG SCHAADT- HOGER BEROEP VAN HET
O.M.
3o OPENBAAR MINISTERIE - STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE
STAAT- VORDERING VAN DE GEMACHTIGDE
AMBTENAAR- BESLISSING DIE HET ALGEMEEN BELANG SCHAADT - RECHTSMIDDELEN.
4° STEDEBOUW-HERSTELVANPLAATSIN
DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEERWAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT- VORDERING VAN DE BESTUURLIJKE OVERHEID- IN EERSTE AANLEG- NA
VERZET OF HOGER BEROEP.
1°, 2° en 3° Wanneer op de vordering van

de gemachtigde ambtenaar om de plaa_ts
in de vorige staat te herstellen een besltssing volgt die het door deze ambtenaar
verdedigde algemeen belang schaadt, ls
het de taak van het openbaar ministerie de bij de wet bepaalde rechtsmidde-

(A.R. nr. P.95.0540 .N)

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

A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij eiser tot
straf wordt veroordeeld :
Overwegende dat de substantiele of
op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;

B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing waarbij herstel van de plaats in de vorige staat
wordt bevolen :
Over het middel : schending van de artikelen 65, § 1, eerste lid, van de Wet van
29 maart 1962 houdende organisatie van de
ruimtelijke ordening en van de stedebouw
(zoals vervangen bij wet van 22 december 1970) en voor zoveel als nodig 4, eerste lid, van de Wet van 17 a!!ril1878 houdende de Voorafgaande Titel van het
Wetboek van Strafvordering, en voor zoveel als nodig van het algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt uitspraak te
doen over niet-gevorderde zaken, zoals bevestigd in artikel1138, enig lid, 2°, van het
Gerechtelijk Wetboek,
(1) Noot 11 bij Cass., 20 jan. 1993, A.R. nrs.
9672, 9817 en 9894 (A.C., 1993, nrs. 39, 39bis en
39ter), 77.
(2) Cass., 14 nov. 1989, A.R. nr. 2227 (A. C.,
1989-90, nr. 157); 16 mei 1995, A.R. nr.
P.94.0822.N (ibid., 1995, nr. 239).
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doordat het hof van beroep in de bestreden beslissing eiser veroordeelt wegens
het uitvoeren van werken en het in stand
houden ervan met miskenning van de voorschriften der bijzondere plannen van aanleg en de wetsbepalingen inzake ruimtelijke ordening en stedebouw, meer bepaald wegens het aanleggen van een parking, een winddijk, vier tennisterreinen,
een berging, een clubhuis en kleedkamers
evenals twee koepelloodsen (tennishallen),
tot een geldboete van 1.500 frank (door de
opdeciemen gebracht op 225.000 frank),
verhoogd met kosten en vergoedingen, en
het herstel van "de plaats te Assenede
(Oost-Eeklo) aan de Ledestraat, kadastraal
gekend sectie C rs. 1086 en 1073 in de vorige staat binnen een termijn van eenjaar
vanaf het tijdstip waarop dit arrest in
kracht van gewijsde zal zijn getreden", en
dit onder de gelding van "een dwangsom
van 5.000 fr. per dag verwijl in de naleving van voormeld bevel", met mogelijkheid, voor de gemachtigde ambtenaar en
het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Assenede, wanneer de
plaats niet in de vorige staat zou worden
hersteld binnen de voormelde termijn, om
van ambtswege in de uitvoering te voorzien, overeenkomstig de bepalingen van de
stedebouwwet,
terwijl, bij veroordeling overeenkomstig artikel 64 van de Wet van 29 maart
1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, de
rechtbank, benevens de straf, op vordering van de gemachtigde ambtenaar of van
het college van burgermeester en schepenen, overeenkomstig artikel 65 van dezelfde wet het herstel van de plaats in de
vorige staat beveelt; geen enkele wetsbepaling die vordering van de gemachtigde
ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen, aan een bijzondere vorm onderwerpt en het voldoende is
dat een van de beide wettelijk bevoegde administratieve overheden haar wil duidelijk te kennen geeft; het hof van beroep te
dezen verwijst naar de stukken 34 en 35
van het strafdossier, zijnde een brief van 1
juli 1992, met bijgevoegde "vordering" van
de Directeur (de Gemachtigde ambtenaar)
van de Administratie voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting van het Departement Leefmilieu en infrastructuur van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,
aan de Procureur des Konings bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent, waarin tevens de stelling als burgerlijke partij wordt
aangekondigd; ter zitting van 3 juni 1994
van de Correctionele Rechtbank te Gent ge-
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noemd bestuur zich inderdaad burgerlijke partij stelde en voor de correctionele rechtbank het herstel van de plaats
in de voorgaande toestand nastreefde, onder verbeurte van een dwangsom; de
tweeentwintigste correctionele kamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent in haar vonnis van 2 september 1994 oordeelde dat de zaak niet in staat
van wijzen was, en ze derhalve onbepaald
uitstelde; niet alleen de burgerlijke partij, zijnde de wettelijk bevoegde administratieve overheid, geen hoger beroep
aantekende tegen deze beslissing, die aileen door het openbaar ministerie werd bestreden en derhalve alleen de stra:!Vordering voor de appelrechter bracht, doch noch
de gemachtigde ambtenaar, noch het college van burgemeester en schepenen, tijdens de afhandeling van de zaak in graad
van beroep op enigerlei wijze waarop het
Hofvermag acht te slaan, lieten blijken van
de voortgezette wil om, spijts de beslissing van de eerste rechter waartegen de administratie belang had op te komen, het
herstel van de litigieuze plaatsen in de
voorgaande toestand te horen opleggen, zodat het hof van beroep derhalve niet wettig, bij gebrek aan geldige vordering van de
wettelijk bevoegde administratie, het
herstel, onder verbeurte van een
dwangsom, van de litigieuze plaatsen in
hun voorgaande toestand kon opleggen
(schending van artikel 65, § 1, eerste lid,
van de Wet van 29 maart 1962 houdende organisatie vari de ruimtelijke ordening en van de stedebouw (zoals vervangen bij wet van 22 december 1970)), minstens een maatregel oplegt die het
voorwerp uitmaakte van de vordering van
de burgerlijke partij die door de eerste rechter niet was ingewilligd en waartegen deze
burgerlijke partij geen hoger beroep had
aangetekend (schending van artikel4, eerste lid, van de Wet van 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wethoek van Stra:!Vordering en van het
algemeen rechtsbeginsel dat de rechter verbiedt uitspraak te doen over nietgevorderde zaken, zoals bevestigd in artikel1138, enig lid, 2°, van het Gerechtelijk
Wetboek):

Overwegende dat de inzake ruimtelijke ordening gemachtigde ambtenaar bij zijn herstelvordering optreedt
voor het algemeen belang en niet voor
particuliere belangen; dat zijn vordering ressorteert onder de strafvordering; dat een stelling als burgerlijke
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partij door de gemachtigde ambtenaar ter ondersteuning van deze vordering, bij gebrek aan schade aan particuliere belangen van de steller, niet
ontvankelijk is;
Dat een in die context door de gemachtigde ambtenaar ingesteld hager beroep evenmin ontvankelijk zou
zijn;
Overwegende dat in geval van een
beslissing die 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 te dezen door het openbaar
ministerie hoger beroep werd ingesteld;
Overwegende dat de herstelvordering van de gemachtigde ambtenaar,
wanneer ze regelmatig aan de gerechtelijke overheid is ter kennis gebracht,
blijft gelden gedurende gans het verloop van de rechtspleging, tenzij de
ambtenaar expliciet eraan verzaakt of
de door hem gekozen vorm van herstel wijzigt, wat te dezen blijkt noch
wordt beweerd; dat de vorderende bestuurlijke overheid er niet toe gehouden is in geval van verzet of hoger beroep haar vordering tot herstel te
herhalen;
Dat het middel faalt naar recht;
En overwegende dat de substanWile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing oveeenkomstig de wet is gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
22 oktober 1996 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaatgeneraal - Aduocaat : mr. Biitzler.
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BELASTING OP SLIJTERIJEN VAN GEGISTE DRANKEN- OPENlNGSBELASTING
- VERMINDERING TEN VOORDELE VAN DE
NIEUWE SLIJTER- VOORWAARDEN.

Hij die een bestaande slijterij overneemt van
een niet overleden exploitant kan slechts
aanspraak maken op vermindering van
de openingsbelasting wanneer hij de
schriftelijke afstand van de vorige exploit ant overlegt bij de aangifte van de exploitatie, dat is v66r de opening van de
slijterij (1). (Art. 15 van de bij K.B. van
3 april 1953 gecoiirdineerde wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste
dranken.)
(VERLINDEN)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0601.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 30 maart 1995 door het
Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 154, 189, 211 van het Wetboek van
StrafVordering, 15, 19, 20, 23, 28, 29 van de
bij koninklijk besluit van 3 april1953 gecoiirdineerde wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken,
doordat het bestreden arrest eiseres veroordeelt tot betaling van een boete van
618.600 frank, zijnde tweemaal de verschuldigde openingsbelasting, en van een
bedrag van 309.300 frank, zijnde de verschuldigde openingsbelasting, en de sluiting der slijterij beveelt op volgende gronden : dat de nieuwe slijter overeenkomstig
artikel 23 van de gecoiirdineerde wetsbepalingen inzake slijterijen van gegiste dranken ten minste 15 dagen voordat hij zijn
bedrijf begint, bij de ontvanger der accijnzen een aangifte moet indienen; dat het
vaststaat en ook niet betwist wordt dat een
dergelijke aangifte niet is gebeurd; dat de
(1) Cass., 31 jan. 1990, A.R. nr. 7713 (A. C.,
1989-90, nr. 336).
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beweringen in conclusie nopens een "aanbod" (van aangifte ?) door niets gestaafd
worden en niet terzake dienend zijn; dat
alle verdere beweringen en aanvoeringen in
verband met de verkoop of overdracht van
het handelsfonds evenmin relevant zijn, nu
er geen aangifte gebeurde, een aangifte die
evengoed moest gebeuren in geval van een
verklaring van afstand van de vorige slijter (dat bovendien een factuur wordt voorgebracht gericht aan "Louis Vervoort", doch
niet aan eiseres, noch aan de C.V.
Verango),
terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar
appelconclusie (stuk 9, blz. 1, leden 6, 8, 10
en 11, en blz. 3, stuk n" 1, leden 2 en 3) uitdrukkelijk staande hield dat zij geen aangifte van de opening der slijterij had kunnen doen, daar de administratie een
schriftelijke aangifte van de afstand vanwege de vorige slijter eiste en eiseres in de
onmogelijkheid was deze voor te brengen,
daar de curator weigerde desaangaande
enig stuk te geven; dat inderdaad eiseres
een factuur voorbracht van de verkoop van
het handelsfonds "De Witte Roos" door de
curator aan de schoonvader van eiseres
(stuk n" 17) en de curator in een brief van
17 november 1989, gehecht aan die factuur, stelde dat genaamde Vervoort de zaak
heropende; dat de onwil van de curator om
een afstand van de vorige slijter over te rnaken of desaangaande meerdere inlichtingen te verschaffen en de onmogelijkheid
voor eiseres daardoor tijdig de aangifte met
afstand te doen waarschijnlijk zijn en het
aan verweerders in die omstandigheden behoorde het tegenbewijs daarvan te leveren en het bestreden arrest, door eiseres te
veroordelen omdat zij het bewijs niet geleverd had, de regelen betreffende de bewijslast miskend heeft (schending van de
artikelen 154, 189, 211 Sv.);
tweede onderdeel, eiseres het handelsfonds bevattende de slijterij had overgenomen en de overlater regelmatig de
openingstaks had betaald, zodat eiseres gerechtigd was van de vermindering van de
taks tot 1/3 te genieten, zonder dat een
voorafgaande aangifte vereist was (scherrding van de artikelen 15, 19, 20, 23, 28, 29
van het K.B. van 3 april 1953), zodat het
bestreden arrest de in het middel aangewezen bepalingen geschonden heeft :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 23, § 1, van
de door het koninklijk besluit van 3
april195:1l samengeordende wetsbepalingen inzake de slijterijen van ge-
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giste dranken bepaalt dat de nieuwe
slijter ten minste vijftien dagen voordat hij zijn bedrijf begint, bij de ontv anger der accijnzen over het gebied
een aangifte moet doen; dat de artikelen 28 en 29 van de vermelde wet
bepalen dat de openingsbelasting bij
de aangifte ineens wordt betaald en de
slijterij slechts mag worden geopend
na bericht van de ontvanger dat voldaan is aan de eisen gesteld bij de wet
en de ter uitvoering ervan genomen
koninklijke besluiten;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hofvermag acht te slaan,
niet blijkt dat eiseres bij de appelrechters heeft aangevoerd dat zij in de
onmogelijkheid verkeerde om de door
de wet vereiste voorafgaande aangifte te doen;
Dat ze dit niet voor het eerst voor
het Hof mag aanvoeren;
Overwegende dat de appelrechters
eiseres niet veroordelen omdat zij het
bewijs niet levert van qe onwil van de
curator die de handelszaak heeft overgedragen, om een afstand van de vorige slijter over te maken of desaangaande meerdere inlichtingen te
verschaffen - beweringen en aanvoeringen die de rechters niet relevant
achten - maar omdat het vaststaat
en ook niet wordt betwist dat de door
de wet vereiste aangifte niet is gebeurd;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 15 van de
door het koninklijk besluit van 3 april
1953 samengeordende wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste
dranken bepaalt dat de openingsbelasting wordt verminderd tot het
derde zo de nieuwe slijter onder toepassing valt van onder meer artikel
19, 2", dit is een bestaande slijterij
overneemt, en zo de laatste exploitant van de bestaande slijterij die hij
overneemt, er schriftelijk van afziet
aanspraak te maken op het bepaalde
in artikel 20, § 1, 4", dan wel overleden is;
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Dat uit de artikelen 28 en 29 van de
vermelde wet volgt dat hij die een bestaande slijterij overneemt van een
niet overleden exploitant, slechts aanspraak kan maken op vermindering
van de openingsbelasting, wanneer hij
de schriftelijke aangifte van afstand
van die laatste exploitant overlegt bij
de aangifte van exploitatie, dat is v66r
de opening van de nieuwe slijterij;
Dat het onderdeel, nu het onderzoek ervan het Hof zou verplichten tot
een onderzoek van feiten waarvoor het
niet bevoegd is, niet ontvankelijk is;
En overwegende dat de substantii.ile of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
22 oktober 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier en Claeys Bmiuaert.
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VERZEKERING -

LANDVERZEKERING AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING VERZEKERINGSOVEREENKOMST- SCHORSING
VAN DE OVEREENKOMST- SCHORSING VAN
DE DEKKING- ONDERSCHEID.

De in artikel 87, § I, van de wet van 25 juni
1992 op de landverzekeringsovereenkomst
bedoelde schorsing van de overeenkomst,
waarbij de overeenkomst met de hieruit
voor de verzekeraar en de verzekeringnemer voortspruitende verbintenissen
wordt geschorst, hetzij na akkoord van de
contractspartijen, hetzij na een beslissing van de rechter, is niet de in de artikelen 14 en 17 bedoelde schorsing van de
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dekking, welke slechts de schorsing is, na
ingebrekestelling van de schuldenaar, van
de verbintenis van de verzekeraar om dekking te verlenen.
(GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS
T. PETERS)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0290.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 31 januari 1996 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
Over het middel : schending van de artikelen 16, eerste lid, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, 14, 17, 87, § 1, van de wet van 25
juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, 50,§ 1, 2", van de wet van
9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 januari
1993, zijnde thans artikel 80, § 1, 2", van
dezelfde wet, overeenkomstig de bij koninklijk besluit van 12 augustus 1994 gewijzigde nummering, 14 en 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981
houdende inwerkingstelling en uitvoering van de artikelen 49 en 50 van de wet
van 9 juli 1975 betreffende de controle der
verzekeringsondememingen, zoals vervangen bij koninklijk besluit van 6 mei 1991,
doordat de rechtbank van eerste aanleg (eiser) veroordeelt tot betaling aan de
burgerlijke partij van de som van 58.000
frank meer de vergoedende intresten vanaf
2 december 1994, de gerechtelijke intresten
en de kosten, op grand : "( ... ) dat er klaarblijkelijk geen discussie is omtrent het feit
dat er voorheen een BA-polis in voege was
m.b.t. het voertuig bestuurd door de beklaagde en de verzekeraar, NV Mercator, de
waarborg van deze polis had geschorst bij
aangetekend schrijven van 20 juli 1994 en
ingaande op 3 augustus 1994; (... ) dat Mercator niet bewijst en overigens ook niet
voorhoudt dat de polis nadien werd opgezegd zodat kan aangenomen worden dat de
polis zelf op het ogenblik van het ongeval
nog in voege was; ( ... ) evenwel dat de benadeelden niettemin zich niet meer op deze
polis konden beroepen teneinde vergoeding te bekomen van hun schade nu art. 87
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§ 1 van de wet op de landverzekeringsovereenkomsten dd. 25 juni 1992 uitdrukkelijk bepaalt dat ook de schorsing van de
overeenkomst aan de benadeelde kan worden tegengeworpen; (. .. ) dat de schorsing
van de overeenkomst waarvan sprake in
genoemd art. 87 § 1 betrekking heeft op de
schorsing van de dekking van de overeenkomst, zoals het GMWF in (zijn) konklusie overigens erkent (cf. ook Colle, P., gereglementeerde verzekeringscontrole,
Maklu, 1993, blz. 139, nr. 235); (. .. )dataldus komt vast te staan dat de benadeelde
in casu zich niet tot de verzekeraar Mercator kan richten en het hierbij irrelevant wordt of de overeenkomst zelf al dan
niet nog bestond; (. .. ) dat art. 50 § 1 van de
wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen aan
de benadeelde immers een vordering tegen het GMWF verschaft wanneer geen
verzekeringsonderneming tot vergoeding is
verplicht om reden dat de verzekeringsplicht niet werd nageleefd; dat aldus de eerste rechter terecht het GMWF tot tussenkomst veroordeeld heeft",

terwijl (eiser) slechts kan gehouden zijn
tot schadevergoeding jegens een benadeelde persoon, overeenkomstig voormelde
artikelen 14 en 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981 - ingeval de
verzekeringsplicht niet nageleefd werd in
de zin van artikel 50 (80), § 1, 2°, van voormelde wet van 9 juli 1975 - wanneer geen
enkele verzekeringsonderneming, om die
reden, tot vergoeding verplicht is; in verband met de vraag welke excepties een verzekeraar aan de benadeelde al dan niet kan
tegenwerpen, de schorsing van de dekking niet mag worden verward met de
schorsing van de verzekeringsovereenkomst; krachtens artikel16, eerste lid,
van voormelde wet van 21 november 1989,
de schorsing van de dekking wegens nietbetaling van de verzekeringspremie een
uit de verzekeringsovereenkomst voortvloeiende exceptie is, die niet aan de benadeelde kan worden tegengeworpen door
de verzekeraar; hieraan geenszins afbreuk
wordt gedaan door artikel87, § 1, van voormelde wet van 25 juni 1992; in het eerste
lid van deze wetsbepaling immers wordt bevestigd dat o.m. de excepties voortvloeiend
uit de wet of de overeenkomst aan de benadeelde niet kunnen worden tegengeworpen, en in het tweede lid hiervan slechts
wordt afgeweken in zoverre de opzegging,
de beeindiging of de schorsing van de overeenkomst zelf geschied is voordat het
schadegeval zich heeft voorgedaan; bedoeld onderscheid overigens uitdrukke-
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lijk blijkt uit de tekst van de artikelen 14
en 17 van de wet van 25 juni 1992, zodat
de rechtbank niet wettig, na te hebben
vastgesteld dat de verzekeraar, v66r het litigieuze ongeval, slechts "de waarborg van
(de) polis had geschorst" zonder deze op te
zeggen, die schorsing gelijkstelt met de
schorsing van de overeenkomst die aan de
benadeelde kan worden tegengeworpen
(schending van de artikelen 16, eerste lid,
van de wet van 21 november 1989, 14, 17
en 87, § 1, van de wet van 25 juni 1992),
en, bijgevolg, de veroordeling van (eiser)
niet naar recht verantwoordt (schending
van de artikelen 50, (80), § 1, 2°, van de wet
van 9 juli 1975, 14 en 19 van het koninklijk besluit van 16 december 1981) :

Overwegende dat de in artikel 87,
§ 1, van de wet van 25 juni 1992 op de
landverzekeringsovereenkomst bedoelde "schorsing van de overeenkomst" deze is waarbij de overeenkomst met de hieruit voor de
verzekeraar en de verzekeringnemer
voortspruitende verbintenissen wordt
geschorst, hetzij na gemeenschappelijk akkoord van de contractpartijen,
hetzij na een beslissing van de rechter, en niet de in de artikelen 14 en 17
van de vermelde wet bedoelde "schorsing van dekking", welke slechts de
schorsing is- na ingebrekestelling
van de schuldenaar -van de verbintenis van de verzekeraar om dekking
te verlenen;
Overwegende dat, ingevolge artikel 16, eerste lid, van de wet van 21
november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, de verzekeraar aan een benadeelde geen
schorsing van dekking kan tegenwerpen;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van de beslissing op de vordering van
verweerder, burgerlijke partij, tegen eiser, vrijwillig tussengekomen partij, de
vernietiging meebrengt van de beslissing op de civielrechtelijke vordering
van de voornoemde burgerlijke partij tegen de andere vrijwillig tussengekomen partij, de N.V. Mercator, nu
geen van de in het geding zijnde partijen tegen die tweede beslissing een
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ontvankelijke voorziening kon instellen en welke derhalve geen afzonderlijke beschikkingen zijn wat de omvang van de cassatie betreft;
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(MARTIN T. BURICEL, NATIONAAL VERBOND VAN
SOCIALISTISCHE MUTUALITEITEN)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.0473.F)

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de vordering van de
burgerlijke partij Joannes Peters tegen de vrijwillig tussengekomen partijen, het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds en de N.V. Mercator;
beveelt dat van dit arrest melding zal
worden gemaakt op de kant van het
gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de
kosten ten laste van de Staat; verwijst de aldus beperkte zaak naar de
Correctionele Rechtbank te Hasselt,
zitting houdend in hager beroep.
22 oktober 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-genreaal - Advocaat : mr. Biitzler.
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RECHTERLIJKE ORGANISATIE
STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE- WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING- DEBATTEN HERVAT AB INITIO - GEVOLG.

Wanneer de correctionele rechtbank, rechtdoende in hager beroep, met het onderzoek van de zaak begonnen is en, na wijziging in de samenstelling van het
rechtscollege, de debatten voor dat anders samengestelde rechtscollege ab initio zijn hervat, is het aldus gewezen vonnis uitgesproken door rechters die alle
terechtzittingen over de zaak hebben bijgewoond (1). (Art. 779, eerste lid, Ger.W.)
(1) Cass., 13 nov. 1990,A.R. nr. 4118 (A.C.,
1990-91, nr. 146).

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 26 februari 1996 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Luik;
I. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafVordering:
Over het middel : schending van de artikelen 2 en 779, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat het bestreden vonnis, waarbij eiser we gens de tenlastelegging van slagen
en verwondingen door onvoorzichtigheid
wordt veroordeeld tot een boete van 50 F x
150 of een vervangende gevangenisstraf
van acht dagen, uitgesproken werd door
mevrouw Bernadette Prignon, rechter en
waarnemend voorzitter, mevrouw Mary
Ann Lange, rechter, en mevrouw Simone
Coelst, rechter, zoals blijkt uit de vermeldingen van voornoemd vonnis en uit het
proces-verbaal van de terechtzitting van 26
februari 1996, waarop het werd uitgesproken,
terwijl uit de vermeldingen van het
proces-verbaal van de terechtzitting van 8
januari 1996 blijkt dat het rechtscollege op
die dag samengesteld was uit mevrouw
Bernadette Prignon, mevrouw Mary Ann
Lange en de heer Jean-Paul Tasset, advocaat, dat de debatten plaatsgevonden hebben op die terechtzitting, dat de beklaagde
(thans eiser) er een conclusie en een aanvullende conclusie heeft neergelegd en dat
de burgerlijke partij Buricel er eveneens
een conclusie heeft neergelegd; uit de vermeldingen van het proces-verbaal van de
terechtzitting van 22 januari 1996 en uit
het op diezelfde dag gewezen vonnis blijkt
dat het rechtscollege op dezelfde wijze was
samengesteld ten tijde van de uitspraak
van het vonnis, waarbij de heropening van
de debatten werd bevolen op 5 februari
1996, teneinde eiser de gelegenheid te geven een verslag van de deskundige S. in te
dienen; het vonnis gewezen werd op grond
dat "de rechtbank na onderzoek van de conclusies van de partijen vaststelt dat (eiser) zijn stelling staaft met een eenzijdig
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verslag van de deskundige 8., dat hij echter niet heeft neergelegd"; uit de vermeldingen van het proces-verbaal van de terechtzitting van 5 februari 1996 blijkt dat
het rechtscollege samengesteld was uit mevrouw Bernadette Prignon, mevrouw Mary
Ann Lange en mevrouw Simone Coelst, dat
de debatten er ab initio zijn hervat, dat het
openbaar ministerie vorderingen heeft genomen en dat de partijen in hun middelen zijn gehoord; dat proces-verbaal echter vermeldt dat de raadsman van eiser
"verwijst naar zijn eerder neergelegde conclusie" en dat de raadsman van de burgerlijke partij Buricel "verwijst naar haar eerder neergelegde conclusie"; noch uit het
proces-verbaal, noch uit enig ander stuk
waarop het Hof vermag acht te slaan, en
inzonderheid uit het op 26 februari 1996
gewezen vonnis, blijkt dat de door eiser en
door de burgerlijke partij Buricel ter zitting van 8 januari 1996 neergelegde conclusies achteraf zijn overgenomen voor het
anders samengestelde rechtscollege; voornoemde conclusies, nu zij niet uitdrukkelijk voor het anders samengestelde rechtscollege zijn overgenomen bij de heropening
van de debatten door de rechters die de debatten op 5 februari 1996 hebben hervat en
het bestreden vonnis hebben gewezen, als
niet bestaande hadden moeten worden geweerd; de rechters, nu zij verzuimd hebben de ter terechtzitting van 8 januari 1996
neergelegde conclusies als niet bestaande
uit de de batten te weren, moeten worden
geacht niet alle terechtzittingen over de
zaak te hebben bijgewoond; het vonnis bijgevolg nietig is krachtens het in strafzaken toepasselijke artikel 779, eerste lid, van
het Gerechtelijk Wetboek :

Overwegende dat het vonnis verwijst naar de processtukken en inzonderheid naar het proces-verbaal van de
terechtzitting van 5 februari 1996 van
de correctionele rechtbank;
Overwegende dat het proces-verbaal
vermeldt dat het anders samengestelde rechtscollege op die datum de
debatten "ab initio" hervat en dat de
partijen verwijzen naar hun eerder
neergelegde conclusies;
Overwegende dat die conclusies, die
deel uitmaken van de processtukken,
aldus uitdrukkelijk zijn overgenomen ter terechtzitting van 5 februari
1996, die gehouden werd ingevolge de
door een ander rechtscollege bevolen
heropening van de debatten; dat daar-

Nr. 398

uit volgt dat het bestreden vonnis gewezen is door rechters die alle terechtzittingen hebben bijgewoond;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
II. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissingen op de
burgerlijke rechtsvorderingen :
Overwegende dat eiser afstand doet
van zijn voorziening;
Om die redenen, verleent akte van
de afstand van de voorziening, in zoverre zij gericht is tegen de burgerlijke beschikkingen van het vonnis;
verwerpt de voorziening voor het overige; veroordeelt eiser in de kosten.
23 oktober 1996 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal - Advocaat : mr. De Bruyn.

Nr. 398

ze KAMER -

23 oktober 1996

1° RECHTBANKEN- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BEVOEGDHEDEN VAN DE RECHTER -AAN ZIJN BEOORDELING OVERGELEGDE FElTEN.

2° RECHT VAN VERDEDIGING- STRAFZAKEN- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGREGELMATIG IN DE DEBATTEN GEBRACHT
STUK- GEVOLGTREKKING DOOR DE RECHTER.

1oen

zo De rechter kan de door de partijen voorgedragen middelen ambtshalve
aanvullen met een regelmatig in de debatten gebracht stuk waarvan eiser en
zijn raadsman gebruik maken; door uit
dat stuk het bestaan van een feitelijk gegeven af te leiden, ofschoon geen van de
partijen dat heeft gedaan, miskent de
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Nr. 399

rechter noch het beginsel van de rechtspleging op tegenspraak, noch het algemeen beginsel van het recht van de verdediging (1). (Art. 1138, zo, Ger.W.)
(CREUS T. SCHOENAERS)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.0493.F)
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Om die redenen, verwerpt de voorziening, veroordeelt eiser in de kosten.
23 oktober 1996 - ze kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal- Advocaten : mrs. Delfosse en
Seutin, Luik.

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 maart 1996 gewezen door het Hof van Beroep te Luik;
Nr. 399

Over het eerste middel :
Overwegende dat, enerzijds, de rechter ambtshalve de door de partijen
voorgedragen middelen kan aanvullen met een regelmatig in de debatten gebracht stuk waarvan eiser en
zijn raadsman zelf gebruik maken; dat
hij daardoor de oorzaak van de vordering niet wijzigt en geen geschil doet
ontstaan dat de partijen hem niet hadden voorgelegd; dat de rechter, nu hij
uit dat stuk het bestaan van een feitelijk gegeven afieidt, ofschoon geen
van de partijen dat heeft gedaan, noch
het beginsel van de rechtspleging op
tegenspraak noch het algemeen beginsel van het recht van de verdediging miskent;
Overwegende dat, anderzijds, het arrest, nu het beslist dat uit de lezing
van de door notaris De Block op 13 oktober 1992 opgemaakte inventaris
blijkt "dat Creus geen enkel voorbehoud heeft gemaakt omtrent het eventuele bestaan van de litigieuze effecten die deel zouden moeten uitmaken
van de nalatenschap", van voomoemde
akte geen interpretatie geeft die onverenigbaar is met de bewoordingen
ervan;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

(1) Zie Cass., 30 mei 1995,A.R. nr. P.96.0473.N,
en 5 dec. 1995,A.R. nr. P.94.1107.N (A.C., 1995,
nrs. 263 en 528); zie oak Cass., 17 juni 1987, A.R.
nr. 5444 (ibid., 1987, nr. 632).

ze KAMER- 23 oktober 1996
1o HERHALING- VEROORDELING TOT EEN
GEVANGENISSTRAF- 'lEN MINSTE EEN JAAR
- NIEUW WANBEDRIJF- 'IERMIJN- VIJF
JAAR- VERTREKPUNT VAN DE TERMIJNVOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSSTELLINGONDERGANE STRAF- BEGRIP.

2° STRAF -

VRIJHEIDSSTRAFFEN - VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSSTELLING- ONDERGANE STRAF- BEGRIP.

o zo

Wie tot een gevangenisstraf van ten
minste eenjaar veroordeeld is, verkeert in
een staat van wettelijke herhaling, indien hij het nieuwe wanbedrijfpleegt binnen vijf jaar na het ondergaan van zijn
straf; een veroordeelde die voorwaardelijk in vrijheid is gesteld, wordt geacht
zijn straf te hebben ondergaan op de dag
van zijn definitieve invrijheidsstelling.
(Art. 56, tweede lid, Sw.)

1 en

(PROCUREUR-GENERAAL BIJ HET HOF VAN BEROEP TE BRUSSEL T. CRUYPLANDT)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.1244.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 28 augustus 1996 ge-.
wezen door het Hof van Beroep te
Brussel;
Over het middel : schending van artikel 56 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest, na de tenlasteleggingen B, C enD, doch enkel wat de
tussen 1 januari 1995 en 11 januari 1996
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gepleegde feiten betreft, en de tenlastelegging A, doch enkel wat de tussen 1 november 1995 en 11 januari 1996 gepleegde feiten betreft, bewezen te hebben verklaard,
de in de dagvaarding vermelde wettelijke
en bijzondere herhaling "niet bewezen" verklaart,

terwijl de in voornoemde dagvaarding bedoelde wettelijke herhaling duidelijk bewezen was, aangezien beklaagde de strafbare feiten had gepleegd nadat hij door de
Correctionele Rechtbank te Brussel bij het
op 30 juni 1986 gewezen vonnis, dat op het
ogenblik van de feiten in kracht van gewijsde was gegaan, tot een gevangenisstraf van vier jaar was veroordeeld wegens diefstallen door middel van geweld,
zware diefstallen, valsheid en gebruik van
valse stukken, vereniging met het oogmerk om misdrijven te plegen, heling, onrechtmatig bezit van verdovende middelen, onwettig dragen en bezit van wapens,
en voordat de termijn van vijfjaren met ingang van 15 december 1991, datum waarop
de strafis ondergaan ofverjaard, was verlopen:

Overwegende dat verweerder door
de Correctionele Rechtbank te Brussel bij het op 30 juni 1986 gewezen en
in kracht van gewijsde gegane vonnis veroordeeld is tot een gevangenisstrafvan vier jaar; dat uit het door de
griffier eensluidend verklaarde uittreksel uit dat vonnis blijkt dat hij na
zijn voorwaardelijke invrijheidstelling definitief in vrijheid werd gesteld
op 15 december 1991;
Overwegende dat de straf geacht
wordt op die datum, namelijk 15 december 1991, te zijn ondergaan; dat,
krachtens artikel 56, tweede lid, van
het Strafwetboek, wie tot een gevangenisstraf van ten minste een jaar veroordeeld is, in een staat van wettelijke herhaling verkeert indien hij het
nieuwe wanbedrijf pleegt binnen vijf
jaar na het ondergaan van zijn straf;
Overwegende dat de termijn van vijf
jaar te dezen verstreek op 14 december 1996, zodat verweerder, die de
nieuwe feiten op uiterlijk 11 januari
1996 had gepleegd, zich in een staat
van wettelijke herhaling bevond;
Dat het middel gegrond is;

Nr. 400

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
veroordeelt verweerder in de kosten;
verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Bergen.
23 oktober 1996 - 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van mevr. Liekendael, procureurgeneraal.

Nr. 400
1e KAMER- 24 oktober 1996
1o INKOMSTENBELASTINGEN- vooRHEFFINGEN EN BELASTINGKREDIET- ROERENDE VOORHEFFING- TERUGBETALINGMORATOIRE INTERESTEN.

2° INTERESTEN - MORATOIRE INTERESTEN - VENNOOTSCHAPSBELASTING- ROERENDE VOORHEFFING- TERUGBETALING.

1 o en 2° Wanneer de roerende voorheffing op
dividenden aan niet-verblijfhouders gedeeltelijk ten onrechte is gei'nd, moet de
Belgische Staat niet alleen het ten onrechte gei'nde gedeelte van de roerende
voorhef/ing terugbetalen aan de in het
buitenland gevestigde vennootschap, die
dividenden geniet, maar oak de moratoire interesten eraan toevoegen (1). (Art.
308 W.l.B. 1964, thans art. 418 W.I.B.
1992.)
(1) Zie Cass., 12 okt. 1995, A.R. nr. F.93.0120.N
(A. C., 1995, nr. 433); D. GARABEDIAN, Observa-

tions sur les precomptes et versements anticipes, noot onder Cass., 18 nov. 1993, R.C.J.B.,
1995, blz. 461 en 478, nr. 19.
Het arrest van 12 okt. 1995 beslist dat aan de
Belgische vennootschap, die dividenden heeft uitgekeerd aan haar Amerikaanse aandeelhouder,
geen moratoire interesten verschuldigd zijn aangezien zij niet onterecht een bedrag heeft moeten derven dat zij in elk geval, of\vel aan de Staat
of\vel aan haar aandeelhouder, had moeten betalen. Het onderhavige arrest beslist daarentegen dat de Amerikaanse vennootschap, die onterecht een gedeelte heeft gederfd van de
dividenden waarop zij recht had, van de Staat
moratoriuminteresten kan vorderen.
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V FINANCIEN
T. MORGAN ADHESIVES COMPANY)
ARREST

(uertaling)

CAR. nr. F.96.0001.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 september 1995 gewezen door het Hofvan Beroep te Bergen;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van de artikelen 1, 2, 150 en 308 van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen,
doordat het hofvan beroep, na erop te
hebben gewezen dat de roerende voorheffing van 15 pet. die werd afgehouden van
de dividenden die door een Belgische vennootschap zijn uitgekeerd aan (verweerster)
waarvan de hoofdzetel in de Verenigde Staten vanAmerika is gevestigd, aan de Belgische Staat werd betaald met toepassing
van artikel10.2 b/ van de tussen Belgie en
de Verenigde Staten van Am erika gesloten Overeenkomst van 9 juli 1970 tot het
vermijden van dubbele belasting, "dat die
roerende voorheffing ... geldt als belasting der niet-verblijfhouders in de zin van
de artikelen 1-4°/ en 139 en volgende van
het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (en) dat zij noch tot een inkohiering,
noch tot een bijzondere verrekening heeft
geleid", beslist "dat (verweerster) derhalve terecht staande houdt dat, in de omstandigheden eigen aan de zaak, die roerende voorheffing een belasting is in de zin
van de Belgische belastingwet en niet louter een wijze van inning of een modaliteit van de invordering van een wettelijke belasting is, als bedoeld in artikel 24
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen; dat immers voornoemde roerende
voorheffing, door (verweerster) in haar hoedanigheid van niet-verblijfhouder verschuldigd, beantwoordt aan de wettelijke definitie van elke belasting, met name dat zij
een heffing is welke op grond van hun gezag, door de Staat, de provincien of de gemeenten verricht wordt op de geldmiddelen van de personen die op hun grondgebied
leven of aldaar belangen bezitten, om voor
diensten van algemeen nut te worden aangewend"; dat het arrest, tot staving van zijn
beslissing, hieraan toevoegt dat het karakter van belasting van die voorheffing tevens blijkt uit artikel 2 van de Overeenkomst tussen Belgie en de Verenigde Staten
van Am erika, dat de belastingen opsomt
welke het onderwerp ervan vormen, inzon-
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derheid, met betrekking tot Belgie, de belasting van de niet-verblijfhouders en de
voorheffingen en aanvullende voorheffingen, en, bij wijze van gevolg, eveneens beslist dat de in artikel 308 van het Wethoek van de Inkomstenbelastingen bedoelde
moratoriuminterest, bij terugbetaling van
belastingen, verschuldigd is op de bedragen die door het bestuur aan verweerster
zijn terugbetaald ingevolge de inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot op 1
januari 1988, van het op 31 december 1987
ondertekend maar pas bij de wet van 16
juni 1989 goedgekeurd, aanvullend Protocol bij de voornoemde BelgischeAmerikaanse overeenkomst, waarbij de roerende voorheffing die Amerikaanse vennootschappen verschuldigd zijn op hun
dividenden van Belgische oorsprong, van 15
pet. op 5 pet. wordt teruggebracht,

terwijl uit artikel 308 van het Wetboek
van de Inkomstenbelastingen volgt dat de
Staat enkel bij terugbetaling van belastingen kan worden veroordeeld tot betaling
van moratoriuminterest; overeenkomstig
artikel1 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, de term "belasting" enkel doelt op de personenbelasting, de
rechtspersonenbelasting en de belasting der
niet-verblijfhouders, deze laatste omschreven zijnde als "een belasting op de inkomsten in Belgie behaald ofverkregen door
niet-rijksinwoners en door buitenlandse
vennootschappen"; die belasting niet wordt
gevestigd bij wijze van inning van roerende ofbedrijfsvoorheffingen in de zin van
artikel 2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, maar wel op de respectievelijk in de artikelen 148 tot 150 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen omschreven wijze; dat de roerende en bedrijfsvoorheffingen, in de regel, geen belasting
zijn, maar een wijze van inning van de over
alle inkomsten van de belastingplichtige
verschuldigde belasting waarmee die dient
te worden verrekend; het hofvan beroep, op
grond van de omstandigheid dat artikel150
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen bepaalt dat, wanneer een nietrijksinwoner in Belgie slechts inkomsten en
opbrengsten van roerende goederen ofkapitalen geniet, de belasting overeenstemt
met de roerende voorheffing, niet vermag te
beslissen dat die roerende voorheffing een
belasting is in de zin van het Wetboek van
de Inkomstenbelastingen, aangezien, zoals te dezen, er geen aanslag in een belasting op de verkregen inkomsten is ingekohierd en noch dat de roerende voorheffing
werd verrekend met die aanslag; de roerende voorheffing, bij ontstentenis van een
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dergelijke verrekening, niet het karakter
van belasting verkrijgt, maar een wijze van
inning blijft van de belasting die de nietrijksinwoner verschuldigd is op de roerende inkomsten die hij in Belgie heeft verkregen; het hofvan beroep bijgevolg, nu het
beslist dat de ingehouden roerende voorheffing een belasting is, en nu het
moratoriuminterest toekent op het terugbetaalde gedeelte van de voorheffing, de in
het middel aangewezen bepalingen
schendt:

Overwegende dat het arrest vaststelt : 1. dat Mactac Europe, een
naamloze vennootschap naar Belgisch
recht, op 31 mei 1988 aan verweerster
een brutodividend heeft betaald
waarop ze 15 pet. roerende voorheffing heeft afgehouden; 2. dat verweerster de terugbetaling van 10 pet.
van de roerende voorheffing, vermeerderd met de moratoriuminterest, heeft
gevorderd ingevolge de inwerkingtreding met terugwerkende kracht tot op
1 januari 1988 van het aanvullend
Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Belgie en
de Verenigde Staten van Amerika tot
het vermijden van dubbele belasting
en het ontgaan van belasting inzake
belastingen op het inkomen, waarbij
de roerende voorheffing van 15 pet. op
5 pet. wordt teruggebracht; dat dedirecteur van de belastingen de gevorderde ontheffing heeft toegestaan,
maar geweigerd heeft moratoriuminterest toe te kennen aan verweerster;
Overwegende dat luidens het te dezen toepasselijke artikel 308 van het
Wetboek van de Inkomstenbelastingen (1964), bij terugbetaling van belastingen, moratoriuminterest wordt
toegekend;
Dat de roerende voorheffing, in de
regel, geen belasting is, maar een wijze
van inning van de over alle inkomsten verschuldigde gezamenlijke belasting waarmee die voorheffing dient
te worden verrekend;
Dat zulks niet geldt wanneer, zoals te dezen, de aan de belasting der
niet-verblijfhouders onderworpen belastingplichtige in Belgie aileen in-

Nr. 401

komsten en opbrengsten van roerende
goederen en kapitalen geniet; dat de
belastingplichtige in dat geval niet onderworpen is aan een gezamenlijke belasting, maar aan een belasting die,
volgens het bepaalde in artikel 150
van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen, overeenstemt met de roerende voorheffing;
Overwegende dat het arrest, door eiser te veroordelen tot betaling van
moratoriuminterest, geen enkele van
de in het middel aangewezen wetsbepalingen schendt;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
24 oktober 1996 - 1e kamer - Thorzitter en verslaggever : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Piret, advocaat-generaal - Advocaat : mr. Verbist.

Nr. 401
1e KAMER- 25 oktober 1996

CASSATIEBEROEP-

BURGERLIJKE ZA·
KEN- VORMEN- VORM VAN HET CASSATIEBEROEP EN VERMELDINGEN- EEN VOORZIENING- VERSCHEIDENE EISERS- SCHENDING
VAN DEZELFDE WETSBEPALINGEN- BESTREDEN BESLISSING GESTEUND OP IDENTIEKE
MOTIEVEN- MIDDELEN BELANGEN NIET ALLE
EISERS AAN - ONTVANKELIJKHEID VOORZIENING.

Een enkele voorziening mag worden ingesteld door verscheidene eisers tegen eenzelfde beslissing, wanneer de voorziening de schending van dezelfde
wetsbepalingen inroept en wanneer de bestreden beslissing jegens elk van de eisers op identieke motieven steunt; de omstandigheid dat de in de voorziening
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ingeroepen middelen niet alle eisers aanbelangt, tast de ontvankelijkheid van de
voorziening niet aan (1).
(FRISSEN E.A. T. VERPOOTEN)
ARREST

(A.R. nr. C.94.0172.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 6 januari 1994 in hager beroep gewezen door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen;
Gelet op het verzoekschrift tot cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en
daarvan deel uitmaakt;
Over het door verweerder opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid
van de voorziening : de voorziening is
ingesteld, eensdeels, door de eisers sub
1 en 2, anderdeels, door de eiseres sub
3, terwijl het bestreden vonnis haar
veroordeelt tot betaling van een schadevergoeding gelijk aan de door verweerder betaalde huur van maart tot
en met augustus 1992 en de vordering tot ontbinding van de huur door
de eerste rechter slechts werd ingewilligd vanaf 25 juni 1992, zodat het
recht van verweerder op schadevergoeding voor de periode van maart tot
en met 25 juni 1992 in ieder geval niet
kan worden be'invloed door het antwoord op de vraag of de eerste rechter de ontbinding van de handelshuurovereenkomst terecht uitsprak :
Overwegende dat een enkele voorziening mag worden ingesteld door
verscheidene eisers tegen eenzelfde beslissing, wanneer de voorziening de
schending van dezelfde wetsbepalingen inroept en wanneer de bestreden beslissing jegens elk van de eisers op identieke middelen steunt; dat
de omstandigheid dat ieder van de in
de voorziening ingeroepen middelen
niet aile eisers aanbelangt, de ontvankelijkheid van de voorziening niet aantast;
(1) Cass., 14 april 1955, Arr. Verbr., 1955, 679.
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Overwegende dat het middel van
niet-ontvankelijkheid zelf aanvoert dat
de eisers opkomen tegen een beslissing die voor een bepaalde periode
identiek is voor aile eisers en op identieke motieven steunt;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid ongegrond is;
Over het eerste onderdeel van het
eerste middel :
Overwegende dat het bestreden vonnis het bedoelde verweer niet beantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
zich uitstrekt tot de veroordeling van
de eiseres sub 3 tot schadevergoeding,
die gebaseerd is op de vernietigde beslissing;
Overwegende dat de overige grieven niet tot ruimere cassatie kunnen leiden;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, 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 vonnis; veroordeelt verweerder tot de kosten van de memorie van wederantwoord; houdt de overige kosten aan
en laat de beslissing daaromtrent aan
de feitenrechter over; verwijst dealdus beperkte zaak naar de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Turnhout, zitting houdende in hoger beroep.

25 oktober 1996 - 1e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggeuer : de h. Wauters
- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. De Gryse en Nelissen Grade.
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1 e KAMER- 25 oktober 1996

1o CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLLJKE
ZAKEN - ONDUIDELIJK MIDDEL.

Nr. 402

25 oktober 1996 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : mevr. Bourgeois - Gelijkluidende conclusie van de h.
Dubrulle, advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Houtekier en De Gryse.

2o CASSATIEMIDDELEN - BURGERLLJKE
ZAKEN - ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR FEITENRECHTER

1o en 2o Het middel dat, in twee van zijn
onderdelen, om een en dezelfde reden aanvoert dat de bestreden beslissing tegelijkertijd onduidelijk, dubbelzinnig en tegenstrijdig is, terwijl een van deze
onderdelen voor het overige opkomt tegen de beoordeling in feite door de rechter, is niet ontvankelijk.
(VAN DE VELDE T. BANK J. VAN BREDA EN CO)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0408.N)

RET ROF; - Gelet op het bestreden arrest, op 24 april1995 gewezen
door het Rof van Beroep te Antwerp en;
Gelet op het verzoekschrift tot cassatie, dat aan dit arrest is gehecht en
daarvan deel uitmaakt;
Over het eerste middel :
Wat het tweede en het derde onde~
deel betreft :
Overwegende dat de onderdelen om
een en dezelfde reden aanvoeren dat
het arrest tegelijkertijd onduidelijk,
dubbelzinnig en tegenstrijdig is;
Overwegende dat het derde onderdeel voor het overige opkomt tegen de
beoordeling in feite door de appelrechters;
Dat de onderdelen niet ontvankelijk zijn;

Nr. 403
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ZIEKTEEN
INVALIDITEITSVERZEKERING- ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING- UITKERINGEN- VAKANTIEGELD - GEEN SAMENLOOP.

Wanneer, inzake arbeidsongeschiktheidsverzekering, de gerechtigde wegens arbeidsongeschiktheid zijn vakantiedagen
niet kan opnemen v66r het einde van het
jaar, worden die vakantiedagen, bij ontstentenis van een regelmatige schriftelijke aanvraag van de gerechtigde, valgens de hij de verordeningen bepaalde
modaliteiten, aangerekend op het eerste
semester van het jaar dat volgt op het
vakantiejaar. [Art. 57,§ 1, 2°, Z.I.V.wet 1996 (1) en art. 230, eerste lid, 2°, en
derde lid, K.B. 4 nov. 1963 (2).]
(LANDSBOND DER CHRISTELIJKE MUTUALITEITEN T. R.I.Z.l.V.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.95.0143.F)

RET ROF; - Gelet op het bestreden arrest, op 16 februari 1995 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het middel : schending van de artikelen 57, § 1, 2°, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsverzekering, thans artikel103,
(1) Zie art. 103, § 1, 2°, Z.I.V-wet 1994.

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

(2) Zie art. 230, § 2, eerste lid, 2°, en derde lid,
K.B. 4 nov. 1963 na wijziging ervan bij K.B. 2 juli
1993.
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§ 1, 2°, van de op 14 juli 1994 gecoi:irdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en
uitkeringen, 230 van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering
van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 64 en 67
van het koninklijk besluit van 30 maart
1967 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de
werknemers,
doordat het arrest, na artikel 57 van de
wet van 9 augustus 1963 en artikel 230 van
het koninklijk besluit van 4 november 1963
te hebben vermeld, het beroepen vonnis bevestigt, in zoverre het beslist dat "de
verzekeringsinstelling (eiseres) in onderhavig geval de 6 overblijvende vakantiedagen diende aan te rekenen op het eerste semester van 1987", op grond dat "het
vaststaat dat (eiseres) 4 vakantiedagen
heeft aangerekend op de periode van 27 tot
31 december 1986, 'dat zijn de 4 uitkeringsdagen van het lopende jaar'; dat de heer G.
geen geldige aanvraag heeft ingediend, omdat hij in die aanvraag d.d. 13 december
1986 verzocht de vakantiedagen aan te rekenen vanaf 27 november 1986; dat, aangezien 1986 het vakantiejaar was, de
verzekeringsinstelling de overblijvende dagen diende aan te rekenen op het eerste semester van het daaropvolgende jaar, namelijk het jaar 1987, zoals de rechter
weldoordacht heeft beslist en zoals (verweerder) betoogt",
terwijl artikel57, § 1, 2°, van de wet van
9 augustus 1963 (thans artikel103, § 1, 2°,
van de gecoi:irdineerde wet van 14 juli 1994)
bepaalt dat de werknemer geen aanspraak
kan maken op uitkeringen voor de periode
gedekt door het vakantiegeld; artikel 230
van het koninklijk besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9
augustus 1963 het begrip "periode gedekt
door het vakantiegeld" omschrijft als "1 ° de
vakantiedagen die samenvallen met een
tijdvak van arbeidsongeschiktheid, op voorwaarde dat de arbeidsongeschiktheid is
aangevangen tijdens de vakantieperiode;
2° de vakantiedagen die de gerechtigde wegens zijn arbeidsongeschiktheid niet kan
nemen v66r het einde van elk vakantiejaar"; artikel 230 van het koninklijk besluit van 4 november 1963, tweede, derde
en vierde lid, de aanrekening van de vakantiedagen als volgt regelt : "Op schriftelijke aanvraag van de gerechtigde worden de vakantiedagen aangerekend op het
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tijdvak begrepen tussen de datum van die
aanvraag en het einde van het vakantiejaar. Bij ontstentenis van een schriftelijke aanvraag van de gerechtigde worden die dagen evenwel aangerekend op het
eerste semester van het jaar dat volgt op
het vakantiejaar, naar rata van ten minste vier dagen per maand, die samenvallen met de eerste vier uitkeringsdagen van
elke maand. Ingeval er aan de arbeidsongeschiktheid die aanleiding geeft tot uitkeringen een einde komt v66r er een volledige aanrekening is geweest, worden die
dagen aangerekend op de laatste uitkeringsdagen van het verstreken tijdvak
van arbeidsongeschiktheid"; die bepalingen ertoe strekken te vermijden dat de
ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en de
"betaalde vakantie" van de werknemers
zouden worden samengevoegd; het vakantiegeld te dien einde wordt aangerekend op
de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen; het
in die bepalingen vervatte verbod op cumulatie twee beperkingen bevat, te weten : (i) de dekking "vakantie" die verschuldigd blijft aan de werknemer wanneer deze
arbeidsongeschikt wordt en (ii) de dekking "uitkeringen" die ten laste blijft van
de ziekte- en invaliditeitsverzekering,
waarop er tijdens datzelfde vakantiejaar
werkelijk een beroep is gedaan; de cumulatie van beide dekkingen aldus slechts mogelijk is indien de in aanmerking genamen periodes in beide stelsels elkaar
overlappen; uit artikel 64, 1°, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 blijkt
dat de vakantie moet worden toegekend
binnen de twaalf maanden die volgen op
het einde van het vakantiedienstjaar, en uit
artikel 67 van datzelfde besluit blijkt dat,
wanneer het voor de werknemer onmogelijk is zijn vakantie te nemen, het vakantiegeld hem uitbetaald wordt op de normale vakantiedatum zoals hij wordt
vastgesteld in de ondememing waar hij het
laatst was tewerkgesteld en uiterlijk op 31
december van hetjaar dat op het vakantiedienstj aar volgt; artikel 57, § 1, 2 °, van de
wet van 9 augustus 1963 (thans artikel
103, § 1, 2°, van de gecoi:irdineerde wet van
14 juli 1994) bijgevolg de cumulatie van het
vakantiegeld voor een dergelijk jaar en de
voor een later jaar toegekende ziekte- en
invaliditeitsuitkeringen niet verbiedt, nu
het vakantiegeld strikt beperkt is tot het
vakantiejaar en niet naar het volgende jaar
kan worden overgedragen; het arrest vaststelt dat (i) het tijdvak van arbeidsongeschiktheid van de heer G. aangevangen is
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op 27 november 1986, (ii) de werknemer gedurende 30 dagen vanaf die datum het gewaarborgd loon heeft ontvangen, (iii) eiseres vier vakantiedagen heeft aangerekend
op de periode van 27 tot 31 december 1986,
dat zijn de vier uitkeringsdagen van het lopende jaar, (iv) de heer G. geen geldige aanvraag heeft ingediend voor de aanrekening
van zijn overblijvende vakantiedagen, en (v)
de heer G. bij de aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid nog tien vakantiedagen over
had; het arrest bijgevolg, nu het beslist dat
verweerder ten laste van eiseres recht had
op zes overblijvende vakantiedagen die hij
v66r 31 december 1986 moest opnemen,
omdat er zogezegd "cumulatie" zou zijn geweest met in 1987 verschuldigde en betaalde ziekte- en invaliditeitsuitkeringen,
het in de artikelen 57,§ 1, 2• (thans artikel103, § 1, 2·, van de gecoiirdineerde wet
van 14 juli 1994) en 230 van het koninklijk besluit van 4 november 1963 (scherrding van die bepalingen) vervatte verbod op
cumulatie miskent en hierdoor tevens de
artikelen 64 en 67 van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 schendt :

Overwegende dat het te dezen toepasselijke artikel 57, § 1, 2·, van de
wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling
voor verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering, bepaalt dat de werknemer geen aanspraak kan maken op
uitkeringen voor de periode gedekt
door het vakantiegeld en dat de Koning bepaalt wat onder periode gedekt door het vakantiegeld dient te
worden verstaan;
Dat artikel 230 van het koninklijk
besluit van 4 november 1963 tot uitvoering van de wet van 9 augustus
1963 bepaalt dater onder de bovenvermelde periode onder meer dient te
worden verstaan de vakantiedagen die
de gerechtigde wegens zijn arbeidsongeschiktheid niet kan nemen v66r
het einde van elk vakantiejaar, dat, op
schriftelijke aanvraag van de gerechtigde, de vakantiedagen aangerekend
worden op het tijdvak begrepen tussen de datum van die aanvraag en het
einde van het vakantiejaar, maar dat
bij ontstentenis van een schriftelijke
aanvraag van de gerechtigde, die dagen aangerekend worden op het eerste semester van het jaar dat volgt op
het vakantiejaar, naar rata van ten
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minste vier dagen per maand, die samenvallen met de vier eerste uitkeringsdagen van elke maand;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat "Godefroid bij de aanvang van
zijn arbeidsongeschiktheid nog tien vakantiedagen over had", dat eiseres, in
haar hoedanigheid van verzekeringsinstelling, "vier vakantiedagen
heeft aangerekend op de periode van
27 tot 31 december 1986, dat zijn de
vier uitkeringsdagen van het lopende
jaar," en dat Godefroid "geen geldige
aanvraag ingediend heeft, omdat hij in
die aanvraag d.d. 13 december 1986
verzocht de vakantiedagen aan te rekenen vanaf 27 november 1986";
Overwegende dat het arrest, op
grond van die vaststellingen, wettig
beslist dat de verzekeringsinstelling de
zes overblijvende dagen diende aan te
rekenen op het eerste semester dat
volgt op het vakantiejaar;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
28 oktober 1996 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Biitzler en Houtekier.
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MINDER-VALIDEN- TEGEMOETKOMINGEN- INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING- ANDERE UITKERINGEN- SAMENLOOP- DATUM- WIJZIGING.

Wanneer de minder-valide een administratieve aanvraag voor een inkomensvervangende tegemoetkoming indient, kan
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de rechter, voor de toepassing van artikel13, § 1, wet 27 feb. 1987, enkel de uitkeringen in aanmerking nemen waarop
de minder-valide recht heeft op de eerste dag van de maand die volgt op de
maand in de loop waarvan de voornoemde aanvraag is ingediend; de rechter kan dus niet de uitkeringen in aanmerking nemen waarop de minder-valide
na die datum recht heeft, inzonderheid na
zijn beroep bij de arbeidsrechtbank tegen de administratieve beslissing van de
minister op de administratieve aanvraag
tot uitkering; de gegevens tot verantwoording van de toekenning of de stijging van
de uitkering, die aldus niet voor het eerst
aan de arbeidsrechtbank kunnen worden voorgelegd, kunnen evenwelleiden tot
een nieuwe administratieve aanvraag (1).
(Artt. 8, § 1, en 13, § 1, wet 27 feb. 1987;
art. 30, § 1, K.B. 6 juli 1987 (2).]
(BELGISCHE STAAT- STAATSSECRETARIS VOOR
MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE T. HOTTAT)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0007.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 12 oktober 1995 gewezen door het Arbeidshof te Luik, afdeling N amen;
Over het middel : schending van de artikelen 8, § 1, en 13, § 1, van de wet van 27
februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, 30, § 1, van het
koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming,
582-1° en 807 van het Gerechtelijk Wethoek,
doordat het arrest, bij de uitspraak over
het beroep van verweerder tegen de beslissing van eiser waarbij hem de
inkomensvervangende tegemoetkoming
wordt geweigerd op 1 augustus 1993, vaststelt dat die weigering gegrond was en ver(1) Zie Cass., 26 april1993,A.R. nr. 9646 (A.C.,
1993, nr. 200).
(2) Zie, m.b.t. de integratietegemoetkoming, dezelfde wets- en verordenende bepalingen en,
m.b.t. de tegemoetkoming voor hulp aa:n bejaarden, dezelfde wetsbepalingen en art. 47, § 1, K.B.
5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor
hulp aan bejaarden.
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volgens aan verweerder een inkomensvervangende tegemoetkoming toekent met
ingang van 1 maart 1994 op grand dat "de
hr. Hottat ter zitting aanvoerde dat hij met
ingang van 21 februari 1994 geen ZIVuitkeringen meer ontving maar werkloosheidsuitkeringen waarvan het bedrag per
dag veellager was; dat hij ter zitting van
14 september een attest van zijn betalingsinstelling heeft overgelegd waaruit
blijkt dat de hr. Hottat vanaf 21 februari
1994 werkloosheidsuitkeringen ontvangt
waarvan het bedrag per dag 423 frank bedroeg op 1 maart 1994 (welk bedrag achterafis verhoogd tot 431 en 440 frank); dat
derhalve de toekenning vanaf 1 maart 1994
als volgt moet worden berekend :
inkomstenvervangende tegemoetkomingen: 155.901 frank- (werkloosheids)uitkeringen : 423 x 313 = 132.399 franktoekenning : 23.502 frank; dat het oorspronkelijk beroep dus in zoverre gegrond
is",

terwijl het arrest, bij de uitspraak over
het beroep tegen de beslissing van 18 no:
vember 1993, zelfs in het geval dat verweerder zijn vordering in de loop van het
geding zou hebben gewijzigd, enkel de gegevens waarover eiser ten tijde van de beslissing beschikte in aanmerking mocht nemen; een nieuwe administratieve aanvraag
vereist was, bij wijziging van de toestand
van verweerder ten gevolge van achteraf
verkregen gegevens; het arrest bijgevolg, nu
het de beslissing grondt op een door verweerder ter zitting medegedeeld gegeven
betreffende het bedrag van de door verweerder vanaf 1 maart 1994 ontvangen uitkeringen, aile aangevoerde bepalingen
schendt:

Overwegende dat artikel 8, § 1, van
de wet van 25 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten bepaalt dat de tegemoetkomingen worden toegekend op
aanvraag en dat een nieuwe aanvraag
mag worden ingediend wanneer zich
volgens de aanvrager wijzigingen voordoen welke de toekenning of verhoging van de tegemoetkomingen rechtvaardigen;
Dat, volgens artikel 13, § 1, van die
wet, de door deze wet ingestelde tegemoetkomingen worden geweigerd of
verminderd indien de gehandicapte
aanspraak heeft op de in die bepaling opgesomde sociale uitkeringen;
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Dat, luidens artikel 30, § 1, eerste
lid, van het koninklijk besluit van 6
juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de
integratietegemoetkoming, voor de toepassing van artikel13, § 1, van de wet,
de in aanmerking te nemen uitkeringen degene zijn waarop de gehandicapte recht heeft op de eerste dag van
de maand die volgt op de maand in de
loop waarvan de aanvraag wordt ingediend of de herziening van ambtswege plaats heeft;
Dat uit die bepalingen blijkt dat de
gegevens die de toekenning of de verhoging van de tegemoetkomingen verantwoorden, niet voor de eerste maal
aan het arbeidsgerecht kunnen worden voorgelegd, maar dat zij kunnen
leiden tot een nieuwe aanvraag;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat eiser op 18 november 1993 de
aanvraag van verweerder tot toekenning van tegemoetkomingen aan gehandicapten heeft afgewezen, en voor
recht zegt dat verweerder geen recht
heeft op een inkomensvervangende tegemoetkoming op de dag van de aanvraag, en zulks tot 28 februari 1994;
Dat het arrest eiser evenwel veroordeelt tot betaling van de inkomensvervangende tegemoetkoming met ingang van 1 maart 1994; dat uit de
vaststellingen van het arrest blijkt dat
de gegevens waarop het arbeidshof de
toekenning van die tegemoetkoming
aan verweerder grondt, niet zijn overgelegd aan eiser, maar aan het
arbeidsgerecht tijdens het geding;
Dat het arrest derhalve de hierboven aangehaalde bepalingen schendt;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eiser veroordeelt om aan verweerder de
inkomensvervangende tegemoetkoming te betalen met ingang van
1 maart 1994; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017,
tweede lid, van het Gerechtelijk Wet-
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hoek, veroordeelt eiser in de kosten;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
het Arbeidshof te Bergen.
28 oktober 1996 - 3e kamer- Voorzit·
ter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. van
Heeke.
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1° CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN 'IERMLJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- EINDBESLISSING- CASSATIEBEROEP VAN
DE BURGERLIJKE PARTIJ- TERMIJN.

2o CASSATIEBEROEP -

STRAFZAKEN TERMLJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- EINDBESLISSING- CASSATIEBEROEP INGESTELD NA WETTELIJKE TERMIJN- BURGERLIJKE PARTIJ ZONDER WOONPLAATS, GEKOZEN WOONPLAATS OF VERBLIJFPLAATS IN
BELGIE- VERLENGING VAN DE TERMIJN.

1o Behoudens overmacht of door de wet ge-

stelde uitzonderingen, is de voorziening
van de burgerlijke partij tegen een voor
haar op tegenspraak gewezen eindarrest,
ingesteld na het verstrijken van de bij art.
373 Sv. bepaalde termijn niet ontvankelijk. (Art. 373, derde lid, Sv.) (1)
2° De bij art. 55 Ger. W. voorziene verlen-

ging van termijn ten aanzien van de partij, die in Belgie noch woonplaats, noch
verblijfplaats, noch gekozen woonplaats
heeft, is niet toepasselijk op de termijn
waarover de burgerlijke partij in een
strafproces beschikt om cassatieberoep in
te stellen. (Art. 373, derde lid, Sv., en art.
55 Ger.W.)
(1) Cass., 3juni 1986,A.R. nr. 278 (A.C., 198586, nr. 616), en Cass., 1 juni 1988, A.R. nr. 6585
(A.C., 1987-88, nr. 605).
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(MAYER & CO GMBH BESCHLAGE -VENN. NAAR
OOSTENRIJKS RECHT T. KIESEKOMS)
ARREST

971

van 19 mei 1995 is ingesteld, dit is
buiten de vermelde termijn van vijftien vrije dagen, laattijdig, mitsdien
niet ontvankelijk is;

(A.R. nr. P.95.1099.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 19 mei 1995 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;
Overwegende dat de burgerlijke partij in een stra:tproces, behoudens overmacht of te de zen niet toepasselijke
uitzonderingen, met toepassing van artikel 373, derde lid, Wetboek van
Strafvordering, over een termijn van
vijftien vrije dagen na de dag waarop
het arrest voor haar op tegenspraak is
uitgesproken, beschikt om ter griffie te
verklaren dat zij een eis tot cassatie
instelt;
Overwegende dat het bestreden vonnis ten aanzien van eiseres op tegenspraak is gewezen en de verklaring
van eiseres dat zij cassatieberoep instelt, op 19 juni 1995 ter griffie van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel is afgelegd;
Dat eiseres geen gewag maakt van
overmacht met betrekking tot het tijdstip van het cassatieberoep en zij in
haar verzoekschrift ervan uitgaat dat
de voorziening is ingesteld 'binnen de
termijn van cassatie, verlengd na toepassing van artikel 55 van het Gerechtelijk Wetboek wegens het feit dat
eiseres haar zetel niet in Belgie maar
in Oostenrijk heeft";
Overwegende dat artikel 373 Wethoek van Strafvordering noch enige
andere wet bepalen dat de termijn
waarover de burgerlijke partij in een
stra:tproces beschikt om cassatieberoep
in te stellen, dient verlengd te worden omdat deze partij in Belgie noch
woonplaats, noch verblijfplaats, noch
gekozen woonplaats heeft; dat artikel 55 Gerechtelijk Wetboek niet toepasselijk is op het cassatieberoep in
strafzaken;
Dat het cassatieberoep van eiseres
dat op 19 juni 1995 tegen het vonnis

Om die redenen, zonder acht te
slaan op het verzoekschrift van eiseres in zoverre het geen betrekking
heeft op de ontvankelijkheid van de
voorziening, verwerpt de voorziening;
veroordeelt eiseres in de kosten.
29 oktober 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Frere - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs.
Houtekier; E. Aspeele, Brugge.
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1° STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN
DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEERWAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT- BEVOEGDE OVERHEID- VORDERING- VORM.

2° STEDEBOUW- HERSTEL VAN PLAATS IN
DE VORIGE STAAT, BETALING VAN EEN MEERWAARDE- HERSTEL VAN PLAATS IN DE VORIGE STAAT- BEVEL DOOR DE RECHTERHOOFDVEROORDELING ALS BEDOELD IN ART.
1385BIS GER W. - DWANGSOM.

1o De ingevolge art. 65 Wet Ruimtelijke Or-

dening en Stedebouw door de gemachtigde ambtenaar of door het college van
burgemeester en schepenen ingestelde vordering tot herstel van de plaats in de vorige staat, is aan geen vormvereiste gebonden : het volstaat dat de wil van de
bevoegde overheid blijkt uit de gegevens
van de zaak (I). (Art. 65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en Stedebouw.)
2° Het door de rechter inzake stedebouw
aan de veroordeelde gegeven bevel om de
plaats in de vorige staat te herstellen,
(1) Cass., 9 dec. 1992, A.R. nr. 186 (A. C., 199192, nr. 781).
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houdt een hoofdveroordeling in als be. doeld in art. 1385bis Ger. W, waarbij een
dwangsom han worden opgelegd (2). (Art.
65, § 1, Wet Ruimtelijke Ordening en
Stedebouw en art. 1385bis Ger.W.)
(LAUREYNS E. A. T. HET VLAAMSE GEWEST)
ARREST

CAR. nr. P.96.0336.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 januari 1996 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Gelet op het namens de eisers ingediende verzoekschrift, waarvan een
door de griffier van het Hofvoor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
B. In zoverre de voorzieningen gericht zijn tegen de beslissingen waarbij het herstel van de plaats in de vorige staat wordt bevolen alsmede
verbeuring van een dwangsom door
elk van de eisers per dag vertraging in
de nakoming van het bevel tot herstel:
Over de drie middelen samen :
Overwegende dat de rechtbank, met
toepassing van artikel 65 van de
Stedebouwwet, het herstel van de
plaats in de vorige staat beveelt op
vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen;
Overwegende dat deze vordering
aan geen vormvereiste is gebonden;
dat het volstaat dat de wil van de bevoegde overheid blijkt uit de gegevens van de zaak;
Overwegende dat wanneer - zoals te dezen uit de door de appelrechters aangewezen stukken 22 en 23
van het eerste-aanleg-dossier blijkt de vordering tot herstel regelmatig is
geformuleerd, de strafrechter erover
dient te beslissen tenzij ze is gewijzigd of ingetrokken; dat de vordering
(2) Cass., 7 nov. 1995, A.R. nr. P.94.1076.N
(A.C., 1995, nr. 479).
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deel uitmaakt van de processtukken
en in hoger beroep niet uitdrukkelijk dient te worden herhaald;
Overwegende dat de omstandigheid dat de herstelvordering in rem is
gericht er niet aan in de weg staat dat
aan een beklaagde tegen wie een
stedebouwmisdrijf bewezen wordt verklaard, herstel van de plaats in de vorige staat wordt bevolen;
Overwegende dat het door de rechter gegeven bevel om de plaats in de
vorige staat te herstellen een hoofdveroordeling inhoudt als bedoeld in artikell385bis Gerechtelijk Wetboek,
waarbij een dwangsom kan worden opgelegd;
Dat dit te dezen gebeurt op vordering van de gemachtigde ambtenaar,
die zich te dien einde niet aileen niet
moet maar zelfs geen hoedanigheid
heeft om zich burgerlijke partij te stellen, gezien dergelijke stelling bij gebrek aan eigen schade niet ontvankelijk zou zijn;
Overwegende dat al deze elementen deel uitmaakten van het debat en
aan de tegenspraak van de eisers waren onderworpen;
Overwegende dat de appelrechters
door hun motivering het verweer van
de eisers beantwoorden en hun beslissingen regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat de middelen niet kunnen worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiiHe of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissingen overeenkomstig de wet zijn gewezen;

Om die redenen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten.
29 oktober 1996 - 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne, advocaatgeneraal- Advocaat : mr. Sterck, Dendermonde.
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2e KAMER- 30 oktober 1996

1 o RECHTERLIJKE ORGANISATIE STRAFZAKEN- SAMENSTELLING VAN HET
RECHTSCOLLEGE -HOGER BEROEP TEGEN
VONNIS VAN POLITIERECHTBANK- VONNIS
VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK NIET
DOOR DRIE RECHTERS GEWEZEN.

2° VONNISSEN EN ARRESTEN- sTRAFZAKEN- ALGEMEEN- SAMENSTELLING VAN
HET RECHTSCOLLEGE -HOGER BEROEP TEGEN VONNIS VAN POLITIERECHTBANK- VONNIS VAN DE CORRECTIONELE RECHTBANK
NIET DOOR DRIE RECHTERS GEWEZEN.

3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENPERSONEN DOOR OF TEGEN WIE CASSATIEBEROEP KAN OF MOET WORDEN INGESTELDBURGERLIJKE RECHTSVORDERING- OPENBAAR MINISTERIE.

1 o en 2° Nietig is het niet door drie rechters gewezen vonnis van de correctionele rechtbank dat uitspraak doet over het
hager beroep tegen een vonnis van de
politierechtbank, zelfs als een derde rechter zitting heeft gehouden op de terechtzittingen waarop de zaak is behandeld
(1). (Artt. 92, 3°, en 779 Ger.W.)
3° Het openbaar ministerie is in de regel
niet bevoegd om zich in cassatie te voorzien tegen een beslissing op de burgerlijke rechtsvordering (2). (Artt. 177 en 216
Sv.)

(PROCUREUR DES KONINGS TE EUPEN
T. SCHEIFF E.A.)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.0523.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 13 maart 1996 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Eupen, en gelet
op de in het Duits gestelde voorziening;
(1) Zie Cass., 22 maart 1977 (A. C., 1977, 789).
(2) Cass., 13 dec. 1976 (A.C., 1977, 412).
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Gelet op de beschikking van 30 augustus 1996 van de eerste voorzitter
van het Hof, waarbij beslist wordt dat
de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal worden gevoerd;
Overwegende dat artikel 779 van
het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat
''het vonnis enkel (kan) worden gewezen door het voorgeschreven aantal
rechters. Dezen moeten alle zittingen over de zaak bijgewoond hebben.
Een en ander op straffe van nietigheid. Wanneer een rechter wettig verhinderd is de uitspraak bij te wonen
van een vonnis waarover hij mede
heeft beraadslaagd overeenkomstig artikel 778, kan de voorzitter van het gerecht evenwel een andere rechter aanwijzen om hem op het ogenblik van de
uitspraak te vervangen";
Overwegende dat zowel uit het
proces-verbaal van de terechtzitting
van 13 maart 1996 van de Correctionele Rechtbank te Eupen, waarop het
bestreden vonnis is gewezen, als uit de
vermeldingen onderaan voornoemd
vonnis blijkt dat het uitgesproken is
door de ondervoorzitter Dewart en de
rechter Freres, buiten de tegenwoordigheid van de advocaat Martin Orban, die krachtens artikel 322 van het
Gerechtelijk Wetboek opgeroepen was
om het rechtscollege voltallig te rnaken tijdens de voorafgaande terechtzittingen waarop de zaak onderzocht
werd; dat het bestreden vonnis niet is
gewezen door het wettelijk voorgeschreven aantal rechters;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het Hof op de
voorziening van het openbaar ministerie geen kennis neemt van de beslissingen op de burgerlijke rechtsvorderingen;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, behalve in zoverre het
uitspraak doet over de burgerlijke
rechtsvorderingen; beveelt dat van dit
arrest melding zal worden gemaakt op
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de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; verwijst de aldus beperkte zaak naar de anders samengestelde Correctionele Rechtbank te
Eupen, zitting houdende in hoger beroep; veroordeelt beide verweerders in
de helft van de kosten.
30 oktober 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Haas,
Eupen.

Nr. 408
2e

KAMER-

30 oktober 1996

HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN (DOUANE
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN)- BURGERLIJKE
RECHTSVORDERING (BIJZONDERE REGELS)HOGER BEROEP TEGEN RET VONNIS DAT DE
BURGERLIJKE RECHTSVORDERING VERWERPT
- EENSTEMMIGHEID VEREIST- VOORWAARDEN.

Met betrekking tot de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering is eenstemmigheid slechts vereist wanneer; op het hager beroep van de burgerlijke partij alleen
tegen een vonnis dat de beklaagde heeft
vrijgesproken en de correctionele rechtbank onbevoegd verklaart om uitspraak
te doen over de burgerlijke rechtsvordering, de appelrechters die beslissing wijzigen en schadevergoeding toekennen aan
die partij; eenstemmigheid is niet vereist om de burgerlijke rechtsvordering ontvankelijk en gegrond te verklaren, wanneer de appelrechters, op de strafuordering, eenstemmig het vrijsprekend vonnis
gewijzigd hebben en de ten laste gelegde
feiten hebben bewezen verklaard (1). (Art.
211bis Sv.)
(1) Cass., 25 okt. 1983, A.R. nr. 8191 (AC.,
1983-84, nr. 113).

Nr. 408
(KEVER T. PIRE)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.0570.F)

HET HOF;- Gelet op de vonnissen, op 13 januari 1993 en 27 maart
1996 in hoger beroep gewezen door de
Correctionele Rechtbank te Eupen, en
gelet op de in het Duits gestelde voorziening;
Gelet op de op 25 juni 1996 door de
eerste voorzitter van het Hof gegeven beschikking, waarbij beslist wordt
dat de rechtspleging vanaf de terechtzitting in het Frans zal worden gevoerd;
I. Op de voorziening tegen het vonnis van 13 januari 1993 :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiser ingestelde strafvordering :
Overwegende dat de beslissing een
eindbeslissing is in de zin van artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering;
Overwegende dat eiser zich op 4
april1996 in cassatie heeft voorzien;
Overwegende dat, buiten het in artikel 40, vierde lid, van de wet van 15
juni 1935 bepaalde geval en het geval van overmacht, de voorziening, die
is ingesteld na het verstrijken van de
bij artikel 373 van het Wetboek van
Strafvordering bepaalde termijn, laattijdig, mitsdien niet ontvankelijk is;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de burgerlijke rechtsvordering :
Over het eerste middel :
Overwegende dat, met betrekking
tot de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering, eenstemmigheid
slechts vereist is wanneer, op het hager beroep van de burgerlijke partij alleen, tegen een vonnis dat de beklaagde heeft vrijgesproken en op
grond waarvan de eerste rechter de
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burgerlijke rechtsvordering heeft afgewezen, de appelrechters de beslissing op burgerlijk gebied wijzigen en
haar schadevergoeding toekennen;
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1e KAMER- 31 oktober 1996
1° VERZEKERING -

Overwegende dat, met betrekking
tot de beslissing op de burgerlijke
rechtsvordering, eenstemmigheid niet
vereist is wanneer, zoals te dezen, de
appelrechters, op het hager beroep van
het openbaar ministerie en van de burgerlijke partij, de beroepen beslissing wijzigen door, enerzijds, op de
strafvordering, de aan eiser ten laste
gelegde feiten waarvan hij was vrijgesproken, eenstemmig bewezen te
verklaren, en, anderzijds, op de burgerlijke rechtsvordering, de vordering van verweerder ontvankelijk en
gegrond te verklaren;
Dat het middel faalt naar recht;
II. Op de voorziening tegen het vonnis van 27 maart 1996 :
Overwegende dat genoemd vonnis
slechts uitspraak doet over de burgerlijke rechtsvordering;

ALLERLEI- VERZEKERINGSPOLIS- BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIJVERHEIDS- EN HANDELSBEDRIJVEN - VORDERING IN RECHTE OORZAAK- CONTRACTUELE BEPALINGENBESLISSING VAN DE RECHTER- GRONDSLAG
- WETSBEPALINGEN- WETTIGHEID.

2° VORDERING IN RECHTE

-BURGERLIJKE ZAKEN- OORZAAK VAN DE VORDERING
- AMBTSHALVE WIJZIGING DOOR DE RECHTER- WETTIGHEID.

1o en 2° Wanneer een vordering in rechte
gegrond is op de bepalingen van een verzekeringspolis die, enerzijds, een geval
van verval bepalen en niet van nietigheid van de verzekeringsovereenkomst, als
bepaald in de wettelijke bepalingen, en,
anderzijds, de sanctie van dat verual niet
doen afhangen van de in de wettelijke bepalingen opgelegde voorwaarden, kan de
rechter die vordering niet onderzoeken in
het licht van de wettelijke bepalingen.
(Artt. 9 en 31 Verzekeringswet; artt. 702,
807 en 1138, 2°, Ger.W.)
(ROYALE BELGE N.V T. DAUMONT EN NOWM VERZEKERINGEN- N.V NAAR NEDERLANDS RECHT)
ARREST

Overwegende dat eiser geen bijzonder middel aanvoert;

Om die redenen, zonder acht te
slaan op de overige middelen, die geen
betrekking hebben op de ontvankelijkheid van de voorziening, in zoverre
zij gericht is tegen de beslissing op de
strafvordering, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt eiser in de kosten.

30 oktober 1996 - 2e kamer- Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Echement - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Van
Ommeslaghe; A. Kittel, Eupen.

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0013.F)

HET HOF; - Gelet op bestreden arrest, op 9 mei 1995 door het Hofvan
Beroep te Bergen gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 1134, 1319, 1320, 1322 van het Burgerlijk Wetboek, 702, 807, 824, 1045,
1138.2. van het Gerechtelijk Wetboek, 9
van de wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen die titel X van hoek I van het
Wetboek van Koophandel vormt, 149 van
de Grondwet en miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat de afstand van
recht strikt moet worden ge'inteiJJreteerd en
slechts kan worden afgeleid uit feiten die
voor geen andere uitlegging vatbaar zijn,
zoals dat inzonderheid in de artikelen 824
en 1045, derde lid, van het Gerechtelijk
Wetboek is vastgelegd,
doordat het arrest beslist dat de eerste
verweerder voor de helft aansprakelijk is
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voor het ongeval waardoor de verzekerde
van de tweede verweerster was getroffen en
dat die verdeling aan laatstgenoemde kon
worden tegengeworpen, en vaststelt dat de
activiteit van "lompenhandelaar" die de eerste verweerder aan eiseres had aangegeven niet exact overeenkwam met die van
"schroothandelaar" die hij had uitgeoefend en waarvoor hij een hogere premie had
moeten betalen; dat het vervolgens beslist dat de eerste verweerder door eiseres moet worden gedekt voor het ongeval
dat de verzekerde van de tweede verweerster is overkomen en derhalve eiseres veroordeelt tot vrijwaring van de eerste verweerder ten belope van een bedrag
van 2.000.000 frank vermeerderd met interest en zegt dat die vergoeding rechtstreeks in de handen van de tweede verweerster moet worden betaald op grand dat
''het schadegeval wel degelijk onder de toepassing valt van de artikelen 10, 30.2 en
30.3 van de polis, die slechts een toepassing zijn van de artikelen 9 en 31 van de
wet van 11 juni 1874 op de verzekeringen in het algemeen; ( ... ) dat de verzekeraar zich evenwel niet kan beroepen op die
op een wilsgebrek gegronde bepalingen
wanneer hij, nadat hij kennis kreeg van de
toestand zoals hij werkelijk was en niet zoals hij was aangegeven, niet terstond die
bepalingen tegenover zijn verzekerde opwerpt (zie betreffende artikel 9, Cass., 7
juni 1962, Pas., 1962, p. 1151 en betreffende artikel 31 de tekst zelf van het
tweede lid van het artikel); ( ... ) dat (eiseres) in casu toegeeft (pagina 3 van haar
conclusie van 2 april 1993) dat zij uit het
gebeurd ongeval heeft opgemaakt dat (de
eerste verweerder) 'het risico dat hij wilde
laten dekken niet adequaat heeft omschreven, ofwel dat hij de verzekeringsmaatschappij niet in kennis had gesteld van een
wijziging tijdens de overeenkomst'; dat (eiseres) tijdens de dagen na die kennisneming niet heeft gereageerd door de voornoemde contractuele en wettelijke bepalingen aan te voeren; dat zij zonder enige
commentaar de premies behield; dat zij op
5 oktober 1988, zonder bij haar verzekerde
voorbehoud te maken of een aanpassing
van de polis voor te stellen, ermee instemde
de oude overeenkomst door een nieuwe te
vervangen; dat zij zo de betrekkelijke nietigheid heeft gedekt; dat de oude overeenkomst overigens door die vervanging heeft
opgehouden te bestaan, en dat het nietbestaande niet meer kan worden vernietigd (Fredericq, Droit commercial, tome III,
n" 225); dat ( ... ) de tegenargumenten, bovenaan pagina 5 van de conclusie van (ei-
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seres) van 2 april1993, onbegrijpelijk zijn
en in elk geval tegen de voornoemde contractuele en wettelijke bepalingen indruisen",

terwijl, eerste onderdeel, luidens artikel
10, met opschrift "wijziging van het risico", van de algemene voorwaarden van de
verzekeringspolis van de burgerrechtelijke
aansprakelijkheid van de nijverheids- en
handelsbedrijven die door de eerste verweerder bij eiseres werd onderschreven, "de
verzekering wordt opgesteld aan de hand
van de verklaringen van de verzekeringnemer. Deze verbindt zich ertoe aan de
Maatschappij te melden : - de tijdelijke of
definitieve verzwaringen van alle wezenlijke kenmerken van het risico, - de herstructureringen en de uitbreidingen van de
ondememing hetzij door de exploitatie van
nieuwe zetels, hetzij door de uitoefening
van nieuwe activiteiten ... De verzekeringnemer verbindt zich ertoe het risico dat uit
die wijzigingen voortvloeit door de Maatschappij te laten dekken; de verzekering
gaat pas in na de eventuele aanvaarding
door de Maatschappij en, in voorkomend
geval, na het vastleggen van de nieuwe
voorwaarden"; dat artikel 30 van de voornoemde algemene voorwaarden, met opschrift "verval", overigens bepaalt: "de verplichting van de Maatschappij houden op
te bestaan en zij kan tegen de verzekeringnemer een rechtsvordering instellen tot terugbetaling van de door haar betaalde vergoedingen en kosten: ... 30.2. als hij de
wijzigingen waarvan sprake in de artikelen 10.1 en 18.1 niet of onvolledig heeft
aangegeven; 30.3 als hij valse verklaringen heeft afgelegd zodat de berekeningsgrondslag van de premies is vervalst. In dat
geval geldt het verval voor alle schadegevallen vanafhet tijdstip van de valse verklaring tot de dag nadat de verzekeringnemer zijn toestand ten aanzien van de
Maatschappij in orde heeft gebracht.
Laatstgenoemde behoudt al haar rechten op
het innen van de premies voor die periode";
artikel 9 van de wet van 11 juni 1874 op de
verzekeringen in het algemeen, bepaalt dat
elke verzwijging, elke valse verklaring door
de verzekerde gedaan, wanneer zij de waardering van het risico verminderen, de verzekering nietig maken; die bepaling derhalve een geval van nietige overeenkomst
beoogt; de voornoemde contractuele bepalingen daarentegen geenszins doelen op een
sanctie van "nietigheid" van de polis wegens verzwijging en valse verklaring, maar
enkel een sanctie van "verval" van de dekking voorschrijven wegens verzwaring van
het verzekerde risico; het arrest derhalve,
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nu het beslist dat de artikelen 10, 30.2 en
30.3 van de polis "een toepassing (zijn) van
artikel 9 van de wet van 11 juni 1874 op de
verzekeringen in het algemeen" en nu het
vervolgens de gegrondheid van de door de
eiseres opgeworpen exceptie enkel in het
licht van een betrekkelijke nietigheid van
de polis onderzoekt en de houding van eiseres enkel in het licht van dekking van die
nietigheid beoordeelt, aan de voornoemde
contractuele bepalingen een interpretatie
geeft die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan aangezien die bepalingen geenszins bepalen dat de overeenkomst wegens wilsgebrek nietig is, maar
uitsluitend dat de dekking vervalt wegens het niet aangeven van een wijziging
van het risico (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek), en de verbindende kracht ervan miskent door aan de voornoemde
bepalingen tussen de partijen een gevolg
toe te kennen dat zij niet hebben (schending van artikel 1134 van het Burgerlijk
Wetboek); het arrest bovendien ook artikel 9 van de wet van 11 juni 1874 op de
verzekeringen schendt door te beslissen dat
de voomoemde contractuele bepalingen een
toepassing zijn van dat artikel terwijl dat
geenszins het verval van de dekking voorschrijft maar wel de nietigheid van de overeenkomst wegens wilsgebrek (schending
van artikel 9 van de wet van 11 juni 1874
op de verzekeringen dat titel X van boek I
van het Wetboek van Koophandel vormt);

terwijl, tweede onderdeel, de rechter bij
wie een vordering in burgerlijke zaken aanhangig is, niet bevoegd is om van ambtswege de oorzaak ervan te wijzigen; eiseres in conclusie aanvoerde dat "(de eerste
verweerder) (eiseres) niet op de hoogte heeft
gebracht van de wijzigingen van het risico, hoewel artikel 10 van de algemene
voorwaarden van de overeenkomst hem
daartoe verplichtten; ... dat (de eerste verweerder) ofwel, bij de ondertekeningvan de
overeenkomst zijn activiteit van lompenhandelaar niet correct heeft omschreven, ofwei sindsdien een andere activiteit uitoefende en dat niet gemeld heeft aan zijn
verzekeringsmaatschappij; in beide veronderstellingen, de artikelen 10, 30.2 en 30.3
van de algemene voorwaarden van de overeenkomst bepalen dat de verzekeringsmaatschappij ontslagen is van haar verplichtingen"; eiseres in haar aanvullende
appelconclusie aileen het verval van de dekking is blijven houden: "de (tweede verweerster) beweert dat de eiseres ten onrechte dat verval aanvoert ..."; "ook beweert
de (tweede verweerster) verkeerdelijk dat
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(eiseres) een dergelijk verval niet meer kan
aanvoeren ..."); eiseres aldus geenszins melding maakte van een betrekkelijke nietigheid van de overeenkomst maar zich uitsluitend ertoe beperkte de contractuele
bepalingen betreffende het verval van de
dekking van het ongeval aan te voeren; het
arrest, nu het dus de door eiseres aangevoerde exceptie onderzoekt in het licht van
een betrekkelijke nietigheid van de overeenkomst wegens wilsgebrek terwijl zij in
haar conclusie niet steunde op de nietigheid van de overeenkomst maar wel op het
verval van de dekking van het ongeval op
grond van de artikelen 10, 30.2 en 30.3 van
de algemene voorwaarden van de polis,
ambsthalve de oorzaak van de door eiseres opgeworpen exceptie wijzigt en aldus de
artikelen 702, 807 en 1138, 2° van het Gerechtelijk Wetboek schendt en, althans, zijn
beslissing niet regelmatig verantwoordt
daar het de voornoemde middelen van de
conclusie, die een verval van de dekking
aanvoeren, niet onderzoekt (schending van
artikel149 van de Grondwet); het arrest,
ten slotte, als het moet worden gei:nterpreteerd in de zin dat het oordeelt dat de door
eiseres in conclusie aangevoerde exceptie
een exceptie van nietigheid van overeenkomst is en geen exceptie van verval van de
dekking, de bewijskracht van de voornoemde conclusie miskent door een betekenis en een draagwijdte eraan toe te kennen die onverenigbaar zijn met de
bewoordingen ervan (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek);

terwijl, derde onderdeel, afstand van
recht niet kan worden vermoed en enkel
kan worden afgeleid uit feiten die voor geen
andere uitlegging vatbaar zijn; hoewel het
arrest erop wijst "dat (eiseres) tijdens (de)
dagen na die kennisneming niet heeft gereageerd door de voomoemde contractuele
en wettelijke bepalingen aan te voeren; dat
zij zonder enige commentaar de premies behield; dat zij op 5 oktober 1988, zonder bij
haar verzekerde voorbehoud te maken of
een aanpassing van de polis voor te stellen, ermee instemde de oude overeenkomst
door een nieuwe te vervangen", daaruit
geenszins volgt dat eiseres afstand zou hebben gedaan van het aanvoeren van het verval van de dekking tegen haar verzekerde;
enerzijds, de verzekeraar immers de betaalde premies niet hoeft terug te storten
wanneer hij het verval van de dekking aanvoert; anderzijds, het feit dat de oude overeenkomst met ingang van 5 oktober 1988
door een nieuwe overeenkomst is vervangen waarin de werkelijke activiteit van de
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eerste verweerder wordt vermeld en de premie wordt vermeerderd, noodzakelijkerwijs impliceert dat eiseres haar overeenkomst niet is blijven uitvoeren in de zin van
artikel 31, tweede lid, van de wet van 11
juni 1874; het stilzwijgen "tijdens de dagen na de kennisneming" door andere omstandigheden kan zijn verantwoord dan
door het afzien van het aanvoeren van het
verval en meer bepaald door een ontregeling in de werking van de diensten; het arrest derhalve, voor zover moet worden beschouwd dat het door te beslissen dat
eiseres "zo de betrekkelijke nietigheid (van
de overeenkomst) heeft gedekt", door dezelfde overwegingen ook beslist zou hebben dat eiseres afstand zou hebben gedaan van het aanvoeren van het in de
algemene voorwaarden bedoelde verval van
de dekking, het wettelijk begrip afstand
van recht miskent door die afstand afte leiden uit feiten die voor een andere uitlegging vatbaar zijn en die derhalve niet een
dergelijke afstand impliceren (miskenning van het algemeen rechtsbeginsel dat
de afstand van recht strikt moet worden
gei:nterpreteerd en slechts kan worden afgeleid uit feiten die voor geen andere uitlegging vatbaar zijn, zoals dat inzonderheid in de artikelen 824 en 1045 van het
Gerechtelijk Wetboek is vastgelegd) :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de eerste verweerder het beroep van schroothandelaar uitoefende
en niet dat van lompenhandelaar, dat
hij aan eiseres had aangegeven, en hij
voor zijn activiteit van lompenhandelaar een lagere premie dan voor die
van schroothandelaar moest betalen,
en vervolgens overweegt . dat "het
schadegeval bijgevolg onder de toepassing valt van de artikelen 10, 30.2
en 30.3 van de polis, die slechts een
toepassing zijn van de artikelen 9 en
31 van de wet van 11 juni 1874 op de
verzekeringen in het algemeen";
Overwegende dat voornoemd artikel 9 bepaalt dat elke verzwijging, elke
valse verklaring door de verzekerde
gedaan, zelfs zonder kwade trouw,
wanneer zij de waardering van het risico verminderen of het voorwerp ervan wijzigen, derwijze dat de verzekeraar, had hij ervan kennis gedragen,
niet aan dezelfde voorwaarden zou
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hebben gecontracteerd, de verzekering nietig maken";
Dat, luidens vorenvermeld artikel
31, "de verplichtingen van de verzekeraar eindigen wanneer een daad van
de verzekerde de risico's door het veranderen van een essentiele omstandigheid wijzigt, of ze zodanig verzwaart dat, had de nieuwe toestand
bestaan op het ogenblik van de overeenkomst, de verzekeraar niet of alleen tegen andere voorwaarden in de
verzekering zou toegestemd hebben";
Overwegende dat artikel 30 van de
verzekeringspolis bepaalt dat de verplichtingen van de onderneming eindigen : "2° bij niet- of onvolledig meedelen (door de verzekerde) van de
wijzigingen waarvan sprake in de artikelen 10.1 en 18.1; 3° als zijn verklaringen de berekening van de premies hebben bei"nvloed (. .. )";
Overwegende dat uit de vergelijking van die teksten volgt dat de door
eiseres aangevoerde contractuele bepalingen verschillen van de wettelijke bepalingen aangezien zij, enerzijds, een geval van verval bepalen
maar niet van nietigheid van de overeenkomst, als bepaald in de artikelen 9 en 31 van de wet van 11 juni
187 4 en, anderzijds, dat verval niet
doen afhangen van de voorwaarde dat
de verzwijging, de valse verklaring of
het verzuim van aangifte van de wijziging de waardering van het risico
hebben verminderd en het voorwerp
ervan hebben gewijzigd ofverzwaard,
derwijze dat de verzekeraar, had hij er
kennis van gedragen, niet zou hebben gecontracteerd of het tegen andere voorwaarden zou hebben gedaan;
Overwegende dat het arrest, nu het
de door eiseres opgeworpen exceptie
onderzoekt in het licht van de wettelijke bepalingen terwijllaatstgenoemde
haar conclusie enkel steunde op de
contractuele bepalingen, de oorzaak
van die exceptie wijzigt en aldus de artikelen 702, 807 en 1138, 2° van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;
Dat het onderdeel, in dat opzicht,
gegrond is;

"-----=--==---=======-------=
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Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter
over; verwijst de zaak naar het Hof
van Beroep te Luik.
31 oktober 1996- 1e kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thrslaggever : mevr. Charlier- Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Advocaten : mrs. Simont en Kirkpatrick.

der door die grand van niet-ontvankelijkheid het Hof niet verzoekt om een
rechtsgrond in de plaats te stellen van de
bekritiseerde overweging, maar om deze
terzijde te schuiven en vervolgens zijn eigen feitelijke beoordeling in de plaats te
stellen van die van de feitenrechter (1).
3° De omstandigheid dat een wettig kind bij

de erfopvolging schade lijdt ten gevolge
van de adoptie van een derde kan weliswaar geen toereikende grand zijn om de
adoptie ongedaan te maken, toch staat het
aan de feitenrechter in feite te beoordelen of die benadeling eventueel in aanmerking wordt genomen als een van de
bijzonderheden van de zaak. (Art. 359,
§ 3, laatste lid, B.W.)
4° Niet naar recht verantwoord is de be-
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1e KAMER- 31 oktober 1996
1 o CASSATIE - ALGEMEEN, OPDRACHT EN
BESTAANSREDEN VAN HET HOF, AARD VAN
HET CASSATIEGEDING- OPDRACHT VAN HET
HOF - BURGERLIJKE ZAKEN- BESTREDEN
BESLISSING GEGROND OP EEN VOOR KRITIEK
VATBARE GROND- BEVOEGDHEID VAN HET
HOF OM HET BESCHIKKENDE GEDEELTE DOOR
EEN ANDERE RECHTSGROND TE VERANTWOORDEN- RECHTSGROND- BEGRIP.

2° CASSATIEMIDDELEN - BURGERLIJKE
ZAKEN - BELANG - GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID- GEMIS AAN BELANGGEMIS AAN BELANG OMDAT HET HOF
BEVOEGD IS OM ZICH OP EEN ANDERE
RECHTSGROND TE BASEREN- RECHTSGROND
-BEGRIP.

3° ADOPTIE -

HOMOLOGATIE - WETTIGE
REDENEN- VERMOGENSRECHTEN VAN EEN
WETTIG KIND- ERFRECHTEN VAN DAT KIND
- AANTASTING VAN DIE RECHTEN- BEOOR·
DELING DOOR DE FEITENRECHTER

4° ADOPTIE- GEVOLGENVANHETVERMO·
GEN- VOORBEHOUDEN ERFGENAAM.

1o en 2° De tegen een middel aangevoerde

grand van niet-ontvankelijkheid valgens welke dat middel geen belang heeft
omdat het Hof bevoegd is om de door dat
middel bekritiseerde grand te vervangen door een rechtsgrond die het beschikkende gedeelte verantwoordt, kan niet
worden aangenomen, wanneer verweer-

slissing van de rechter die de homologatie van een adoptie inzonderheid steunt op
de overweging dat de adoptie in geen enkel opzicht afbreuk doet aan de vermogensrechten van het wettig kind van de
adoptant, nu het aan hem voorbehouden erfdeel door die adoptie niet in het gedrang komt. (Artt. 365, 745 en 913 B.W.)
(M ... T.M... D... )
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0082.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 5 december 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Bergen;
Over het middel : schending van de artikelen 365, 745 en 913 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het arrest, om te beslissen dat de
adoptie op wettige redenen steunt en om de
tussen de eerste verweerder en de tweede
verweerster op 20 januari 1993 ten overstaan van de vrederechter van het kanton Doornik verleden adoptie-akte te homologeren, de argumenten van eiseres,
namelijk "dat zij de geadopteerde, die de
dochter is van de concubine van haar vader, ervan verdacht de nalatenschap van
haar vader langs de omweg van de adoptie tegen haar te willen uitwinnen, terzijde schuift op grond van de overweging
(1) Zie Cass., 5 mei 1993, A.R. nr. P.93.0497.F
(A.C., 1993, nr. 221).
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"dat die adoptie (. .. )in geen enkel opzicht
afbreuk doet aan de vermogensbelangen
van (eiseres), nu haar voorbehouden erfdeel door die adoptie niet in het gedrang
komt (. .. )",
terwijl, krachtens artikel 9~3 van het
Burgerlijk Wetboek, het besch1kbaar gedeelte gelijk is aan de helft van de goederen van de beschikker, indien hij bij zijn
overlijden slechts een kind achterlaat en
een derde, indien hij twee kinderen achterlaat· artikel 745 van voornoemd wethoek bepaalt dat de afstammelingen van de
overledene, ongeacht de wijze waarop hun
afstamming is vastgesteld, erven voor gelijke delen en bij hoofden; artikel 365 van
het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de geadopteerde en zijn afstammelingen op de
nalatenschap van de adoptant dezelfde
rechten hebben als een kind of zijn afstammelingen daarop zouden hebben; het arrest niet zonder die bepalingen te scherrden heeft kunnen beslissen dat de adoptie
van de tweede verweerster door de eerste
verweerder geen afbreuk deed aan de
vermogensbelangen van eiseres en dat het
aan haar voorbehouden erfdeel daardoor
niet in het gedrang kwam (schending van
alle, in het middel aangegeven wetsbepalingen):

Over het door de verweerders aangevoerde middel van niet-ontv3:nkelijkheid volgens hetwelk het middel alle belang mist;
Overwegende dat het middel opkomt tegen de reden van het arrest
"dat die adoptie (. .. )in geen enkel opzicht afbreuk doet aan de vermogensbelangen van (eiseres), daar het aan
haar voorbehouden erfdeel door die
adoptie niet in het gedrang komt (. .. )";
Overwegende dat de verweerder~
betogen dat eiseres er geen belang biJ
heeft die grand te bekritiseren, "nu het
Hof bevoegd is om een rechtsgrond in
de plaats te stellen van die, waarop
het dictum van het bestreden arrest
steunt en hieruit is afgeleid dat de
adoptie niet in het gedrang komt door
het enkele feit dat aan het voorbehouden erfdeel wordt geraakt";
Overwegende dat de omstandigheid dat een wettig kind bij de erfopvolging schade lijdt ten gevolge van de
adoptie van een derde weliswaar geen
toereikende grand kan zijn om de
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adoptie ongedaan te maken, het niettemin aan de feitenrechter staat te
oordelen of die benadeling eventueel in
aanmerking wordt genomen als een
van de bijzonderheden van de zaak;
Overwegende dat derhalve, indien
het Hof de homologatie van de adoptie naar recht verantwoord zou verklaren op de door de verweerders voorgedragen grand, het geen enkele
rechtsgrond in de plaats zou stellen
van de bekritiseerde overweging, maar,
na deze terzijde te hebben geschoven zijn eigen feitelijke beoordeling in
de plaats zou stellen van die van het
hof van beroep, waartoe het evenwel
niet bevoegd is;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen;
Over het middel :
Overwegende dat het arrest niet
zonder de in het middel aangewezen
artikelen 365, 745 en 913 van het Burgerlijk Wetboek te schenden, heeft
kunnen beslissen dat de adoptie van
verweerster door verweerder, vader
van eiseres, " in geen enkel opzicht afbreuk doet aan de vermogensrechten
van laatstgenoemde, nu het aan haar
voorbehouden erfdeel door die adoptie niet in het gedrang komt";
Dat het middel gegrond is;

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van het arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
houdt de kosten aan en laat de uitspraak daaromtrent over aan de
feitenrechter; verwijst de zaak naar
het Hof van Beroep te Brussel.
31 oktober 1996- 1e kamer- Thorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Verslaggeuer : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker,
advocaat-generaal - Aduocaten : mrs.
Draps en Simont.
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Nr. 411
3" KAMER - 4 november 1996
(VOLTALLIGE TERECHTZITTING)

1o WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESL UITEN - UITLEGGING UITLEGGINGSWET - BEGRIP.

2° WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN - UITLEGGING UITLEGGINGSWET- GEVOLGEN.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.

1
TOT 99) -ARTIKEL 84- BINDENDE UITLEGGING VAN DE WET- WETGEVENDE MACHTBEOORDELING - BEPERKING.

4o WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN- UITLEGGING- BINDENDE UITLEGGING VAN DE WET- WETGEVENDE MACHT - BEOORDELING - BEPERKING.

5° MACHTEN -

WETGEVENDE MACHT BINDENDE UITLEGGING VAN DE WET- BEOORDELING - BEPERKING.

6° MACHTEN -

RECHTERLIJKE MACHTOPDRACHT- WETGEVENDE MACHT- BINDENDE UITLEGGING VAN DE WET- BEOORDELING- BEPERKING.
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10° EUROPESE UNIE -

PREJUDICrELE GESCHILLEN- HOF VAN CASSATIE - ARTIKEL
177 E.E.G.-VERDRAG- VERDRAG -AKTEN VAN
DE INSTELLINGEN- BEPALING- UITLEGGING- VERZOEK- NOODZAKELIJKE UITLEGGING - H.V.J.

11 o PENSIOEN- WERKNEMERS -RUSTPENSIOEN- GELIJKE BEHANDELING- MANNEN EN VROUWEN- WERKINGSSFEER- UITSLUITING- PENSIOENLEEFTIJD - VERSCHIL
- MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS -ARTIKEL 7 E.E.G.-VERDRAG- RICHTLIJN RAAD 79/7/EEG- BEPALING- UITLEGGING- PREJUDICIELE VRAAG- H.V.J.

1o De wet die een rechtsvraag oplost, waar-

van het antwoord onzeker of betwist was
en door de rechter kon worden gevonden, is een uitleggingswet (1). (Art. 84 Gw.
1994; art. 7 Ger.W.)

2° De uitleggingswet vormt een geheel met
de uitgelegde wet; deze laatste wordt geacht de haar door de uitleggingswet gegeven draagkracht te hebben sinds haar
inwerkingtreding voor zover er niet definitief werd beslist; het Hof van
Cassatie moet een uitleggingswet toepassen zelfs wanneer het bestreden arrest van v66r de inwerkingtreding van die
wet dateert (2). (Art. 84 Gw. 1994; art. 7
Ger.W.)
3°, 4°, 5o en 6° De federate wetgever mag
zijn bevoegdheid om op bindende wijze de
wetten uit te leggen, alleen uitoefenen met

7° PENSIOEN -

WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN- FLEXIBELE PENSIOENLEEFTLJDDOEL.

so

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN - UITLEGGING UITLEGGINGSWET- PENSIOEN- WERKNEMERS- RUSTPENSIOEN- GELIJKE BEHANDELING - MANNEN EN VROUWEN - WERKINGSSFEER - UITSLUITING - PENSIOENLEEFTIJD - VERSCHIL - MANNELIJKE EN
VROUWELIJKE WERKNEMERS.

go PENSIOEN -

WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN- GELIJKE BEHANDELING- MANNEN EN VROUWEN- WERKINGSSFEER- UITSLUITING- PENSIOENLEEFTIJD - VERSCHIL
- MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS - UITLEGGINGSWET.

(1) Zie gelijkaardige zaak van dezelfde datum - Voltallige zitting 4 nov. 1966 - A.R. nr.
S.96.0028.F, met concl. A.G. J.F. Leclercq, in Bull.
en Pas., 1996, I, nr. 412, en inJ.TT, nr. 663, blz.
489.
Zie P. RoUBIER, Le droit transitoire, 2e edit., Paris, 1960, blz. 254 tot 269; Cass. fr., 20 jan. 1920,
D.P, 1921, 1e dl., blz. 129, met noot A. Rouast; 3
okt. 1957; D., 1957, I, blz. 672, met noot; P. LEWALLE, Contribution a ['etude de ['application des
actes administratifs unilateraux dans le temps,
Liege-La Haye, 1975, blz. 164 tot 170.
(2) Zie Cass., 2 okt. 1919, Pas., 1919, I, 218;
Cass., 12 feb. 1920, Pas., 1920, I, 61; Cass., 19 feb.
1920, Pas., I, 68; concl. O.M. proc.-gen. L. Cornil v66r Cass., 21jan. 1935 (Bull. en Pas., 1935,
I, 122), Cass., 5 feb. 1945, Pas., 1945, I, 107;
Cass., 15 jan. 1946, A. C., 1946, 22; Cass., 5 okt.
1962, Pas., 1963, I, 157; concl. proc.-gen. Ganshofvan der Meersch, Cass., 22 okt. 1970 (Pas.,
1971, I, 144), voornamelijk blz. 158 en 159.
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eerbiediging van de normen die een hogere hierarchische waarde hebben dan de
wet (3). (Art. 84 Gw. 1994; art. 7 Ger.W.)
7o Het doel van de wet van 20 juli 1990 tot
instelling van een flexibele pensioenleeftijd
voor werknemers en tot aanpassing van
de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn bestaat er
niet in dat een gelijke pensioenleeftijd voor
mannen en vrouwen wordt ingevoerd (4).
(Artt. 2, §§ 1 en 2, en 3, § 1, wet 20 juli
1990.)
8° en go Uit de uitleggingswet van 19 juni

1996 volgt dat de wet van 20 juli 1990 het
verschil in pensioenleeftijd tussen de mannelijke en de vrouwelijke werknemers dat
in Pensioenwet Werknemers bestond, niet
heeft opgeheven; de pensioenleeftijd blijft
in de regel vastgesteld op 60 jaar voor
vrouwen en op 65 jaar voor mannen (5).
(Artt. 2, §§ 1 en 2, en 3, § 1, wet 20 juli
1990; art. 2 Uitleggingswet 19 juni 1996;
art. 4 Pensioenwet Werknemers.)
10° en 11o Wanneer de uitlegging van een

bepaling van E. G.-Verdrag of van een
handeling van de instellingen van de Gemeenschap, zoals art. 7 van de richtlijn
van de Raad 79 I 7 I EEG van 19 dec.
1978, voor het Hofvan Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, in casu
in een zaak waar de uitlegging van het
begrip "pensioenleeftijd" aan de orde is,
vraagt het Hof, in de regel, het Hof van
Justitie om bij wijze van prejudiciele be
(3) Zie J. VELU, Droit public, dl. 12, Brussel,
1986, nrs. 385 tot 389, voornamelijk blz. 588
en 596 tot 602; R. ERGEC, Introduction au
droit public, dl. I, 2 ed., Diegem, 1994, nrs. 320
tot 322, voornamelijk nr. 320; zie tevens ref. onder noot 1.
(4) Zie wet 20 juli 1990 tot instelling van een
fiexibele pensioenleeftijd voor werknemers tot
aanpassing van de werknemerspensioenen aan de
evolutie van het algemeen welzijn.
(5) Zie wetsontwerp tot interpretatie van de
wet van 20 juli 1990 tot ins telling van een fiexibele pensioenleeftijd voor werknemers tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de
evolutie van het algemeen welzijn- B.K V. Sen.,
gewone zitting 1995-96, zitting 5 juni 1996, blz.
614, B.KV. Rapport Commissie Sociale Zaken
door M. Daerden, Pasin, 1990, blz. 1823 tot 1826
en 1833; B. LrETART, "De begrippen pensioen en
pensioenleeftijd" en het arrest van Cant, J. T T,
1995, blz. 185 e.v.
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slissing uitspraak te doen (6). (Art. 177
E.E.G.-Verdrag.) (7)
(DE VRIENDT T. R.V.P.)
ARREST

(A.R. nr. S.95.0146.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 september 1995 door
het Arbeidshof te Gent, afdeling
Brugge, gewezen;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van de artikelen 159 van de op
17 februari 1994 gecoordineerde Grandwet, 1, 4 en 7, inzonderheid lid 1, van de
Richtlijn 79/7/EEG van de Raad dd. 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen
op het gebied van de sociale zekerheid, 1,
2, inzonderheid §§ 1, 2, en 3, inzonderheid § 1, van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd
voor werknemers en tot aanpassing van de
werknemerspensioenen aan de evolutie van
het algemeen welzijn en, voor zoveel als nodig, schending van artikel 4 van het koninklijk besluit nr. 50 dd. 24 oktober 1967
betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers,
doordat het bestreden arrest beslist dat
''het pensioen van (eiser) dient berekend op
basis van een beroepsloopbaan van 401
45sten" en de administratieve beslissing
van 7 februari 1994 bevestigt, waarbij verweerder het bedrag h_eeft vastgesteld van
het rustpensioen van eiser,
en doordat het bestreden arrest de stelling van eiser verwerpt, naar luid waarvan artikel 3, § 1, van de wet van 20 juli
1990 tot instelling van een flexibele
(6) Zie H.v.J., 7 juli 1992, zaak C-9/91 Equal
Opportunities Commission, juni 1992, I, 4297,
R.o. 14; H.v.J., 7 juli 1994, zaak C 420/92, Bramhill, Jur., 1994, 1-3204; H.v.J., 1 juli 1993, Van
Cant Zaak C 154/92, Jur., 1993, I, 3811; J. WouTERS, "Recente ontwikkelingen van het Europees gemeenschapsrecht inzake gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van
pensioen, in J. VAN STEENBERGE en A. VAN REGENMORTEL, Actuele problemen van het sociale
zekerheidsrecht, Brugge, 1995, blz. 169.
(7) Art. 177 als van toepassing na het Verdrag van Maastricht van 7 feb. 1992.
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pensioenleeftijd voor werknemers - bepaling, waarvan de litigieuze administratieve beslissing toepassing heeft gemaakt
voor de berekening van het pensioen strijdig is met de bepalingen van de richtlijn 7917/EEG van de Raad dd. 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke
behandeling van mannen en vrouwen op
het gebied van de sociale zekerheid in de
mate dat voormeld artikel 3, § 1, regels
vaststelt ter berekening van het pensioen,
die verschillend zijn naargelang de betrokkene een man, dan wei een vrouw is, in
hoofdzaak om reden dat voormelde wet van
20 juli 1990 een verschillende pensioenleeftijd heeft behouden voor mannen en
vrouwen,
terwijl: (1) de artikelen 4, lid 1, en 7, lid
1, van de Richtlijn 79/7/EEG van de Raad
dd. 19 december 1978 betre:ffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling tussen mannen en vrouwen op het gebied van de
sociale zekerheid zich ertegen verzetten dat
een nationale regeling, die aan mannelijke en vrouwelijke werknemers toestaat
hun pensioen te nemen vanaf een gelijke
leeftijd, toch een verschil behoudt naargelang van het geslacht voor de berekeningswijze van dat pensioen, verschil dat verbonden is aan het verschil in pensioenleeftijd, zoals dat bestond tijdens een vorige
regeling; (2) dat artikel 3, § 1, alinea 2, van
de wet van 20 juli 1990 een verschillende
berekeningswijze vaststelt van het rustpensioen naargelang het om een man, dan
wei om een vrouw gaat; deze verschillende
berekeningswijze verbonden is aan de verschillende pensioenleeftijd, die was voorzien in een vorige regeling; (3) dat artikel
2, § 1, van diezelfde wet van 20 juli 1990
bepaalt dat "het rustpensioen ingaat op de
eerste dag van de maand volgend op deze
tijdens welke de belanghebbende het aanvraagt en ten vroegste de eerste dag van de
maand die volgt op de maand waarin hij de
leeftijd van 60 jaar bereikt"; die bepaling, wat de pensioengerechtigde leeftijd
aangaat, geen enkel onderscheid maakt
naargelang het geslacht van de betrokkene; (4) uit de samenlezing van de artikelen 2, inzonderheid § 1, en 3, inzonderheid § 1, van de wet van 20 juli 1990
voortvloeit dat de Belgische wetgeving, wat
de berekeningswijze van het pensioen betreft, een verschil handhaaft naargelang
het geslacht, dan wanneer de pensioengerechtigde leeftijd voor mannen en vrouwen identiek is, waaruit volgt dat, door te
beslissen dat voormelde wet van 20 juli
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1990 een verschillende pensioenleeftijd
handhaaft voor mannen en vrouwen, het
bestreden arrest artikel 2, inzonderheid
§ 1, van gezegde wet van 20 juli 1990
schendt; door te beslissen dater geen aanleiding was om de toepassing uit te sluiten van de bepalingen van artikel 3, § 1,
van de wet van 20 juli 1990, die een verschillende berekeningswijze van het rustpensioen opleggen naargelang het een man,
dan wei een vrouw betreft, het bestreden
arrest de Richtlijn 79/7/EEG van de Raad
dd. 19 december 1978 heeft geschonden, die
slechts een dergelijke discriminatie tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers toestaat wanneer deze het noodzakelijk gevolg is van een bestaand verschil
in de bepaling van de pensioengerechtigde
leeftijd voor diezelfde categorieen werknemers (schending van aile in het middel aangehaalde bepalingen) :

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1. aan eiser bij beslissing
van verweerder van 7 februari 1994
een werknemersrustpensioen toegekend werd met ingang op 1 november 1994 (leeftijd 60 jaar); 2. het rustpensioen werd toegekend op basis van
een loopbaan als werknemer van 40/
45; 3. eiser aanspraak maakt op een
rustpensioen berekend op basis van
een breuk met als noemer 40;
Overwegende dat het arre;t aanneemt dat artikel 2, § 1, van de wet
van 20 juli 1990 geen gelijke pensioenleeftijd van 60 jaar voor mannen en
vrouwen heeft ingevoerd, maar enkel, zoals ook blijkt uit de parlementaire voorbereidingen, als bijkomende
stap in de geleidelijke tenuitvoerlegging van de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen, aan de mannelijke werknemers de mogelijkheid
heeft verleend tussen de leeftijd van 60
en 65 jaar vervroegd aanspraak te rnaken op pensioen, weliswaar met een
vermindering ingevolge de berekening op 45 jaar, maar zonder de vermindering van 5% per jaar zoals in de
vroegere regeling; dat het arbeidshof
oordeelt dat de richtlijn 7917/EEG van
19 december 1978 op grand van de ongelijke pensioenleeftijd een ongelijke
pensioenberekening duldt;
Overwegende dat, krachtens artikel4 van de richtlijn 79/7/EEG van de
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Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op
het gebied van de sociale zekerheid,
het beginsel van gelijke behandeling
van mannen en vrouwen inhoudt dat
iedere vorm van discriminatie op
grand van geslacht uitgesloten is, in
het bij zonder met be trekking tot de
werkingssfeer van de regelingen en de
berekening van de prestaties; dat dit
artikel, zoals het uitgelegd is door het
Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen in een arrest van 1 juli
1993, elke vorm van discriminatie op
grand van geslacht met betrekking tot
de berekening van de prestaties, waaronder de prestaties wegens ouderdom, verbiedt;
Dat, zoals door het Hofvan Justitie reeds werd geoordeeld in het arrest van 4 december 1986, particulieren zich sedert 23 december 1984 op
artikel 4, lid 1, van richtlijn 7917/EEG
voor de nationale rechter kunnen beroepen om de toepassing van elke met
dat artikel strijdige nationale bepaling te beletten;
Overwegende dat, krachtens artikel 7, lid 1, van de genoemde richtlijn, "deze richtlijn geen afbreuk doet
aan de bevoegdheid van de Lid-Staten
om van haar werkingssfeer uit te sluiten : a) de vaststelling van de pensioengerechtigde leeftijd met het oog
op de toekenning van ouderdoms- en
rustpensioenen en de gevolgen die
hieruit kunnen voortvloeien voor andere prestaties (. .. )";
Dat het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen in het arrest van 7 juli 1992 gezegd heeft dat
dit laatste artikel aldus moet worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen de vaststelling van een naar
geslacht verschillende wettelijke pensioengerechtigde leeftijd voor de toekenning van ouderdoms- en rustpensioenen, noch tegen bepaalde
accessoire discriminaties die noodzakelijkerwijs met dat verschil verband
houden;
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Dat het doel van die uitzonderingsbepaling, zoals door het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen omschreven in het voornoemd
arrest, hierin bestaat dat het financieel evenwicht van de sociale
zekerheidsstelsels niet overmatig mag
worden verstoord, inzonderheid als er
een band bestaat tussen de pensioengerechtigde leeftijd en de duur van de
bijdragen tot het pensioenstelsel;
Dat de richtlijn zelf aldus ertoe
strekt geleidelijk de gelijkheid tot
stand te brengen in het bijzonder in
het pensioenstelsel, waarbij, uit het
oogpunt van de Europese wetgever, de
nationale wetgever de bestaande ongelijkheid in elk geval niet mag vergroten;
Overwegende dat, krachtens artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli 1990,
het rustpensioen ingaat op de eerste
dag van de maand volgend op deze tijdens welke de belanghebbende het
aanvraagt en ten vroegste de eerste
dag van de maand die volgt op de
maand waarin hij de leeftijd van 60
jaar bereikt;
Dat, hangende het geding voor het
Hof, de wet van 19 juni 1996 tot interpretatie van de wet van 20 juli 1990
tot instelling van een flexibele
pensioenleeftijd voor werknemers en
tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn, tot stand is gekomen;
dat artikel 2 van die wet luidt : "Voor
de toepassing van de artikelen 2, §§ 1,
2, 3, en 3, §§ 1, 2, 3, 5, 6, 7, van de wet
van 20 juli 1990 tot instelling van een
flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de
werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn wordt onder het woord 'rustpensioen' verstaan
het vervangingsinkomen dat toegekend wordt aan de gerechtigde die
wordt geacht door ouderdom arbeidsongeschikt te zijn geworden, welke toestand voor de mannelijke gerechtigden wordt geacht te ontstaan op de
leeftijd van 65 jaar en voor de vrouwelijke gerechtigden op de leeftijd van
60 jaar";
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Overwegende dat de voornoemde
wet van 19 juni 1996 een rechtsvraag
oplost, waarvan het antwoord onzeker of betwist was, en door de rechter kon worden gevonden;
Dat die wet derhalve een uitleggingswet is;
Overwegende dat, krachtens artikel 7 van het Gerechtelijk Wetboek, de
rechters gehouden zijn zich naar de
uitleggingswetten te gedragen in aile
zaken waarin het rechtspunt niet definitief beslecht is op het tijdstip
waarop die wetten bindend worden;
dat de wet van 19 juni 1996 in het Belgisch Staatsblad is verschenen op 20
juli 1996 en bindend is geworden op 30
juli 1996;
Dat de federale wetgever evenwel bij
middel van een uitleggingswet in
rechte afdwingbare normen die een hogere hierarchische waarde hebben dan
de wet, niet ter zijde kan steilen en artikel 2 van de wet van 20 juli 1990, zoals uitgelegd door de wetgever, moet
worden getoetst aan de richtlijn 79/7I

EEG;
Overwegende dat uit de uitleggingswet van 19 juni 1996 volgt dat het Belgisch wettelijk pensioenstelsel voor
werknemers op de volgende beginselen berust : a. onder het begrip "rustpensioen" wordt verstaan het
vervangingsinkomen dat toegekend
wordt aan de gerechtigde die wordt geacht door ouderdom arbeidsongeschikt
te zijn geworden; mannen die 65 jaar
oud zijn en vrouwen die 60 jaar oud
zijn, zijn in verband met hun recht op
een rustpensioen, geacht door ouderdom arbeidsongeschikt te zijn vanaf
die leeftijd (wet van 20 juli 1990 en
wet van 19 juni 1996); b. zowel mannen als vrouwen zijn gerechtigd vanaf
de eerste dag van de maand die volgt
op de maand waarin zij de leeftijd van
60 jaar bereiken een rustpensioen aan
te vragen (art. 2, § 1, wet 20 juli 1990);
c. het rustpensioen wordt berekend op
grond van het aantalloopbaanjaren;
een volledig pensioen wordt toegekend aan mannen die een loopbaan
hebben van 45 jaar (effectief gewerkt
of gelijkgesteld) en aan vrouwen die
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een loopbaan hebben van 40 jaar (effectief gewerkt of gelijkgesteld); bij onvolledige loopbanen wordt slechts een
hiermede overeenstemmend deel van
het voiledig pensioen toegekend (art.
3, § 1, wet 20 juli 1990); d. de werknemers die werkloos zijn of arbeidsongeschikt wegens ziekte en die willen blijven genieten van een
vervangingsinkomen in een stelsel van
sociale zekerheid, hebben aileen de
mogelijkheid hun pensioen aan te vragen als zij 65 jaar, respectievelijk 60
jaar oud zijn, naargelang het een man
of een vrouw betreft (art. 64
Werkloosheidsbesluit van 25 november 1991; art. 108, 1°, van de op 14juli
1994 gecoordineerde Wet Geneeskundige Verzorging en Uitkering; art. 9,
§ 4, koninklijk besluit 21 december
1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rusten overlevingspensioen voor werknemers); e. het stelsel omschreven sub b
geldt niet voor conventioneel bruggepensioneerden : voor mannelijke
bruggepensioneerden treedt het rustpensioen in ten vroegste de eerste dag
van de maand volgend op deze waarin
zij de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt (art. 2, § 2, 1°, wet 20 juli 1990);
Dat uit de wetsgeschiedenis blijkt
dat de wetgever, in 1990 de bedoeling heeft gehad zowel de ongelijkheid van behandeling tussen man en
vrouw te verminderen als een maatregel te nemen die de werkgelegenheid kan bevorderen;
Overwegende dat dit stelsel ten
minste voor een deel een onderscheid
handhaaft dat in de regel, volgens artikel 4 van de genoemde richtlijn, moet
worden verwijderd;
Dat de vraag evenwel rijst of het
stelsel kan bewaard blijven op grond
van de uitzonderingsbepaling van artikel 7 van de richtlijn;
Dat die vraag slechts kan worden
opgelost door een uitlegging van dit artikel, en inzonderheid van het begrip
"pensioengerechtigde leeftijd met het
oog op de toekenning van ouderdomsen rustpensioenen", (in het Frans : ''La
fixation de l'age de la retraite pour
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I'octroi des pensions de vieillesse et de
retraite"; in het Engels : "The determination of pensionable age for the
purposes of granting old age and retirement pensions'') waarvoor het Hof
van Justitie bevoegd is; dat het Hof op
grond van artikel 177, lid 3, van het
EG-verdrag in de regel een prejudiciele vraag moet stellen aan het Hof
van Justitie;

Overwegende dat in de huidige
stand van de procedure het tweede en
het derde middel niet nader dienen te
worden onderzocht;
Om die redenen, houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Hof van
Justitie over de hierna volgende vragen uitspraak zal hebben gedaan : 1.
Moet artikel 7 van de Richtlijn van de
Raad 7917/EEGvan 19 december 1978
aldus worden uitgelegd dat, krachtens dit artikel, de Lid-Staten bevoegd
blijven om de vermoede leeftijd waarop
mannen respectievelijk vrouwen geacht worden in verband met de aanspraak van werknemers op een rustpensioen door ouderdom arbeidsongeschikt te zijn, gedifferentieerd vast
te stellen naar gelang van het geslacht
en hierbij aansluitend ook een gedifferentieerde berekening te maken van
de pensioenen, zoals in dit arrest omschreven? 2. Moet dit artikel aldus
worden uitgelegd dat het eraan in de
weg staat dat mannen en vrouwen, die
geacht worden n:lspectievelijk op 65 en
60 jaar door ouderdom arbeidsongeschikt te zijn en ook vanaf die leeftijden hun rechten op sociale zekerheidsuitkeringen verliezen zoals voor
werkloosheid, een onvoorwaardelijk
recht op pensioen kunnen doen gelden vanafhun zestig jaar, waarbij het
bedrag van hun pensioen anders wordt
berekend naargelang het een man of
een vrouw betreft? 3. Moet inzonderheid het begrip "pensioengerechtigde
leeftijd" (in het Frans: '1'age de la retraite"; in het Engels: "pensionable
age") gebruikt in artikel 7 van de
Richtlijn van de Raad 79/7 /EEG van
19 december 1978 aldus worden be-

Nr. 412

grepen dat het slaat op de leeftijd
waarop een rustpensioen kan worden toegekend, dan wel op de leeftijd waarop een werknemer geacht
wordt, volgens de nationale maatstaven, door ouderdom arbeidsongeschikt
te zijn, en geniet van een vervangingsinkomen dat andere uitkeringen van
sociale zekerheid die als vervangingsinkomen worden omschreven, uitsluit? Kan dit begrip aldus worden uitgelegd dat het de twee hiervoren
gegeven definities kan omvatten?
4 november 1996 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Boes - Gelijkluidende
conclusie van mevr. De Raeve, advocaatgeneraal - Advocaat : mr. Kirkpatrick.
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3e KAMER - 4 november 1996
(VOLTALLIGE TERECHTZITTING)

1o WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN - UITLEGGING UITLEGGINGSWET- BEGRIP.

zo

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN - UITLEGGING UITLEGGINGSWET- GEVOLGEN.

3° GRONDWET- GRONDWET 1994 (ART.

1
TOT 99) - ARTIKEL 84 - BINDENDE UITLEGGING VAN DE WET- WETGEVENDE MACHTBEOORDELING- BEPERKING.

4o WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN- UITLEGGING- BINDENDE UITLEGGING VAN DE WET - WETGEVENDE MACHT - BEOORDELING - BEPERKING.

5° MACHTEN- WETGEVENDE MACHTBINDENDE UITLEGGING VAN DE WET- BEOORDELING- BEPERKING.

6° MACHTEN- RECHTERLIJKE

MACHTOPDRACHT- WETGEVENDE MACHT- BIN-
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DENDE UITLEGGING VAN DE WET - BEOORDELING- BEPERKING.
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het bestreden arrest van v66r de inwerkingtreding van die wet dateert (2). [Art.
g4 Gw. (1994); art. 7 Ger.W.]

7° PENSIOEN -

WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN- FLEXIBELE PENSIOENLEEFTIJD DOEL.

go WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN- UITLEGGINGUITLEGGINGSWET- PENSIOEN- WERKNEMERS- RUSTPENSIOEN- GELIJKE BEHANDELING MANNEN EN VROUWEN UITSLUITING 'IDEPASSINGSSFEER PENSIOENLEEFTIJD - VERSCHIL- MANNELIJKE EN VROUWELIJKE WERKNEMERS.

9° PENSIOEN -

WERKNEMERS - RUSTPENSIOEN- GELIJKE BEHANDELING- MANNEN EN VROUWEN- 'IDEPASSINGSSFEERUITSLUITING- PENSIOENLEEFTIJD- VERSCHIL - MANNELIJKE EN VROUWELIJKE
WERKNEMERS - UITLEGGINGSWET.

10° EUROPESE UNIE -

PREJUDICIELE GESCHILLEN- HOF VAN CASSATIE -ARTIKEL
177 E.G.-VERDRAG- VERDRAG -AKTEN VAN
DE INSTELLINGEN- BEPALING- UITLEGGING- VERZOEK- NOODZAKELIJKE UITLEGGING- H.V.J.

11° PENSIOEN- WERKNEMERS -RUSTPENSIOEN- GELIJKE BEHANDELING- MANNEN EN VROUWEN- 'IDEPASSINGSSFEERUITSLUITING- PENSIOENLEEFTIJD - VERSCHIL - MANNELIJKE EN VROUWELIJKE
WERKNEMERS - E.G. - ART. 7 RICHTLIJN
RAAD 79/7/EEG- BEPALING- UITLEGGINGPREJUDICIELE VRAAG- H.V.J.

1o De wet waarin, i. v. m. een punt waar de

rechtsregel onzeker of betwist is, een oplossing is vastgelegd die alleen de rechtspraak had kunnen aannemen, is van nature interpretatief(l). [Art. g4 Gw. (1994);
art. 7 Ger.W.]

3°, 4°, 5° en 6° De federale wetgever mag
zijn bevoegdheid om op bindende wijze de
wetten uit te leggen alleen uitoefenen met
eerbiediging van de normen die een hogere hierarchische waarde hebben dan de
wet (3). [Art. g4 Gw. (1994); art. 7 Ger.W.]

7o Het doel van de wet van 20 juli 1990 tot
instelling van een flexibele pensioenleeftijd
voor werknemers en tot aanpassing van
de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn bestaat er
niet in dat een gelijke pensioenleeftijd voor
mannen en vrouwen wordt ingevoerd (4).
(Artt. 2, §§ 1 en 2, en 3, § 1, wet 20 juli
1990.)
go en 9° Uit de uitleggingswet van 19 juni
1996 volgt dat de wet van 20juli 1990 het
verschil in pensioenleeftijd tussen de mannelijke en de vrouwelijke werknemers dat
in Pensioenwet Werknemers bestond, niet
heeft opgeheven; de pensioenleeftijd blijft
in de regel vastgesteld op 60 jaar voor
vrouwen en op 65 jaar voor mannen (5).
(Artt. 2, §§ 1 en 2, en 3, § 1, wet 20 juli
1990; art. 2 Uitleggingswet 19 juni 1996;
art. 4 Pensioenwet Werknemers.)

10° en 11 o Wanneer de uitlegging van een
bepaling van het E.G.-Verdrag of van een
handeling van de instellingen van de Gemeenschap, zoals art. 7 van de richtlijn
van de Raad 79 I 7 I EEG van 19 dec.
1978, voor het Hofvan Cassatie noodzakelijk is om zijn arrest te wijzen, in casu
in een zaak waar de uitlegging van het
begrip "pensioenleeftijd" aan de orde is,
vraagt het Hof, in de regel, aan het Hof
van Justitie om bij wijze van prejudiciele beslissing uitspraak te doen (6). [Art.
177 E.G.-Verdrag (7).]

2° In geval van een uitleggingswet, wordt

de uitgelegde wet verondersteld van in
den beginne de door de uitleggingswet
omschreven betekenis te hebben gehad en
moet ze bijgevolg als dusdanig door de
hoven en de rechtbanken worden uitgelegd; het Hof van Cassatie moet de
uitleggingswet toepassen zelfs wanneer

(2) Zie noot 1.
(3) Zie noot 1.
(4) Zie noot 1.
(5) Zie noot 1.
(6) Zie noot 1.

(1) Zie concl. O.M. in Bull. en Pas., 1996, I, nr.
412.

(7) Art. 177, zoals het luidt na het Verdrag van
Maastricht van 7 feb. 1992.

HOF VAN CASSATIE

988
(R.V.P. T. PAROTTE)
ARREST

(vertaling)

CAR. nr. S.96.0028.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 november 1995 door
het Arbeidshof te Luik gewezen;
Over het eerste middel, als volgt gesteld :
schending van de artikelen 1, 4 (inzonderheid eerste lid), 7 (inzonderheid eerste lid)
van de Richtlijn van de Raad 79/7/EEG van
19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerlegging van het beginsel van
gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid, 1, 2, (inzonderheid §§ 1 en 2), 3 (inzonderheid § 1) van de wet van 20 juli 1990
tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de
evolutie van het algemeen welzijn, 108 van
de op 14 juli 1994 gecoordineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, 64
van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, en, voor zoveel als nodig,
schending van artikel4 van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen
voor werknemers,
doordat het bestreden arrest, nu eiser bij
beslissing waarvan op 29 april 1994 kennis is gegeven, aan verweerder, met ingang van 1 juli 1994 een rustpensioen als
werknemer heeft toegekend dat is berekend op een beroepsloopbaan weergegeven door de breuk 44/45, met bevestiging
van het beroepen vonnis, de administratieve beslissing wijzigt, voor recht zegt dat
verweerders pensioen berekend zal worden volgens een breuk die overeenstemt
met elk kalende:rjaar, met als teller de eenheid en als noemer het getal 40 in plaats
van 45, en dat het arbeidshof, om aldus te
beslissen, - na inzonderheid erop te hebben gewezen dat eiser, nu hij oordeelde dat
de Belgische wet van 20 juli 1990 tot instelling "van een flexibele pensioenleeftijd"
geenszins beoogt en evenmin tot gevolg
heeft de pensioenleeftijd gelijk te stellen,
die op 60 jaar blijft voor de vrouwen en 65
jaar voor de mannen, de eerste rechter verwijt dat hij niet heeft vastgesteld dat die
wet onder toepassing viel van de uitzondering toegestaan bij artikel 7, eerste lid,
a), van de Richtlijn 79/7/EEG die bepaalt
dat zij geen afbreuk doet aan de bevoegd-
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heid van de Lid-Staten om van haar werkingssfeer uit te sluiten : de vaststelling
van de pensioengerechtigde leeftijd met het
oog op het toekennen van ouderdoms- en
rustpensioenen en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor andere prestaties, en aldus een verkeerde toepassing
heeft gemaakt van het arrest Van Cant dat
het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen op 1 juli 1993 heeft gewezen- hierop steunt dat artikel2, § 1, "een
volledig gelijke behandeling van mannen en
vrouwen uitdrukt met betrekking tot de
aanvangsdatum van hun pensioen en, daarmee samenhangend, met hun pensioenleeftijd; (. .. ); dat uit (die bepaling) van de
wet van 20 juli 1990 dus volgt dat zij 'mannelijke en vrouwelijke werknemers het
recht geeft om op dezelfde leeftijd met pensioen te gaan', dat wil zeggen vanaf de leeftijd die zij met gelijke vrijheid kiezen en ten
vroegste vanaf de leeftijd van 60 jaar; dat
op de regel vastgelegd in § 1 van artikel 2
weliswaar in § 2 een uitzondering wordt gemaakt op grond van het geslacht, te weten dat het rustpensioen ingaat op de eerste dag van de maand volgend op die
tijdens welke de mannelijke bruggepensioneerde de leeftijd van 65 jaar bereikt; (. .. ) dat het evenwel vanzelfsprekend is dat het algemeen beginsel van de
gelijke pensioenleeftijd voor mannen en
vrouwen door die beperkte uitzondering
niet worden geacht ontkracht te zijn, te
meer daar die uitzondering ingegeven is
door overwegingen die hoofdzakelijk de verdeling van de lasten over de stelsels van sociale zekerheid betreffen; dat het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 het,
in de wet van 20 juli 1990 opzij geschoven, beginsel van ... een 'normale pensioenleeftijd' had aangenomen, die voor de mannen op 65 jaar en voor de vrouwen op 60
jaar was bepaald, en die vaak was gelijkgesteld met een 'hakbijl-leeftijd'; ( ... ); dat
overigens datzelfde koninklijk besluit, met
het oog op de reeds toen bestaande bezorgdheid om plaats te maken op de arbeidsmarkt, de mannen de mogelijkheid
bood om het genot van de prestaties van
het rustpensioen aan te vragen tijdens de
periode van vijfjaar voorafgaande aan de
normale pensioenleeftijd, met dien verstande evenwel dat die prestaties aanzienlijk worden verminderd, te weten met 5 pet.
per vervroegdjaar; dat het duidelijk is dat
met een dergelijke wetgeving, gegrond op
het beginsel van een normale pensioenleeftijd die verschilt voor mannelijke en

Nr. 412

HOF VAN CASSATIE

vrouwelijke werknemers, werd aangenomen dat Belgie gebruik maakte van de mogelijkheid van uitsluiting, als bepaald bij
artikel 7, eerste lid, sub a) van de de Richtlijn 79/7 EEG; dat met betrekking tot de
wet van van 20 juli 1990, de auteurs ervan duidelijk twee grote doelstellingen hebben nagestreefd zoals uit de wetsgeschiedenis blijkt (... ); dat de eerste
doelstelling 'de invoering betrof van een
flexibele pensioenleeftijd voor werknemers, in plaats van de bestaande hakbijlleeftijd' (verslag Daerden, p. 2) ... ; dat dat
flexibel pensioenstelsel de opheffing beoogde van het vervroegd pensioen en van de
verminderingscoefficient van 5 pet. per vervroegd jaar, en het vervangen van alle vormen van brugpensioen (... ); dat de tweede
doelstelling de gelijke behandeling beoogde van mannen en vrouwen, niet alleen.door het instellen van een identieke
flexibele pensioenleeftijd voor beide geslachten, maar oorspronkelijk ook door het
toepassen van dezelfde modaliteiten voor de
berekening van het bedrag van het pensioen"; dat voorstellen in die zin werden
verworpen maar "dat, niettemin, de wet
van 20 juli 1990 het koninklijk besluit nr.
50 ingrijpend wilde wijzigen door het begrip normale pensioenleeftijd, die verschilde naargelang het geslacht, te vervangen door het begrip flexibele pensioenleeftijd, die voor mannelijke en vrouwelijke
werknemers op dezelfde wijze wordt omschreven; ( ... ); dat aldus de teleologische
analyse van de nieuwe wet, die overeenstemt met haar letterlijke uitlegging, tot de
vaststelling leidt dat die wet, volgens de bewoordingen die worden gebruikt in het motief nr. 13 van het arrest Van Cant, het verschil in pensioenleeftijd heeft opgeheven dat
in de oude wetgeving tussen vrouwelijke en
mannelijke werknemers bestond (... ); dat de
status-quo theorie ... in de grond uitgaat
van de basisgedachte dat de wet van 20 juli
1990 de pensioenleeftijd blijft bepalen op 60
jaar voor de vrouwen en op 65 voor de mannen, nu zij het pensioen blijft berekenen in
veertigsten voor eerstgenoemden en in
vijfenveertigsten voor laatstgenoemden (... );
dat een dergelijke uitleg vooreerst blijft uitgaan van de overweging dat de pensioenleeftijd de leeftijd zou zijn 'waarop de titularis een volledig recht op pensioen
verkrijgt' ... ofnog 'de leeftijd waarop mannen vrouwen aanspraak kunnen maken op
dezelfde pensioenrechten' (... ) terwijl die opvattingen thans opzij zijn geschoven ( ... )
door de rechtspraak van het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen; (...)
dat volgens een tweede argument ( ... ) de
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nieuwe wet geen gemeenschappelijke
pensioenleeftijd voor beide geslachten vastlegt omdat in andere wet ten of verordeningen inzake sociale zekerheid, bepalingen blijven bestaan die werkloosheidsuitkeringen en ziekte- en invaliditeitsvergoedingen aan vrouwelijke werknemers tot 60 jaar en aan mannelijke werknemers tot 65 jaar uitkeren; (... ); dat ook in
dat geval de zin en de draagwijdte van de
wet van 20 juli 1990 niet mogen worden gewijzigd of zelfs omgekeerd aileen omdat
Belgie verzuimt zijn wetgevend arsenaal
aan te passen aan het beginsel van de gelijke pensioenleeftijd voor mannen vrouwen op zestig jaar als bepaald in de voornoemde wet (... ); ... dat de voorstanders van
de status-quo theorie ook verwijzen naar de
grote analogie tussen de nieuwe wet en de
voorafgaande wetgeving, aangezien het koninklijk besluit nr. 50 reeds bepaalde dat
het recht op pensioen openviel wanneer de
betrokkene daartoe een aanvraag indiende
en ten vroegste op de leeftijd van 60 jaar,
ook voor de mannelijke werknemers die een
vervoegd pensioen konden aanvragen (... );
dat zij derhalve beklemtonen dat de enige
bij de wet van 20 juli 1990 ingevoerde wijziging de opheffing zou zijn van de verminderingscoefficient van 5 pet. per vervroegd
jaar en dat zij aldus niet meer dan een gedeeltelijke gelijke behandeling van de mannen zou hebben beoogd, door hen de mogelijkheid te bieden op 60 jaar met pensioen
te gaan in minder ongunstige omstandigheden dan vroeger ( ... ); dat in werkelijkheid het, overigens stilzwijgend, opgeven
van die verminderingscoefficient slechts het
gevolg is van het - duidelijk verwoord beginsel van een gelijke pensioenleeftijd op
zestig jaar voor beide geslachten en van het
uitsluiten van het vroegere concept van de
normale pensioenleeftijd die voor de mannen op 65 jaar was vastgesteld, nu de betrokken wet dienaangaande neigt naar een
volledig gelijke behandeling die aileen lijdt
onder het litigieuze behoud van de discriminatie met betrekking tot de berekening
van de prestaties; (... ) dat ... het arrest Van
Cant, nu het rekening houdt met 'een nationale wetgeving die mannelijke en vrouwelijke werknemers toestaat op dezelfde
leeftijd met pensioen te gaan', in die formule het stelsel opneemt dat is ingesteld
door die wet, die onder de naam 'flexibiliteit' vrouwen en mannen toestaat vanaf 60
jaar met pensioen te gaan, ofurel precies op
die leeftijd is ofurellater volgens hun eigen vrije keuze; dat kortom, wat betreft de
pensioenleeftijd, als omschreven in de
rechtspraak van het Hof van Justitie van
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de Europese Gemeenschappen, de wet van
20 juli 1990 duidelijk is ( ... ); dat zij bijgevolg moet worden uitgelegd als een wet die,
in haar artikel 2, § 1, de mannelijke en
vrouwelijke werknemers toestaat op dezelfde leeftijd met pensioen te gaan, terwijl haar artikel 3, § 1, ingevolge het arrest Van Cant, strijdig is met het beginsel
van de gelijke behandeling vastgelegd in artikel 4, eerste lid, Richtlijn 7917 EEG",

terwijl, luidens artikel 2, § 1, van de wet
van 20 juli 1990 "het rustpensioen ingaat
op de eerste dag van de maand volgend op
deze tijdens welke de belanghebbende het
aanvraagt en ten vroegste de eerste dag
van de maand die volgt op de maand
waarin hij de leeftijd van 60 jaar bereikt";
in de zin van die wet en van de hele desbetreffende Belgische wetgeving, onder het
begrip rustpensioen verstaan wordt het
vervangingsinkomen dat toegekend wordt
aan de werknemer die door ouderdom ongeschikt wordt bevonden om nog een
beroepsactiviteit uit te oefenen, en dus zijn
bestaan en dat van zijn familie te verzekeren; het begrip pensioenleeftijd duidt op
de leeftijd waarop de gerechtigde geacht
wordt door ouderdom arbeidsongeschikt te
zijn; die leeftijd op 65 jaar voor de mannen en 60 jaar voor de vrouwen is bepaald
bij het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers; de wetgever, zoals blijkt uit de wetsgeschiedenis
van de wet van 20 juli 1990, dienaangaande niets heeft willen wijzigen; in tegenstelling tot de beslissing van het arrest, bijgevolg uit artikel 2, § 1, van die wet
niet kan worden afgeleid dat de mannelijke en vrouwelijke werknemers op dezelfde leeftij d met pensioen zouden mogen gaan; datzelfde artikel 2, door in zijn
§ 2 te bepalen dat voor de mannelijke gerechtigden op een conventioneel brugpensioen het rustpensioen ten vroegste ingaat op de leeftijd van 65 jaar, bevestigt dat
niettegenstaande het invoeren van een
flexibele pensioenleeftijd, de leeftijd van 65
jaar voor de mannen de normale pensioenleeftijd blijft; het behoud van de ongelijke
pensioenleeftijd ook nog wordt bevestigd in
artikel 64 van het koninklijk besluit van 25
november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, en in artikel108 van de
wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, waaruit volgt dat
mannen verder werkloosheidsuitkeringen en uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid blijven ontvangen tot de leef-
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tijd van 65 jaar, terwijl vrouwen die uitkeringen niet meer ontvangen zodra zij de
leeftijd van 60 jaar hebben bereikt; in werkelijkheid, en zoals werd gezegd in de parlementaire voorbereiding van de wet van 20
juli 1990, die wet geen identieke pensioenleeftijd beoogt vast te stellen voor mannen en vrouwen; de bedoeling van de wet,
en inzonderheid van haar artikel2, erin bestond de mannelijke werknemers aan te
sporen om de arbeidsmarkt te verlaten op
60 jaar zonder de normale pensioenleeftijd,
die voor hen 65 jaar bleef, af te wachten;
daaruit volgt dat het bestreden arrest door
de wet van 20 juli 1990 te interpreteren als
een wet die door de toepassing van haar artikel 2, § 1, de mannelijke en vrouwelijk
werknemers toelaat op een gelijke leeftijd met pensioen te gaan, en, zich steunend op deze onjuiste wetsinterpretatie, de
bepaling van artikel3, § 1 van voormelde
wet onverenigbaar te verklaren met de
Richtlijn 7917/EEG en door bijgevolg te oordelen dat bet rustpensioen van verweerder berekend moet worden zoals bet pensioen van de vrouwelijke gerechtigden,
d.w.z. in veertigsten en niet in vijfenveertigsten, de bepalingen van de voormelde richtlijn evenals de overige in de aanhefvan het
middel aangegeven wettelijke bepalingen
schendt:

Overwegende dat het arrest vaststelt dat : 1. verweerder, geboren op 17
juni 1934, op 29 april 1994, op zijn
aanvraag, een werknemerspensioen
vanaf 1.7.1994 heeft verkregen; 2. het
rustpensioen toegekend werd op basis van een loopbaan van 44/45, nu de
jaren 1950 tot 1993 in aanmerking zijn
genomen; 3. verweerder een rustpensioen vordert dat is berekend op
een loopbaan van 40/40, op grond van
een breuk met dezelfde noemer als die
bepaald voor de begunstigden van het
vrouwelijk geslacht;
Dat het arbeidshof aanneemt dat artikel 2, § 1, van de wet van 20 juli
1990 de mannelijke en vrouwelijke
werknemers toestaat vanaf dezelfde
leeftijd met pensioen te gaan; dat derhalve, volgens het arrest, artikel 3, §
1, van voornoemde wet, dat een onderscheid maakt in de berekeningswijze van de pensioenen naar gelang
van het geslacht, strijdig is met het in
artikel 4 van de richtlijn van de Raad
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7917/EEG van 19 december 1978 vast- accessoire discriminaties, die noodzagelegde beginsel van de gelijke behan- kelijkerwijs met dat verschil verband
deling;
houden;
Overwegende dat, krachtens artiDat het doel van die uitzonderingskel 4 van de richtlijn 79/7/EEG van de bepaling, zoals door het Hofvan JusRaad van 19 december 1978 betref- titie van de Europese Gemeenschapfende de geleidelijke tenuitvoerleg- pen is omschreven in het voornoemd
ging van het beginsel van gelijke be- arrest, hierin bestaat dat het finanhandeling van mannen en vrouwen op cieel evenwicht van de sociale-zekerhet gebied van de sociale zekerheid, heidsstelsels niet overmatig mag worhet beginsel van gelijke behandeling den verstoord, inzonderheid als er een
inhoudt dat iedere vorm van discri- band bestaat tussen de pensioengeminatie op grond van geslacht, uitge- rechtigde leeftijd en de duur van de
sloten is, in het bijzonder met betrek- bijdragen tot het pensioenstelsel;
king tot de werkingssfeer van de
Dat de richtlijn zelf aldus ertoe
regelingen en de berekening van de strekt geleidelijk de gelijkheid tot
prestaties; dat dit artikel, zoals het uit- stand te brengen in het bijzonder in
gelegd is door het Hofvan Justitie van het pensioenstelsel, waarbij, uit het
de Europese Gemeenschappen in een oogpunt van de Europese wetgever, de
arrest van 1 juli 1993, elke vorm van nationale wetgever de bestaande ondiscriminatie op grond van geslacht gelijkheid in elk geval niet mag vermet betrekking tot de berekening van groten;
de prestaties, waaronder de prestaOverwegende dat, krachtens artities wegens ouderdom, verbiedt;
kel 2, § 1, van de wet van 20 juli 1990,
Dat, zoals door het Hofvan Justi- het rustpensioen ingaat op de eerste
tie reeds werd vastgesteld in het ar- dag van de maand volgend op deze tijrest van 4 december 1986, particulie- dens welke de belanghebbende het
ren zich sedert 23 december 1984 op aanvraagt en ten vroegste de eerste
artikel 4, eerste lid, van de richtlijn 79/ dag van de maand die volgt op de
7/EEG voor de nationale rechter kun- maand waarin hij de leeftijd van 60
nen beroepen om de toepassing van jaar bereikt;
elke met dat artikel strijdige natioDat, hangende het geding voor het
nale bepaling te beletten;
Hof, de wet van 19 juni 1996 tot inOverwegende dat, krachtens arti- terpretatie van de wet van 20 juli 1990
kel 7, § 1, van de genoemde richtlijn, tot instelling van een flexibele
"deze richtlijn geen afbreuk doet aan pensioenleeftijd voor werknemers en
de bevoegdheid van de Lid-Staten om tot aanpassing van de werknemersvan haar werkingssfeer uit te slui- pensioenen aan de evolutie van het alten : a) de vaststelling van de pen- gemeen welzijn, tot stand is gekomen;
sioengerechtigde leeftijd met het oog dat artikel 2 van die wet luidt : "voor
op de toekenning van ouderdoms- en de toepassing van de artikelen 2, §§ 1,
rustpensioenen en de gevolgen die 2, 3, en 3, §§ 1, 2, 3, 5, 6, 7, van de wet
hieruit kunnen voortvloeien voor an- van 20 juli 1990 tot instelling van een
dere prestaties";
flexibele pensioenleeftijd voor werkDat het Hofvan Justitie van de Eu- nemers en tot aanpassing van de
ropese Gemeenschappen in het ar- werknemerspensioenen aan de evolurest van 7 juli 1992 gezegd heeft dat tie van het algemeen welzijn wordt ondit laatste artikel aldus moet wor- der het woord 'rustpensioen' verstaan
den uitgelegd dat het zich niet ver- het vervangingsinkomen dat toegezet tegen de vaststelling van een naar kend wordt aan de gerechtigde die
geslacht verschillende wettelijke pen- wordt geacht door ouderdom arbeidssioengerechtigde leeftijd voor de toe- ongeschikt te zijn geworden, welke toekenning van ouderdoms- en rust- stand voor de mannelijke gerechtigpensioenen, noch tegen bepaalde den wordt geacht te ontstaan op de
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leeftijd van 65 jaar en voor de vrouwelijke gerechtigden op de leeftijd van
60 jaar";
Overwegende dat in de voomoemde
wet, betreffende een punt waar de
rechtsregel onzeker ofbetwist is, een
oplossing is neergelegd die door de enkele rechtspraak had kunnen worden aangenomen;
Dat die wet derhalve een uitleggingswet is;
Overwegende dat, krachtens artikel 7 van het Gerechtelijk Wetboek, de
rechters gehouden zijn zich naar de
uitleggingswetten te gedragen in alle
zaken waarin het rechtspunt niet definitief berecht is op het tijdstip
waarop die wetten bindend worden;
dat de wet van 19 juni 1996 in het
Belgisch Staatsblad is verschenen op
20 juli 1996 en bindend is geworden op
30 juli 1996;
Dat de federale wetgever evenwel
zijn bevoegdheid om op bindende wijze
wetten uit te leggen, alleen mag uitoefenen met eerbiediging van de normen die een hogere hierarchische
waarde hebben dan de wet en dat artikel 2 van de wet van 20 juli 1990, zoals uitgelegd door de wetgever, zelf alleen met inachtneming van de richtlijn
79/7 /EEG mag worden toegepast;
Overwegende dat uit de interpretatieve wet volgt dat het Belgisch wettelijk pensioenstelsel voor werknemers op de volgende beginselen
berust : a) onder 'rustpensioen' wordt
verstaan het vervangingsinkomen dat
toegekend wordt aan de gerechtigde
die wordt geacht door ouderdom arbeidsongeschikt te zijn geworden;
mannen die 65 jaar oud zijn en vrouwen die 60 jaar oud zijn, worden vanaf
die leeftijd geacht door ouderdom arbeidsongeschikt te zijn (wet van 20 juli
1990 en wet van 19 juni 1996); b. zowel mannen als vrouwen zijn gerechtigd vanaf de eerste dag van de maand
die volgt op de maand waarin zij die
leeftijd van 60 jaar bereiken, een rustpensioen aan te vragen (artikel 2, § 1,
wet 20 juli 1990); c. het rustpensioen
wordt berekend op grand van het aan-
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talloopbaanjaren; een volledig pensioen wordt toegekend aan mannen die
een loopbaan hebben van 45 jaar (effectief gewerkt of gelijkgesteld) en aan
vrouwen die een loopbaan hebben van
40 jaar (effectief gewerkt en gelijkgesteld); bij onvolledige loopbanen wordt
slechts een hiermede overeenstemmend deel van het volledig pensioen
toegekend (artikel 3, § 1, wet 20 juli
1990); d. de vrouwelijke werknemers
die werkloos of arbeidsongeschikt zijn,
de leeftijd van 60 jaar bereiken en een
sociale-zekerheidsuitkering wensen
verder te genieten, hebben geen andere mogelijkheid dan hun pensioen
aan te vragen vanaf die leeftijd; de
mannelijke werknemers van hun kant
kunnen wachten tot ze 65 jaar zijn (artikel 64, Werkloosheidsbesluit; artikel 108, 1°, van de op 14 juli 1994 gecoordineerde wet betre:ffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen; artikel9, § 4, van het koninklijk besluit
van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers); e. het stelsel
omschreven sub b geldt niet voor conventioneel bruggepensioneerden : voor
mannelijke bruggepensioneerden
treedt het rustpensioen in ten vroegste de eerste dag van de maand volgend op deze waarin zij de leeftijd van
65 jaar hebben bereikt (artikel 2, § 2,
1°, wet 20 juli 1990);
Dat uit de wetsgeschiedenis van de
wet van 20 juli 1990 blijkt dat de wetgever de bedoeling heeft gehad zowel de ongelijkheid van behandeling
tussen man en vrouw te verminderen als een maatregel te nemen die de
werkgelegenheid kan bevorderen;
Overwegende dat dit stelsel ten
minste voor een deel een onderscheid
handhaaft dat in de regel volgens artikel 4 van de genoemde richtlijn moet
worden verwijderd;
Dat de vraag evenwel rijst of het
stelsel kan bewaard blijven op grand
van de uitzonderingsbepaling van artikel 7 van dezelfde richtlijn;
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Dat die vraag slechts kan worden
opgelost door een uitlegging van dit artikel, en inzonderheid van het begrip
"pensioengerechtigde leeftijd met het
oog op de toekenning van ouderdomsen rustpensioenen", (in het Frans:
"l'age de la retraite pour !'octroi des
pensions de vieillesse et de retraite";
in het Engels : "pensionable age for the
purposes of granting old -age and retirement pensions"), waarvoor het Hof
van Justitie aileen bevoegd is; dat het
Hof op grond van artikel 177, derde
lid, van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Economische Gemeenschap, ondertekend te Rome op 25
maart 1957, in de regel een prejudiciele vraag moet stellen aan het Hof
van Justitie;
Overwegende dat in de huidige
stand van het geding, het tweede
middel niet dient onderzocht te worden;
Om die redenen, houdt iedere nadere uitspraak aan tot het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen bij prejudiciele beslissing
over de hierna volgende vragen uitspraak zal hebben gedaan :
1. Moet artikel 7 van de richtlijn van
de Raad 79/7/EEG van 19 december
1978 aldus worden uitgelegd dat
krachtens dit artikel de Lid-Staten bevoegd blijven om de vermoede leeftijd waarop mannen respectievelijk
vrouwen geacht worden in verband
met de aanspraak van werknemers
op een rustpensioen arbeidsongeschikt
te zijn, gedifferentieerd vast te stellen naargelang het geslacht en hierbij aansluitend ook een gedifferentieerde berekening te maken van de
pensioenen, zoals in dit arrest omschreven?
2. Moet dit artikel aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat
dat mannen en vrouwen, die geacht
worden respectievelijk op 65 en 60 jaar
door ouderdom arbeidsongeschikt te
zijn en ook vanaf die leeftijden hun
rechten op sociale-zekerheidsuit-
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keringen verliezen zoals voor werkloosheid, een onvoorwaardelijk recht
op pensioen kunnen doen gelden vanaf
hun zestig jaar, waarbij het bedrag
van hun pensioen anders wordt berekend naargelang het een man of een
vrouw betreft?
3. Moet inzonderheid het begrip
"pensioengerechtigde leeftijd" (in het
Frans '1'age de la retraite"; in het Engels "pensionable age") gebruikt in artikel 7 van de genoemde richtlijn aldus worden begrepen dat het slaat op
de leeftijd waarop een rustpensioen
wordt toegekend respectievelijk de
leeftijd waarop een werknemer geacht wordt, volgens de nationale maatstaven, door ouderdom arbeidsongeschikt te zijn geworden en een
vervangingsinkomen geniet dat andere uitkeringen voor sociale zekerheid uitsluit?
Kan dit begrip aldus worden uitgelegd dat het beide hierboven aangegeven omschrijvingen dekt?
4 november 1996 - a• kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. Simont.
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2e KAMER- 5 november 1996

AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- OORZAAK- BEGRIP, BEOORDELING DOOR DE RECHTER

De omstandigheid dat een verkeersongeval is gebeurd bij een door een menselijke fout veroorzaakte onregelmatige verkeerstoestand brengt niet noodzakelijk
mee dat deze onregelmatige verkeerstoestand en dus evenmin de fout die hem
heeft veroorzaakt, in oorzakelijk verband staat met de totstandkoming van
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het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan (1); de rechter kan uit de hem regelmatig overgelegde gegevens wettig afleiden dat de enige oorzaak van het
totstandkomen van het ongeval en van de
schadelijke gevolgen ervan in een andere door hem vastgestelde {out gelegen is
(2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(VERLOT T. WHITE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0122.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 december 1994 door
het Hofvan Beroep te Gent gewezen;
I. Op de voorziening van Alphonso
Verlot:
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de strafvordering tegen eiser :
Overwegende dat de substantiiHe of
op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genamen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiser tegen Ruth
White:
Over het middel : schending van de artikelen 1382, 1383 van het Burgerlijk Wethoek, 418 en 420 van het Strafwetboek,
doordat het bestreden arrest, bij bevestiging op dit punt van het vonnis a quo, eiser aileen aansprakelijk acht voor de schadelijke gevolgen van de aanrijding en
beslist dat er tussen het rijgedrag van verweerster en het ongevalsgebeuren zoals het
zich in concreto heeft voorgedaan, geen oorzakelijk verband kan worden weerhouden, eiser veroordeelt om aan de diverse benadeelde partijen deels provisionele en
deels definitieve schadevergoedingen te betalen en zich onbevoegd verklaart uitspraak
te doen over de vordering tot schadeloosstelling van eiseres, daarbij overwegend :
(1) Cass., 6 sept. 1988, A.R. nr. 1768, (A. C.,
1988-89, nr. 7), en 26juni 1990 (A. C., 1989-90, nr.
626).
(2) Zelfde oplossing, infra, nr. 414.
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"Ret is niet betwist dat het verkeersongeval zich voordeed op een ogenblik dat (verweerster) zich met haar voertuig- instilstand - op kwestige doorsteek bevond. De
(eiser) ( ... ) merkt terecht in zijn regelmatig ter terechtzitting van het hof (van beroep) dd. 13 juni 1994 neergelegde beroepsconclusie op dat het door (verweerster)
bestuurde voertuig nog gedeeltelijk op de
linker rijstrook van de rijbaan, bestemd
voor het verkeer komende vanuit de richting Maldegem naar Knokke-Heist, stond.
Het voorgaande vindt zijn bevestiging in de
vaststellingen van de verbalisanten, de verklaring van de autobestuurder L.W., de gegevens van de voorliggende situatieschets
en het fotografisch dossier (. .. ). De verklaring van (verweerster) (... )is dan ook niet
correct waar zij betoogt dat haar voertuig
zich volledig tussen de lijnen die de doorsteek afbakenen (t.t.z. volledig van de rijbaan weg) bevond. In werkelijkheid heeft
voornoemde beklaagde in haar beroepsconclusie diezelfde verklaring niet gehandhaafd. Naar het oordeel van het hof (van
beroep) bestaat er evenwel tussen het rijgedrag van (verweerster) - dat als onzorgvuldig kan bestempeld worden - en
het ongevalsgebeuren zoals het zich in concreto heeft voorgedaan, geen verband. ( ... )
Haar enigszins ongelukkig tot stilstand komen op de doorsteek nu haar voertuig gedeeltelijk op de rijbaan bleef, was voor geen
enkel voertuig ontijdig en vormde aldus
voor het verkeer geen plotse onvoorzienbare hindernis. Alle door (eiser) in zijn
beroepsconclusie uitvoerig ontwikkelde argumenten ten spijt, dient naar het oordeel van het hof (van beroep) de enige en
uitsluitende oorzaak van de aanrijding te
worden toegeschreven aan de onachtzaamheid en de onaangepaste snelheid in hoofde
van (eiser) voornoemd. (... ). Terecht heeft de
eerste rechter dan ook geoordeeld dat er in
hoofde van (verweerster) geen foutiefrijgedrag kon worden weerhouden inhoudende de constitutieve elementen van de
tenlastelegging, namelijk inbreuk op de artikelen 418-420 Strafwetboek in haren
hoofde. Zij werd dan ook terecht van alle
verdere rechtsvervolging zonder kosten ontslagen. ( ... ) Mede op grond van de hierboven weerhouden beweegredenen en de
grondslag van de beoordeling op penaal gebied en dewelke ook op burgerlijk gebied
hun voile geldingskracht behouden, is het
hof(van beroep) van oordeel dat enkel (eiser) gehouden is tot de vergoeding van alle
schadelijke gevolgen voortvloeiende uit
kwestig verkeersongeval. Het rijgedrag van
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(verweerster) er in bestaande haar voertuig niet volledig op de doorsteek tot stilstand te hebben gebracht, droeg naar het
oordeel van het hof (van beroep) niet bij tot
het ontstaan van het ongeval zoals het zich
in concreto heeft voorgedaan; met andere
woorden de schadelijke gevolgen werden
enkel veroorzaakt door de aanrijding van
het voertuig van L.W. door dit van (eiser),
en waarvoor enkel deze laatste volledig
aansprakelijk moet worden gesteld", (bestreden arrest, blz. 9-10-11),

terwijl, bij toepassing van de
equivalentieleer, niet naar recht verantwoord is de beslissing waarbij de rechter
ten gronde elk oorzakelijk verband tussen de door een bestuurder begane verkeersovertreding en een wegverkeersongeval uitsluit, zo die rechter niet tevens
vaststelt dat de schade zoals zij zich heeft
voorgedaan in concreto, op dezelfde wijze
zou zijn ontstaan zonder de fout van die bestuurder; de appelrechters het rijgedrag
van verweerster uitdrukkelijk als onzorgvuldig bestempelen en elke onzorgvuldigheid, ook de geringste, de aansprakelijkheid van wie er verantwoordelijk voor is,
meebrengt voor de schade die erdoor wordt
veroorzaakt; de hoger aangehaalde beschouwingen van de appelrechters de vaststelling niet inhouden dat de schade zoals ze zich in concreto heeft voorgedaan, op
dezelfde wijze zou zijn gebeurd zonder de.
in hoofde van verweerster weerhouden onzorgvuldigheid; daaraan geen afbreuk
wordt gedaan door de vaststelling dat eiser zelf een fout heeft begaan in oorzakelijk verband tot de schade, ongeacht hoe
emstig de fout van eiser eventueel kan zijn
geweest; de omstandigheid dat de fout van
verweerster voor eiser niet onvoorzienbaar is geweest, tot gevolg heeft dat eiser
zich niet van zijn eigen aansprakelijkheid kan bevrijden door te verwijzen naar
de fout van verweerster, maar niet tot gevolg kan hebben dat verweerster zelfvrijuit
zou gaan, zodat de appelrechters niet wettig tot het besluit konden komen dat "... het
rijgedrag van (verweerster) er in bestaande
haar voertuig niet volledig op de doorsteek
tot stilstand te hebben gebracht, niet tot het
ontstaan van het ongeval zoals het zich in
concreto heeft voorgedaan, (heeft bijgedragen)'', niet wettig konden beslissen dat de
lastens verweerster weerhouden onrechtmatige daad zonder verband is met de aantasting van de lichamelijke integriteit van
de slachtoffers, eiser niet wettig aileen aansprakelijk hebben kunnen stellen voor de
aanrijding en de vordering van de eisers als
burgerlijke partij tegen verweerster niet
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wettig hebben kunnen afwijzen (scherrding van de artikelen 1382, 1383 van het
Burgerlijk Wetboek en 418-420 van het
Strafwetboek) :

Overwegende dat de omstandigheid dat een verkeersongeval is gebeurd bij een door een menselijke fout
veroorzaakte onregelmatige verkeerstoestand, niet noodzakelijk meebrengt
dat deze onregelmatige verkeerstoestand en dus evenmin de fout die hem
heeft veroorzaakt, in oorzakelijk verband staat met de totstandkoming van
het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan; dat de rechter uit de hem
regelmatig overgelegde gegevens wettig kan afleiden dat de enige oorzaak
van het totstandkomen van het ongeval en van de schadelijke gevolgen ervan in een andere door hem vastgestelde fout gelegen is;
Overwegende dat, samengevat, de
appelrechters vaststellen dat het voertuig bestuurd door de verweerster
White stilstond in de doorsteek tussen de twee rijbanen, doch nog gedeeltelijk op de linkerrijstrook hoewel het
mogelijk ware geweest die rijstrook
volledig te ontruimen; dat de verweerder Loncke vanop ruim 400 meter deze
verkeerssituatie opmerkte en zijn rijgedrag daaraan aanpaste door geleidelijk zijn snelheid te verminderen om,
zo nodig, tijdig te kunnen stoppen; dat
eiser, die manifest zonder de vereiste
aandacht zijn voertuig bestuurde, niet
tijdig heeft bemerkt dat het v66r hem
rijdend voertuig van de verweerder
Loncke geleidelijk aan het vertragen
was en dit voertuig achteraan zwaar
aanreed en het tegen het stilstaand
voertuig van de verweerster White
wierp;
Overwegende dat de appelrechters
weliswaar aannemen dat de verweerster White een fout beging door
niet volledig de linkerrijstrook vrij te
maken, doch oordelen op grand van de
hoger vermelde vaststellingen die in
feite onaantastbaar zijn dat deze fout
niet in oorzakelijk verband staat tot de
aanrijding en de eruit voortspruitende
schadelijke gevolgen en deze enkel te
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wijten zijn aan de "manifeste onachtzaamheid" van eiser;
Dat zij op grond van die feitelijke
beoordeling wettig beslissen dat de
fout van eiser de enige oorzaak is van
het ongeval en van de eruit voortspruitende schade;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen tegen hem ingesteld:
1. door de verweerders sub 2 en 3 :
Overwegende dat Mr. De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, bij
akte ter griffie van het Hof neergelegd op 17 maart 1995, namens eiser
verklaart afstand zonder berusting te
doen;
2. door de verweerders sub 4 tot en
met 7:
Over het middel hierboven weergegeven:
Overwegende dat de verweerders
derden-schadelijders zijn;
Overwegende dat, wanneer door de
respectieve fouten van verscheidene
personen schade is veroorzaakt, ieder van hen ten aanzien van de benadeelde, die zelf geen fout heeft begaan, gehouden is tot vergoeding van
de gehele schade;
Dat het middel dat niet tot cassatie kan leiden, niet ontvankelijk is;
II. Op de voorziening van Marie
Lohner :
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de civielrechtelijke vordering van eiseres tegen
Ruth White:
Overwegende dat eiseres hetzelfde
middel aanvoert als dit hierboven
weergegeven;
Overwegende dat, om de redenen
gegeven op de voorziening van Alphonso Verlot, het middel niet kan worden aangenomen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen :
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1. van de verweerders sub 2 en 3 :

Overwegende dat Mr. De Bruyn, advocaat bij het Hof van Cassatie, bij
akte ter griffie van het Hof neergelegd op 17 maart 1995, namens eiseres verklaart afstand zonder berusting te doen;
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat door deze verweerders
tegen eiseres een civielrechtelijke vordering werd ingesteld en het bestreden arrest tegen haar geen veroordeling ten voordele van deze verweerders
uitspreekt;
Dat de afstand mitsdien geen
bestaansreden heeft;
2. van de verweerders sub 4 tot en
met 7:
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat door deze verweerders
tegen eiseres een civielrechtelijke vordering werd ingesteld en het bestreden arrest tegen haar geen veroordeling ten voordele van deze verweerders
uitspreekt;
Dat eiseres geen hoedanigheid bezit om tegen deze beslissingen cassatieberoep in te stellen;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;

Om die redenen, verleent akte van
de afstanden aan Alphonso Verlot; verwerpt zijn voorziening voor het overige; verwerpt de voorziening van Marie Lohner; veroordeelt de eisers in de
kosten.
5 november 1996 - 2e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. D'Haenens,
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Dubrulle, advocaat-generaal -Advocaat : mr. De Bruyn.
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AANSPRAKELIJKHEID BUITEN OVEREENKOMST- OORZAAK- BE GRIP, BEOORDELING DOOR DE RECHTER

De omstandigheid dat een verkeersongeval is gebeurd bij een door een menselijke fout veroorzaakte onregelmatige verkeerstoestand brengt niet noodzakelijk
mee dat deze onregelmatige verkeerstoestand en dus evenmin de {out die hem
heeft veroorzaakt, in oorzakelijk verband staat met de totstandkoming van
het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan (1); de rechter kan uit de hem regelmatig overgelegde gegevens wettig afleiden dat de enige oorzaak van het
totstandkomen van het ongeval en van de
schadelijke gevolgen ervan in een andere door hem vastgestelde {out gelegen is
(2). (Artt. 1382 en 1383 B.W.)
(NOORDSTAR N.V. T. D'EXELLE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.95.1329.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 19 oktober 1995 door
het Hofvan Beroep te Antwerpen gewezen;
Gelet op de namens eiseres neergelegde 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 op de strafvordering waarbij eiseres in kosten van de
rechtstreekse dagvaarding wordt veroordeeld:
Overwegende dat eiseres geen middel aanvoert;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen Alain D'Exelle :
(1) Cass., 6 sept. 1988, A.R. nr. 1768, (A.C.,
1988-89, nr. 7), en 26juni 1990 (A.C., 1989-90, nr.
626).
(2) Zelfde oplossing : supra, nr. 413.
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Overwegende dat bij akte, ter griffie van het Hof neergelegd op 15 januari 1996, Mr. Rene Biitzler, advocaat bij het Hof van Cassatie, namens
eiseres verklaart afstand te doen van
de voorziening;
C. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de burgerlijke partijen Darcis en het Nationaal Verbond van Socialistische
Mutualiteiten ingesteld tegen de beklaagde D'Exelle, die aan eiseres gemeen worden verklaard :
Overwegende dat bij akte, ter griffie van het Hof neergelegd op 15 januari 1996, Mr. Rene Biitzler, advocaat bij het Hofvan Cassatie, namens
eiseres verklaart afstand zonder berusting te doen van de voorziening;
D. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de door eiseres tegen de verweerders Haagmartens en de B.V.B.A. H.M.C. ingestelde civielrechtelijke vorderingen :
Over het middel :
Overwegende dat de omstandigheid dat een verkeersongeval is gebeurd bij een door een menselijke fout
veroorzaakte onregelmatige verkeerstoestand, niet noodzakelijk meebrengt
dat deze onregelmatige verkeerstoestand en dus evenmin de fout die hem
heeft veroorzaakt, in oorzakelijk verband staat met de totstandkoming van
het ongeval en de schadelijke gevolgen ervan; dat de rechter uit de hem
regelmatig overgelegde gegevens wettig kan afieiden dat de enige oorzaak
van het totstandkomen van het ongeval en van de schadelijke gevolgen ervan in een andere door hem vastgestelde fout gelegen is;
Overwegende dat de appelrechters
vaststellen: "dat de (verweerder)
Hoogmartens weliswaar een fout beging door zijn niet-reglementair verlichte (art. 31.1.1" Wegverkeersreglement) autocar op de rijbaan te
stationeren alhoewel er ter plaatse een
gelijkgrondse berm (art. 23.1, alinea 2,
Wegverkeersreglement) bestond, doch

__ . __
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deze fouten niet in oorzakelijk verband staan met het bewuste ongeval
en de schadelijke gevolgen die eruit
voortgekomen zijn; dat de autocar met
aanhangwagen immers op een zeer
duidelijke wijze zichtbaar was, te weten van op ongeveer 500 meter volgens de deskundige; dat, voor zover de
'fiikkerlichten' van de autocar en van
de aanhangwagen verwarrend zouden zijn overgekomen, zoals beklaagde
(D'Exelle) thans voorhoudt, hij alleszins de snelheid van zijn wagen had
dienen aan te passen; dat de deskundige bevestigde dat aan een snelheid
van 50 a 80 km per uur beklaagde 'tijdig had moeten kunnen stoppen, temeer door de lichten en door de driehoekige refiectoren'";
Overwegende dat de appelrechters
hiermede de feiten opgeven waaruit zij
afieiden dat er geen verband bestaat
tussen, enerzijds, de fout van de bestuurder Hoogmartens, die oorzaak
was van het totstandkomen van de onregelmatige verkeerstoestand, anderzijds, het ongeval dat zij uitsluitend
toeschrijven aan de niet-naleving door
de beklaagde D'Exelle van de verplichtingen hem opgelegd door het Wegverkeersreglement;
Dat zij zodoende de beslissing naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verleent akte van
de afstand; verwerpt de voorziening
voor het overige; veroordeelt eiseres in
de kosten.

5 november 1996 - 28 kamer- Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Biitzler en Kirkpatrick.
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HOGER BEROEP -

STRAFZAKEN (DOUANE
EN ACCIJNZEN INBEGREPEN) - RECHTSPLEGING IN HOGER BEROEP- EENSTEMMIGHEID
- VRIJSPRAAK VAN DE BEKLAAGDE- ENKEL
HOGER BEROEP VAN DE BURGERLIJKE PARTIJ- WIJZIGING.

Het gerecht in hager beroep kan, op het enkel hager beroep van de burgerlijke partij, de definitief vrijgesproken beklaagde
niet tot schadeloosstelling van deze burgerlijke partij veroordelen dan met de
vaststelling dat het met eenparige stemmen van zijn leden uitspraak doet, vermits deze beslissing inhoudt dat de verweerder schuldig is aan het hem ten laste
gelegde misdrijf (1). (Art. 21lbis Sv.)
(VERVAET T. VAN PAEMEL)
ARREST

CAR. nr. P.95.0803.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 2 mei 1995 in hoger beroep gewezen door de Correctionele
Rechtbank te Gent;
Overwegende dat de voorziening
slechts gericht is tegen de beslissing op
de civielrechtelijke vordering van verweerster tegen eiser;
Gelet op de namens eiser ingediende
memorie waarvan een door de griffier van het Hof voor eensluidende verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en ervan deel uitmaakt;
Over het tweede middel :
Overwegende dat de correctionele
rechtbank - na te hebben vastgesteld dat, bij ontstentenis van hoger
beroep door het openbaar ministerie,
de vrijspraak van eiser door de
politierechtbank definitief was geworden - op het enkel hoger beroep van
verweerster, burgerlijke partij, eiser
(1) Cass., 27 jan. 1993, A.R. nr. 264 (A. C., 1993,
nr. 59).
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niet dan met eenparige stemmen
van haar leden kon veroordelen tot
betaling van schadeloosstelling
aan verweerster, vermits deze
beslissing inhoudt dat eiser schuldig is
aan het hem ten laste gelegde misdrijf;
Overwegende dat het bestreden vonnis niet vaststelt dat de correctionele
rechtbank met eenparige stemmen
van haar leden uitspraak heeft gedaan;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van het eerste en het derde middel, vernietigt het
bestreden vonnis in zoverre het uitspraak doet over de door verweerster
tegen eiser ingestelde civielrechtelijke vordering; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt verweerster
in de kosten, behalve in de kosten van
betekening die ten laste blijven van eiser; verwijst de aldus beperkte zaak
naar de Correctionele Rechtbank te
Oudenaarde, zitting houdende in hager beroep.
5 november 1996- ze kamer- Voorzitter en verslaggever: de h. D'Haenens,
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Dubrulle, advocaat-generaal-Advocaat : mr. De Gryse.
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ze KAMER -

5 november 1996

1° OPENBAAR VERVOER- PERSONENVERVOER IN BINNENLANDSE DIENST- TARIEVEN- BEGRIP.

zo

OPENBAAR VERVOER - SPOORWEGEN- NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN- TARIEVEN- BEGRIP
- ALGEMEEN REGLEMENT TOEPASSELIJK OP
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DE REIZIGERS EN DE PERSONEN AANWEZIG IN
DE INSTELLINGEN VAN DE SPOORWEG (A.R.R.).

3° OPENBAAR VERVOER -

SPOORWEGEN- NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN -ALGEMEEN REGLEMENT TOEPASSELIJK OP DE REIZIGERS EN DE
PERSONEN AANWEZIG IN DE INSTELLINGEN
VAN DE SPOORWEG (A.R.R.) - BEKENDMAKING
- BELGISCH STAATSBLAD - BERICHT.

4o WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN- ALGEMEEN- BEKENDMAKING- SPOORWEGEN- NATIONALE
MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN -ALGEMEEN REGLEMENT TOEPASSELIJK OP DE REIZIGERS EN DE PERSONEN AANWEZIG IN DE INSTELLINGEN VAN DE
SPOORWEG (A.R.R.) - BELGISCH STAATSBLAD
-BERICHT.

1o De term "tarieven" in artikel13 van de

wet van 25 augustus 1891 op de vervoerovereenkomst, zoals het werd vervangen bij artikel165, 2°, van de wet van 21
maart 1991, betekent niet enkel de toepasselijke vervoerprijzen, maar eveneens de voorwaarden onder dewelke deze
vervoerprijzen worden aangerekend en die
hiermee een geheel vormen.

zo Het "Algemeen Reglement toepasselijk op

de reizigers en de personen aanwezig in
de instellingen van de spoorweg" (A.R.R.)
behoort tot de "tarieven die van toepassing zijn op het personenvervoer in binnenlandse dienst" in de zin van artikel13
van de wet van 25 augustus 1891, zoals
het werd vervangen bij artikel 165, 2°,
van de wet van 21 maart 1991 (1).

3° en 4° Uit het feit dat het "Algemeen Reglement toepasselijk op de reizigers en de
personen aanwezig in de instellingen van
de spoorweg" (A.R.R.) behoort tot de "tarieven die van toepassing zijn op het personenvervoer in binnenlandse dienst" in
de zin van artikel13 van de wet van 25
augustus 1891, zoals het werd vervangen bij artikel165, 2°, van de wet van 21
maart 1991, volgt dat de bekendmaking
van dit Algemeen Reglement met (enkel) bericht in het Belgisch Staatsblad
rechtsgeldig is (2).
(1) Zie Cass., 19 mei 1987, A.R. nr. 793 (A. C.,
1986-87, nr. 552).
(2) Zie noot 1.
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(N.M.B.S. T MOERS)
ARREST

(A.R. nr. P.95.1122.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 28 juni 1995 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Brussel;

Over het middel : schending van artikel13 van de Wet van 25 augustus 1891 op
de vervoerovereenkomst (titel Vllbis van
boek I van het Wetboek van Koophandel),
zoals gewijzigd door artikel162,2 van de
Wet van 21 maart 1991, van artikel6, eerste lid, van de Wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in
wetgevingszaken, en van artikel 56, § 1,
van de wetten op het gebruik der talen in
bestuurszaken, gecoordineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1966,
doordat het bestreden vonnis de burgerlijke vordering van eiseres in cassatie ongegrond verklaart, op grond van de overweging dat de tegenstelbaarheid van het
door de NMBS ingeroepen reglement niet
bewezen is,
terwijl artikel 13 van de Wet van 25 augustus 1891 op de vervoerovereenkomst bepaalt dat de tarieven, die van toepassing
zijn op het personenvervoer in binnenlandse dienst, met berichten worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad; de
term "tarieven" in dit artikel een ruimere
betekenis heeft dan alleen maar de vervoersprijzen, en ondermeer ook de vervoersvoorwaarden (Algemeen Reglement,
toepasselijk op de reizigers en de personen aanwezig in de instelling van de spoorweg) omvat; het vonnis, met de overweging dat artikel 13 van de Vervoerwet dd.
25 augustus 1891 niets bepaalt met betrekking tot het A.R.R. en met betrekking
tot de modaliteiten op betaling, ten onrechte de betekenis van de term "tarieven" reduceert tot de vervoersprijzen; in het
oude artikel 14 van de Vervoerwet dd. 25
augustus 1891 duidelijk sprake was van "de
tarieven die de vervoerprijzen- en voorwaarden bevatten"; dit oude artikel weliswaar voorzag in een verplichte publicatie van deze tarieven in het Belgisch
Staatsblad; er echter in het nieuwe, door de
Wet van 21 maart 1991 gewijzigde artikel13 enkel nog sprake is van een bekendmaking van deze tarieven in het Belgisch
Staatsblad door middel van berichten; de
appelrechters derhalve geen toepassing
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hadden mogen maken van artikel 56, § 1,
van de wetten op het gebruik der talen in
bestuurszaken gecoordineerd bij koninklijk besluit van 18 juli 1966, dat als algemene regel voorziet dat de koninklijke en
ministeriele besluiten integraal in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt;
de appelrechters integendeel artikel 13 van
de geciteerde Vervoerswet van 25 augustus 1891 hadden moeten toepassen, dat volledig autonoom staat t.o.v. artikel 56, § 1,
van de wetten op het gebruik der talen in
bestuurszaken, en dat voorziet in een eenvoudige bekendmaking van de tarieven van
toepassing op het personenvervoer in binnenlandse dienst, door middel van een bericht in het Belgisch Staatsblad; de appelrechters derhalve, door te overwegen dat de
schade-eis gebaseerd was op een reglement, dat aan verweerder niet kon worden tegengesteld bij gebrek aan publicatie, ten onrechte de burgerlijke vordering
van eiseres ongegrond verklaren; het vonnis, door aldus te oordelen, artikel13 van
de Vervoerwet dd. 25 augustus 1891, artikel56, § 1, van de wetten op het gebruik
der talen in bestuurszaken, gecoordineerd
bij koninklijk besluit van 18 juli 1966, en
artikel 6, eerste lid, van de Wet van 31 mei
1961 betreffende het gebruik der talen in
wetgevingszaken, schendt :
Overwegende dat de rechters de vordering van eiseres af:Wijzen en hun beslissing laten steunen op de door eiseres niet betwiste vaststelling dat niet
enkel de vervoerprijzen die van toepassing zijn op het personenvervoer in
binnenlandse dienst zijn bekendgemaakt met een bericht in het Belgisch
Staatsblad, overeenkomstig artikel 13
van de wet van 25 augustus 1891 op
de vervoerovereenkomst (Boek I, titel Vllbis, hoofdstuk II, van het Wethoek van Koophandel), zoals vervangen bij artikel165, 2°, van de wet van
21 maart 1991, maar dat ook op dezelfde wijze is bekendgemaakt het "Algemeen Reglement toepasselijk op de
reizigers en de personen aanwezig in
de instellingen van de spoorweg"
(A.R.R.); dat, naar het oordeel van de
rechters, dit laatste reglement slechts
geldig kon worden bekendgemaakt
door integrale publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel6 van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in
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wetgevingszaken, het opmaken, beDat hieruit volgt dat de bekendmakendmaken en inwerkingtreden van king van dit Algemeen Reglement
wetten en verordeningen, en artikel (A.R.R) met bericht in het Belgisch
56, § 1, vierde lid, van de gecoordi- Staatsblad rechtsgeldig is;
neerde wetten op het gebruik van de
Dat het middel gegrond is;
talen in bestuurszaken;
Overwegende dat- v66r de wijzigingen ingevoerd bij de wet van 21
Om die redenen, vernietigt het bemaart 1991- naar luid van artikel13 streden vonnis in zoverre het uitvan de wet van 25 augustus 1891 spraak doet over de civielrechtelijke
(hoek I, titel VIIbis, hoofdstuk II, van vordering van eiseres; beveelt dat van
het Wetboek van Koophandel) de dit arrest melding zal worden gemaakt
vervoerovereenkomst per spoor wordt op de kant van het gedeeltelijk vergesloten tegen de prijzen en tegen de nietigde vonnis; veroordeelt verweervoorwaarden van de tarieven en de re- der in de kosten; verwijst de aldus beglementen die wettelijk zijn bekend- perkte zaak naar de Correctionele
gemaakt; dat, naar luid van artikel14 Rechtbank te Leuven, zitting houvan dezelfde titel, de tarieven die de dende in hager beroep.
vervoerprijzen en -voorwaarden van de
spoorwegen bevatten, in het Belgisch
5 november 1996- 2e kamer- VoorStaatsblad worden bekendgemaakt; zitter en verslaggeuer : de h. D'Haenens,
Overwegende dat artikel 13 van de voorzitter - Gelijkluidende conclusie van
wet van 25 augustus 1891 werd ver- de h. Dubrulle, advocaat-generaal -Advangen bij artikel 165, 2', van de wet vocaat : mr. De Gryse.
van 21 maart 1991, krachtens hetwelk de tarieven die van toepassing
zijn in binnenlandse dienst in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt met berichten; dat artikel14
van de wet van 25 augustus 1891 bij Nr. 417
artikel 165, 6', van de wet van 21
maart 1991 werd opgeheven;
2e KAMER - 5 november 1996
Overwegende dat de term "tariePREJUDICIELE
ven" in artikel 13 van de wet van 25 1° ARBITRAGER OF VRAAG- VERPLICRTING VOOR RET ROF VAN
augustus 1891, zoals het werd verCASSATIE- GRENZEN- EINDBESLISSINGvangen bij artikel 165, 2', van de wet
CASSATIEBEROEP- NIET-ONTVANKELIJKHEID
van 21 maart 1991, niet enkel bete- GELIJKHEID- DISCRIMINATIEVERBOD.
kent de toepasselijke vervoerprijzen,
maar eveneens de voorwaarden onder dewelke deze vervoerprijzen wor- 2° PREJUDICIEEL GESCHIL
ARBITRAGER OF - PREJUDICIELE VRAAGden aangerekend en die hiermee een
VERPLICRTING VOOR RET ROF VAN CASSAgeheel vormen;
TIE GRENZEN EINDBESLISSING CASSATIEBEROEP- NIET-ONTVANKELIJKHEID
Overwegende dat het "Algemeen Re- GELIJKHEID- DISCRIMINATIEVERBOD.
glement toepasselijk op de reizigers en
de personen aanwezig in de instellingen van de spoorweg'' (A.R.R), waarop 3° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEde vordering van eiseres is gesteund,
BEROEP - STRAFVORDERING - BESLISSING
behoort tot de "tarieven die van toeUIT HAAR AARD NIET VATBAAR VOOR
passing zijn op het personenvervoer in
CASSATIEBEROEP EINDBESLISSING binnenlandse dienst" in de zin van arCASSATIEBEROEP- NIET-ONTVANKELIJKHEID
tikel 13 van de wet van 25 augustus
- PREJUDICIELE VRAAG- ARBITRAGEROF1891, zoals het werd vervangen bij arVERPLICRTING VOOR RET ROF VAN CASSAtikel 165, 2', van de wet van 21 maart
TIE GRENZEN GELIJKHEID 1991;
DISCRIMINATIEVERBOD.
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4 ° ARBITRAGER OF

PREJUDICIELE
VRAAG- VERPLICHTING VOOR HET HOF VAN
CASSATIE - GRENZEN - EINDBESLISSING CASSATIEBEROEP- NIET-ONTVANKELIJKHEID
- GELIJKHEID - DISCRIMINATIEVERBOD.

5° PREJUDICIEEL
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GESCHIL

ARBITRAGEHOF - PREJUDICIELE VRAAGVERPLICHTING VOOR HET HOF VAN CASSATIE GRENZEN EINDBESLISSING CASSATIEBEROEP- NIET-ONTVANKELIJKHEID
- GELIJKHEID - DISCRIMINATIEVERBOD.

1°, 2° en 3° De vraag of"de artikelen 416
en 539 van het Wetboek van Strafvordering de regels (schenden) die zijn vastgesteld bij de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, in zoverre zij de verdachte die
een kwestie opwerpt - andere dan een exceptie van onbevoegdheid - die van aard
is om daadwerkelijk een einde te rnaken aan de strafvordering, en die door de
kamer van inbeschuldigingstelling wordt
afgewezen, niet toelaten om na deze beslissing van de Kamer van lnbeschuldigingstelling binnen 15 dagen een voorziening in cassatie aan te tekenen, terwijl
de verdachte die een exceptie van onbevoegdheid heeft opgeworpen die door de
Kamer van lnbeschuldigingstelling werd
afgewezen, wel binnen de 15 dagen na het
arrest van de kamer van inbeschuldigingstelling een voorziening in cassatie
kan aantekenen" is geen vraag die een onderscheid betreft tussen personen of partijen, zoals verdachten, burgerlijke partijen en openbaar ministerie, die zich in
een zelfde rechtstoestand bevinden, maar
wel tussen personen in dezelfde hoedanigheid, zoals verdachten, die zich in verschillende rechtstoestanden bevinden die
zonder onderscheid voor alle partijen gelden en dus geen vraag die onder toepassing valt van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof, zodat ze door het Hof niet
dient te worden gesteld (1). (Artt. 10 en
11 Gw. 1994; art. 26, § 1, 3°, en§ 2, Bijzondere Wet Arbitragehof; art. 416 Sw.)
4° en 5° De voorgestelde aan hetArbitrage-

hofte stellen vraag die geen onderscheid
betreft tussen personen of partijen, zoals verdachten, burgerlijke partijen en
openbaar ministerie, die zich in een zelfde
rechtstoestand bevinden, maar wel tussen personen in dezelfde hoedanigheid,
(1) Zie de concl. O.M. en de aldaar aangehaalde rechtspraak van het Hof.

zoals verdachten, die zich in een verschillende rechtstoestand bevinden die zonder onderscheid voor alle partijen gelden, valt niet onder toepassing van artikel
26 van de bijzondere wet van 6 januari
1989 op het Arbitragehof en dient derhalve door het Hof niet te worden gesteld (2). (Artt. 10 en 11 Gw. 1994; art.
26, § 1, 3°, en § 2, Bijzondere Wet
Arbitragehof; art. 416 Sv.)
(MERCKX E.A.)

Advocaat-generaal Dubrulle heeft in substantie gezegd :
1. De eisers werden, samen met 64 andere verdachten, alle bij beschikking van de
raadkamer van 6 februari 1995 verwezen
naar de Correctionele Rechtbank te Antwerpen wegens (fiscale) valsheden. Zij hadden er alle een verzoek tot opschorting geformuleerd overeenkomstig art. 3, tweede
lid, wet 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie doch
werden daarin afgewezen.
De correctionele rechtbank heeft inmiddels, wat deze andere verdachten betreft,
reeds een vonnis verleend, dat door sommigen door hoger beroep werd bestreden.
Het hoger beroep van de eisers tegen de
beslissing van de raadkamer werd door de
kamer van inbeschuldigingstell~~ bij het
Hofvan Beroep te Antwerpen onontvankelijk verklaard op grond van art. 539 Sv.
De kamer van inbeschuldigingstelling weigerde tevens in te gaan op hun verzoek een
prejudiciele vraag te stellen aan het
Arbitragehofm.b.t. de conformiteit, met de
artt. 10 en 11 Gw., van art. 4, § 2, van de
wet van 29 juni 1964 in zoverre deze bepaling eisers niet toeliet (zoals het openbaar ministerie tegen een beslissing tot opschorting) hoger beroep in te stellen tegen
een afwijzende beslissing tot opschorting,
hoewel hun "middel" van aard was om een
einde te stellen aan de strafvervolging, in
welk geval, volgens de leer van het arrest van het Arbitragehof van
2 maart 1995, er discriminatie bestond. De
kamer van inbeschuldigingstelling beriep
zich precies op dit arrest, dat nl. de te stellen vraag daarin reeds zou beantwoord hebben.
Eiser Merckx wierp bovendien een exceptie van onontvankelijkheid van de strafvordering en een onregelmatigheid in de
(2) Zie noot 1. ·
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procedure, op grond van bepalingen van fiscaal strafProcesrecht, op.
Tegen dit arrest werd door de drie eisers een voorziening in cassatie ingediend.
Het enige middel voor Ceusters en het
tweede middel voor Merckx zijn identiek : schending van de artt. 4 § 2 wet
29 juni 1964, 1S5 Sv., 10 en 11 Gw. e~ 26
§ 1, so, en§ 2, derde lid, ro en so, van d~
bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het
Arbitragehof (het eerste voor Merckx betreft bovenvermelde onregelmatigheden geput uit het fiscaal strafprocesrecht). '
Het enig middel voor Bomhals is : schending van artt. 1S5 en 5S9 Sv., S, 4 en 6 van
de wet 29 juni 1964 en 10 en 11 Gw.
De essentiille rechtsvraag die evenwel
vooraf wordt opgeworpen, is deze van de
conformiteit van art. 416 Sv., (luidens hetwelk, _behoud.en~ inzake bevoegdheid, aileen emdbeshssmgen voor cassatieberoep
vatbaar zijn) met dezelfde artt. 10 en 11
Gw., houdende het gelijkheidsbeginsel en
het discriminatieverbod.
In de memorie verzoeken de eisers
Merckx en Ceusters (voor de ontwikkeling van het (de) middel(en) het Hof, in zoverre het oordeelt, dat art. 416 Sv. niet in
strijd is met de artt. 6 en 14 E.V.R.M. en "in
de mate het van oordeel zou zijn dat dit art.
416 zou wijzen op een onontvankelijkheid
van de voorziening, om, overeenkomstig art.
26 van de bijzondere wet van 6 jan. 1989,
de hiernavolgende prejudiciele vraag te
stellen aan het Arbitragehof :
'Schenden de artt. 416 en 5S9 van het
Wetboek van StrafVordering de regels die
zijn vastgesteld bij de artt. 10 en 11 van de
Belgische Grondwet, in zoverre zij de verdachte die een kwestie opwerpt - andere
dan een exceptie van onbevoegdheid - die
van aard is om daadwerkelijk een einde te
maken aan de strafVordering, en die door
de Kamer van Inbeschuldigingstelling
wordt afgewezen, niet toelaten om na de beslissing van de Kamer van Inbeschuldigingstelling binnen de 15 dagen een voorziening in cassatie aan te tekenen, terwijl
de verdachte die een exceptie van onbevoegdheid heeft ingeroepen, die door de Kamer van Inbeschuldigingstelling werd afgewezen, wel binnen de 15 dagen na het
arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling een voorziening in cassatie kan
aantekenen."'
Op dezelfde datum verklaren ze afstand
te doen van de voorziening tegen het bestreden arrest, "omdat en in de mate het
een beslissing inhoudt in de zin van art.
416 Sv. De voorziening in cassatie hierte-
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gen is voorbarig en derhalve onontvankelijk. Op 9 april 1996 wordt een vervangende akte van afstand neergelegd. De
afstand wordt verantwoord" omdat in de
mate het bestreden arrest ... het hoger beroep van (eiser) (... ) onontvankelijk verklaart en in de mate voornoemd art. 416
Sv., inzoverre dit zich verzet tegen de onontvankelijkheid van een voorziening in
cassatie tegen een arrest van de kamer van
inbeschuldigingstelling dat ten onrechte een
hoger beroep tegen een beschikking van
verwijzing door de raadkamer onontvankelijk verklaart, niet strijdig is met de artt.
10 en 11 Gw, en aldus de indiening van een
voorziening in cassatie voor de eindbeslissing verhindert. De voorziening (... ) is in
die mate, voorbarig en derhalve onontv~n
kelijk. (de afstand voor Merckx is aangepast aan het probleem van fiscaal strafprocesrecht).
Ook Bomhals vraagt het Hof "in ondergeschikte orde en alvorens uitspraak te
doen over de ontvankelijkheid van de ...
voorziening', een prejudiciele vraag te stellen aan het Arbitragehof, als volgt geformuleerd:
"Schendt art. 416 Sv. de regels die bij de
artt. 10 en 11 van de Grondwet zijn vastgesteld in zoverre het, gelezen in samenhang met art. 5S9 Sv., de verdachte niet
toestaat een onmiddellijk cassatieberoep in
te stellen tegen een verwijzingsarrest van
de Kamer van Inbeschuldigingstelling
waarin de in conclusie opgeworpen grond
van daadwerkelijke beeindiging van de
strafVordering wordt afgewezen, terwijl de
verdachte die in conclusie een exceptie van
onbevoegdheid had opgeworpen voor het
onderzoeksgerecht wel wordt toegelaten om
onmiddellijk cassatieberoep in te stellen tegen het verwijzingsarrest waarin de ingeroepen bevoegdheidsexceptie wordt afgewezen?"
Ook hij doet dezelfde dag afstand van
zijn voorziening op grond van art. 416 Sv.
Wat Ceusters en Merckx betreft, werd
deze paradoxale toestand geschapen : afstand van voorziening wordt gedaan op
grond van een bepaling die tot onontvankelijkheid van de voorziening leidt maar
waarvan men, in de memorie, de grondwettigheid betwijfelt en aan het Hofvraagt
daaromtrent het Arbitragehof te raadplegen.

*
*

*
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Een eerste formele benadering is dat, gelet op de afstanden, het Hof enkel de bestreden beslissing (en nog niet de m_emories) moet nazien ... en tot de conclus1e zal
komen dat het bestreden arrest geen eindbeslissing is, zodat de voorzieningen, .~P
grond van artikel_416 Sy; onontv~nkel~Jk
zijn maar deze ZlenswlJZe getu1gt mlnsten's van "memorie-blindheid" en biedt
slechts een jezui:etische "oplossing".
Er kan nl. niet worden ontkend dat ook in de akten van afstand, en niet slechts
in de memorie- Merckx en Ceusters aldus een vraag opwerpen naar de schending van de artt. 10 en 11 Gw. door art. 416
Sv.
De eisers schijnen echter in te zien dat
art. 416 Sv. geen onderscJ:lei~ ~aa~t tussen partijen en dus geen d1scnmmatle k~
inhouden· zij preciseren immers waann
naar hun ~ordeel de discriminatie wel zou
bestaan.
De vraag naar de aangevoerde discriminatie wordt inderdaad in het bijzonder bepaald en omschreven : in de mate waarin
sommige vermelde b~s~issingel!- van _de kamer van inbeschuld1gmgstellmg met als
eindbeslissingen worden aangezien ...
Het wel of niet vervuld zijn van deze
voorwaarde staat niet ter beoordeling van
het Arbitragehof : het Hof van Cassatie
moet de interpretatie verscha:lfen waaruit dan in tweede orde een vraag aan het
Arbitragehof zou kunnen voortvloeien en
dus zelf oordelen of het wel of niet om eindbeslissingen gaat in de zin van art. 416 Sv.
en de voorgehouden discriminatie kan aileen ontstaan door het oordeel dat er geen
eindbeslissing is (traditioneel standpunt
van het Hof)· eisers willen dus niet de wettelijke regel dat er nog geen voorziening
openstaat zolang er geen ~in~arrest is (het
arrest inzake bevoegdhe1d mtgezonderd),
maar wel het oordeel van het Hof over de
interpretatie van het begrip "eind_beslissing" aan de censuur van het Arb1tragehof onderwerpen, en dat valt buiten de bevoegdheid van het Arbitragehof.
2. De rechtspraak van het Hof.
Het arrest van 17 mei 1995 (A.R. nr.
P.95.0536.F, A. C., 1995, nr. 242) overweegt
"dat, nu het (eerste) middel wordt verworpen om p~ocedureredenen, O"f! grond van regels die met het voorwerp ZlJn van het verzoek tot het stellen van een prejudiciele
vraag m.b.t. de conformiteit van art. 416
Sv., met de Grondwet en het E.V.R.M., deze
vraag niet hoeft te worden gesteld aan het
Arbitragehof'. In die zaak was er evenwei geen afstand.
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Eisers Ceusters en Merckx leiden uit het
feit dat uitspraak werd gedaan over het
middel af dat impliciet maar zeker de voorziening wel ontvankelijk geacht werd ...
spijts het bestaan van art. 416 Sv.
Dit kan moeilijk ontkend worden, ma_ar
blijkt te berusten op een onachtzaamhe1d,
nu het Hof alle redenen voor de toepassing, op alle partijen, van art. 41~ Sv.,
nauwkeurig heeft vermeld. Deze zlenswijze is overigens bevestigd in twee arresten van 26 juni 1996 (A.R. nrs. P.96.056l.F
en P.96.0692.F (supra, nrs. 261 en 262 en
de noot 1 onder deze arresten).
Bij arrest van 31 mei 1994 (A.R. nr.
P.93.0358.N, A. C., 1994, nr. 273) en ook bij
arrest van 26 juni 1996 (A.R. nr.
P.96.0218.F, supra, nr. 259) besliste het Hof
reeds dat het cassatieberoep van de verdachte tegen het arrest van de kamer yan
inbeschuldigingstelling houdende metontvankelijkheid van het hoger beroep van
de verdachte tegen de beschikking van de
raadkamer die, zonder over een
bevoegdheidsgeschil uitspraak te doen, de
verdachte naar de correctionele rechtbank
verwijst, niet ontvankelijk is voor de eindbeslissing.

In het middel werd een discrinlinatie tussen de verdachte en het openbaar ministerie en de burgerlijke partij aangekaart en
werd het Hof verzocht het Arbitragehof
hierover een prejudiciele vraag te stellen.
Dit arrest en ook de arresten van
15 maart 1994 (A.R. nr. 6934, A. C., 1994,
nr. 121), van 14 juni 1995 (A.R. nr.
P.95.0614.F, A.C., 1995, nr. 299) en
1 april1996 (A.R. nr. P.96.017l.F, supr_a fl!·
108) beslissen evenwel dat een preJUdlciele vraag niet moet gesteld worden, wanneer een cassatiemiddel een vraag opwerpt
(omtrent de schending door een wet van de
artt. 6 (10) en 6bis (11) Gw.), en het om redenen die aan de cassatieprocedure eigen
zijn, niet ontvankelijk is.
Dit is een loutere toepassing van art. 26,
§ 2 tweede lid, van de bijzondere wet van

6 j~n. 1989 op het Arbitragehof, luidens
hetwelk een rechtscollege voor hetwelk een
prejudiciele vraag wordt opgeworpen, niet
gehouden is het Arbitragehof te verzoeken daarop uitspraak te doen wanneer de
vordering niet ontvankelijk is om procedur~
redenen die ontleend zijn aan normen d~e
zelf niet het onderwerp uitmaken van het
verzoek tot het stellen van de prejudiciele
vraag.
3. M.a.w. zou- in een zaak als dezede voor uw Hof opgeworpen vraag, op grond
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van de in art. 416 Sv. uitgedrukte norm,
niet gesteld moeten worden.
Te dezen heeft de prejudiciele vraag echter geen betrekking op het cassatiemiddel.
En de "vordering" (het cassatieberoep) is
niet ontvankelijk om procedureredenen (art.
416 Sv.) die ontleend zijn aan normen die
zelfhet onderwerp uitmaken van het verzoek tot het stellen van de vraag... zodat de
door art. 26, § 2, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het Arbitragehof voorziene uitzondering terzake niet
aanwezig is.
Hoewel geformuleerd in de memorie waarop het Hof in de regel slechts acht
slaat nadat het cassatieberoep ontvankelijk werd geacht - moet, o.m. uit de
samenlezing met de afstand, toch besloten worden dat van het Hof mag verwacht
worden dat het minstens zou motiveren
waarom het al dan niet gehouden is de prejudiciele vraag i.v.m. art. 416 Sv. te stetlen.
Een dergelijke motivering hangt dan toch
afvan de draagwijdte van de bestreden beslissing die aan de wettigheidscontrole van
het Hof wordt onderworpen. Daarmee lijkt
het antwoord eigenlijk al gegeven : de beslissing zelf is doorslaggevend, niet wat
voor de rechter die de beslissing nam, opgeworpen werd. Maar een dergelijk antwoord valt wat kort uit en vooral is het, valgens rechtspraak van het Arbitragehof, wel
van belang te weten wie wat bij de regeling van een strafprocedure kan opwerpen om vervolgens te kunnen oordelen of
alle partijen in dit strafproces, afhankelijk van het bestaan van een beroepsmogelijkheid tegen de verwerping van het opgeworpen middel, wel gelijk behandeld
worden.
Het Arbitragehof zag wel een ongelijkheid in de wet m.b.t. de beroepsmogelijkheid van partijen in het strafproces :
1o tegen een verwijzingsbeschikking beperkt tot de excepties van onbevoegdheid
alleen (arrest van 1 dec. 1994, B.S. 17 jan.
1995, p. 1104-1108);
2° om middelen aan te voeren die ... van
aard zijn dat zij daadwerkelijk een einde
zouden maken aan de strafvordering zoals bv. een middel m.b.t. een onregelmatigheid in de procedure (arrest van
2 maart 1995, B.S. 10 mei 1995, p. 1241612421).
Vraag is, te dezen, wat voor de raadkamer werd opgeworpen en of eisers, t.a.v.
hun beroepsmogelijkheid, ongelijk werden behandeld en, verder, oftegen de be-
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slissing op hun hoger beroep onmiddellijk cassatieberoep mogelijk moet zijn. Wat
dit laatste betreft, werd aan het Arbitragehof inderdaad nog geen vraag gesteld.
De vraag naar de beroepsmogelijkheid
van de verdachte bij verwijzing naar het
vonnisgerecht is het voorwerp van de middelen zelf waaraan de vraag naar de
cassatie-mogelijkheid in het huidig debat
voorafgaat.
Maar ter wille van een zekere logica en
van de volledigheid wil ik toch iets zeggen over deze beroepsmogelijkheid.
1. Wat het verzoek van de drie eisers tot
opschorting van de uitspraak betreft, dat
door de raadkamer afgewezen werd, heeft
de kamer van inbeschuldigingstelling hun
hoger beroep tegen deze beslissing niet ontvankelijk verklaard (op grond dat dit verzoek niet te beschouwen is als "een middel dat, indien het gegrond wordt bevonden,
van aard is de strafvordering daadwerkelijk te beeindigen" en dat, indien het ongegrond wordt bevonden, volgens het
Arbitragehof door een hoger beroep van de
verdachte aan de kamer van inbeschuldigingstelling ter beoordeling moet voorgelegd worden).
Grondslag voor deze bestreden beslissing is:
1) "dat de opschorting de strafvordering immers niet op een definitieve wijze
doet vervallen vermits zij, in de gevallen bepaald in art. 13 van de wet van
29 juni 1964 kan herroepen worden";
2) "dat bovendien de beoordeling van de
gegrondheid van een verzoek tot opschorting steeds een onderzoek naar de schuld
van de verdachte veronderstelt, wat zelfs
meer is dan het beoordelen van bezwaren
die, krachtens de arresten van 1 dec. 1994
en 2 maart 1995 van het Arbitragehof, geen
voorwerp mogen zijn van het ingeroepen
middel".
Deze motivering komt overtuigend over.
Daarbij komt dat, in het arrest van
2 maart 1995 van het Arbitragehof, met
"middelen" klaarblijkelijk bedoeld worden middelen die de rechtsgeldigheid van
strafvordering aantasten en derhalve de regeling van de procedure op de belling zetten, terwijl de opschorting onderworpen is
aan de voorwaarde dat "de tenlastelegging bewezen is verklaard" (art. 3, eerste
lid, wet 29 juni 1964) ... wat alleen kan door
een volmaakt rechtsgeldige strafvordering.
Dit blijkt ook op overtuigende wijze uit
de voorbeelden die het Arbitragehof in voormeld arrest van 2 maart 1995 zelf geeft :
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- "een middel dat de verjaring aanvoert,
- of een middel volgens hetwelk de betichting op doorslaggevende wijze steunt op
elementen die zijn aangetast door onregelmatigheden wat de procedure betreft".
Een verzoek dat gesteund is op de voorwaarden dat de betichting bewezen is verklaard, kan bezwaarlijk met een dergelijk middel (dat van die aard is dat de
strafvordering erdoor kan beeindigd worden) gelijkgesteld worden.
De beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling om het hoger beroep van
eisers om die reden onontvankelijk te verklaren, komt dus wettig voor.
Het Hof, voor hetwelk een prejudiciele
vraag die gesteund is op een zodanige
"kwestie" wordt opgeworpen, is derhalve
niet gehouden het Arbitragehof te verzoeken erop uitspraak te doen.
2. Wat de door eiser Merckx opgeworpen onregelmatigheden van de procedure
betreft:
2.1. Eiser wierp voor de raadkamer op
dat de strafvordering te zijnen opzichte niet
ontvankelijk was omdat ze niet voorafgegaan was door een advies van de bevoegde
gewestelijke directeur van de belastingen
(zoals toen vereist was).
N adat zijn exceptie was afgewezen, werd
zijn hoger beroep tegen deze beslissing ontvankelijk verklaard, doch ongegrond "inzoverre het verband (hield) met de ontvankelijkheid van de strafvordering".
Dus werd de beroepsmogelijkheid van eiser uitdrukkelijk erkend en kan er geen
sprake zijn van discriminatie in zijnen
hoofde.
2.2. Eiser wierp ook een onregelmatigheid van het onderzoek op, meer bepaald
dat de procureur des Konings, en niet de
procureur-generaal inzage van het strafdossier zou hebben verleend aan de gewestelijke directeurs.
N adat ook deze exceptie was afgewezen, werd het hoger beroep van eiser tegen deze beslissing niet-ontvankelijk verklaard om reden "dat de opgeworpen
onregelmatigheid niet van doorslaggevende aard is en overigens niet bewezen
voorkomt ... ".
Hoewel dit eerder een motief ten gronde
lijkt te zijn, is de uiteindelijke beslissing er
toch een van niet-ontvankelijkheid ... zodat de kamer van inbeschuldigingstelling
de beroepsmogelijkheid van eiser m.b.t. de
aangevoerde onregelmatigheid in de procedure blijkt niet te hebben erkend, wat hij
als een discriminatie ervaart.
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Hij vindt het even discriminerend dat hij
- omwille van het bepaalde in art. 416 Sv.
- niet onmiddellijk cassatieberoep kan instellen tegen deze beslissing.
4. Het ligt wel in de lijn van de rechtspraak van het Arbitragehof en meer bepaald van het arrest van 2 maart 1995 dat
de strafrechtspleging reeds in het stadium van het onderzoeksgerecht van elke
eventuele onregelmatigheid zou gezuiverd worden om nutteloze rechtsplegingen ten gronde te vermijden en aan eenieder gelijke middelen aan te bieden om
deze onregelmatigheden te bestrijden.
Men moet er zich nochtans voor hoeden niet in de tegengestelde extreme toestand te verzeilen : nl. dat door verdachten allerhande zgn. "middelen" worden
opgeworpen voor de onderzoeksgerechten
en de verwerping ervan door "onmiddellijk" cassatieberoep wordt aangevochten in
de mate dat er zeker een onredelijke termijn zal verlopen tussen de verwijzing en
de behandeling ten gronde, zeker in belangrijke dossiers, waarbij zelfs een reeel
gevaar kan ontstaan van een feitelijke discriminatie van een heel andere aard : tussen de meestal vermogende verdachten die
de procedure (kunnen) misbruiken en de
anderen.
En ik meen niet dat dit past bij een
rechtsbedeling waarvan de geloof\vaardigheid alsmaar meer in twijfel getrokken
wordt.
5. Eisers verzoeken het Hof de prejudiciele vraag aan het Arbitragehof te stellen of er uit de artt. 416 en 539 Sv. geen ongelijkheid volgt tussen de verdachte die een
onbevoegdheidsexceptie opwerpt en de verdachte die een andere exceptie - van aard
om een einde te maken aan de strafvordering - opwerpt.
Minstens stellen zij hun verzoek afhankelijk van het oordeel van het Hof dat art.
416 Sv. zou leiden tot een beslissing van onontvankelijkheid van de voorziening, terwijl zij oordelen dat dergelijke gelding van
deze bepaling strijdig is met de beginselen inzake gelijkheid, zoals vervat in de
artt. 10 en 11 Gw.
Dit verzoek dient m.i. als volgt beantwoord te worden :

1. Vooreerst is hier geen ongelijkheid tussen verdachten aan de orde :
Alle verdachten die in een vergelijkbare situatie verkeren, hebben dezelfde

Nr. 417

HOF VAN CASSATIE

rechtsmiddelen. De wet schept geen categorie van verdachten die een onbevoegdheidsexceptie opwerpen en een andere van verdachten die een andere
exceptie opwerpen en biedt aan de ene dus
niet meer rechtsmiddelen dan aan de andere.
De wet maakt wel een onderscheid tussen situaties waarin of tijdstippen waarop
partijen in het strafproces kunnen verkeren. In een geval (onbevoegdheid) staat "onmiddellijk" cassatieberoep open, in andere gevallen niet. Maar dit geldt voor alle
partijen en dus ook voor alle verdachten.
De wet schept dus geen ongelijkheid tussen verdachten.
2. Het Arbitragehof heeft, in zijn vermelde arresten, in antwoord op twee prejudiciele vragen die door hetzelfde
onderzoeksgerecht, nl. de kamer van inbeschuldigingstelling bij het Hofvan beroep te Luik, werden gesteld, voor recht gezegd dat de artt. 135, resp. 539 Sv. het
grondwettelijk gelijkheidsbeginsel in een
bepaalde mate schenden, maar in beide gevallen ging het om een ongelijkheid van de
verdachte tegenover andere partijen in het
strafproces, nl. het openbaar ministerie en
de burgerlijke partij (t.a.v. onbevoegdheidsexcepties, in het arrest van 1 dec. 1994; en
t.a.v. onregelmatigheden in de procedure of
andere middelen, in het arrest van
2 maart 1995).
3. Art. 416 Sv. maakt zelfs geen enkel onderscheid tussen partijen in het strafproces en art. 539 Sv. beperkt het cassatieberoep tot excepties van onbevoegdheid,
voor elk van de erin genoemde partijen.
4. Het komt de rechter ofhet Hofniet toe
- maar wel het Arbitragehof- te oordelen of een wet een (met de artt. 10 en 11
Gw.) strijdige ongelijkheid inhoudt ... maar
wel of een aangevoerde ongelijkheid uit de
wet wordt afgeleid om een prejudiciele
vraag op grond van art. 26 van de bijzondere wet van 6 jan. 1989 te verantwoorden.
5. Uit vorenstaande ontleding volgt dat
geen door eisers bedoelde ongelijkheid door
hen uit de wet afgeleid wordt.
6. Deze ongelijkheid leiden zij enkel afuit
het onderscheid tussen categorieen van verdachten, dat de wet niet maakt.
7. Een ongelijke behandeling kan enkel voortvloeien uit de toepassing van een
andere rechtsregel die voor alle partijen in
dezelfde situatie in het strafproces geldt,
m.n. dat cassatieberoep (behoudens m.b.t.
excepties van onbevoegdheid) enkel open-

1007

staat tegen eindbeslissingen. En alleen het
Hof kan zeggen wat een eindbeslissing is.
En nog: men staat niet voor "vergelijkbaarheid"; onbevoegdheid betreft de rechterlijke organisatie, het verloop van de
strafvordering betreft de strafrechtspleging.
8. Zelfs deze "wet" "zoals gei:nterpreteerd door het Hof kan niet discriminerend zijn, daar het Hof, om ze toe te passen, geen vergelijking maakt tussen
partijen in een strafproces maar enkel nagaat of de bestreden beslissing al dan niet
een eindbeslissing is, welke partij ook ze bestrijdt, waarbij dus geen discriminerende
interpretatie aan de orde kan zijn.
9. Het verzoek van eisers lijkt me derhalve gesteund te zijn op een aangevoerde
ongelijkheid die zij niet uit art. 416 Sv. afleiden, noch kunnen afieiden, maar uit de
gevolgen die deze bepaling aan de door het
Hof uitgelegde, erin vermelde, begrippen
"arrest van onderzoek" en "eindarrest" verbindt, voor welke uitlegging het Arbitragehof niet bevoegd is. Overigens werd
reeds een analoge redenering gevolgd in
het arrest van het Hof (Ver.K.) van
5 april1996, in de zgn. '1Jniop-zaak" (A.R.
nr. A.94.0002.F, supra, nr. 111, met gelijkluidende conclusie van P.-G. Velu, gepubliceerd in Bull. en Pas., 1996, nr. 111).
Naar aanleiding van deze zgn. "Uniopzaak" vroegen de beklaagde en verdachten het Hof, bij conclusies, het Arbitragehof een prejudiciele vraag te stellen m.b.t.
een conflict dat, naar hun mening, bestond
tussen de artt. 10 en 11 Gw. en art. 25 van
de wet van 24 dec. 1993 houdende verlenging van de verjaringstermijnen.
Het Hof overwoog :
- dat uit deze conclusies bleek dat de
ongelijke behandeling waarover ze zich bekloegen, volgens henzelf uitsluitend antstand uit de datum waarop onderzoeks- of
vervolgingsdaden werden gesteld en uit het
gevolg van zulke daden op het verloop van
de verjaring, maar niet uit de bepalingen
van art. 25 van de wet 24 dec. 1993;
- dat ze zodoende niet een onderscheid
dat deze wet zou scheppen, kritiseerden,
maar de gevolgen die noodzakelijk uit elke
toepassing in de tijd van de wet van strafrechtspleging voortvloeien.
- dat de opgeworpen vragen niet in het
toepassingsgebied van art. 26 van de bijzondere wet van 6 jan. 1989 op het
Arbitragehofvielen en dat ze derhalve niet
dienden te worden gesteld.
In de reeds vermelde arresten van
26 juni 1996 besliste het Hof:
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- dat de termijn voor cassatieberoep,
krachtens art. 416, voor alle partijen,
slechts loopt vanaf de eindbeslissing.
- dat, zo een cassatieberoep tegen een
arrest van buitenvervolgingstelling (dat een
eindarrest is) door de verdachte in de regel onontvankelijk is (terwijl het cassatieberoep van het openbaar ministerie of van
de burgerlijke partij tegen hetzelfde arrest wel ontvankelijk is), dit niet is omdat de termijn voor cassatieberoep verschillend zou zijn, afhankelijk van de
hoedanigheid van de eisende partij, maar
omdat dit arrest van buitenvervolgingstelling in de regel geen grief aan de verdachte toebrengt, zodat deze geen belang
heeft om daartegen een cassatieberoep in
te stellen, ongeacht de datum van deze
voorziening;
- dat de ongelijke behandeling waarover eiser klaagt, niet voortvloeit uit art.
416 Sv. maar uit een beginsel dat vreemd
is aan deze bepaling.

*
*

*

6. Waar mente dezen niet kan stellen
dat eisers zonder belang zijn om onregelmatigheden in de procedure voor het Hof op
te werpen, kan men gezegde regel nochtans perfekt toepassen op deze zaak; nl. dat
de ongelijkheid niet volgt uit art. 416 Sv.
7. Conclusie
1) Dit zijn derhalve geen als in art. 26, §
1, 3a, van de bijzondere wet 6 jan. 1989 op
het Arbitragehof opgeworpen vragen omtrent een schending door de wet en het Hof
moet, bij de toepassing van deze wet, het
Arbitragehof niet, op grond van § 2 van dit
artikel, verzoeken op de desbetreffende vragen uitspraak te doen;
2) Nu het bestreden arrest geen eindarrest is, dienen de afstanden op grond van
art. 416 Sv. gedecreteerd te worden.
ARREST

(A.R. nr. P.95.1428.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 november 1995 gewezen door het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
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I. Op de voorziening van Wim
Merckx:
Overwegende dat het bestreden arrest als volgt beslist : "Verklaart de hoger beroepen van de verdachte W.
Merckx (doch enkel i.v.m. de ontvankelijkheid van de strafvordering) ( ... )
ontvankelijk doch ongegrond en voor
het overige niet ontvankelijk" (... ) "veroordeelt de verdachten tot de kosten"
(... ) "( ... ) iedere verdachte tot een negende van deze kosten";
Overwegende dat mr. V. Dauginet,
advocaat bij de balie te Antwerpen, en
mr. R. Verstraeten, advocaat bij de balie te Brussel, namens eiser, verdachte,
bij akte neergelegd ter griffie van het
Hof op 11 april 1996 - ter vervanging van een akte van afstand neergelegd op 19 januari 1996 - verklaren afstand zonder berusting te doen
"omdat en in de mate het bestreden
arrest beslissingen inhoudt welke geen
eindbeslissingen vormen in de zin van
artikel 416 van het Wetboek van Strafvordering, dit is in de mate het bestreden arrest het hoger beroep van eiser in cassatie tegen de beschikking
van de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Antwerpen van
6 februari 1995, waarbij eiser werd
verwezen naar de correctionele rechtbank, deels ongegrond- in zoverre eiser besloten had tot de onontvankelijkheid van de strafvordering afgeleid
uit de afWezigheid van een aan de instelling van de strafvordering voorafgaand advies van de bevoegde Gewestelijke Directeur - deels onontvankelijk
in zoverre tot de
onontvankelijkheid van de strafvordering werd besloten op grond van de
afWezigheid van toelating van de
Procureur-generaal aan de Gewestelijke Directeur tot inzage in het strafdossier, en in zoverre eiser hoger beroep instelde tegen de afwijzing van
het verzoek tot opschorting ingediend
voor de raadkamer - verklaart, en in
de mate voornoemd artikel 416 van
het Wetboek van Strafvordering, in zoverre dit zich verzet tegen de ontvankelijkheid van een voorziening in cassatie tegen een arrest van de Kamer
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van Inbeschuldigingstelling dat ten onrechte een hoger beroep tegen een beschlkking van verwijzing door de raadkamer deels ongegrond en deels
onontvankelijk verklaart, niet strijdig is met de artikelen 10 en 11 van de
Grondwet, en aldus de indiening van
een voorziening in cassatie voor de
eindbeslissing verhindert";
Overwegende dat eiser in de context van deze afstand het Hof verzoekt de volgende prejudiciele vraag te
stellen aan het Arbitragehof: "Scherrden de artikelen 416 en 539 van het
Wetboek van Strafvordering de regels die zijn vastgesteld bij de artikelen 10 en 11 van de Belgische Grandwet, in zoverre zij de verdachte die een
kwestie opwerpt- andere dan een exceptie van onbevoegdheid - die van
aard is om daadwerkelijk een einde te
maken aan de strafVordering, en die
door de Kamer van Inbeschuldigingstelling wordt afgewezen, niet toelaten om na de beslissing van de Kamer van Inbeschuldigingstelling binnen de 15 dagen een voorziening in
cassatie aan te tekenen, terwijl de verdachte die een exceptie van onbevoegdheid heeft ingeroepen, die door de Kamer van Inbeschuldigingstelling werd
afgewezen, wel binnen de 15 dagen na
het arrest van de Kamer van Inbeschuldigingstelling een voorziening in
cassatie kan aantekenen?";
Overwegende dat artikel 416, eerste lid, Wetboek van StrafVordering bepaalt dat beroep in cassatie, tegen
voorbereidende arresten, arresten van
onderzoek of tegen in laatste aanleg
gewezen vonnissen van dezelfde soort,
eerst open staat na het eindarrest of
het eindvonnis; dat artikel 416, tweede
lid, bepaalt dat het eerste lid niet toepasselijk is op arresten of vonnissen
inzake bevoegdheid; dat krachtens artikel 539 Wetboek van Strafvordering elke partij in het strafproces die
een exceptie van onbevoegdheid opwerpt het recht heeft om ter zake onmiddellijk cassatieberoep in te stellen tegen het arrest van het hof van
beroep dat erover uitspraak doet;
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Overwegende dat de bestreden beslissing geen eindbeslissing is in de zin
van artikel 416 Wetboek van Strafvordering en niet beslist over een
bevoegdheidsgeschil;
Overwegende dat de voorgestelde
aan het Arbitragehof te stellen vraag
geen onderscheid betreft tussen personen of partijen, zoals verdachten,
burgerlijke partijen en openbaar ministerie, die zich in een zelfde
rechtstoestand bevinden, maar wel
tussen personen in dezelfde hoedanigheid, te dezen verdachten, die zich in
verschillende rechtstoestanden bevinden die zonder onderscheid voor alle
partijen gelden;
Dat de door eiser opgeworpen vraag
niet onder toepassing valt van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof en dat
zij derhalve niet dient te worden gesteld;
Dat er grond is om akte te verlenen van de afstand;

Om die redenen, verleent akte van
de afstand; veroordeelt de eiser in de
kosten van zijn voorziening.
5 november 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. D'Hont - Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal-Advocaten: mrs. V.
Dauginet, Antwerpen; R. Verstraeten, Brussel; J. Van Den Heuvel, Antwerpen; L.
Schuermans, Turnhout.
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2e KAMER - 5 november 1996

1 o ONDERZOEKSGERECHTEN -

OP-

scHORTING- AFWIJZING- VERWIJZING STRAFVORDERING- GEVOLG.
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CASSATIEBEROEP- KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- OPSCHORTING- AFWIJZING- VERWIJZING- HOGER BEROEP- NIET
ONTVANKELIJK- AARD VAN DE BESLISSINGGEVOLG.

2° VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING GEWONE OPSCHORTING ONDERZOEKSGERECHT- AFWIJZING- VERWIJZING- STRAFVORDERING- GEVOLG.

3o ONDERZOEKSGERECHTEN-

KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- OPSCHORTING- AFWIJZING- VERWIJZINGHOGER BEROEP- NIET ONTVANKELIJKSTRAFVORDERING- GEVOLG.

4 o VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- GEWONE OPSCHORTING- AFWIJZING- VERWIJZING- HOGER BEROEP- NIET
ONTVANKELIJK- STRAFVORDERING- GEVOLG.

5o ONDERZOEKSGERECHTEN-

OPscHORTING- AFWIJZING- VERWIJZINGAARD VAN DE BESLISSING - GEVOLG CASSATIEBEROEP.

6° VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING GEWONE OPSCHORTING ONDERZOEKSGERECHT- AFWIJZING- VERWIJZING-AARD VAN DE BESLISSING- GEVOLG- CASSATIEBEROEP.

7° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP -- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR
CASSATIEBEROEP- ONDERZOEKSGERECHTOPSCHORTING -AFWIJZING- VERWIJZINGAARD VAN DE BESLISSING- GEVOLG.

go ONDERZOEKSGERECHTEN-

KAMER VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- OPSCHORTING -AFWIJZING- VERWIJZINGHOGER BEROEP- NIET ONTVANKELIJKAARD VAN DE BESLISSING - GEVOLG CASSATIEBEROEP.

go VEROORDELING MET UITSTEL EN
OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING- GEWONE OPSCHORTING- KAMER
VAN INBESCHULDIGINGSTELLING- AFWIJZING- VERWIJZING- HOGER BEROEP- NIET
ONTVANKELIJK-AARD VAN DE BESLISSINGGEVOLG- CASSATIEBEROEP.
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11° ARBITRAGEHOF-

PREJUDICIELE
VRAAG- VERPLICHTING VAN HET HOF VAN
CASSATIE- GRENZEN- EINDBESLISSINGCASSATIEBEROEP- NIET-ONTVANKELIJKHEID
-GEVOLG.

12° PREJUDICIEEL

GESCHIL

ARBITRAGEHOF - PREJUDICIELE VRAAGVERPLICHTING VAN HET HOF VAN CASSATIEGRENZEN - EINDBESLISSING - CASSATIEBEROEP- NIET-ONTVANKELIJKHEID- GEVOLG.

1o

en 2° De beslissing waarbij een
onderzoeksgerecht een verzoek van een
verdachte om opschorting van de uitspraak van de veroordeling afwijst en
deze verdachte naar het vonnisgerecht
verwijst, put de tegen de verdachte ingestelde strafvordering niet uit (1). (Art. 3,
eerste en tweede lid, wet 2g juni 1g64.)

3° en 4° De beslissing waarbij de kamer

van inbeschuldigingstelling het hager beroep van een verdachte tegen een beslissing van de raadkamer, die het verzoek
van de verdachte om opschorting van de
uitspraak van de veroordeling afwijst en
deze verdachte naar het vonnisgerecht
verwijst, niet ontvankelijk verklaart, put
de tegen de verdachte ingestelde strafvordering niet uit. (Art. 3, eerste en
tweede lid, wet 2g juni 1g64.)
5°, 6° en 7o Doordat de beslissing, waarbij een onderzoeksgerecht een verzoek van
de verdachte om opschorting van de uitspraak van de veroordeling afwijst en
deze verdachte naar het vonnisgerecht
verwijst, de tegen de verdachte ingestelde
strafvordering niet uitput, is zij geen eindbeslissing en is de voorziening tegen deze
beslissing niet ontvankelijk. (Art. 416 Sv.)
8°, go en 10° Doordat de beslissing, waarbij de kamer van inbeschuldigingstelling het hager beroep van een verdachte
tegen een. beslissing van de raadkamer,
die het verzoek van de verdachte om opschorting van de uitspraak van de veroordeling afwijst en deze verdachte naar

10° CASSATIEBEROEP- STRAFZAKENBESLISSINGEN VATBAAR VOOR CASSATIEBEROEP- STRAFVORDERING- BESLISSINGEN UIT HUN AARD NIET VATBAAR VOOR

(1) Zie de concl. O.M. (nr. 3) voor het arrest van
dezelfde datum inzake A.R. nr. P.95.1428.N, supra, nr. 417.
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het vonnisgerecht verwijst, niet ontvankelijk verklaart, de tegen de verdachte ingestelde strafvordering niet uitput, is zij
geen eindbeslissing en is de voorziening
tegen deze beslissing niet ontvankelijk.
(Art. 416 Sv.)

tegen dergelijke beslissing niet ontvankelijk wordt verklaard;

11 o en 12° Als het cassatieberoep niet ontvankelijk wordt verklaard met toepassing van artikel 416 Sv., welke norm niet
het voorwerp uitmaakt van het in een
middel geformuleerd verzoek tot het stellen van een prejudiciele vraag aan het
Arbitragehof, is het Hofer niet toe gehouden de vraag te stellen (2). (Art. 26, §
2, tweede lid, Bijzondere Wet Arbitragehof.)

Dat de voorziening niet ontvankelijk is;

(DEBRABANDERE, DE SPLENTER)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0172.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 december 1995 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
I. Op de voorziening van Paul De
Splenter:
Over het eerste middel :
Overwegende dat de beslissing
waarbij een onderzoeksgerecht een
verzoek van een verdachte om opschorting van de uitspraak van de veroordeling afwijst en deze verdachte naar
het vonnisgerecht verwijst, de tegen de
verdachte ingestelde strafvordering in tegenstelling tot de beslissing waarbij opschorting wordt bevolen - niet
uitput; dat het geen eindbeslissing is
in de zin van artikel 416 Wetboek van
Strafvordering; dat dit evenmin het geval is voor een beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling waarbij het hoger beroep van een verdachte

(3) Ibid. (nr. 2) en de aldaar aangehaalde rechtspraak van het Hof.

Overwegende dat het bestreden arrest geen uitspraak doet over een
bevoegdheidsgeschil;

Overwegende dat er geen grond is
tot onderzoek van het eerste middel in
zoverre dit niet de ontvankelijkheid
van eisers voorziening betreft;
Overwegende dat, nu eisers
cassatieberoep niet ontvankelijk wordt
verklaard met toepassing van artikel416 Wetboek van Strafvordering,
welke norm niet het voorwerp uitmaakt van het in het tweede middel
geformuleerde verzoek tot het stellen van een prejudiciele vraag aan het
Arbitragehof, het Hofer niet toe gehouden is de vraag te stellen (artikel
26, § 2, tweede lid, van de bijzondere
wet van 6 januari 1989 op het
Arbitragehof);
II. Op de voorziening van Yves Debrabandere :
Overwegende dat het bestreden arrest geen eindbeslissing is in de zin
van artikel 416 Wetboek van Strafvordering en geen uitspraak doet over
een bevoegdheidsgeschil;
Dat de voorziening niet ontvankelijk is;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op de door de eiser Yves Debrabandere aangevoerde middelen, die
niet de ontvankelijkheid van zijn voorziening betre:ffen, verwerpt de voorzieningen; veroordeelt de eisers in de
kosten van hun respectieve voorziening.
5 november 1996 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Holsters,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. du Jardin, advocaatgeneraal-Advocaat: mr. A. Lust, Brugge.
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ze KAMER -

5 november 1996

1 o STRAF- ANDERE

STRAFFEN- VERVAL
VAN HET RECHT TOT STUREN- GEEN ZWARE
OVERTREDING -WETTIGHEID.

2° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWETWETSBEPALINGEN -ARTIKEL 38- VERVAL
VAN HET RECHT TOT STUREN- GEEN ZWARE
OVERTREDING- WETTIGHEID.

So STRAF- ANDERE

STRAFFEN- VERVAL
VAN HET RECHT TOT STUREN- ONWETTIGHEID- VERNIETIGING- OMVANG.

4° WEGVERKEER- WEGVERKEERSWETWETSBEPALINGEN - ARTIKEL 38 - VERVAL
VAN HET RECHT TOT STUREN- GEEN ZWARE
OVERTREDING- ONWETTIG- VERNIETIGING
-OMVANG.

So CASSATIE- VERNIETIGING, OMVANGSTRAFZAKEN STRAFVORDERING - BEKLAAGDE EN VERDACHTE- VERVAL VAN HET
RECHT TOT STUREN- ONWETTIGHEID.

6° CASSATIE- VERNIETIGING,

OMVANGSTRAFZAKEN STRAFVORDERING
BURGERRECHTELIJK AANSPRAKELIJKE CASSATIEBEROEP NIET ONTVANKELIJK CASSATIEBEROEP VAN DE BEKLAAGDE- VERVAL VAN HET RECHT TOT STUREN- ONWETTIGHEID - GEVOLG.

1o en zo Het door de rechter uitgesproken

verval van het recht tot sturen van een
motorvoertuig wegens overtreding van artikel 1 0.1, 1°, Wegverkeersreglement,
waaraan hij de beklaagde schuldig acht,
is onwettig daar deze overtreding door het
K.B. van 7 april 1976 niet wordt beschouwd als een zware overtreding in de
zin van artikel 29 Wegverkeerswet. (Art.
SS, § 1, so, Wegverkeerswet.)

Nr. 419

6° Hoewel het cassatieberoep van de
burgerrechtelijk aansprakelijke niet ontvankelijk is, heeft, wegens de vernietiging van de beslissing op de tegen de beklaagde ingestelde strafvordering (om
reden van de onwettigheid van het uitgesproken verval van het recht tot sturen), haar veroordeling, q.q. voor de geldboete en de kosten, geen bestaansreden
meer (2).
(JACOPS)
ARREST

(A.R. nr. P.96.099S.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 14 juni 1996 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Kortrijk;
I. Op de voorziening van Jean-Pierre
Jacops, beklaagde:

Over het middel :
Overwegende dat de rechters het beroepen vonnis bevestigen in zoverre eiser schuldig werd verklaard aan het
hem ten laste gelegde feit A, heromschreven als overtreding van artikel10.1,1", Wegverkeersreglement, dat
vonnis hervormen wat de straftoemeting betreft en hem, met eenparige stemmen, veroordelen tot een
geldboete van honderd frank verhoogd
met opdeciemen en, met toepassing
van artikel 38, § 1, Wegverkeerswet,
het verval van het recht te sturen van
een motorvoertuig uitspreken voor een
duur van acht dagen;

so, 4 o en so De onwettigheid van het als
straf uitgesproken verval van het recht tot
sturen, dat een bestanddeel is van de
hoofdstraf, strekt zich uit tot de gehele
veroordeling die tegen eiser wegens het
hem ten laste gelegde feit is uitgesproken (1).

Overwegende dat, naar luid van artikel 38, § 1, 3°, Wegverkeerswet, de
rechter het verval van het recht tot het
besturen van een motorvoertuig kan
uitspreken indien hij veroordeelt wegens een van de zware overtredingen bedoeld in artikel 29 Wegverkeerswet;

(1) Cass., 12 okt. 1994, A.R. nr. P.94.0634.N
(A.C., 1994, nr. 428).

(2) Zie Cass., 13 okt. 1993, A.R. nr. P.93.0389.F
(A.C., 1993, nr. 407).
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Overwegende dat de overtreding van
artikel10.1, 1", Wegverkeersreglement, waaraan de rechters eiser schuldig achten, door het koninklijk besluit van 7 april 1976 niet wordt
beschouwd als een zware overtreding
in de zin van artikel 29 Wegverkeerswet;
Dat mitsdien het door de rechters
uitgesproken verval van het recht tot
het besturen van een motorvoertuig
onwettig is;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat het verval van het
recht tot het besturen van een motorvoertuig, opgelegd als straf, een bestanddeel is van de opgelegde hoofdstraf, zodat de onwettigheid van dit
bestanddeel van de hoofdstraf zich uitstrekt tot de gehele veroordeling die
tegen eiser wegens het hem ten laste
gelegde feit is uitgesproken;
II. Op de voorziening van de N.V.
J.M. Jacops, civielrechtelijk aansprakelijke partij :
Overwegende dat uit de stukken
waarop het Hof vermag acht te slaan,
niet blijkt dat de voorziening van eiseres, civielrechtelijk aansprakelijke
partij, werd betekend aan het openbaar ministerie;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
Overwegende evenwel dat, wegens
de hierna uit te spreken vernietiging
van de beslissing op de tegen eiser, beklaagde, ingestelde strafvordering, de
veroordeling van eiseres als civielrechtelijk aansprakelijke partij voor de
geldboete en de kosten van de strafvordering geen bestaansreden meer
heeft;
Om die redenen, zonder acht te
slaan op de memorie in zoverre ze
eveneens werd ingediend tot staving
van de voorziening van eiseres en niet
de ontvankelijkheid van deze voorziening betreft, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het uitspraak
doet over de tegen eiser ingestelde
strafvordering; verwerpt de voorzie-
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ning van eiseres; stelt echter vast dat
de veroordeling van eiseres als civielrechtelijk aansprakelijke partij geen
bestaansreden meer heeft; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; veroordeelt eiseres in de helft van de kosten; laat de
overige kosten ten laste van de Staat;
verwijst de aldus beperkte zaak naar
de Correctionele Rechtbank te leper,
zitting houdende in hoger beroep.
5 november 1996 - ze kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. D'Haenens,
voorzitter - Gelijkluidende conclusie van
de h. Dubrulle, advocaat-generaal -Advocaat : mr. Chr. Deleu, Kortrijk.

Nr. 420

ze KAMER- 5 november 1996
1o VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKEN GEWETTIGDE VERDENKING- BEOORDELING
DOOR HET HOF- VERZOEK GEGROND - GEVOLG.

zo

VERWIJZING VAN EEN RECHTBANK
NAAR EEN ANDERE - STRAFZAKENGEWETTIGDE VERDENKING- ONTTREKKING
VAN DE ZAAK- SAMENHANG- OMVANG.

1o Wanneer het Hof van Cassatie beslist dat

de omstandigheid die is aangevoerd in
een verzoek tot onttrekking van de zaak
aan een correctionele rechtbank wegens
gewettigde verdenking, namelijk dat de
echtgenote van de verzoeker voorheen
(a.m. in de periode waarop de telastlegging betrekking heeft) rechter was in dezelfde rechtbank van eerste aanleg en
thans raadsheer in het hof van beroep, tot
wiens rechtsgebied deze rechtbank behoort, bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking kan doen ontstaan
over de onpartijdigheid van het door deze
rechtbank te wijzen vonnis en eventueel,
na hager beroep van een van de partijen,
over het door dit Hof van beroep te wijzen arrest, beveelt het de verwijzing van
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de zaak naar een andere correctionele
rechtbank (1). (Artt. 542 en 545 Sv.)
2° Wanneer het Hof van Cassatie beslist,

enerzijds, dat een verzoek tot onttrekking van de zaak aan een correctionele
rechtbank wegens gewettigde verdenking gegrond is, anderzijds, dat de tegen de verzoeker ingestelde strafvervolging samenhangend is met de tegen de
andere beklaagden ingestelde strafvervolgingen en dat het belang van een goede
rechtsbedeling vereist dat deze vervolgingen niet worden gesplitst van deze tegen de verzoeker, breidt het de onttrekking uit tot de vervolgingen ten laste van
die beklaagden en verwijst het de gehele zaak betreffende alle beklaagden
naar een andere correctionele rechtbank
(2). (Artt. 226, 227, 542 en 545 Sv.)
(L ... )

ARREST

(A.R. nr. P.96.1247.N)

HET HOF; - Gelet op het arrest
van het Hof van 5 december 1995;
Gelet op het op 19 september 1996
ter gri:ffie van het Hof neergelegde verzoekschrift waarin verzoeker vraagt
dat de bij de Correctionele Rechtbank
te Hasselt tegen hem aanhangige
zaak, dit is de zaak met notitienummer 78.94.195/91, wegens het bestaan van gewettigde verdenking zou
worden onttrokken aan die rechtbank
en naar een andere rechtbank zou
worden verwezen;
Overwegende dat bij beschikking
van de raadkamer van de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Hasselt van 8
september 1995 Achiel Vanvoorden en
zestien andere verdachten, waaronder verzoeker, naar de correctionele
(1) Zie Cass., 14 nov. 1990, A.R. nr. 8616 (A. C.,
1990-91, nr. 149). Zie ook de bijdrage van adv.gen. J.M. PIRET, "lmpartialite dujuge et suspicion legitime", in Melanges offerts a Jacques Velu,
t. II, Bruylant, Brussel, 1992, biz. 857-870, inz.
biz. 862.
(2) Zie noot 1.
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rechtbank werden verwezen; dat verzoeker werd verwezen wegens de telastlegging G.3, bedrieglijk onvermogen, meer bepaald "te Hasselt en
elders in het gerechtelijk arrondissement Hasselt en bij samenhang elders in het Rijk", "tussen 16 mei 1989
en 1 augustus 1991, meermaals en in
meerdere malen, op niet nader te bepalen data: namelijk ... ";
Dat verzoeker en twee andere verdachten tegen de vermelde beschikking hoger beroep instelden;
Overwegende dat het Hof, op verzoekschrift van de procureur-generaal
bij het Hofvan Beroep te Antwerpen,
bij arrest van 5 december 1995, de
zaak wegens gewettigde verdenking
heeft onttrokken aan het Hofvan Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling, en de hoger beroepen van eiser en twee andere
verdachten heeft verwezen naar het
Hof van Beroep te Brussel, kamer van
inbeschuldigingstelling;
Overwegende dat het Hof van Beroep te Brussel, kamer van inbeschuldigingstelling, bij arrest van 15 mei
1996 verzoekers hoger beroep tegen de
beschikking van de raadkamer van de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Hasselt van 8 september 1995 ontvankelijk maar ongegrond heeft verklaard
en de bestreden beschikking van verwijzing heeft bevestigd;
Overwegende dat de echtgenote van
verzoeker, van 4 december 1986 tot 19
april 1991 rechter in de Rechtbank
van Eerste Aanleg te Hasselt was en
zij sindsdien raadsheer in het Hof van
Beroep te Antwerpen is;
Dat die omstandigheid bij de partijen en bij derden gewettigde verdenking kan doen ontstaan over de onpartijdigheid van het door de
Rechtbank te Hasselt te wijzen vonnis en eventueel, na hoger beroep van
een van de partijen, over het door het
Hof van Beroep te Antwerpen te wijzen arrest;
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Overwegende dat de tegen de verzoeker ingestelde strafvervolging samenhangend is met de tegen de andere beklaagden ingestelde strafvervolgingen; dat deze beklaagden zich
identificeren als :
Dat het belang van een goede
rechtsbedeling vereist dat de tegen genoemde beklaagden ingestelde vervolgingen niet worden gesplitst van deze
tegen verzoeker; dat derhalve de anttrekking moet worden uitgebreid tot
de vervolgingen ten laste van de genoemde beklaagden en dat de gehele
zaak betreffende de zeventien beklaagden naar een andere correctionele
rechtbank moet worden verwezen;
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1o De onderzoeksgerechten, die uitspraak

hebben te doen over de regeling van de
procedure, moeten, na hun bevoegdheid te
hebben nagegaan en alvorens over te gaan
tot een onderzoek van de aanwijzingen
van schuld, de ontvankelijkheid van de
strafvordering onderzoeken en inzonderheid nagaan of de strafvordering niet verjaard is (1).
2° en 3° De onderzoeksgerechten die uitspraak hebben te doen over de regeling
van de procedure en daarbij vaststellen
dat de strafvordering verjaard is, zijn niet
bevoegd om de grondslag van de burgerlijke rechtsvordering te beoordelen, noch
om die vordering bij het vonnisgerecht
aanhangig te maken (2).
(ASSUBEL N.V. T. MACALUSO)
ARREST

(vertaling)

Om die redenen, beveelt de verwijzing van de zaak naar de Correctionele Rechtbank te Brussel.

(A.R. nr. P.96.0695.F)

5 november 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Haenens, voorzitter - Verslaggever: de h. Huybrechts- Gelijkluidende conclusie van de h. Dubrulle,
advocaat-generaal - Advocaat : mr.
Biitzler.

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissingen, respectievelijk de op
12 oktober 1992 door de raadkamer
van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Luik gewezen beschikking en
het op 18 april 1996 door het Hof van
Beroep te Luik gewezen arrest;

Nr. 421
2" KAMER- 6 november 1996
1 o ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE PROCEDURE- ONDERZOEKSTRAFVORDERING- ONTVANKELIJKHEID.

2° BURGERLIJKE RECHTSVORDERING
- ONDERZOEKSGERECHTEN - REGELING
VAN DE PROCEDURE- ONDERZOEK- STRAFVORDERING- ONTVANKELIJKHEID- VERJARING- GEVOLG.

3o ONDERZOEKSGERECHTEN- REGELING VAN DE PROCEDURE - ONDERZOEKSTRAFVORDERING- ONTVANKELIJKHEID VERJARING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERING- BEVOEGDHEID.

Overwegende dat het onderzoeksgerecht, na zijn bevoegdheid te hebben nagegaan, in de eerste plaats de
ontvankelijkheid van de strafvordering en vervolgens de aanwijzingen
van schuld onderzoekt; dat het
onderzoeksgerecht mitsdien, vooraleer te beslissen over aanwijzingen van
schuld, onder meer moest onderzoeken of de strafvordering niet was verjaard;
Overwegende dat verweerder ervan verdacht wordt op 15 februari
1986, met kwaad of bedrieglijk opzet, buiten de in artikel 510 van het
Strafwetboek omschreven gevallen,
(1) Cass., 7 april1981 (A. C., 1980-81, nr. 450).
(2) Cass., 22 feb. 1984, A.R. nr. 3311 (A. C.,
1983-84, nr. 352), en 24 nov. 1992, A.R. nr. 5584
(ibid., 1991-92, nr. 749).
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een gebouw in brand te hebben gestoken waarvan de eigendom hem uitsluitend toebehoorde, met de omstandigheid dat de brand bij nacht is
gesticht; dat op 12 oktober 1992 de
raadkamer, met aanneming van de
gronden van de vordering en met inbegrip van de erin omschreven verzachtende omstandigheden, verweerder verwijst naar de correctionele
rechtbank;
Overwegende dat de strafvordering
echter, nu er meer dan zes jaar verstreken is sinds de datum van de feiten, was vervallen door verjaring;
Overwegende dat uit artikel 4 van
de wet van 17 april 1878 volgt dat, behoudens uitzondering voortvloeiende
uit een wettelijke bepaling, wat hier
niet het geval is, de burgerlijke rechtsvordering slechts samen met de strafvordering bij de strafrechter mag aanhangig worden gemaakt; dat het
onderzoeksgerecht dat moet uitspraak
doen over de regeling van de rechtspleging en vaststelt dat de strafvordering is ve:rjaard, niet bevoegd is om
de grond van de burgerlijke rechtsvordering te beoordelen of deze vordering bij het vonnisgerecht aanhangig te maken; dat zij slechts aan de
burgerlijke partij de zorg kan overlaten om desgevallend een vordering in
te stellen bij de burgerlijke rechter;
Dat het middel gegrond is;
Overwegende dat de vernietiging
van de beschikking van 12 oktober
1992 de vernietiging meebrengt van de
erop gevolgde rechtspleging en beslissingen;
Om die redenen, vernietigt de bestreden beschikking en doet de eropvolgende beslissingen teniet; beveelt
dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van de vernietigde beslissingen; laat de kosten
ten laste van de Staat; zegt dat er
geen grond is tot verwijzing.
6 november 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Echement -

Nr. 422

Gelijkluidende conclusie van de h. De Riemaecker, advocaat-generaal - Advocaat :
mr. Van Ommeslaghe.

Nr. 422
1e KAMER - 7 november 1996

1 o GEMEENSCHAP EN GEWEST- GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN DIE DE STAAT
OPVOLGEN- SCHULDEN- VERPLICHTINGEN
DIE TEN LASTE VAN DE STAAT BLIJVEN- VEREISTEN.

2° GEMEENSCHAP EN GEWEST- GEMEENSCHAPPEN EN GEWESTEN DIE DE STAAT
OPVOLGEN - SCIDJLDEN- VERPLICHTINGEN
DIE TEN LASTE VAN DE STAAT BLIJVEN- UITGAVEN UITGAVEN WAARVOOR GEEN
BETALINGSAANVRAAG DIENT VOORGELEGDANDERE SCHULDEN - BEGRIP - OVERHEIDSOPDRACHTEN (WERKEN, LEVERINGEN,
DIENSTEN)- WERKEN- AANNEMER- SCHADELOOSSTELLING- SCHULDVORDERING IN
HOOFDSOM- INTERESTEN.

1o Krachtens art. 61, § 1, zesde lid, bijzondere wet 16 jan. 1989 betreffende de fi-

nanciering van de gemeenschappen en de
gfwesten blijft de Staat, wat andere uitgaven betreft dan die welke beoogd worden in de leden 2, 3 en 4, eveneens gebonden door de op 31 dec. 1988 bestaande
verplichtingen, hetzij wanneer de betaling ervan verschuldigd is op die datum als het gaat over vaste uitgaven of
uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet voorgelegd worden, hetzij voor de andere schulden, wanneer ze
vaststaan en de betaling ervan op regelmatige wijze werd aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met geldende wetten en reglementen (1). (Art. 61,
§ 1, zesde lid, bijzondere wet 6 jan. 1989.)

2° De interesten die, enerzijds, ofwel resulteren uit een uitvoerbare rechterlijke uitspraak, ofwel een vaststaande schuld uitmaken, wat het bestaan ervan betreft, en
(1) Cass., 28 okt. 1993, A.R. nr. 9496 (A. C.,
1993, nr. 435) met concl. proc.-gen. Velu, in Bull.
en Pas., 1993, I, 435; 26 jan. 1995, A.R. nr.
C.94.0195.F (ibid., 1995, nr. 47).
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die, anderzijds, in beide gevallen be trekking hebben op een vordering in hoofdsom die ontstaan is uit de verplichting
voor de Staat om de aannemer van een
overheidsopdracht van werken te vergoeden, kunnen vallen onder het bepaalde in
art. 61, § 1, zesde lid, van de bijzondere
wet 16 jan. 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten (2). (Art. 61, § 1, zesde lid, bijzondere wet 16 jan. 1989.)
(2) Krachtens art. 61, § 1, eerste lid, bijzondere wet 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten nemen de gemeenschappen en gewesten,
tenzij in deze wet anders wordt bepaald, de rechten en verplichtingen van de Staat over die betrekking hebben op de bevoegdbeden die hen worden toegekend bij de wet van 8 aug. 1988 tot
wijziging van de bijzondere wet van 8 aug. 1980
tot hervorming der instellingen, met inbegrip van
de rechten en verplichtingen die voortkomen uit
hangende en toekomstige gerechtelijke procedures. Het tweede lid, het derde, vierde en vijfde lid,
en het zesde lid voorzien in drie uitzonderingen op de in het eerste lid vervatte regel, die uiteraard enkel gelden wanneer de daarin vervatte toepassingsvoorwaarden telkens vervuld
zijn. Die uitzonderingen betreffen respectievelijk de verplichtingen i.v.m. bepaalde leningen, de
contractuele verplichtingen ten laste van bepaalde kredieten - het gaat om bepaalde
investeringslasten - en de verplichtingen betreffende bepaalde andere uitgaven en schulden. Het middel betrof te dezen de interpretatie van het zesde lid, namelijk het lid waarin de
derde uitzondering wordt omschreven. Daarin
wordt bepaald dat wat de andere uitgaven betreft dan deze bedoeld in het tweede, derde en
vierde lid van die paragraaf, de Staat gebonden blijft door de bestaande verplichtingen op 31
december 1988, hetzij wanneer de betaling ervan verschuldigd is op deze datum als het gaat
over vaste uitgaven of uitgaven waarvoor geen
betalingsaanvraag moet voorgelegd worden, hetzij voor de andere schulden, wanneer ze vast'
staan en de betaling ervan op regelmatige wijze
werd aangevraagd op dezelfde datum in overeenstemming met geldende wetten en reglementen. Interesten die het gevolg zijn van de uitvoering van overheidsopdrachten, vallen niet onder
het bepaalde van artikel 61, § 1, derde, vierde en
vijfde lid, indien met die bedoeling geen provisie werd vastgesteld. In dat geval zijn ze immers geen investeringslast die het voorwerp uitmaakt van een rekenplichtige verbintenis.
In de wet vinden we evenwel geen bezwaar tegen het toepassen van artikel 61, § 1, zesde lid,
op die interesten, indien ze de toepassingsvoorwaarden van die bepaling vervullen. Enerzijds sluit die bepaling ze noch uitd:rukkelijk noch
impliciet uit haar toepassingsgebied uit, anderzijds zou een andere beslissing dienaangaande
erop neerkomen dat de gewesten de last moeten dragen die kan voortvloeien uit de eenzij-
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(BELGISCHE STAAT - MIN. V. VERKEER EN INFRASTRUCTUUR T. WAALS GEWEST, FAILLISSEMENT
MERSE)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.95.0353.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 mei 1995 - en niet
op 22 juli 1995 - gewezen door het
Hof van Beroep te Brussel;
Over het middel : schending van artikel 61, § 1, zesde lid, van de bijzondere wet
dige wil van de Staat om de betaling van vorderingen voor de hoofdsom, die ontstaan zijn uit
een, intussen voltooide, overheidopdracht van
werken, misschien aanzienlijk uit te stellen.
Derhalve kunnen, onder andere, de interesten die, enerzijds, o:!Wel voortvloeien uit een uitvoerbare gerechtelijke beslissing omdat die beslissing uitgevoerd kan worden of omdat de Staat
daarin heeft toegestemd, ofwel een schuld uitmaken waarvan het bestaan vaststaat, en die, anderzijds, in elk van de gevallen, betrekking hebben op een vordering voor de hoofdsom die
ontstaan is uit een verplichting voor de Staat om
de aannemer van een overheidsopdracht te vergoeden, onder de toepassing van art. 61, § 1, zesde
lid, vallen. De eerste categorie van die interesten behoort immers tot de uitgaven waarvoor
geen betalingsaanvraag moet voorgelegd worden terwijl de tweede categorie van die interesten bij de overige vaststaande schulden, in de zin
van het voornoemde zesde lid, moet worden ondergebracht.
Het eerste onderdeel van het enige middel dat
steunde op de bewering dat de accessoria van de
vordering voor de hoofdsom die ontstaan is uit
een verplichting van de Staat om de aannemer
van een overheidsopdracht van werken te vergoeden, in geen geual beschouwd kunnen worden als uitgaven in de zin van het voornoemde
art. 61, § 1, zesde lid, faalde, derhalve, naar recht
(zie, m.b.t. al die vragen, Cass., 28 okt. 1993, A.R.
nr. 9496, A. C., 1993, nr. 435, met concl. pro c.gen. Velu in Bull. en Pas., 1993, I, nr. 435; 26 jan.
1995, A.R. nr. C.94.0195.F, en 2 nov. 1995, A.R. nr.
C.94.0186.N, ibid., 1995, nrs. 47 en 469; zie ook
Cass., 24 april 1992, A.R. nr. 7818, en 11 dec.
1992, A.R. nr. 7886, ibid., 1991-92, nrs. 448 en
785; 17 sept. 1993, A.R. nr. 7940, ibid., 1993, nr.
354; A Ar.EN, "De rechtsopvolging van de Staat
door de Gemeenschappen en de Gewesten", T.B.P:,
1989, blz. 442 tot 444, nrs. 50 tot 58; M. PAQUES,
"Les droits et les charges du passe dans laBelgique federale, Actualites du droit, 1991, blz. 356,
nr. 35 en de noot 70, en blz. 371 tot 376, nr. 56,
en de noot 130, nrs. 58, 59 en 61, en de noot 145,
nrs. 62 tot 64; A. VAN DE VoORDE en G. STIEN·
LET, Le budget de l'Etat dans le Belgique federale,
5e uitg., Brussel, CEPESS, 1995, blz. 255 tot 258;
R.P:D.B., yo Acquiescement, nr. 20).
J.F.L.
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van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten,

doordat het arrest artikel 61, § 1, derde
en vierde lid, van de bijzondere wet van 16
januari 1989 buiten toepassing laat; dat het
vervolgens het toebehoren van de definitief aan de Belgische Staat ten laste gelegde hoofdschulden ten laste legt van de
Belgische Staat, op grand dat "de bijzaak
de hoofdzaak volgt", en dat het schulden
betreft waarvan het beginsel vaststaat,
"daar de Belgische Staat aileen maar de
wijze van toepassing ervan betwist",
terwijl, eerste onderdeel, uit de parlementaire voorbereiding van artikel61, § 1,
zesde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 duidelijk blijkt dat die bepaling geen enkel verband houdt met de
investeringsuitgaven, waarvan enkel
sprake is in het derde en het vierde lid; het
toebehoren van de aan de Staat ten laste
gelegde schuld te dezen een bestanddeel is
van de verplichting om de aannemer van
een openbaar werk te vergoeden en bijgevolg een investeringsuitgave is, die in geen
geval kan worden beschouwd als een uitgave in de zin van het zesde lid, zelfs als quod non - zij zou voldoen aan het in dat
lid bepaalde voorwaarden; het arrest bijgevolg artikel61, § 1, zesde lid, van de bijzondere wet van 16 januari 1989 schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat artikel 61, § 1,
zesde lid, van de bijzondere wet van 16
januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de
Gewesten bepaalt dat, wat andere uitgaven betreft dan deze die beoogd worden in de hierboven vermelde leden 2,
3 en 4 van dezelfde paragraaf, de
Staat eveneens gebonden blijft door de
bestaande verplichtingen op 31 december 1988, hetzij wanneer de betaling ervan verschuldigd is op deze datum als het gaat over vaste uitgaven
of uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag moet voorgelegd worden,
hetzij door de andere schulden, wanneer ze vaststaan en de betaling ervan op regelmatige wijze werd aangevraagd op dezelfde datum in
overeenstemming met geldende wetten en reglementen;

Nr. 423

Overwegende dat, onder meer, de
intrest die, enerzijds, ofWel volgt uit
een uitvoerbare rechterlijke beslissing ofWel een schuld oplevert waarvan het bestaan vaststaat, en die, anderzijds, in elk van die gevallen,
betrekking heeft op een schuldvordering in hoofdsom, die is ontstaan uit de
verplichting van de Staat om de aannemer van een openbaar werk te vergoeden, onder toepassing kunnen vallen van het bepaalde in voornoemd
artikel 61, § 1, zesde lid;
Overwegende dat het onderdeel berust op de stelling dat het toebehoren van de schuldvordering in hoofdsom, die is ontstaan uit de verplichting
van de Staat om de aannemer van een
openbaar werk te vergoeden, in geen
geval kan worden beschouwd als een
uitgave in de zin van voornoemd artikel 61, § 1, zesde lid, en derhalve
faalt naar recht;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
7 november 1996 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thrslaggever : de h. Parmentier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. Van
Heeke, Simont en Kirkpatrick.

Nr. 423
1e KAMER- 7 november 1996

1° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935)- VONNISSEN EN ARRESTEN, NIETIGHEDEN- BURGERLIJKE ZAKEN- EENTALIGHEID VAN DE BESLISSING- CITAAT IN EEN
ANDERE TAAL.

2° CASSATIE- VERNIETIGING, OMVANGBURGERLIJKE ZAKEN - BESTREDEN BESLISSING - BEPAALDE PUNTEN - BEPERKTE
VOORZIENING.
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Nr. 424

1o Nietig is het arrest dat beslist op grand

van een aanhaling van een tekst in een
andere taal dan die van de rechtspleging, wanneer de vertaling of de zakelijke inhoud van die aanhaling niet in de
procestaal is weergegeven (1). (Artt. 24, 37
en 40, eerste lid, Taalwet Gerechtszaken.)
2° Oak wanneer het arrest geheel nietig is,
wordt de vernietiging in de regel beperkt
tot de punten van de beslissing waartegen de voorziening is gericht (2). (Artt.
1082 en 1095 Ger.W.)
(UNION NATIONALE DES MUTUALITES LIBRES T.
"INSTITUT MEDICAL EDITH CAVELL" V.Z.W; L.C.M.
T. "INSTITUT MEDICAL EDITH CAVELL" V.Z.W)
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OM RET GRONDGEBIED TE VERLATEN- BEGRIP.

1o en 2° Het bevel om het grondgebied te
verlaten is definitief, in de zin van art. 57,
§ 2, O.C.M.W.-wet, wanneer daartegen
geen schorsend beroep meer bij een administratieve overheid of bij de Raad van
State kan worden ingesteld en niet wanneer het niet meer vatbaar is voor enig beroep bij enige overheid of rechterlijke instan tie die uitspraak moet doen inzake
vreemdelingenrecht; een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State werkt
niet schorsend (1). (Artt. 7, 63, 63.5, 67,
69 en 70 Vreemdelingenwet; art. 17 Wet
Raad van State; art. 57, § 2, O.C.M.W.wet.)

(A.R. nr. S.96.0053.F)

7 november 1996 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - \lerslaggever : de h. Rappe - Gelijkluidende
conclusie van de h. Leclercq, advocaatgeneraal- Advocaten : mrs. Biitzler, De
Gryse en Kirkpatrick.

Nr. 424
1e KAMER- 7 november 1996

1 o MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
(OPENBARE CENTRA VOOR) - TAKEN - ALGEMENE TAAK- MAATSCHAPPELIJK WELZIJN- VREEMDELINGEN- BEVEL
OM RET GRONDGEBIED TE VERLATEN- DEFINITIEF BEVEL OM RET GRONDGEBIED TE
VERLATEN- BEGRIP.

2° VREEMDELINGEN -

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN- BEVEL OM RET GRONDGEBIED TE VERLATEN - DEFINITIEF BEVEL

(1) Cass., 20 jan. 1992, A.R. nrs. 7607, 7683 en
7740, drie arresten (A. C., 1991-92, nr. 256), met
concl. proc.-gen. Lenaerts; 7 sept. 1992, A.R. nr.
7868 (ibid., 1991-92, nr. 593); 15 feb. 1993, A.R.
nr. 8239 (ibid., 1993, nr. 91); 30 mei 1996,A.R. nr.
C.95.184.N, supra, nr. 200.
(2) Cass., 20 jan. 1992, A.R. nrs. 7607, 7683 en
7740, drie arresten (A. C., 1991-92, nr. 256), met
concl. proc.-gen. Lenaerts; 7 sept. 1992, A.R. nr.
7868 (ibid., 1991-92, nr. 593).

(O.C.M.W VAN SINT-JOOST-TEN-NODE, BELGISCHE
STAAT - MIN. V. MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU
T. MINTA AFAR!)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.96.0088.F)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 22 februari 1996 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Gelet op de op 30 september 1996
door de eerste voorzitter gegeven beschikking waarbij de zaak naar de eerste kamer wordt verwezen;
Over het middel : schending van de artikelen 57,§§ 1 en 2, van de organieke wet
van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn, 7, 8,
63, 63.2, 63.5, 64, 67, 69 en 70 van de wet
(1) Cass., 4 sept. 1995, A.R. nr. S.94.0133.F en
4 dec. 1995,A.R. nr. S.95.0038.N (A. C., 1995, nrs.
361 en 523); Chron. D.S., 1995, blz. 475, en de opmerkingen van H. Funck; J.L.M.B., 1996, blz. 4,
en de opmerkingen van J.F. Funck; J.T.T., 1996,
blz. 43 en 46, en de opmerkingen van 0. Michiels;
over het algemeen rechtsbeginsel van de continui'teit van de openbare dienst, van het voorrecht van de dwingende kracht van de administratieve handeling en het daaruit voortvloeiend
beginsel dat een beroep in bestuurszaken, in de
regel, niet schorsend werkt, dit voorrecht en dit
beginsel zijnde toepassingen van het voornoemde
rechtsbeginsel, zie J. DEMBOUR, Droit administratif, 3e uitg., Luik, 1978, nrs. 22, 50, 52, 220
en 221; J. SALMON, Le Conseil d'Etat, vol. I, Brussel, 1994, blz. 364 tot 366 en 550.
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van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, en 17 van de gecoiirdineerde wetten op de Raad van State,
doordat het arrest vaststelt dat verweerster op 11 september 1991 bij de Raad
van State een beroep had ingesteld tot nietigverklaring van het besluit van 29 juli
1991 van de minister van Justitie waarbij het verzoek om het op 15 mei 1991 ter
kennis gebrachte bevel van 26 april1991
om het grondgebied te verlaten, alsook dat
bevel zelf, dringend opnieuw te onderzoeken, is afgewezen, en dat de rechtspleging voor het hoge administratieve rechtscollege blijkbaar ten einde liep; dat het
arrest vervolgens, met bevestiging van het
beroepen vonnis, beslist dat eerstgenoemde
eiser de vroeger aan verweerster toegekende maatschappelijke dienstverlening
moet voortzetten, en die beslissing hoofdzakelijk grondt op de overweging, die steunt
op de thans als weergegeven beschouwde
gronden, zoals ze zijn uiteengezet onder de
titel "Stand punt van het Arbeidshof te
Brussel inzake het begrip definitief bevel
om hetland te verlaten, als bedoeld in artikel 57, § 2, van de wet van 8 juli 1976, dat
het bevel om het grondgebied te verlaten
een begrip sui generis is in de zin (van dat
artikel), zoals het thans van toepassing is,
en dat het bevel pas 'definitief wordt wanneer alle rechtsmiddelen ertegen zijn aangewend, met inbegrip van het beroep bij de
Raad van State en het aan de minister van
Binnenlandse Zaken gerichte verzoek om
humanitaire redenen", "dat het aan (verw:eerster) gegeven bevel om het grondgebied te verlaten geen aanleiding heeft gegeven tot gedwongen tenuitvoerlegging en
dat het door betrokkene tegen dat bevel ingestelde beroep nog altijd hangende was op
het ogenblik dat de debatten werden gesloten" en "dat bijgevolg het bevel om het
grondgebied te verlaten niet definitief was
in de zin van artikel57, § 2, van de wet van
8 juli 1976 en dat het bestreden vonnis dus
wat de toekenning van de maatschappe~
lijke dienstverlening betreft, moet worden bevestigd",
terwijl het bevel om het grondgebied te
verlaten definitief is in de zin van artikel
57,§ 2, van de wet van 8 juli 1976, wanneer tegen dat bevel geen beroep met schorsende werking meer mogelijk is bij een bestuurlijke overheid of bij de Raad van State·
noch de vordering tot schorsing van de ten~
uitvoerlegging van een administratieve
rechtshandeling noch het beroep tot nietigverklaring van zodanige rechtshande-

Nr. 424

ling, die, luidens de artikelen 17 van de gecoiirdineerde wetten op de Raad van State,
69 en 70 van de wet van 15 december 1980
bij de Raad van State kunnen worden in~
gesteld, uit zichzelf, dat is door het enkele feit dat ze bij dat rechtscollege zijn ingesteld en daar aanhangig zijn de
tenuitvoerlegging van de aangevochte~ administratieve rechtshandeling schorsen; uit
de vaststellingen van het arrest blijkt dat
v~rweerster een verzoek tot nietigverklanng van het bevel om het grondgebied te
verlaten heeft ingediend bij de Raad van
State en dat de Raad van Stat.e over dat
verzoek nog geen uitspraak gedaan had op
de dag van de sluiting van de debatten voor
het J:ll'beidshof te Brussel; het arrest, nu het
beshst dat het bevel om het grondgebied te
verlaten voor de toepassing van artikel 57
§. 2, van de wet van 8 juli 1976 pas defini~
hefwordt, wanneer aile rechtsmiddelen zijn
aangewend, "met inbegrip van de beroepen bij de Raad van State", en, nu het de
beslissing waarbij eerstgenoemde eiser
wordt veroordeeld om de vroeger aan verw:eerster to~gekende maatschappelijke
dienstver.lenmg voort te zetten, op die interpretahe grondt, die wetsbepaling
schendt:

Overwegende dat uit de artikelen
63, eerste en tweede lid, 63.5, 67, 69
en 70 van de wet van 15 december
1980 en artikel 17 van de gecoordineerde wetten op de Raad van State
van 12 januari 1973 blijkt dat het bevel om het grondgebied te verlaten definitief is in de zin van artikel 57 § 2
van de wet van 8 juli 1976, wan~ee;
tegen dat bevel geen beroep met schorsende werking meer mogelijk is bij een
bestuurlijke overheid of bij de Raad
van State; dat het bij de Raad van
State ingestelde beroep tot nietigverklaring van het bevel om het grondgebied te verlaten geen schorsende
werking heeft;
Dat het arrest, door te beslissen dat
het aan verweerster op 15 mei 1991
ter kennis gebrachte bevel om het
grondgebied te verlaten niet definitiefwas, op grand dat het door betrokkene tegen dat bevel bij de Raad van
State ingestelde beroep "nog hangende
was op het ogenblik waarop het debat werd gesloten", artikel57, § 2 eerste lid, van de organieke wet van Sjuli

Nr. 425
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1976 betreffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn schendt;

1021

tot gevolg kan hebben, doet aan die bevoegdheid geen afbreuk (1).

Dat het middel gegrond is;
(O.C.M.W. DENDERMONDE T. JANSSENS)

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest, in zoverre het eerstgenoemde eiser veroordeelt om de
maatschappelijke dienstverlening aan
verweerster voort te zetten; beveelt dat
van het arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde arrest; gelet op artikel 1017, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek, veroordeelt
eerstgenoemde eiser in de kosten; verwijst de aldus beperkte zaak naar het
Arbeidshof te Luik.
7 november 1996- 1" kamer- Voorzitter : de h. Sace, afdelingsvoorzitter - Thrslaggever : mevr. Charlier- Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
Advocaat : mr.
advocaat-generaal Gerard.

Nr. 425
VERENIGDE KAMERS-

8 november 1996

RAAD VAN STATE -

AFDELING ADMINISTRATIE- BEVOEGDHEID- HANDELING VAN
EEN BESTUURLIJKE OVERHEID - VERZOEK
TOT NIETIGVERKLARING- NIETIGVERKLARING- WEERSLAG OP SUBJECTIEVE RECHTEN- BEOORDELING T.A.V. DE BEVOEGDHEID.

De bevoegdheid van de afdeling administratie van de Raad van State om, krachtens art. 14 Wet Raad van State, een handeling van een bestuurlijke overheid nietig
te verklaren wegens overtreding van hetzij substantiele, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht wordt
bepaald door het werkelijk en rechtstreeks
onderwerp van het verzoek tot nietigverklaring; de omstandigheid dat de nietigverklaring van de aangevochten handeling een beperking van een subjectief recht

ARREST

(A.R. nr. C.94.0436.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 17 oktober 1994 door de
Raad van State, afdeling administratie, gewezen ;
Over het middel, gesteld als volgt : scherrding van de artikelen 144 en 145 van de gecoiirdineerde Grondwet van 17 februari
1994, en van artikel 1123 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest de beslissing van de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 juli 1993 tot goedkeuring van de
ontwerp-overeenkomsten met het Algemeen Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw van
Troost en met de v.z.w. Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius met betrekking tot de exploitatie van het nieuwe ziekenhuis en de
daaruit voortvloeiende terbeschikkingstelling van exploitatierechten van het Stedelijk Ziekenhuis met ingang van 1 januari
1994, heeft vernietigd op grond dat, door de
goedkeuring van die overeenkomst, het
openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn zich van zijn ziekenhuis heeft ontdaan, met als gevolg dat de geeigende
O.C.M.W-organen ter zake momenteel geen
rechtstreekse bevoegdheid meer bezitten
(overw. 3.1.5.2), op grond dat, wanneer een
openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn zich van zijn taak kwijt, het, behoudens uitdrukkelijke bepaling in de wet
zelf, het strikte juridisch kader van de organieke wet moet eerbiedigen (overw.
3.1.5.3), en op grond dat de door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde opgezette juridische constructie om zich van zijn
ziekenhuis te ontdoen geen juridische grond
vindt in de organieke O.C.M.W.-wet van 8
(1) Cass., Ver.K., 10 april1987,A.R. nrs. 5590
en 5619 (A. C., 1986-87, nr. 477, met concl. van
adv.-gen. Velu), en 5 feb. 1993, A.R. nr. 8125 (ibid.,
1993, nr. 77, met cone!. van adv.-gen. D'Hoore); zie
Cass, Ver.K., 17 nov. 1994, A.R. nr. C.93.0052.F
(ibid., 1994, nr. 496), en de concl. van adv.-gen.
Janssens de Bisthoven, in Bull. en Pas., 1994, I,
nr. 496.
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juli 1976 (overw. 3.1.5.4 tot 3.1.5.6); het bestreden arrest, om redenen van "duidelijkheid in het rechtsverkeer", ook de "beslissing" van de raad voor maatschappelijk
welzijn van het O.C.M.W. van Dendermonde van 14 mei 1993 houdende het principieel akkoord met betrekking tot de exploitatie van het nieuw ziekenhuis heeft
vernietigd (zie overw. 3.1.5.8); het bestreden arrest verder tevens de beslissing van
de raad voor maatschappelijk welzijn van
het O.C.M.W. van Dendermonde van 11
juni 1993 tot aanwijzing van de leden die
zullen optreden als stichtende leden van de
v.z.w. Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius
heeft vernietigd, vermits de vernietiging
van de beslissing van 9 juli 1993 de beslissing van 11 juni 1993 "onwerkdadig"
maakt; de vernietiging van de drie genoemde besluiten van de raad voor maatschappelijk welzijn van het O.C.M.W. van
Dendermonde van 14 mei 1993, 11 juni
1993 en 9 juli 1993 bijgevolg geheel voortvloeit uit de vernietiging van voornoemd besluit van 9 juli 1993, terwijl de vernietiging van dit besluit uitsluitend is gesteund
op grond dat de door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van
Dendermonde opgezette juridische constructie om zich van zijn ziekenhuis te ontdoen, geen juridische grond vindt in de wet
van 8 juli 1976 betreffende de openbare
centra voor maatschappelijk welzijn,
en doordat het bestreden arrest de door
eiser in de memorie van antwoord (blz. 4-5)
opgeworpen exceptie van onbevoegdheid,
gesteund op de stelling dat de rechtsbekwaamheid en de handelingsbekwaamheid burgerlijke rechten zijn in de zin van
artikel144 van de Grondwet zodat het uitsluitend aan de rechterlijke macht toekomt om daarover een oordeel te vellen,
heeft verworpen op grond: "dat verzoeker in zijn verzoekschrift de wettigheid betwist van een aantal beslissingen van de
Raad voor maatschappelijk welzijn van
Dendermonde; dat, door het nemen van
deze beslissingen, het Openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde in de werkelijkheid zijn ziekenhuis heeft afgestoten, zodat de geeigende
O.C.M.W-organen ter zake momenteel geen
rechtstreekse bevoegdheid meer bezitten en
artikel 94 van de organieke O.C.M.W.wet dat de regels voor het afzonderlijk beheer van ziekenhuizen, afhangende van het
openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn, bevat, er niet meer op van toepassing is; dat, indien het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn aldus uiteindelijk het beheer van zijn ziekenhuis uit

Nr. 425

handen heeft gegeven, dit het gevolg is van
een juridische constructie die het heeft opgezet en die erin bestaat dat het een overeenkomst heeft afgesloten met het Algemeen Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw van
Troost, zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon, waarin de verbintenis wordt aangegaan om samen, via een aantal privepersonen, waarvan sommige door het
openbaar centrum voor maatschappelijk
welzijn zijn aangewezen, maar die niet langer meer namens het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn optreden, een
vereniging zonder winstoogmerk op te richten die vervolgens het ziekenhuis autonoom zal beheren; dat de enige taak die de
Raad van State ten dezen te vervullen heeft
erin bestaat na te gaan of de door de raad
voor maatschappelijk welzijn genomen beslissingen ingepast kunnen worden in de
organieke O.C.M.W-wet van 8 juli 1976 en
daaruit de voor de hand liggende conclusies te trekken; dat indien de Raad van
State tot de bevinding zou komen dat de
door het Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dendermonde opgezette juridische constructie om zich van
zijn ziekenhuis te ontdoen geen juridische grond vindt in de organieke O.C.M.W.wet, de burgerlijke rechten van de verwerende partij uiteraard zullen beperkt
worden; dat deze beperking echter het
rechtstreeks gevolg is van de dan door de
Raad van State vastgestelde onwettigheid; dat, met andere woorden, de Raad
van State zich uiteraard niet rechtstreeks
over de burgerlijke rechten van de verwerende partij uitspreekt, maar deze alleen
onrechtstreeks, als gevolg van een negatief ui tv allen de wettigheidscontrole, ter
sprake komen; dat er anders over oordelen tot de wel erg bevreemdende vaststelling zou leiden dat het voor een bestuur zou
volstaan om in het algemeen te verwijzen naar zijn rechts- en handelingsbekwaamheid om vervolgens om het even
welke zijner beslissingen te kunnen onttrekken aan de vernietigingsbevoegdheid
van de Raad van State; dat de exceptie derhalve dient verworpen te worden, zowel ten
aanzien van het annulatieberoep als dusdanig, als ten aanzien van het eerste middel" (overweging 2.3.3 van het bestreden arrest); het bestreden arrest de opwerping
van verzoeker dat de Raad van State niet
bevoegd is om toezicht uit te oefenen op de
wijze waarop een openbaar centrum voor
maatschappelijk welzijn met andere personen kan samenwerken, omdat het gaat
om een materie die aan de rechterlijke
macht is voorbehouden, heeft verworpen op
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grond dat de Raad van State "niets doet
dan de wettigheid van een administratieve rechtshandeling (te) onderzoeken, gezien in het kader van de vraag hoever de
bevoegdheid van een bestuur reikt (en) dat
met dit onderzoek de Raad van State zich
geenszins op het terrein voorbehouden aan
de Rechterlijke Macht begeeft" (overweging 3.1.5.7. van het bestreden arrest),
terwijl, overeenkomstig de artikelen 144
en 145 van de Grondwet, de hoven en
rechtbanken steeds bevoegd zijn wanneer
het geschil gaat over burgerlijke of politieke rechten (behoudens, in het laatste geval, de bij de wet gestelde uitzonderingen); overeenkomstig artikel 1123 van het
Burgerlijk Wetboek, een ieder contracten
kan aangaan, indien hij daartoe door de
wet niet onbekwaam is verklaard; uit deze
bepalingen onvermijdelijk volgt dat elk geschil aangaande de bekwaamheid van een
persoon om te contracteren, een geschil
over een burgerlijk recht uitmaakt en dienvolgens behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en de rechtbanken,
en terwijl ook de mogelijkheid voor publiekrechtelijke rechtspersonen, zoals openbare centra voor maatschappelijk welzijn, om contracten af te sluiten, is gesteund
op voornoemd artikel 1123 van het Burgerlijk Wetboek; een geschil over de bekwaamheid van publiekrechtelijke rechtspersonen om al dan niet te contracteren
dan ook onvermijdelijk een geschil over een
burgerlijk recht, minstens een geschil over
een subjectief (burgerlijk of politiek) recht
uitmaakt; de vraag of de overeenkomsten,
die bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van het O.C.M.W. te Dendermonde van 9 juli 1993 werden goedgekeurd, een opgezette juridische constructie
vormen die juridische grondslag kan vinden in de O.C.M.W.-wet van 8 juli 1976,
uitsluitend betrekking heeft op de bekwaamheid van het O.C.M.W. om zich door
middel van de goedgekeurde overeenkomsten van het ziekenhuis te ontdoen, zodat het bestreden arrest, door de Raad van
State bevoegd te achten om na te gaan of
de bij besluit van de raad voor maatschappelijk welzijn van verzoeker van 9 juli 1993
goedgekeurde overeenkomsten al dan niet
grondslag kunnen vinden in de wet van 8
juli 1976 betre:ffende de openbare centra
voor maatschappelijk welzijn, en door aldus een oordeel uit te spreken over de bekwaamheid van verzoeker om te contracteren, schending inhoudt van de artikelen
144 en 145 van de Grondwet, en van artikel 1123 van het Burgerlijk Wetboek :
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Overwegende dat artikel 14 van de
gecoordineerde wetten op de Raad van
State dit rechtscollege bevoegdheid
geeft om, op het beroep van een belanghebbende tegen een handeling van
een bestuurlijke overheid, die handeling nietig te verklaren wegens overtreding van hetzij substantii:ile, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of
afWending van macht;
Dat die bevoegdheid bepaald wordt
door het werkelijk en rechtstreeks onderwerp van het verzoek tot nietigverklaring;
Overwegende dat het arrest, zonder desaangaande te worden bekritiseerd, oordeelt dat het uitspraak doet
over de vordering van verweerder tot
vernietiging van de beslissing van eiser van 9 juli 1993 tot goedkeuring
van de ontwerp-overeenkomsten met
het Algemene Ziekenhuis Onze-LieveVrouw van Troost en met de v.z.w. Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius met
betrekking tot de exploitatie van het
nieuwe ziekenhuis en de daaruit voortvloeiende terbeschikkingstelling van
exploitatierechten van het Stedelijk
Ziekenhuis met ingang van 1 januari
1994;
Dat verweerder aanvoerde dat eiser door die beslissing van 9 juli 1993 :
1. zich verenigde met een rechtspersoon van privaat recht teneinde samen de uitbating van twee ziekenhuizen te verzekeren; 2. eiser de facto het
beheer overdroeg van het openbaar
ziekenhuis aan een nieuwe V.Z.W.;
Overwegende dat eiser in zijn memorie van antwoord voor de Raad van
State een exceptie van onbevoegdheid opwierp op grond dat het verzoek van verweerder erop neerkwam
aan eiser het recht te ontzeggen overeenkomsten te sluiten en rechtshandelingen te verrichten die een persoon, het weze een natuurlijke persoon
of een rechtspersoon, normaal kan verrichten en dat verweerder aldus een
betwisting aanvoerde met betrekking
tot de rechtsbekwaamheid en de handelingsbekwaamheid van eiser;

1024

HOF VAN CASSATIE

Overwegende dat het arrest, na die
exceptie van onbevoegdheid te hebben verworpen met de in het middel
weergeven redenen, de beslissing van
eiser van 9 juli 1993, en als gevolg
daarvan de beslissingen van eiser van
14 mei 1993 en van 11 juni 1993, vernietigt op grond dat de ontwerpovereenkomsten die in de beslissing
van 9 juli 1993 werden goedgekeurd :
1. geen betrekking hadden op een door
artikel 61 van de O.C.M.W.-wet bepaalde overeenkomst waarbij een
O.C.M.W. een derde betrekt bij de uitoefening van zijn eigen wettelijke taken, nu te dezen eiser een dienst afstootte en zijn eigen beslissingsbevoegdheid uit handen gaf; 2. geen
betrekking hadden op een bij de artikelen 79 en 118 tot 135 van de
O.C.M.W.-wet bepaalde vereniging, nu
te dezen niet eiser zelf, maar slechts
enkele van zijn leden een vereniging
oprichtten ; 3. inhielden dat eiser zijn
ziekenhuis heeft afgestoten met als gevolg dat de geeigende O.C.M.W.organen ter zake momenteel geen enkele bevoegdheid meer bezaten en de
bij artikel 94 van de O.C.M.W.-wet
voor de ziekenhuizen van het
O.C.M.W. uitgewerkte regeling van afzonderlijk beheer en specifieke organisatie niet meer werd nageleefd;
Overwegende dat het arrest door aldus te oordelen uitspraak doet over de
machtsoverschrijding die eiser heeft
begaan door zijn beslissing van 9 juli
1993 waarbij hij de ontwerpovereenkomsten goedkeurde waarin
hij zijn ziekenhuis heeft afgestoten; dat
de Raad van Staat aldus geen uitspraak heeft gedaan over de rechtsbekwaamheid van eiser om te contracteren en zijn bevoegdheid niet heeft
overschreden;
Overwegende dat daaraan niet afdoet de omstandigheid dat de nietigverklaring van de aangevochten handeling het subjectief recht van eiser om
de bedoelde ontwerp-overeenkomsten
goed te keuren, beperkt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
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Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
8 november 1996- Verenigde kamersVoorzitter : de h. Stranard, eerste voorzitter - Verslaggever : de h. Wauters - Gelijkluidende conclusie van de h. De Swaef,
advocaa t-generaal.
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KAMER -

8 november 1996

1o MILIEURECHT- WET 12 JAN.

1993 BETREFFENDE EEN VORDERINGSRECHT INZAKE
BESCHERMING LEEFMILIEU- LEEFMILIEUBEGRIP - RUIMTELIJKE ORDENING.

2° STEDEBOUW -

BOUWVERGUNNINGDECREET VLAAMSE RAAD VAN 28 JUNI 1984UITBREIDING VAN BESTAANDE GEBOUWENBEGRIP - VERGUNDE GEBOUWEN.

3o RECHTERLIJK GEWIJSDE -

GEZAG
VAN GEWIJSDE - ALLERLEI - RAAD VAN
STATE - KORT GEDING- MOEILIJK TE HERSTELLEN NADEEL- WET 12 JAN. 1993 BETREFFENDE EEN VORDERINGSRECHT INZAKE BESCHERMING LEEFMILIEU KENNELIJKE
INBREUK OF ERNSTIGE DREIGING VOOR INBREUK OP LEEFMILIEUWETTEN- BEOORDELING- GEZAG VAN GEWIJSDE.

4° MILIEURECHT- RAAD VAN STATEKORT GEDING- MOEILIJK TE HERSTELLEN
NADEEL- WET 12 JAN. 1993 BETREFFENDE
EEN VORDERINGSRECHT INZAKE BESCHERMING LEEFMILIEU- KENNELIJKE INBREUK
OF ERNSTIGE DREIGING VOOR/INBREUK OP
LEEFMILIEUWETTEN- BEOORDELING- GEZAG VAN GEWIJSDE.

5o MILIEURECHT- WET 12 JAN.

1993 BETREFFENDE EEN VORDERINGSRECHT INZAKE
BESCHERMING LEEFMILIEU- BEVEL TOT STAKING EN PREVENTIEVE MAATREGELEN- HERSTEL IN NATURA.

1o Uit het doel van de wet van 12 jan. 1993
betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefrnilieu volgt dat een
goede ordening van de ruimte deel uitmaakt van het te beschermen leefmilieu
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in de zin van die wet (1). (Art. 1, eerste
lid, wet 12 januari 1993.)
2° Met bestaande gebouwen die kunnen uitgebreid worden krachtens art. 45, § 2,

Stedebouwwet, zoals het toepasselijk was
bij de invoeging ervan bij decreet Vlaamse
Raad van 28juni 1984 worden bedoeld
de rechtmatig gebouwde gebouwen die op
het ogenblik van de inwerkingtreding van
voornoemd decreet effectief werden gebruikt (2).
3° en 4° De beoordeling in kort geding door

de Raad van State dat de onmiddellijke
tenuitvoerlegging van een akte geen moeilijk te herstellen nadeel berokkent, heeft
geen gezag van gewijsde voor de beoordeling die de rechter moet doen op grand
van de wet van 12 jan. 1993 betreffende
een kennelijke inbreuk of een ernstige
dreiging voor een inbreuk op de wetten betreffende het leefmilieu (3).
5° Nu krachtens de wet van 12jan. 1993 de

rechter de staking kan bevelen van handelingen waarvan de uitvoering reeds is
begonnen ofmaatregelen opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade aan het leefmilieu,
verhindert die bepaling niet dat de rechter zou bevelen dat de gedane werken ongedaan worden gemaakt als dergelijk bevel nodig is om verdere schade aan het
(1) Zie ontwerp van wet betreffende een
vorderingsrecht van milieuverenigingen, Memorie van toelichting, Gedr. St., Senaat, 1990-91,
1232-1, 3; wetsontwerp betreffende een
vorderingsrecht van milieuverenigingen, verslag door de heer Landuyt namens de Commissie voor de Justitie, Gedr. St., Kamer, 1992-93,
556/6-91/92, 4; A CARETTE, "Wet betreffende een
vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu",R.W, 1992-93,1392 (nr. 10); D. VAN GERVEN, "Le droit d'action en matiere de protection
de l'environnement", J.T., 1993, 613 (nr. 11).
(2) Zie ontwerp van decreet houdende aanvulling van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw, Verslag namens de Commissie voor
ruimtelijke ordening, landinrichting en natuurbehoud, Gedr. St., Vl. Raad., 1983-84,260, nr. 2.
Art. 45, § 2, Stedebouwwet is thans vervangen bij Deer. Vl. R. 13 juli 1994.
(3) Zie F. Tulkens, "Les rapports entre l'action
en cessation prevue par la loi du 12 janvier 1993
et les actions concurrentes devant les tribunaux et le Conseil d'Etat, Rev. Reg. Dr., 1993, 379.
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leefmilieu te voorkomen (4). (Art. 1,
tweede lid, wet 12 jan. 1993 betreffende
een vorderingsrecht inzake bescherming
van het leefmilieu.)
(EURANTEX N.V.
T. BOTERSTRAATACTIECOMITE V.Z.W.)
ARREST

(A.R. nr. C.95.0206.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 8 maart 1995 gewezen door het Hof van Beroep te Brussel;
Over het door het Vlaamse Gewest
opgeworpen middel van niet-ontvankelijkheid van de voorziening : eiseres voert geen middelen aan die betrekking hebben op verweerder en zij
heeft geen belang :
Overwegende dat het arrest uitspraak doet betreffende de geldigheid
en werking van een bouwvergunning
door de overheid afgeleverd; dat de
middelen gedeeltelijk gericht zijn tegen die beoordeling; dat eiseres er belang bij heeft te beletten dat verweerder in een eventueellater geding met
eiseres zou kunnen aanvoeren dat het
arrest van het Hof hem niet kan worden tegengeworpen;
Dat het middel van niet-ontvankelijkheid ongegrond is;
Over het eerste middel, gesteld als volgt :
schending van artikel1, lid 1 van de wet
van 12 januari 1993 betreffende een
vorderingsrecht inzake bescherming van
het leefmilieu,
doordat de appelrechter het hoger beroep van eiseres ongegrond verklaart, dienvolgens de vordering van verweerster inwilligt en hij deze beslissing op volgende
overwegingen doet berusten :
"dat krachtens artikel1, lid 1 van de wet
van 12 januari 1993 de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg slechts kan optreden wanneer hij het bestaan vaststelt
(4) Zie ontwerp van wet betreffende een
vorderingsrecht van milieuverenigingen, Verslag door de heer Van Rompaey namens de Commissie voor de Justitie, Ged1: St., Senaat, 199091, 1232-2, 11.
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van een zelfs onder het strafrecht vallende
handeling, die een kennelijke inbreuk is of
een ernstige dreiging vormt voor een inbrenk op een of meer bepalingen van wetten, decreten, ordonnanties, verordeningen ofbesluiten betreffende de bescherming
van het leefmilieu;
dat (eiseres) vooreerst voorhoudt dat (verweerster) zich geenszins steunt op een kennelijke inbreuk of een ernstige dreiging van
een inbreuk op een bepaling van de wetten, decreten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu maar wel op een
inbreuk op de wetgeving inzake stedebouw en ruimtelijke ordening, zodat artikel 1, lid 2 van de wet van 12 januari 1993
geen toepassing kan vinden;
dat evenwel het be grip leefmilieu zoals
bedoeld in voormelde wetsbepaling in een
ruime betekenis moet genomen worden zodanig dat daaronder dienen begrepen, naargelang de evoluerende omstandigheden, aile
materies die tot doel hebben het leefklimaat van de mens en zijn natuurlijke omgeving te optimaliseren;
dat dergelijke ruime en evolutieve toepassing niet aileen de uitdrukkelijke wil is
geweest van de wetgever (Gedr. St., Senaat, 1990-91, nr. 1232/2, 25; Gedr. St., Kamer, 1991-92, nr. 556/6, 4), maar hij tevens heeft bevestigd dat de bescherming
van de ruimtelijke ordening en de stedebouw in ieder geval valt onder het begrip
leefinilieu (Gedr. St., Senaat, 1990-91, nr.
1232/1, 3)",
terwijl, luidens artikel1, lid 1 van de wet
van 12 januari 1993 de voorzitter van de
rechtbank van eerste aanleg het bestaan
vaststelt van kennelijke inbreuken of ernstige dreigingen van inbreuk op een of meer
bepalingen van wetten, decreten, ordonnanties, verordeningen ofbesluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu;
uit de bewoordingen van deze wetsbepaling niet kan worden afgeleid dat de
voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg oak het bestaan vermag vast te stellen van inbreuken op de wetgeving inzake
stedebouw en ruimtelijke ordening, nu naar
Belgisch recht de bescherming van het leefmilieu, enerzijds, en de stedebouw en ruimtelijke ordening, anderzijds, duidelijk onderscheiden materies zijn,
de appelrechter, door te beslissen dat de
bescherming van de ruimtelijke ordening
onder het begrip leefmilieu valt, derhalve
voormeld artikel1, lid 1 van de wet van 12
januari 1993 schendt :
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Overwegende dat, luidens artikel 1,
eerste lid, van de wet van 12 januari
1993, de voorzitter van de rechtbank
van eerste aanleg het bestaan vaststelt van een zelfs onder het strafrecht vallende handeling, die een kennelijke inbreuk is of een ernstige
dreiging vormt voor een inbreuk op
een of meer bepalingen van wetten,
decreten, ordonnanties, verordeningen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu;
Dat uit het doel van die wet niet aileen de aantasting van de natuur te
voorkomen maar ook een leefbare omgeving te verzekeren aan de bevolking, volgt dat een goede ordening van
de ruimte deel uitmaakt van het te beschermen leefmilieu in de zin van die
wet;
Overwegende dat het arrest dat beslist dat het begrip leefmilieu ook de
bescherming van de ruimtelijke ordening kan omvatten, de in het middel
aangewezen wetsbepalingen niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het derde middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 45, § 2 en 79 van
de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van
de stedebouw, zoals van toepassing na de
wijziging bij artikel 2 van het decreet van
28 juni 1984 en voor de wijziging bij artikel 2 van het decreet van 23 juni 1993,
doordat de appelrechter het hager beroep van eiseres ongegrond verklaart, dienvolgens de vordering van verweerster inwilligt en hij deze beslissing op volgende
overwegingen doet berusten :
"dat (verweerster) vervolgens voorhoudt
dat (eiseres) zich in ieder geval niet kan beroepen op de bouwvergunning van 10 september 1992 om reden dat deze manifest
onwettig zou zijn;
dat zij meer bepaald voorhoudt dat deze
vergunning werd afgeleverd met scherrding van artikel 79 Stedebouwwet, ingevoegd ingevolge het decreet van 28 juni
1984 (het zgn. Mini-decreet) nu niet is voldaan aan een van de voorwaarden om toepassing te maken van de in voormeld decreet opgenomen uitbreidingsregel, nl. dat
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de afstand tussen de bestaande gebouwen en het nieuwe gebouw maximaal 30 m
mag bedragen;
dat artikel 79 Stedebouw een aantallouter kwantitatieve criteria oplegt; dataldus o.a. is voorzien dat de afstand tussen
het nieuwe geplande gebouw en het bestaande gebouw maximaal 30 m mag bedragen; dat het uiteraard de bedoeling is
om het impact van de uitbreiding op het
aan het industrieterrein palende gebied met
een andere stedebouwkundige bestemming zoveel mogelijk te beperken; dat partijen het evenwel oneens zijn omtrent wat
dient verstaan te worden onder bestaande
gebouw; dat (eiseres) voorhoudt dat hieronder vallen de gebouwen bestaande op het
ogenblik van de bouwaanvraag ongeacht of
deze aldan niet vergund zijn, terwijl (verweerster) het standpunt verdedigt dat de
gebouwen bedoeld worden die bestonden op
het ogenblik van de inwerkingtreding van
het mini-decreet en regelmatig vergund waren; dat gelet op de bedoeling van het minidecreet en zijn uitzonderingskarakter, de
interpretatie van (eiseres) niet kan worden bijgetreden; dat zulks immers zou betekenen dat op artikel 79 Stedebouwwet op
repetitieve wijze beroep zou kunnen worden gedaan en dat diegene die zonder vergunning gebouwen optrekt bevoordeligd zou
worden tegenover diegene die zich naar de
wet gedraagt; dat (eiseres) zich in deze ten
onrechte beroept op het arrest Fauconnier (Raad van State, 3 juni 1993, nr.
43.162) daar het in dat geval interne
verbouwingswerken aan (een) gebouw en
van enkele verbouwingswerken aan een
buitengevel ervan betrof die volgens de
Raad van State niet meebrengen dat het
niet ophoudt een vergund gebouw te zijn;
dat in casu de feitelijke toestand volkomen verschillend is en het niet !outer gaat
om interne verbouwingswerken of werken aan een buitengevel uitgevoerd voor de
inwerkingtreding van het mini-drecreet",
terwijl artikel 45, § 2 van de Stedebouwwet zoals van toepassing voor de wijziging bij artikel 2 van het decreet van 23
juni 1993 bepaalt dat bestaande bedrijfsgebouwen kunnen worden uitgebreid naar
gronden dewelke een andere bestemming
hebben dan deze van industriegebied op
voorwaarde dat de afstand tussen het
nieuwe geplande gebouw en het bestaande
gebouw maximaal dertig meter bedraagt;
de appelrechter het begrip bestaande gebouw aldus uitlegt dat het gebouw moest
bestaan en regelmatig vergund moest zijn
op het ogenblik van de inwerkingtreding
van het mini-decreet;
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de appelrechter de andersluidende interpretatie van eiseres verwerpt op grand
van de overweging dat volgens de interpretatie van eiseres op de opvulregel op repetitieve wijze beroep zou kunnen worden gedaan en diegene die zonder
vergunning gebouwen optrekt bevoordeligd zou worden tegenover diegene die zich
naar de wet gedraagt;
uit voormeld artikel 45, § 2 evenwel niet
kan worden afgeleid dat onder bestaande
gebouwen enkel deze gebouwen zijn begrepen die reeds waren gebouwd en vergund
op het ogenblik van de inwerkingtreding
van het minidecreet;
de uitlegging die de appelrechter van het
begrip bestaand gebouw geeft, immers impliceert dat slechts een maal toepassing
kan worden gemaakt van de regel vervat in
artikel 45, § 2, wat niet de bedoeling van de
decreetgever kan zijn geweest,
de appelrechter derhalve de in het middel aangegeven wetsbepalingen schendt :

Overwegende dat, krachtens artikel 45, § 2, van de Stedebouwwet, zoals het toepasselijk was bij de invoeging ervan bij decreet van 28 juni
1984, de bestaande bedrijfsgebouwen
uitgebreid kunnen worden naar granden die een andere bestemming hebben dan deze van industriegebied, op
voorwaarde dat de afstand tussen het
nieuwe geplande gebouw en het bestaande gebouw maximaal dertig meter bedraagt;
Dat zowel uit de tekst zelfvan het
artikel, dat verwijst naar bestaande
vergunde gebouwen, als uit de bedoeling van de wetgever, om op beperkte
wijze en om economische redenen afwijkingen toe te staan op de gewestplannen, volgt dat met bestaande gebouwen bedoeld worden de rechtmatig
gebouwde gebouwen die op het ogenblik van de inwerkingtreding van het
decreet van 28 juni 1984 effectiefwerden gebruikt;
Overwegende dat het arrest in feite
vaststelt dat niet voldaan is aan een
van de voorwaarden voor de uitbreiding, met name dat de afstand tussen de bestaande gebouwen en het
nieuwe gebouw maximaal dertig meter mag bedragen en hierbij het begrip bestaand gebouw uitlegt als een
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op het ogenblik van de inwerkingtreding van het decreet van 28 juni 1984
vergund gebouw;
Dat het zodoende de in het middel
aangewezen wetsbepalingen niet
schendt;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel, gesteld als volgt:
schending van artikelen 159 van de Gecoi:irdineerde Grondwet, 20 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, 5, § 1 en 43 van het
decreet van de Vlaamse Raad van 28 juni
1985 betreffende de milieuvergunning, 56
en 70 van het besluit van de Vlaamse Executieve van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en 13 van het
Regentsbesluit van 11 februari 1946 houdende algemeen reglement voor de arbeidsbescherming,
doordat het hof van beroep het hoger beroep van eiseres a:fWijst, dienvolgens de vordering van verweerster inwilligt en het deze
beslissing op volgende overwegingen doet
berusten:
"dat (verweerster) hiertegen inbrengt dat
de bouwvergunning die aan (eiseres) werd
verleend op 10 september 1992 door de Bestendige Deputatie van de provincie OostVlaanderen op grond van artikel 56 van het
Besluit van de Vlaamse Executieve van 6
februari 1991 houdende vaststelling van
het Vlaams reglement betreffende de
milieuvergunning (Vlarem I) geschorst is
zolang geen uitspraak is gedaan omtrent
het beroep dat zij heeft ingesteld tegen de
exploitatievergunning die aan (eiseres)
werd verleend op 15 juli 1993;
dat deze bepaling immers voorziet dat de
vergunning zoals bedoeld in artikel 44
Stedebouwwet, nl. de bouwvergunning, voor
een inrichting waarvoor overeenkomstig
Vlarem I een milieuvergunning vereist is
of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend of de
melding niet is gebeurd;
dat (eiseres) ten onrechte stelt dat artikel 56 Vlarem I door het gebruik van het
woord definitief toevoegt aan hetgeen is
voorzien in het Decreet van de Vlaamse
Raad van 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning waarvan het artikel5, §
1, eerste lid als volgt luidt : De vergunning als bedoeld in artikel 44 van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie
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van de ruimtelijke ordening en de stedebouw, voor een inrichting waarvoor een
milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet is
verleend of de melding niet is gebeurd, en
derhalve nietig is;
dat het ontegensprekelijk de bedoeling is
geweest van de decretale wetgever een koppeling tot stand te brengen tussen de bouwen exploitatievergunning, hetgeen wenselijk is niet aileen vanuit de noodzaak van
een coherent beleid maar tevens in het belang van de vergunninghouder die niet gediend is met de uitvoering van werken
krachtens een bouwverguning terwijl niet
vaststaat of de in de opgetrokken gebouwen geplande exploitatie zal vergund worden;
dat deze doelstelling, minstens in een
tussenfase, niet zou gerealiseerd worden
wanneer zou worden aangenomen dat de
schorsing van de bouwvergunning ophoudt
zodra de exploitatievergunning is verleend
maar er tegen de beslissing terzake nog
mogelijkheden van beroep openstaan of effectief beroep werd ingesteld;
dat er derhalve moet van uitgegaan worden dat wanneer in artikel 56 van VIarem I het woord definitief wordt gebruikt
geenszins iets aan de wil van de deeretale wetgever werd toegevoegd maar deze
uitsluitend werd verduidelijkt;
dat derhalve moet aangenomen worden dat (eiseres) werken uitvoert op grond
van een bouwvergunning dewelke op dit
ogenblik nog steeds geschorst is",
terwijl artikel 5, § 1, eerste lid van het
decreet van 28 juni 1985 betreffende de
milieuvergunning bepaalt dat de vergunning als bedoeld in artikel 44 van de wet
van 29 maart 1962 houdende organisatie
van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw, voor een inrichting waarvoor een
milieuvergunning nodig is of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet is
verleend of de melding niet is gebeurd;
artikel 56 van Vlarem I bepaalt dat de
vergunning als bedoeld in artikel44 van de
wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de
stedebouw, voor een inrichting waarvoor
overeenkomstig onderhavig besluit een
milieuvergunning is vereist of die onderworpen is aan de meldingsplicht, wordt geschorst zolang de milieuvergunning niet definitief is verleend of de melding niet is
gebeurd;
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de appelrechter met toepassing van voormeld artikel 56 van oordeel is dat te dezen de bouwvergunning is geschorst zolang geen uitspraak is gedaan over het
beroep dat door verweerster werd aangetekend tegen de exploitatievergunning van
15 juli 1993;
uit de door de appelrechter vastgestelde
feiten blijkt dat de aanvraag voor de exploitatievergunning te dezen werd ingediend v66r de inwerkingtreding van VIarem I, zodat overeenkomstig artikel 43 van
het milieuvergunningsdecreet en artikel 70
van Vlarem I de aanvraag wordt behandeld volgens de procedure bepaald in het
Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming;
het beroep dat door verweerster werd
aangetekend tegen de exploitatievergunning overeenkomstig artikel 13 van het
Regentsbesluit van 11 februari 1946 houdende Algemeen Reglement voor de
Arbeidsbescherming de vergunning niet opschort, zodat de toegekende exploitatievergunning thans uitvoerbaar is;
het niet de bedoeling van de decreetgever kan zijn geweest te bepalen dat de
bouwvergunning geschorst blijft, zolang
geen uitspraak is gedaan over het beroep
dat werd aangetekend tegen de exploitatieofmilieuvergunning, beroep dat niet schorsend is;
in het andere geval de paradoxale situatie zou bestaan dat de exploitatie- of milieuvergunning reeds uitvoerbaar is, terwijl de
bouwvergunning geschorst blijft,
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Dat het middel niet tot cassatie kan
leiden, mitsdien niet ontvankelijk is,
zoals door verweerster opgeworpen;

Over het vierde middel, gesteld als volgt :
schending van artikel 1, lid 1 van de wet
van 12 januari 1993 betreffende een
vorderingsrecht inzake bescherming van
het leefmilieu, van het algemeen rechtsbeginsel inzake het gezag van het rechterlijk gewijsde van arresten van de Raad van
State en, voor zoveel als nodig, artikelen 23
tot 28 van het Gerechtelijk Wetboek,
doordat de appelrechter het hoger beroep van eiseres ongegrond verklaart, dienvolgens de vordering van verweerster inwilligt en hij deze beslissing op volgende
overwegingen doet berusten :
"dat overeenkomstig artikel1, eerste lid
van de wet van 12 januari 1993, de
stakingsrechter de inbreuk kan sanctioneren wanneer zij kennelijk is; dat wordt aangenomen dat de gevolgen van de inbreuk op
het leefmilieu determinerend zijn om uit te
maken of een inbreuk aldan niet als kennelijk moet aanzien worden( ... ); dat in onderhavige zaak de geplande uitbreiding een
oppervlakte van 7 ha aan het landschappelijk waardevol agrarisch gebied op onomkeerbare wijze zal onttrekken precies op
een plaats die nog voor een economisch verantwoorde landbouwexploitatie in aanmerking komt (zie verslag Commissie van wijzen, blz. 4 en 5); dat daarenboven deze
uitbreiding voor gevolg heeft dat de bufferzone tussen het bedrijfvan (eiseres) en
een aantal woningen in de nabijheid verloren gaat, zodat een aantal pmwonenartikel 56 van Vlarem I dan ook onwet- den, zoals blijkt uit het door (eiseres) voortig is, inzoverre wordt bepaald dat de bouw- gelegd plan (stuk 20), het bedrijf quasi in
vergunning is geschorst zolang de milieu- hun achtertuin krijgen; dat het wegvalvergunning niet definitief is verleend, nu de len van deze bufferzone slechts zeer geVlaamse Regering een voorwaarde heeft deeltelijk kan opgevangen worden met de
toegevoegd die in artikel 5, § 1 van het de- groenaanleg die door (eiseres) werd voorcreet van 28 juni 1985 niet was bepaald, zien; dat gelet op deze gevolgen voor het
de appelrechter derhalve, door te beslis- leefmilieu, de vastgestelde inbreuk als kensen dat eiseres werken uitvoert op grond nelijk dient omschreven in de zin van arvan een bouwvergunning die nog steeds is tikel 1, eerste lid van de wet van 12 jageschorst, met schending van artikelen 159 nuari 1993",
terwijlluidens het arrest van de Raad
van de Gecoordineerde Grondwet en 20 van
de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot van State van 3 maart 1994 het aanvanhervorming der instellingen, toepassing kelijk verzet van verweerster tegen de gemaakt van artikel 56 van Vlarem I en zo- plande uitbreiding van het bedrijf, gaandoende de in het middel aangegeven wets- deweg, d.i. naarmate de bouwplannen aan
haar eisen werden aangepast, is verminbepalingen schendt :
derd;
Overwegende dat de in het derde
de Raad van State vaststelde dat vermiddel vergeefs aangevochten rede- werende partij heeft verkregen dat de vernen een zelfstandige grand vormen gunning werd beperkt tot wat voor haar
aanvaardbaar leek en dat, in het licht van
van de bestreden beslissing;
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dit gegeven, de in algemene termen gestelde bewering van verweerster dat de bestreden bouwvergunning op de landelijkheid van de omgeving een nefaste weerslag
heeft, het karakter van het gebied schendt,
het landschap verminkt en hinderend is,
niet volstaat om tot het bestaan van een
ernstig nadeel te besluiten;
de beslissing van de Raad van State dat
de onmiddellijke tenuitvoerlegging van het
ministerieel besluit van 4 juni 1993 houdende afwij zing van het beroep tegen de
bouwvergunning geen moeilijk te herstellen ernstig nadeel veroorzaakt, bekleed is
met het gezag van gewijsde,
de appelrech(er, door te beslissen dat de
geplande uitbreiding een oppervlakte van
7 ha aan het landschappelijk waardevol
agrarisch gebied op onomkeerbare wijze zal
onttrekken en dat de vastgestelde inbreuk
als kennelijk dient te worden omschreven, het gezag van gewijsde van het arrest van de Raad van State en de in het
middel aangegeven wetsbepalingen
schendt:

Nr. 426

Overwegende dat de beoordeling in
kort geding door de Raad van State
dat de onmiddellijke tenuitvoerlegging van een akte geen moeilijk te herstellen nadeel berokkent, geen gezag
van gewijsde heeft voor de beoordeling die de rechter moet doen op grond
van de wet van 12 januari 1993 betreffende een kennelijke inbreuk of een
ernstige dreiging voor een inbreuk op
de wetten betreffende het leefmilieu;
Dat het middel faalt naar recht;

gevolge reeds uitgevoerde handelingen effectief schade is veroorzaakt aan het leefmilieu, hij niet zou kunnen bevelen dat aan
deze schade een einde wordt gesteld door
het herstel in de vorige toestand op te leggen; dat het in casu gepast voorkomt teneinde de schade aan het milieu weg te nemen, e:ffectief het herstel in natura te
bevelen; dat het hierbij evenwel behoort te
preciseren dat (eiseres) verplicht wordt de
werken uitgevoerd in het landschappelijk
waardevol agrarisch gebied in uitvoering
van de bouwvergunning van 10 september 1992 weg te nemen, samen met alle
daartoe bestemde materialen en materieel",
terwijl artikel 1, lid 2 van de wet van 12
januari 1993 betre:ffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu, bepaalt dat de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg de staking kan
bevelen van handelingen waarvan de uitvoering reeds is begonnen of maatregelen
kan opleggen ter preventie van de uitvoering ervan of ter voorkoming van schade
aan het leefmilieu;
uit de uitdrukkelijke bewoordingen van
deze wetsbepaling blijkt dat de voorzitter
van de rechtbank van eerste aanleg enkel de staking kan bevelen van handelingen en preventieve maatregelen kan opleggen;
de wetgever hem niet de bevoegdheid
heeft verleend om herstel in natura van
reeds uitgevoerde bouwwerken te bevelen,
de appelrechter derhalve, door het herstel in natura te bevelen, artikel 1 van de
wet van 12 januari 1993 schendt :

Over het vijfde middel, gesteld als volgt:
schending van artikel 1 van de wet van 12
januari 1993 betre:ffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu,
doordat het hofvan beroep het hoger beroep van eiseres afwijst en het deze beslissing op volgende overwegingen doet berusten:
"dat de loutere stopzetting van de onwettig uitgevoerde werken op zichzelf soms
niet volstaat om een einde te stellen aan de
voor het leefmilieu schadelijke inbreuk zodat de stakingsrechter tevens het herstel in
natura kan bevelen (. .. ); dat het tegenstrijdig is om te oordelen dat de rechter op
grond van de wet van 12 januari 1993 wel
maatregelen kan nemen om schade aan het
leefmilieu te voorkomen, maar hij niet de
mogelijkheid zou hebben dat wanneer in-

Overwegende dat, krachtens artikel1, tweede lid, van de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het
leefmilieu, de rechter de staking kan
bevelen van handelingen waarvan de
uitvoering reeds is begonnen of maatregelen opleggen ter preventie van de
uitvoering ervan of ter voorkoming van
schade aan het leefmilieu;
Dat die bepaling niet verhindert dat
de rechter zou bevelen dat de gedane
werken ongedaan worden gemaakt als
dergelijk bevel nodig is om verdere
schade aan het leefmilieu te voorkomen;
Overwegende dat de appelrechter
niet oordeelt in het algemeen dat een

HOF VAN CASSATIE

Nr. 427

herstel in natura kan worden bevolen; dat hij overweegt dat de "loutere
stopzetting van de onwettig uitgevoerde werken op zichzelf soms niet
volstaat om een einde te stellen aan de
voor het leefmilieu schadelijke inbreuk" en beslist dat het te dezen nodig is de schade aan het milieu weg te
nemen door een effectiefherstel in natura;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Overwegende dat, gelet op de verwerping van de voorziening, de vordering tot bindendverklaring geen
bestaansreden meer heeft;
Om die redenen, verwerpt de voorziening en de vordering tot bindendverklaring; veroordeelt eiseres in de
kosten.
8 november 1996- 1e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verrougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. De Swaef, advocaat-generaal -Advocaten : mrs. Verbist, Houtekier en De
Gryse.

Nr. 427

1e

KAMER-

8 november 1996

1° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS- ARTIKEL 6- ARTIKEL 6.1- EERLIJK PROCES - ORDE VAN GENEESHEREN- TUCHTRECHTELIJKE VORDERING- GELDENDE WETSBEPALINGEN- DOOR
PARTIJ BETWISTE GELDIGHEID.

2° GENEESKUNDE -

BEROEPSORDENORDE VAN GENEESHEREN- TUCHTRECHTELIJKE VORDERING- GELDENDE WETSBEPALINGEN- DOOR PARTIJ BETWISTE GELDIGHEID - EERLIJK PROCES.
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LINGEN- DOOR PARTIJ BETWISTE GELDIGHEID- BESLISSING VAN DE RECHTER

4o WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES, BESLUITEN- WETTIGHEID VAN
BESLUITEN EN VERORDENINGEN- TUCHTZAKEN- ORDE VAN GENEESHEREN- TUCHTRECHTELIJKE VORDERING- GELDENDE WETS. BEPALINGEN- K.B. NR 79 VAN 10 NOV. 1967DOOR PARTIJ BETWISTE GELDIGHEID- BESLISSING VAN DE RECHTER

1°, 2°, 3° en 4° Het recht op een eerlijk proces wordt niet miskend door de rechter die
zijn beslissing grondt op geldende wetsbepalingen, ook al stelt die rechter vast
dat de geldigheid van de wetsbepalirigen door een partij wordt betwist (1).
(D ... T. ORDE VAN GENEESHEREN)
ARREST

(A.R. nr. D.95.0026.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 26 juni 1995 gewezen door de raad van beroep van de
Orde van Geneesheren, met het Nederlands als voertaal;
Over het tweede middel, gesteld als volgt :
schending van artikelen 6.1 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden, ondertekend te Rome op 4 november 1950,
goedgekeurd bij de wet van 13 mei 1955
(hierna E.V.R.M. genoemd) alsmede van het
algemeen rechtsbeginsel van de rechten
van verdediging,
doordat de bestreden beslissing van 26
juni 1995 de tuchtvordering tegen eiser toelaatbaar verklaart niettegenstaande het feit
dat het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 het voorwerp van valsheid in
geschrifte zou hebben uitgemaakt en eiser veroordeelt tot een tuchtstrafvan berisping om redenen dat "Nu is het wel zo
dat er een klacht aanhangig is bij de onderzoeksrechter, met aanstelling van burgerlijke partij, waarbij voornoemde Koninklijke Besluiten van valsheid in
geschrifte beticht worden, maar dat heeft

3° RECHTBANKEN -

TUCHTZAKEN ORDE VAN GENEESHEREN- TUCHTRECHTELIJKE VORDERING- GELDENDE WETSBEPA-

(1) Zie Cass., 13 april1989, AR. nr. 8398 (AC.,
1988-89, nr. 456).
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ten deze en in concreto niet veel te betekenen nu sinds het publiceren van die besluiten reeds meer dan 25 jaren verstreken zijn en er vooralsnog geen elementen
aanwezig zijn die toelaten daaromtrent een
sluitende conclusie te trekken. De ondertussen opgerichte parlementaire commissie heeft tot nog toe ten deze niet de zekerheid verschaft die zou toelaten tot
valsheid te besluiten. Hoe kan (eiser) nu
van de Raad van Beroep verwachten dat hij
met de schaarse middelen waarover hij beschikt en waarmee hij niet bij machte is de
betrouwbaarheid van de beweringen, geruchten en persartikelen die daarover de
ronde doen na te gaan ten deze een verantwoorde beslissing zou nemen in de zin
zoals (eiser) dit verlangt? Voorlopig vormen de koninklijke besluiten de wet en er
is geen reden om deze niet nate leven",
terwijl de oprichting van de Orde der geneesheren en van de raden ervan, alsmede
hun disciplinaire bevoegdheid, op het K.B.
nr. 79 berust; de beslissing aanneemt dat
er een klacht met burgerlijke partij bestaat in handen van een onderzoeksrechter ter zake valsheden in het Koninklijk Besluit nr. 79; eiser in conclusie elementen
aangevoerd heeft die, los van de strafvordering, van aard waren tenminste een twijfel te doen rijzen omtrent de wettelijkheid van het voornoemd koninklijk besluit;
de tuchtrechtelijke vordering aan geen enkele verjaringstermijn onderworpen is; door
de schorsing van de tuchtprocedure te verwerpen om reden dat de Raad bij gebrek
aan middelen niet bij machte is de betrouwbaarheid nate gaan van de bestaande inlichtingen over deze vervalsingen, en dus
de mogelijkheid van een daadwerkelijke
vervalsing van het K.B. waarop de raad
van beroep haar wettige grondslag put niet
uit te sluiten, doch dit K.B. "voorlopig" als
de wet te beschouwen, de bestreden beslissing de rechten van verdediging van eiser en artikel 6.1 E.V.R.M. en meer bepaald het recht van eiser op een billijk
proces miskent nu zijn tuchtrechterlijke
veroordeling definitief zal komen vast te
staan op grond van een regeling die slechts
"voorlopig" wettelijk bevonden is en waarvan een strafvordering uiteindelijk zou kunnen uitwijzen dat ze vervalst was en de
Orde der Geneesheren evenals de provinciale raad en raad van beroep geen wettelijke grondslag had :

Overwegende dat, krachtens artikel 6.1 van het Europees Verdrag van
4 november 1950 tot bescherming van
de rechten van de mens en de funda-

Nr. 428

mentele vrijheden, bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen, eenieder onder meer recht
heeft op een eerlijke behandeling van
zijn zaak;
Overwegende dat dit recht op een
eerlijk proces niet wordt miskend door
de rechter die zijn beslissing grondt op
geldende wetsbepalingen, ook al stelt
die rechter vast dat de geldigheid van
die wetsbepalingen door een partij
wordt betwist;
Dat het middel faalt naar recht;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
8 november 1996 - 1e kamer- Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Forrier Gelijkluidende conclusie van de h. De
Swaef, advocaat-generaal - Advocaten :
mrs. Delahaye en Biitzler.

Nr. 428
1e KAMER- 8 november 1996

1o CASSATIE- BEVOEGDHEID VAN HET HOF
- ALGEMEEN - TUCHTZAKEN- INSTITUUT
DER ACCOUNTANTS- BEROEPSTUCHT- COMMISSIE VAN BEROEP- SANCTIE- EVENREDIGHEID- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID ARTIKEL 3 E.V.R.M. - TOETSING DOOR HET
HOF.

2° RECHTEN VAN DE MENS- VERDRAG
RECHTEN VAN DE MENS - ARTIKEL 3 TUCHTZAKEN - INSTITUUT DER ACCOUNTANTS- BEROEPSTUCHT- COMMISSIE VAN
BEROEP - SANCTIE - EVENREDIGHEID BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - TOETSING
DOOR HET HOF.

3° ONAANTASTBARE BEOORDELING
DOOR DE FEITENRECHTER- TUCHTZAKEN - INSTITUUT DER ACCOUNTANTS BEROEPSTUCHT- COMMISSIE VAN BEROEPSANCTIE - EVENREDIGHEID - ARTIKEL 3
E.VR.M. - TOETSING DOOR HET HOF.
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4 ° ACCOUNTANT -

INSTITUUT DER AC·
COUNTANTS - BEROEPSTUCHT- COMMIS·
SIE VAN BEROEP- SANCTIE- EVENREDIGHEID -ARTIKEL 3 E.VR.M.- BEOORDELINGSBEVOEGDHEID - TOETSING DOOR HET HOF.

1 o, 2°, 3° en 4 o De rechter bepaalt, binnen de bij de wet en het E. V.R.M. gestelde
perken, in feite en derhalve onaantastbaar de sanctie die hi} in verhouding acht
met de zwaarte van de bewezen verklaarde inbreuken; het Hofvermag evenwel na te gaan of uit de vaststellingen en
overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de commissie van beroep van het Instituut der Accountants
heeft geoordeeld met miskenning van art.
3, E. V.R.M. (1). (Artt. 90 t.e.m. 93 wet 21
februari 1985 tot hervorming van het bedrijfsrevisoraat.)
(H ... T. INSTITUUT DER ACCOUNTANTS)
ARREST

(A.R. nr. D.95.0041.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden beslissing, op 13 september 1995
gewezen door de commissie van beroep van het Instituut der Accountants;
Over het middel, gesteld als volgt: scherrding van artikelen 84, 88, 89 en 91 van de
wet van 21 februari 1985 tot herziening van
het bedrijfsrevisoraat, 13 en 14 van de wet
van 22 juli 1953 houdende oprichting van
een Instituut der Bedrijfsrevisoren toepasselijk krachtens artikel 89 van de wet van
21 februari 1985 en van artikel 3 van het
Europees Verdrag tot bescherming van de
Rechten van de mens en de Fundamentele Vrijheden, ondertekend te Rome op 4
november 1950, goedgekeurd bij wet van 13
mei 1955,
doordat bij beslissing dd. 3 november
1994 de tuchtcommissie de tuchtvordering
ten laste van eiser gegrond verklaard heeft
betreffende punt 1 en 4 en voor het ove(1) Zie Cass., 17 sep. 1992, A.R. nr. 9411 (A. C.,
1991-92, nr. 620). Deze bepaling werd nl. door het
E.H.R.M. in tuchtzaken toepasselijk geacht (zie :
J. VELU en R. ERGEC, in R.P.D.B., Compl. VII, yo
Convention europeenne des droits de l'homme, nr.
251, met verwijzing naar het arrest in de zaak Albert en Le Compte, van 10 feb. 1983, serie A, nr.
58, blz. 13, § 22.)
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rige ongegrond en hem als tuchtstraf de definitieve intrekking van de hoedanigheid
van accountant opgelegd heeft; dat de verweten tekortkomingen als hierna volgt omschreven werden in de aan eiser toegezonden uitnodiging te verschijnen :
"1) inzake de schending van het
publiciteitsverbod
Op 12 april 1986 besliste de Raad van
het Instituut, op grond van artikel 84 van
de wet van 21 februari 1985, dat elke vorm
van rechtstreeks of onrechtstreeks publiciteit of dienstaanbieding strijdig is met het
beginsel van waardigheid dat mede ten
grondslag ligt aan het accountantsberoep,
en derhalve verboden is.
Nu blijkt dat (eiser) aan ten minste een
client van een confrater een syllabus heeft
gestuurd, gedeeltelijk op briefpapier van
zijn kantoor en verwijzend naar zijn IDACerkenning, waarin onder de titel "Dienstverlening door Hoogstraten Accountancy"
ongevraagde informatie wordt verstrekt.
Nochtans werd (eiser) wegens gelijkaardige feiten reeds bij beslissing van de
Commissie van Beroep van 19 februari
1990 geschorst voor een periode van 6
maanden, een beslissing waartegen geen
rechtsmiddel werd ingesteld. (. .. )
Door de volgende schending van de nota
van plichtenleer in kwestie berokkent (eiser) accountant ernstige schade ofkan hij
ernstige schade berokkenen aan de goede
naam van het Instituut der Accountants en
van de accountant in het algemeen. (. .. )
4) inzake de houding van (eiser) ten aanzien van het instituut
Het feit dat (eiser) ondanks het duidelijke standpunt van de Raad van de tuchtorganen de nota van plichtenleer nr. 2 bij
herhaling en op gelijkaardige wijze schendt,
zoals hoger uiteengezet, wijst erop dat hij
onvoldoende eerbied heeft voor zijn disciplinaire overheid".
en doordat de bestreden beslissing dd. 13
september 1995 van de commissie van beroep de beslissing van de tuchtcommissie
dd. 30 november 1994 bevestigt om redenen dat:
"Overwegende dat de Raad van het
I.D.A.C. op 12 april 1986 een nota van
plichtenleer nr. 2 betreffende het
publiciteitsverbod voor accountants heeft
aangenomen;
dat deze aanneming gebeurde volgens de
regels van de art. 13, 14, 84 en 89 van de
Wet van 22 juli 1953, gewijzigd door de Wet
van 21 februari 1985, zodat de nota geldig is tot stand gekomen"
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en (na de inhoud van deze nota te hebben weergegeven) dat :
"Overwegende dat al deze regels in verband met reclame niet te strikt mogen worden uitgelegd, gelet vooral op de bescherming die, ook op het commercieel domein,
de vrijheid van meningsuiting heeft verkregen bij de volkeren die het Europees
Verdrag van de Rechten van de Mens hebben ondertekend ( ... );
dat de beperkingen, die in nietcommerciele tuchtzaken worden gesteld
aan het recht om publiciteit te maken, ingevolge deze principes moeten herleid worden tot die misbruiken van de uitingsvrijheid die tot stand kwamen door het
schaden van de verplichting tot loyauteit, terughoudendheid en discretie;
en tenslotte, na onderzoek van de feiten dat:
"deze vorm van publiciteit, gericht aan
een onderneming die client was bij een andere accountant, zonder uitdrukkelijk verzoek van deze onderneming en met denadruk op diensten in verband met
belastingontwijking, moet aangezien worden als een schending van de hierboven beschreven principes van loyauteit, terughoudendheid en discretie",

terwijl, eerste onderdeel, volgens artikel 91 van de wet van 21 februari 1985 tot
herziening van het bedrijfsrevisoraat tuchtstra:ffen aan de accountants kunnen opgelegd worden wanneer zij tekort gekomen
zijn aan de beginselen van waardigheid,
rechtschapenheid en kiesheid die ten grandslag liggen aan het beroep en volgens artikel 88, de Koning, op voorstel of na advies van de Raad van het Instituut, het
tuchtreglement vaststelt;
uit de bestreden beslissing blijkt dat de
Raad van het IDAC. op 12 april1986 een
nota van plichtenleer nr. 2 betre:ffende het
publiciteitsverbod van accountants heeft
aangenomen; de bestreden beslissing nochtans niet vaststelt dat een koninklijk besluit aan deze nota plichtenleer verbindende kracht zou hebben verleend;
noch artikel 13 van de wet van 22 juli
1953 dat de samenstelling van de Raad regelt, noch artikel14 van dezelfde wet dat
de bevoegdheid van bestuur en beschikking ervan bepaalt, noch artikel 89 van de
wet van 21 februari 1985 dat de voornoemde wetsbepalingen op het Instituut
der Accountants toepasselijk maakt en
evenmin artikel 84 dat de algemene opdracht van het Instituut omschrijft, de wet-
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telijke grondslag van de verbindende kracht
van de nota van plichtenleer nr. 2 kunnen vormen;

zodat de bestreden beslissing, door eiser de tuchtstraf van definitieve intrekking van de hoedanigheid van accountant,
bij wijze van bevestiging van de beslissing a quo, op te leggen hoofdens tekortkomingen aan de nota van plichtenleer nr.
2 over het verbod van publiciteit, aangenomen door de Raad op 12 april1986, zonder daarbij vast te stellen dat de hem verweten feiten in casu de waardigheid,
rechtschapenheid en kiesheid kunnen aantasten, en door aldus verbindende kracht te
verlenen aan deze niet door de Koning
goedgekeurde nota, al de in het middel bedoelde wetsbepalingen schendt, behalve artikel 3 E.V.R.M.,
en terwijl, tweede onderdeel, uit de motivering van de bestreden beslissing blijkt
dat ingevolge het onderzoek in hoger beroep is blijven vaststaan dat eiser, ongevraagd, minstens aan de met name genoemde client van een accountant, nl. het
Belgische filiaal van een Nederlandse vennootschap, informatie heeft bezorgd over de
door hem mogelijk te verlenen diensten en
dat hij voordien veroordeeld werd voor
gelijkaardige feiten tot een schorsing van
zes maanden; de door de commissie van beroep, bij wijze van bevestiging van de beslissing a quo, op die gronden, uitgesproken sanctie van definitieve intrekking van
de hoedanigheid van accountant de zwaarste tuchtstraf is; uit de vaststellingen en
overwegingen van de bestreden beslissing blijkt dat deze sanctie duidelijk buiten verhouding staat tot de ernst van de
ten laste van eiser aldus weerhouden tekortkomingen en bijgevolg het beginsel van
de evenredigheid, vastgelegd in artikel 3
E.V.R.M., miskent (schending van artikel 3
E.V.R.M.) :

Wat bet eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat bet onderdeel volledig ervan uitgaat dat de commissie
van beroep niet vaststelt dat de aan eiser verweten feiten te dezen de waardigbeid, recbtscbapenbeid en kiesbeid, die ten grondslag liggen aan bet
beroep van accountant, kunnen aantasten, maar zijn beslissing alleen laat
berusten op de tekortkomingen aan de
nota van plicbtenleer nummer 2 over
bet verbod van reclame;
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Overwegende dat de bestreden beslissing niet aileen verwijst naar de inhoud van de bedoelde nota, maar ook
oordeelt dat er een principieel verbod bestaat voor accountants een commercieel bedrijf uit te oefenen en hierbij aansluitend voor dit bedrijf te
adverteren; dat de beslissing inzonderheid het verbod een handelspubliciteit te voeren, los van die nota,
omschrijft als het verbod misbruik te
maken "van de uitingsvrijheid die tot
stand (kwam) door het schenden van
de verplichting tot loyauteit, terughoudendheid en discretie";
Dat het onderdeel feitelijke grondslag mist;
Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de rechter, binnen de bij de wet en het E .V.R.M. gestelde perken, in feite en derhalve onaantastbaar de sanctie bepaalt die hij
in verhouding acht met de zwaarte
van de bewezen verklaarde inbreuken;
Dat het onderdeel, in zoverre het
stelt dat de uitgesproken sancties niet
evenredig zijn met de telastleggingen, erop neerkomt de feitelijke beoordeling door de commissie van beroep te kritiseren;
Dat uit de vaststellingen en overwegingen van de bestreden beslissing niet blijkt dat de commissie van
beroep heeft geoordeeld met miskenning van artikel 3 van het E.V.R.M.;
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2e KAMER - 12 november 1996

1° WEGVERKEER -

WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 REGLEMENTSBEPALINGEN- ARTIKEL 19 - ARTIKEL 19.3 ARTIKEL 19.3.3' - KRUISPUNT- RICHTINGSVERANDERING - BESTUURDER DIE NAAR
LINKS AFSLAAT- TEGENLIGGER DIE VOORTRIJDT IN DE DOOR EEN GROENE PIJL AANGEDUIDE RIGHTING- VOORRANG.

2° WEGVERKEER _..:._ WEGVERKEERSREGLEMENT VAN 01-12-1975 REGLEMENTSBEPALINGEN -ARTIKEL 61-ARTIKEL 61.1, 5'
- VERKEERSLICHTEN - GROENE PIJL DIE TEGELIJK MET ROOD OF ORANJEGEEL LICHT
BRANDT- BESTUURDER DIE NAAR LINKS AFSLAAT- '!EGENLIGGER DIE VOORTRIJDT IN DE
DOOR EEN GROENE PIJL AANGEDUIDE RIGHTING.

1o en 2° De bij art. 19.3.3° Weguerkeersre-

glement aan de bestuurder die naar links
afslaat opgelegde verplichting om uoorrang te verlenen aan de tegenliggers op de
rijbaan die hi} gaat verlaten, wordt niet
opgeheuen door de omstandigheid dat een
tegenligger onder dekking van een groene
pijl die tegelijk met een rood of een oranjegeellicht brandt, op het kruispunt in de
door deze pijl aangeduide richting voortrijdt.
(VERMYLEN T. ANDRE E.A.)
ARREST

(A.R. nr. P.95.092l.N)

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 15 juni 1995 in hoger
beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Leuven;
A. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissing op de tegen eiseres ingestelde strafvordering :

8 november 1996 - 1e kamer - Voorzitter : mevr. Baete-Swinnen, afdelingsvoorzitter - Verslaggever : de h. Verougstraete - Gelijkluidende conclusie van
de h. Dubrulle, advocaat-generaal -Advocaten : mrs. Delahaye en Van Ommeslaghe.

Over het middel : schending van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk
Wetboek, 418 en 420 van het Strafwetboek, 6.2, 19.3.3°, 60.1 en 61.1.5° van het
koninklijk besluit van 1 december 1975
houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en 149 van de op 17
februari 1994 gecoordineerde Grondwet,

Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
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doordat het bestreden vonnis, na te hebben vastgesteld dat eiseres "gereden kwam
van de Tiensesteenweg en onder dekking
van het groen verkeerslicht de Tiensepoort opreed, met de bedoeling de schuinlinks gelegen Bierbeekstraat in te rijden"
(vonnis, p. 2, zevende alinea) dat de heer
Geoffroy Andre "uit de Geldenaaksevest
kwam gereden, en onder dekking van een
groene pijl naar rechts zinnens was de
Tiensesteenweg op te rijden" (vonnis, p. 2,
voorlaatste alinea) en dat laatstgenoemde,
gelet op artikel 61.1.5° van het koninklijk
besluit van 1 december 1975 dat in casu
van toepassing was, de groene pijl slechts
mocht voorbijrijden op voorwaarde dat de
voorrang werd verleend aan de bestuurders die op regelmatige wijze uit de andere richtingen kwamen (vonnis, p. 3, eerste alinea), het vonnis van de Politierechtbank te Leuven dd. 9 januari 1995, waarbij
eiseres werd veroordeeld tot betaling van
een geldboete van 25 frank en op burgerlijk vlak tot betaling van een voorschot van
1 frank aan ieder van de burgerlijke partijen, en waarbij de zaak sine die werd uitgesteld, bevestigt, op volgende gronden:
"Dat artikel19.3.3° (. .. ) oplegt voorrang te
verlenen aan de tegenliggers op de rijbaan die hij gaat verlaten; overwegende dat
(eiseres) ten onrechte wil doen aanvaarden dat (de heer Geoffroy Andre) terzake
geen tegenligger zou zijn, en zulks enkel
het geval zou zijn geweest indien hij uit de
Tiensestraat zou zijn gereden gekomen; (. .. )
dat (. .. ) de rijbaan ter plaatse het geheel
van het kruispunt Tiensepoort behelst, en
niet enkel het verkeer komende van de
twee rijstroken in de Tiensestraat en welke
zich in het kruispunt opsplitsen; dat derhalve artikel 19.3 eveneens van toepassing is op de weggebruikers komende uit de
Geldenaaksevest, en (de heer Geoffroy
Andre) voor (eiseres) wel degelijk een tegenligger was, welke zij voorrang diende te
verlenen" (vonnis, p. 3, zevende, achtste,
elfde en twaalfde alinea),

zich niet zou hebben voorgedaan, indien
Andre Geoffroy het in art. 61.1.5° voorziene recht van doorgang van (eiseres) had
geeerbiedigd; dat er derhalve een noodzakelijk verband bestaat tussen de door
Andre Geoffroy begane voorrangsschending
en de schadelijke gevolgen van het verkeersongeval" (conclusie, p. 3, nr. 3); en verder: "dat art. 61.1.5° VR. een algemeen karakter heeft en ook van toepassing is op een
weggebruiker die een tegenligger zou zijn;
dat (eiseres) derhalve ook de voorrang zou
hebben genoten indien Andre Geoffroy uit
de Tiensestraat zou zijn komen rijden" en
"dat het inwilligen van de op art. 19.3.3°
VR. gestoelde argumentatie van het Openbaar Ministerie en van de burgerlijke partijen erop neerkomt te stellen dat de verkeersregels hoven de verkeerslichten gaan,
daar waar art. 6.2 VR. precies het tegenovergestelde voorschrijft!" (conclusie, p. 4,
derde en vierde alinea); eiseres aldus wees
op het bestaan van een omstandigheid
waardoor bestuurder Geoffroy Andre niet
kon geacht worden regelmatig de voor hem
geldende groene pijl te zijn voorbijgereden en waardoor dienvolgens de voor haar
geldende voorrangsverplichting werd opgeheven; krachtens de bij artikel149 van
de gecoordineerde Grondwet opgelegde
motiveringsverplichting, de feitenrechter
gehouden is te antwoorden op alle relevante grieven en middelen van verweer; de
loutere overweging dat de heer Geoffroy
Andre een tegenligger van eiseres was en
zij hem derhalve op grond van artikel
19.3.3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 voorrang diende te verlenen, geen antwoord inhoudt op de nauwkeurige aanvoeringen van eiseres, waaruit,
om de redenen die zij opgaf, de opheffing
van de voorrangsverplichting, voortvloeide,
zodat de rechtbank, door dit gebrek aan
antwoord op relevante aanvoeringen in besluiten, haar beslissing niet regelmatig met
redenen omkleedt (schending van artikel
149 van de gecoordineerde Grondwet);

terwijl, eerste onderdeel, eiseres in haar
regelmatig overgelegde conclusie aanvoerde: "Aangezien de verkeerslichten (die
overeenkomstig art. 5 V.R. verkeerstekens zijn), uit hoofde van art. 6.2 VR., hoven de verkeersregels gaan; dat uit het terzake toepasselijk art. 61.1.5° V.R. duidelijk
blijkt dat (eiseres), die onder dekking van
een groen licht het kruispunt opreed, over
een recht van doorgang beschikte opzichtens Andre Geoffroy, die enkel een tesamen met een rood licht werkende groene
pijl voorbijreed; dat het duidelijk is dat de
schade, zoals zij zich in concreto voordeed,

en terwijl, tweede onderdeel, overeenkomstig artikel 6.2. van het koninklijk besluit van 1 december 1975, de verkeerstekens, waartoe krachtens artikel60.1 van
hetzelfde besluit verkeerslichten behoren, hoven de verkeersregels gaan; daaruit volgt dat op een door verkeerslichten geregeld kruispunt de bestuurder die een
verkeerslicht voorbijrijdt en die tegenligger is van een bestuurder die naar links afslaat om de door hem gevolgde rijbaan te
verlaten, op het kruispunt slecht de voorrang, die voortvloeit uit artikel19.3.3° van
het koninklijk besluit van 1 december 1975,
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geniet op deze naar links afslaande bestuurder, zo hij het verkeerslicht op regelmatige wijze is voorbijgereden; de bestuurder die, zoals de heer Geoffroy Andre, een
rood licht dat samen met een groene pijl
brandt, nadert, overeenkomstig artikel
61.1.5° van het koninklijk besluit van 1 december 1975, dit licht slechts regelmatig
kan voorbijrijden in de richting door de
groene pijl aangegeven, op voorwaarde, dat
hij voorrang verleent aan de bestuurders
die op regelmatige wijze uit andere richtingen komen; de rechtbank in het ongewisse laat of de heer Geoffroy Andre het
verkeerslicht op regelmatige wijze is voorbijgereden; de rechtbank, door de vaststelling dat eiseres "gereden kwam van de
Tiensesteenweg en onder dekking van het
groen verkeerslicht de Tiensepoort opreed, met de bedoeling de schuinlinks gelegen Bierbeekstraat in te rijden; dat ter
plaatse, ingevolge de aanwezigheid van
twee verhoogde vluchtheuvels waarop de
verkeerssignalisatie zich bevindt, (... ) de bestuurders welke de Bierbeekstraat willen
inrijden verplicht zijn de Tiensepoort over
een zekere afstand op te rijden om hen toe
te laten hun bocht zou ruim mogelijk te nemen, hetgeen (eiseres) heeft gedaan" (vonnis, p. 2, vierde en vijfde laatste alinea),
minstens impliciet vaststelde dat eiseres op
regelmatige wijze uit de andere richting
kwam, hetgeen impliceert dat de heer Geoffroy Andre het licht niet op regelmatige
wijze kon voorbijrijden zonder haar voorrang te verlenen; de rechtbank in die omstandigheden dan ook niet kon beslissen
dat de heer Geo:f:li:oy Andre de voorrang, die
uit artikel 19.3.3° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 voortvloeit, genoot, zodat de rechtbank, door eiseres te
veroordelen op grond dat zij krachtens artikel19.3.30 van het koninklijk besluit van
1 december 1975 voorrang diende te verlenen aan de heer Geo:f:li:oy Andre, haar beslissing niet naar recht verantwoordt
(schending van alle in de aanhef van het
middel aangevoerde wetsbepalingen artikel 149 van de Gecoiirdineerde Grondwet
uitgezonderd) :

Overwegende dat de omstandigheid dat een bestuurder in de richting van een groene pijl die tegelijk
met een rood licht of een oranjegeel
licht brandt, voortrijdt, niet uitsluit dat
deze bestuurder, gelet op de configuratie van het kruispunt, een tegenligger kan zijn voor bestuurders die uit
een andere richting komen en die bij
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het naar links afslaan het door die bestuurder gevolgde deel van de rijbaan
willen oversteken;
Dat de bij artikel 19.3.3° Wegverkeersreglement aan de bestuurder die
naar links afslaat, opgelegde verplichting om voorrang te verlenen aan de
tegenliggers op de rijbaan die hij gaat
verlaten, niet wordt opgeheven door de
omstandigheid dat een tegenligger onder dekking van een groene pijl die tegelijk met een rood licht of een oranjegeellicht brandt, op een kruispunt in
de door deze pijl aangeduide richting
voortrijdt;
Overwegende dat de appelrechters
met onaantastbare beoordeling van feiten het rijgedrag van eiseres en van de
derde verweerder Geoffroy Andre bespreken en met vermelding van de feitelijke gegevens waarop zij hun oordeel laten steunen, onder meer de
configuratie van het kruispunt waar
de aanrijding is gebeurd, considereren, wat de verweerder betreft, "dat
gezien de werking van (de) verkeerslichten artikel 61.1.5° van het koninklijk besluit van 1 december 1975 van
toepassing is, hetwelk voorziet dat de
groene pijl mag worden voorbij gereden op voorwaarde dat voorrang wordt
verleend aan de bestuurders die op regelmatige wijze uit een andere richting komen" en, wat eiseres betreft,
dat "in hoofde van (eiseres) de verplichtingen van artikel 19 van het
Wegverkeersreglement (van kracht
blijven)", en dat de verweerder Geoffrey Andre "voor (eiseres) wei degelijk een tegenligger was welke zij voorrang diende te verlenen";
Dat de rechters aldus vaststellen dat
eiseres ten overstaan van de derde
verweerder niet op regelmatige wijze
uit een andere richting komt;
Dat de rechters met hun motivering het strijdig of ander feitelijk verweer van eiseres ten betoge dat zij
"niet op onregelmatige wijze (heeft) gereden" en dat de derde verweerder
voor haar "geen tegenligger zou zijn"
verwerpen, zodoende de conclusie van
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eiseres beantwoorden, en de beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
En overwegende dat de substantiEHe of op stra:ffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn
genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht
is tegen de beslissingen op de civielrechtelijke vorderingen van de verweerders tegen eiseres :
Overwegende dat mr. R. Biitzler bij
akte neergelegd ter griffie op 19 september 1995 namens eiseres verklaart
afstand zonder berusting te doen van
de voorziening;
Om die redenen, verleent akte van
de afstand; verwerpt de voorziening
voor het overige; veroordeelt eiseres in
de kosten.
12 november 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Frere- Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Biitzler; F. Legrand, S. Stijns, Leuven.

Nr. 430
2e KAMER- 12 november 1996
VEROORDELING MET UITSTEL EN OPSCHORTING VAN DE VEROORDELING GEWONE OPSCHORTING
OPSCHORTING GELAST DOOR DE EERSTE
RECHTER EN BEVESTIGD IN HOGER BEROEPIN STEMMING VAN DE BEKLAAGDE IN EERSTE
AANLEG - GEEN HERNIEUWING VOOR DE
APPELRECHTER- GEVOLG.

Naar recht verantwoord is de bevestiging,
door het hof van beroep, van de beslissing van de eerste rechter die de opschorting van de uitspraak van de veroordeling heeft gelast, hoewel de door de
beklaagde in eerste aanleg gegeven in-
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stemming door hem in hager beroep niet
is hernieuwd (1). (Art. 3 Probatiewet.)
(DE VLIEGER T. VAN AUTRYVE)
ARREST

(A.R. nr. P.95.0950.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 20 juni 1995 door het
Hof van Beroep te Gent gewezen;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 1 en 3 van de Wet van 29 juni
1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van artikel149 van de
Grondwet, en van de artikelen 1319, 1320
en 1322 van het Burgerlijk Wetboek,
doordat het bestreden arrest de aan eiseres tenlastegelegde betichting bewezen
verklaart, en de opschorting van de uitspraak van de veroordeling gelast,
terwijl, overeenkomstig artikel3 van de
Wet van 29 juni 1964, de instemming van
de beklaagde een essentiele voorwaarde is
opdat de strafrechter wettelijk de opschorting van de uitspraak van de veroordeling zou kunnen gelasten; deze instemming door de wetgever werd vereist met het
oog op de doelmatigheid van deze maatregel;
en terwijl, eerste onderdeel, uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan
noch uit het bestreden arrest zelfblijkt dat
eiseres in de beroepsprocedure haar instemming met de maatregel van de opschorting heeft betuigd; het hof van beroep, door de overname van de motieven
van het vonnis a quo, slechts de vaststelling inhoudt van de instemming van eiseres in de procedure in eerste aanleg; het bestreden arrest derhalve zijn beslissing
houdende de opschorting van de uitspraak
van de veroordeling niet wettelijk verantwoordt (schending van de artikelen 1 en 3
van de Wet van 29 juni 1964), noch regelmatig motiveert (schending van artikel149
van de Grondwet);
en terwijl, tweede onderdeel, zo eiseres
weliswaar, zoals werd vastgesteld door het
vonnis a quo, voor de correctionele rechtbank haar instemming betuigde met een
opschorting, zij deze instemming echter niet
(1) Cass., 9 nov. 1977 (AC., 1978, 299).
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verleende in beroep; door eiseres precies
zelf hoger beroep werd aangetekend tegen het vonnis a quo waarbij de opschorting werd uitgesproken; hierdoor de beslissing m.b.t. de strafvordering in zijn geheel
aan het hofvan beroep werd opgedragen;
eiseres in beroep uitsluitend en ondubbelzinnig concludeerde tot vrijspraak, op grond
van het bestaan van de rechtvaardigingsgrond van noodtoestand; eiseres uitdrukkelijk in conclusies te kennen gaf alles te
ontkennen wat niet uitdrukkelijk bij besluiten wordt erkend (besluiten in beroep,
aanheD; er in de beroepsprocedure aldus
geen instemming bestond met de maatregel van de opschorting; het bestreden arrest derhalve zijn beslissing houdende de
opschorting van de uitspraak van de veroordeling niet wettelijk verantwoordt
(schending van de artikelen 1 en 3 van de
Wet van 29 juni 1964);
en terwijl, derde onderdeel, in de mate
het Hof zou oordelen dat het bestreden arrest impliciet beslist dat de instemming van
eiseres met een opschorting ook werd verleend voor de beroepsprocedure, het hofvan
beroep de conclusies van eiseres in beroep heeft ge'interpreteerd op een wijze die
onverenigbaar is met de inhoud en de bewoordingen ervan; eiseres in beroep uitsluitend en ondubbelzinnig concludeerde tot
vrijspraak, op grond van het bestaan van
de rechtvaardigingsgrond van noodtoestand; eiseres uitdrukkelijk in conclusies te
kennen gaf alles te ontkennen wat niet uitdrukkelijk bij besluiten wordt erkend (besluiten in beroep, aanhef); het bestreden arrest aldus de bewijskracht van de
conclusies van eiseres heeft geschonden
(schending van de artikelen 1319, 1320 en
1322 van het Burgerlijk Wetboek) :

Overwegende dat de instemming
van de beklaagde met de opschorting
van de uitspraak van zijn veroordeling geen schuldbekentenis inhoudt
noch de rechter bindt, en in die mate
niets uit te staan heeft met de beslissing van de rechter dat de tenlastelegging bewezen is;
Dat het hoger beroep van de beklaagde tegen de uitspraak die onder meer de opschorting gelast, noch
de omstandigheid dat hij bij de appelrechter de vrijspraak vraagt, iets afdoen aan de draagwijdte van die instemming of meebrengen dat zij voor
de appelrechter moet worden hernieuwd;
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Overwegende dat de appelrechters
door, met overname van de motieven
op grond van de instemming die eiseres op 22 juni 1994 voor de correctionele rechtbank heeft betuigd, de opschorting van de uitspraak van de
veroordeling te gelasten, de bewijskracht van haar conclusie niet miskennen, doch hun beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar
recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiseres in de kosten.
12 november 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Hont, waarnemend voorzitter - Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleer,
advocaat-generaal - Advocaat : mr. De
Gryse.

Nr. 431

2e KAMER- 12 november 1996

VERJARING- STRAFZAKEN- STRAFVORDERING -ALGEMEEN- VERLENGING VAN
TERMIJNEN- GEVOLG.

Een nieuwe wet waarbij de verjaringstermijn wordt verlengd, kan de v66r de inwerkingtreding van die wet door verjaring vervallen strafvordering niet doen
herleven (1). (Art. 21 V.T.Sv.)
(1) Cass., 26 okt. 1994, A.R. nr. P.94.0696.F
(A. C., 1994, nr. 453); zie Cass., 7 mei 1953 (ibid.,

1953, 607). J. LECLERCQ, "L'application dans le
temps de la loi modifiant le delai de prescription de l'action publique", Reu.dr.pen., 1981, (943),
nr. 33; R. VERSTRAETEN, De gelding van de
verjaringswet in de tijd, A.J. T., 1995-96, nr. 2; E.
VAN MVYLEM, Toepassing in de tijd van nieuwe
wet in verband met de ve:tjaringstermijnen van
de strafVordering, R. Cass., 1996, 181, nr. 3.
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CVANMASSENHOVE)
ARREST

(A.R. nr. P.95.117l.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 21 september 1995 in
hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Tongeren;
Over de beide grieven :
Overwegende dat eiser aanvoert dat
de straf\rordering wegens de hem ten
laste gelegde overtredingen b en c,
waarvoor hem onderscheiden straffen werden opgelegd, door verjaring
vervallen is;
Overwegende dat eiser werd gedagvaard om op 9 januari 1993 (feit b) bij
overtreding van het toen nog toepasselijke artikel 34.3" Wegverkeerswet geweigerd te hebben een bloedmonster te laten nemen en (feit c) bij
overtreding van het toen nog toepasselijke artikel 35 van vermelde wet te
hebben gestuurd in staat van dronkenschap;
Dat bovendien ingevolge de toen toepasselijke versie van artikel 68 Wegverkeerswet de strafvordering voortspruitende uit een misdrijf tegen deze
wet en de reglementen betreffende de
politie over het wegverkeer - met
uitzondering van een zich te dezen
niet voordoend geval - verjaart
door verloop van een jaar, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is
begaan;
Overwegende dat de artikelen 34 en
35 Wegverkeerswet werden gewijzigd
bij de artikelen 14 en 15 van de wet
van 18 juli 1990, in werking getreden op 1 december 1994; dat weigering van het laten nemen van een
bloedmonster thans strafbaar is gesteld door het nieuwe artikel 34, § 2,
3", Wegverkeerswet en sturen in staat
van dronkenschap door het nieuwe artikel 35 van vermelde wet;
Dat ingevolge artikel 68 Wegverkeerswet, zoals gewijzigd bij artikel 35
van de wet van 18 juli 1990, in werking getreden op 1 december 1994, de

Nr. 431

straf\rordering die het gevolg is van
een overtreding van deze wet alsmede
van de ter uitvoering ervan vastgestelde besluiten, verjaart door verloop van een jaar, te rekenen van de
dag waarop de overtreding is begaan,
met uitzondering van de overtredingen van artikel 30, § 1, 33, 34, § 2, en
35 van de wet, waarvoor de termijn
drie jaar is;
Overwegende dat overeenkomstig
artikel 22 voorafgaande titel Wetboek
van Strafvordering bij stuiting verricht binnen de oorspronkelijke verjaringstermijn een nieuwe termijn van
gelijke duur begint te lopen;
Overwegende dat blijkens de stukken waarop het Hof vermag acht te
slaan, de verj aring niet werd geschorst
en ze v66r 1 december 1994, dit is de
dag van de inwerkingtreding van de
verjaringstermijn bepaald bij de
nieuwe tekst van artikel68 Wegverkeerswet, laatst werd gestuit door het
op 18 november 1993 gewezen beroepen vonnis, zodat de strafvordering onder toepassing van de vroegere versie van artikel 68 Wegverkeerswet
verjaard was op 18 november 1994 op
welke datum de wijzigingsbepalingen
van de wet van 18 juli 1990 nog niet
in werking waren getreden;
Dat de grieven gegrond zijn;

Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis in zoverre het eiser tot
straf en in kosten veroordeelt wegens
de telastleggingen b en c; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste van de Staat; zegt dat er
geen grand is tot verwijzing.
12 november 1996 - ze kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitterVerslaggeuer : de h. Huybrechts - Gelijkluidende conclusie van de h. Bresseleers,
advocaat-generaal- Aduocaat : mr. G.
Houbrechts, Tongeren.

HOF VAN CASSATIE

Nr. 432
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2e

KAMER-

12 november 1996

1 o AANSPRAKELIJKHEID BUITEN
OVEREENKOMST- SCHADE -MATERIELE SCHADE, ELEMENTEN EN GROOTTEVERNIELD VOERTUIG- BELASTING OVER DE
TOEGEVOEGDE WAARDE- BENADEELDE NIET
BTW-PLICHTIG.

2° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE - VERNIELD VOERTUIG-OMVANG VAN DE SCHADE- VERVANGINGSWAARDE- BENADEELDE NIET BTWPLICHTIG.

1o en 2° Wanneer een voertuig in een ongeval is vernield en de benadeelde geen
BTW-plichtige is en dus, overeenkomstig het Wetboek van de Belasting over de
Toegevoegde Waarde, de belasting niet
kan aftrekken of van de Staat kan terugkrijgen, omvat de schadevergoeding
waarop hi} recht heeft, de B. T. W. op de
aankoopprijs van een gelijkaardige zaak,
ten deze een voertuig; hierbij is onverschillig of de benadeelde, ingevolge zijn
vrije beschikking over de hem toekomende
schadevergoeding, deze gebruikt voor de
vervanging van de vernielde auto door
een nieuw voertuig dan wel door een tweedehands voertuig waarvoor bij de aankoop geen B.T.W. of slechts een B.T.W.
over het verschil tussen de verkoopprijs en
de inkoopprijs van de garagist verschuldigd is. (1). (Artt. 2 en 26 W.B.T.W., 1382
en 1383 B.W.)
(ROEFS T. MELIS)
ARREST

(A.R. nr. P.96.0642.N)

RET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 11 april 1996 in hager beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout;
Overwegende dat het vonnis slechts
beslist op civielrechtelijk gebied;
(1) Cass., 28 mei 1996 (volt. terechtzitting),

A.R. nr. P.95.0909.N (A. C., 1996, nr. 192), en de
concl. van adv.-gen. Goeminne; zie K. GEELEN,
B.T.W. en voertuigschade. Een never-ending story,
R.Cass., 1996, 325.

Over het middel :
Overwegende dat eiser slechts opkomt tegen de toekenning van 36.118
frank B.T.W. op de vervangingswaarde
van het vernielde voertuig en de ermee verband houdende interesten;
Overwegende dat de benadeelde aan
wie ten gevolge van een onrechtmatige daad een zaak is ontnomen, recht
heeft op herstel van zijn vermogen
door teruggave van deze zaak; dat hij,
wanneer teruggave niet mogelijk is,
recht heeft op de vervangingswaarde
van deze zaak, dit is op het bedrag dat
nodig is om zich een gelijkaardige zaak
aan te schaffen;
Dat de benadeelde vrij beschikt over
de hem toekomende schadevergoeding en het bedrag van de schadevergoeding niet mag verschillen naar het
gebruik dat de benadeelde ervan zal
maken;
Overwegende dat de schadevergoeding, wanneer de benadeelde geen
B.T.W.-plichtige is en dus, overeenkomstig het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, de
belasting niet kan aftrekken of van de
Staat kan terugkrijgen, de B.T.W. op
de aankoopprijs van een gelijkaardige
zaak, ten deze een auto, omvat;
Dat onverschillig is de omstandigheid dat de benadeelde, ingevolge zijn
vrije beschikking over de hem toekomende schadevergoeding, deze niet gebruikt voor de vervanging van de vernielde auto door een nieuwe of ze
gebruikt voor de vervanging door een
tweedehands auto waarvoor bij de
aankoop geen B.T.W. of slechts een
B.T.W. over het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van de garagist verschuldigd is;
Overwegende dat uit het voorgaande
volgt dat niet tegenstrijdig is vast te
stellen dat de niet B.T.W.-plichtige benadeelde een vervangingsvoertuig
heeft aangekocht waarop geen B.T.W.
verschuldigd is, en de verantwoordelijke niettemin te veroordelen tot betaling van B.T.W.;
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Dat voor het overige de appelrechters door hun motivering vermeld
op de tweede en de derde bladzijde van
het arrest het door eiser aangevoerd
verweer verwerpen, hierdoor zijn conclusie beantwoorden, en de beslissing regelmatig met redenen omkleden en naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
12 november 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. D'Hont, waarnemehd voorzitter- Verslaggever : de h. Huybrechts GeliJkluidende conclusie van de h. Bresseleers, advocaat-generaal- Advocaat : mr.
A. Ramon, Turnhout.

Nr. 433
2e KAMER- 13 november 1996

1o VOORLOPIGE HECHTENIS- ONMIDDELLIJKE AANROUDING- VEROORDELING BIJ
VERSTEK- VERZET- VERZOEK TOT INVRIJREIDSTELLING- BESLISSING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER DE ONTVANKELIJKHEID
VAN RET VERZET.

2° VERZET -

ONMIDDELLIJKE AANROUDING- VERZOEK TOT INVRIJHEIDSTELLINGBESLISSING DIE GEEN UITSPRAAK DOET OVER
DE ONTVANKELIJKHEID VAN RET VERZET.

1 o en 2° Wanneer een bij verstek, met onmiddellijke aanhouding, veroordeelde persoon verzet doet en bovendien een verzoek tot invrijheidstelling indient, doet de
rechtbank, die over dat verzoek uitspraak
doet, hierdoor geen uitspraak over de ontvankelijkheid van het verzet (1). (Art. 27,
§ 2, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(1) Zie Cass., 8 dec. 1992, A.R. nr. 6639 CA. C.,
1991-92, nr. 776).

Nr. 433
(MILER)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. P.96.1372.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 29 oktober 1996 gewezen door Hof van Beroep te Luik;
Overwegende dat eiser van zijn vrijheid is beroofd op grond van een bevel tot onmiddellijke aanhouding dat
is uitgevaardigd ingevolge een door de
Correctionele Rechtbank te Dinant op
16 oktober 1996 te zijnen aanzien bij
verstek uitgesproken veroordeling; dat
het bevel tot onmiddellijke aanhouding, dat met de strafrechterlijke beslissing gepaard gaat, niet losstaat van
de veroordelende beslissing op zich,
maar er een geheel mee vormt en een
titel van voorlopige hechtenis is die de
tenuitvoerlegging van de veroordeling waarborgt zolang deze niet definitief geworden is;
Overwegende dat uit de processtukken blijkt dat er op het tijdstip van de
indiening van het verzoek tot invrijheidstelling alsook op het tijdstip van
de beschikking van de raadkamer en
het arrest, die erop gevolgd zijn, geen
uitspraak was gedaan over de ontvankelijkheid van het door eiser gedane
verzet;
Overwegende dat de rechtbank, door
over het verzoek tot invrijheidstelling uitspraak te doen op grond van de
artikelen 27, § 1, 1°, en 30 van de wet
betreffende de voorlopige hechtenis,
geen uitspraak heeft gedaan, zelfs niet
impliciet, over de ontvankelijkheid van
het verzet;
Dat het middel faalt naar recht;
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.

HOF )[AN CASSATIE
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13 november 1996 - 2e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Ghislain, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Piret, advocaat-generaalAdvocaat : mr. P. Rondiat, Dinant.

C?ver het eerste middel : schending van de
arbkelen 780, 1042 van het Gerechtelijk
Wetboek, 1, 24, 37, 40, 42 van de wet van
15 juni 1935 op het gebruik der talen in
gerec~tszaken (en, voor zoveel nodig, van
de artikelen 703 van het Gerechtelijk Wethoek, 3 en 13 van de gecoordineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik der talen in bestuurszaken),

Nr. 435

doordat het arrest het adres van de twee
eiseressen vermeldt in het Nederlands; dat
het als adres van de eerste eiseres opgeeft
''Ton,7eren, Industriepark Overhaem, Beekweg en als adres van de tweede eiseres
"Mortsel, Oudebaan", zonder de Franse vertaling van die adressen eraan toe te voegen, namelijk "Tongres, Pare Industriel
Overhaem, chemin du Ruisseau" wat de
eerste eiseres betreft, en "Mortsel Vieille
Route", wat de tweede eiseres bet;eft terwijl de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken waarvan de bepalingen voorgeschreven' zijn op
straffe van nietigheid (art. 40) bepaalt dat
de arresten worden "gesteld in de taal van
de rechtspleging" (art. 37), dat is "de taal
waarin de bestreden beslissing is gesteld"
(art. 24); een akte wordt geacht in de taal
van de rechtspleging gesteld te zijn, wann~er alle voor de regelmatigheid ervan verms~e vermeldingen in die taal gesteld zijn;
arbkel 780 van het Gerechtelijk Wetboek
dat krachtens artikel 1042 van genoemd
wetboek van toepassing is in hoger beroep, bepaalt dat de vonnissen en arresten, "op straffe van nietigheid ... 2° de
naam, de voornaam en de woonplaats bevatten die de partijen bij hun verschijning en hun conclusies hebben opgegeven"; dat te dezen de rechtspleging voor de
Rechtbank van Eerste aanleg te Luik en
voor het Hof van Beroep te Luik is ingeleid en voortgezet in het Frans; het ar~est derhalve de regels op het taalgebruik
m gerechtszaken alsook het geheel van de
in de aanhef van het middel aangegeven
bepalingen schendt, door het adres van de
eiseressen in het Nederlands te vermelden zonder toevoeging van de Franse vertaling ervan :

1e

KAMER-

14 november 1996

1 o VONNISSEN EN ARRESTEN- BURGERLIJKE ZAKEN -ALGEMEEN -PARTIJENRECHTSPERSONEN- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL- TAAL- RECHTSPLEGING IN HET FRANS
-ADRES SEN IN HET NEDERLANDS.

2° TAALGEBRUIK- GERECHTSZAKEN (WET
15 JUNI 1935) - IN HOGER BEROEP- BURGERLIJKE ZAKEN- PARTIJEN- RECHTSPERSONEN- MAATSCHAPPELIJKE ZETEL- RECHTSPLEGING IN HET FRANS -ADRESSEN IN HET
NEDERLANDS.

1o en 2° Wanneer partijen, die rechtspers~nen

zijn waarvan de maatschappeZvke zetel, enerzijds, in de provincie Limburg (Tongeren), anderzijds in de
provincie Antwerpen (Morts~l) gevestigd is, bij hun verschijning en hun conclusies, in een in het Frans gevoerde
rechtspleging, hun adressen in het Nederla_nds hebben opgegeven, is wettig het
vonms of het arrest dat die adressen overneemt zoals die partijen ze hebben opgegeven, namelijk in het Nederlands (1).
(Artt. 780, eerste lid, 2°, en 1042 Ger.W.;
artt. 2, 24, 37, 40 en 42 Taalwet
Gerechtszaken.)
(BOUWWERKEN-BEERTS N.V., BUILDING N.V.
T. LEFEVRE, MERCIER)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0034.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 23 februari 1995 door
het Hof van Beroep te Luik gewezen;
(1) Zie Cass., 24 mei 1993, A.R. nr. 9574 (A. C.,
1993, nr. 252), en 29 mei 1995, A.R. nr.
C.94.0389.F (ibid., 1995, nr. 258).

Ove~wegende dat, enerzijds, uit
de arbkelen 780, eerste lid, 2°, en
1042 van het Gerechtelijk Wethoek blijkt dat het arrest, op stra:lfe
van nietigheid, onder meer het adres
bevat dat de partijen bij hun verschijning en hun conclusies hebben opgegeven;

HOF VAN CASSATIE
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Dat uit de stukken waarop het Hof
vermag acht te slaan, volgt dat de eiseressen bij hun verschijning en in
hun conclusies voor het hof van beroep de adressen hebben opgegeven,
zoals zij in het arrest staan weergegeven;
Overwegende dat, anderzijds, het
middel niet aangeeft op grond van
welke bepalingen de eigennamen,
waaruit de adressen van de eiseressen bestaan, de Franse wettelijke benaming zouden hebben die het opgeeft in de in die taal eraan gegeven
vertaling;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;

Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt de eiseressen in de
kosten.
14 november 1996- 1e kamer- Voorzitter en verslaggever : de h. Rappe, waarnemend voorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Kirkpatrick.

Nr. 435

verbaal dat bewijs oplevert zolang het tegendeel niet is bewezen, en vermoedens
die de ambtenaar zonder op dat punt te
zijn bekritiseerd, uit die vaststellingen
heeft afgeleid, ontslaat het bestuur niet
van de verplichting de feiten die het aanvoert, te bewijzen. (Art. 59, § 1, W.B.T.W.)

2° De met invordering van de belasting over
de toegevoegde waarde belaste ambtenaar kan een dwangbevel uitvaardigen,
zodra uit een door een ambtenaar van het
ministerie van Financien opgemaakt
proces-verbaal, dat bewijs oplevert zolang het tegendeel niet is bewezen, blijkt
dat de bepalingen van het BTW-wetboek
zijn overtreden en dat het de verschuldigdheid van de be lasting of van een
geldboete kan aantonen, zonder dat het
bestuur noodzakelijk toepassing behoeft
te maken van de in art. 66 van dat wethoek bepaalde procedure inzake ambtshalve aanslag (1). (Artt. 59 en 85
W.B.T.W.)
(CARLIER
T. BELGISCHE STAAT - MIN. V. FINANCIEN)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. C.96.0064.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 31 mei 1995 door het
Hof van Beroep te Bergen gewezen;

1 o Het arrest dat zijn beslissing luidens

Over het eerste middel : schending van de
artikelen 1315, eerste lid, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 870 van het
Gerechtelijk Wetboek en 59, § l, van het
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, en voor zover nodig, van
het algemeen rechtsbeginsel betreffende de
bewijslast in belastingzaken,
doordat het hof van beroep, op de conclusie waarin eiser in substantie aanvoerde
dat het hem aangezegde dwangbevel gegrond was op een proces-verbaal dat op 26
augustus 1987 was opgemaakt door verificateur Grenier; dat voornoemd procesverbaal zich ertoe beperkte, enerzijds, het
bedrag te vermelden zowel van de bedrijfsals van de prive-inkomsten en -uitgaven,
die eiser voor het betreffende tijdvak had
aangegeven, anderzijds, vast te stellen dat
"bepaalde per kas gedane bedrijfsuitgaven

welke een BTW-plichtige die belasting verschuldigd is, grondt op de gegevens die
door het bestuur zijn aangebracht, namelijk vaststellingen van een proces-

(1) Cass., 21 nov. 1991, A.R. nr. 9019 (A. C.,
1991-92, nr. 151).
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1o BELASTING OVER
VOEGDE WAARDE -

DE

TOEGE-

VERSCHULDIGDHEID VAN DE BELASTING- BEWIJSMIDDELEN
EN CONTROLEMAATREGELEN BEWIJSMIDDELEN- PROCESSEN-VERBAAL- WETTELIJKE BEWIJSWAARDE- VERMOEDEN.

2° BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE- VERVOLGINGEN EN
GEDINGEN- RECHT VAN RET BESTUUR OM
EEN DWANGBEVEL UIT TE VAARDIGEN VOORWAARDEN.

Nr. 435
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niet in het kasboek zijn opgetekend"; dat
daarentegen de bevestiging in het procesverbaal dat prive-uitgaven evenmin in het
kasboek waren opgetekend, geen vaststelling was maar een louter persoonlijke mening van de steller van het proces-verbaal,
waaraan geen bijzondere wettelijke bewijswaarde verbonden was; dat de enkele vaststelling dat bepaalde bedrijfsuitgaven niet
in het kasboek waren opgetekend "eventueel bewees - quod non- 'dat het dagboek (van eiser) niet regelmatig was bijgehouden', (maar) geenszins voldoende was
om te bewijzen dat (eiser) tijdens het betrokken tijdvak voor zijn kasbetalingen voor
prive- of beroepsdoeleinden meer liquiditeiten had dan blijkens het door hem bij de
BTW aangegeven omzetcijfer beschikbaar
was", het hofvan beroep eisers verzet tegen voornoemd dwangbevel verwerpt op
grond dat "in strijd met wat (eiser) betoogt, het feit dat bepaalde, per kas gedane bedrijfsuitgaven niet zijn opgetekend in het kasboek, niet het enige is dat
verificateur Grenier heeft vastgesteld; dat
hij immers, blijkens zijn proces-verbaal, dat
bewijs oplevert zolang het tegendeel niet is
bewezen, heeft vastgesteld dat (eiser) tijdens elk van de gecontroleerde jaren uit de
kas een veel hoger bedrag had genomen
dan volgens het aangegeven omzetcijfer beschikbaar was; dat de administratis haar
wettelijk vermoeden dat die uitgaven mogelijk waren geworden door niet bij de BTW
aangegeven verkopen, heeft gegrond op dat
feit dat bekend was omdat het was vastgesteld, en op het door (eiser) aangehaalde
en hierboven vermelde feit";

terwijl, hoewel artikel59, § 1, tweede lid,
van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde bepaalt dat de
processen-verbaal van de ambtenaren van
het ministerie van Financien bewijs opleveren zolang het tegendeel niet is bewezen, die wettelijke bewijswaarde toekomt
aan de materiele vaststellingen die erin opgetekend zijn en niet aan hetgeen de verbalisant uit die vaststellingen afleidt; uit
het proces-verbaal van verificateur Grenier van 26 augustus 1987 blijkt dat het totale bedrag van de niet verantwoorde, in
het proces-verbaal in aanmerking genomen "betalingen" ten belope waarvan het
omzetcijfer van eiser is verhoogd, namelijk 1.009.520 F. voor het jaar 1983 en
1.092. 707 F. voor het jaar 1984, een aantal prive-uitgaven voor een bedrag van
360.000 F. voor 1983 en 274.000 F. voor
1984 omvatten die niet in het kasboek zouden zijn opgetekend; uit het proces-verbaal
blijkt dat het hier geen vaststelling van de
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ambtenaar betreft maar diens louter persoonlijke mening; het proces-verbaal immers, na de staat te hebben opgemaakt van
de door eiser aangegeven inkomsten en van
de betalingen die hij in specien heeft verricht op de posten "Leveranciers", "Lonen" en "Prive- Betalingen opgetekend in
het kasboek", uit het feit, enerzijds, dat het
bedrag van de in de financiele rekeningen vermelde prive-betalingen "duidelijk
ontoereikend lijkt" en, anderzijds, dat bepaalde per kas gedane bedrijfsuitgaven niet
in het kasboek zijn opgetekend, afleidt dat
"uit beide vaststellingen logischerwijs volgt
dat de prive-uitgaven evenmin in het kasboek zijn opgetekend" en dat "deze redelijkerwijs vastgesteld kunnen worden" op
de vorenvermelde bedragen van 360.000 F.
en 274.000 F.; het arrest derhalve, als het
betekent dat het geheel van de als nietverantwoord beschouwde betalingen door
de steller van het proces-verbaal waren
vastgesteld (eerste interpretatie), aan dat
proces-verbaal, en meer bepaald aan het
vierde blad ervan, een interpretatie geeft
die niet verenigbaar is met de bewoordingen ervan en derhalve de bewijskracht van
die akte miskent (schending van de artikelen 1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wetboek); het arrest, als het betekent,
niet dat het geheel van de als nietverantwoord beschouwde betalingen door
de steller van het proces-verbaal waren
vastgesteld, maar wel dat de administratis wettig heeft vermoed dat het geheel van
de als niet-verantwoord beschouwde betalingen mogelijk waren geworden door niet
bij de BTW aangegeven verkopen (tweede
interpretatie), artikel59, § 1, van het Wethoek van de belasting over de toegevoegde
waarde schendt door aan de in het procesverbaal van 26 augustus 1987 opgetekende
gevolgtrekkingen de bij dat artikel bepaalde bijzondere wettelijke bewijswaarde
te verbinden; het arrest althans in die
tweede interpretatie de administratis in
strijd met de wet ontslaat van de verplichting de feiten te bewijzen die zij aanvoert
ter verantwoording van het bestaan en het
bedrag van de belasting over de toegevoegde waarde, waarop het dwangbevel betrekking heeft (schending van de artikelen 59, § 1, van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde,
1315, eerste lid, van het Burgerlijk Wethoek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek,
en voor zover nodig, van het algemeen
rechtsbeginsel betreffende de bewijslast in
belastingzaken) :
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Overwegende, enerzijds, dat uit het
door eiser regelmatig overgelegde
proces-verbaal van de bijzondere belastinginspectie volgt dat in 1983
slechts 117.500 frank en 57.050 frank
en in 1984 slechts 222.000 frank en
± 65.000 frank als prive-betalingen
werden opgetekend; dat de steller van
dat proces-verbaal, adjunct-verificateur
van de BTW, hieruit afleidt dat die bedragen duidelijk ontoereikend schijnen; dat voornoemd proces-verbaal eraan toevoegt dat bepaalde per kas
gedane bedrijfsuitgaven niet in het
kasboek zijn opgetekend en dat "uit
beide vaststellingen logischerwijs volgt
dat prive-uitgaven evenmin in het kasboek zijn opgetekend";
Overwegende dat het arrest beslist
dat "in strijd met wat (eiser) betoogt,
het feit dat bepaalde per kas gedane
bedrijfsuitgaven niet zijn opgetekend
in het kasboek niet het enige is dat verificateur Grenier heeft vastgesteld;
dat hij immers, blijkens zijn procesverbaal, dat bewijs oplevert zolang het
tegendeel niet is bewezen, heeft vastgesteld dat (eiser) tijdens elk van de
gecontroleerde jaren uit de kas een
veel hoger bedrag genomen had dan
volgens het aangegeven omzetcijfer beschikbaar was; dat de administratie
haar wettelijk vermoeden dat die uitgaven mogelijk waren geworden door
niet bij de BTW aangegeven verkopen, heeft gegrond op dat feit dat bekend was omdat het was vastgesteld,
en op het door (eiser) aangehaalde en
hierboven vermelde feit";
Dat uit die overwegingen van het
arrest blijkt dat het hof van beroep
niet oordeelt dat de BTW-ambtenaar
het geheel van de eventueel niet aangegeven betalingen heeft vastgesteld
maar wel zich aansluit bij de redenering van de verificateur die zich baseerde op de beide soorten vaststellingen, als hierboven vermeld;
Overwegende, anderzijds, dat artikel 59, § 1, van het Wetboek van de
belasting over de toegevoegde waarde
bepaalt dat feiten die "de verschuldigdheid van de belasting of van een
geldboete" aantonen, door de admini-
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stratie kunnen worden bewezen volgens de regelen en door alle middelen van het gemene recht, getuigen en
vermoedens inbegrepen;
Overwegende dat het arrest de administratie geenszins ontslaat van de
verplichting de feiten die zij aanvoert,
te bewijzen, maar zijn beslissing
grondt op de gegevens die door die administratie zijn aangebracht, namelijk vaststellingen van een procesverbaal dat bewijs oplevert zolang het
tegendeel niet is bewezen, en vermoedens die de ambtenaar, zonder op dat
punt te zijn bekritiseerd, uit die vaststellingen heeft afgeleid;
Dat het middel niet kan worden
aangenomen;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 149 van de op 17 februari 1994
gecoiirdineerde Grondwet, 1319, 1320, 1322
van het Burgerlijk Wetboek, 66, 67 van het
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, 1 en 2, van het koninklijk besluit nr. 9 van 12 maart 1970 met betrekking tot de ambtelijke aanslag inzake
belasting over de toegevoegde waarde, van
het algemeen rechtsbeginsel van het recht
van verdediging en van het algemeen
rechtsbeginsel, de beschikkingsbeginsel genaamd,
doordat het arrest eisers verzet tegen het
dwangbevel niet gegrond verklaart op de
volgende gronden: "aangezien (eiser) geen
regelmatige boekhouding heeft overgelegd en zijn boeken en stukken niet correct heeft bijgehouden, heeft (de administratie), met toepassing van artikel 66,
tweede lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, de door
(eiser) voor het gehele gecontroleerde tijdvak verschuldigde belasting ambtshalve opgelegd; ... dat de belastingplichtige in dat
geval moet bewijzen dat de ambtshalve opgelegde aanslag overdreven is, wat (eiser) niet doet en ook niet voorstelt te doen;
dat derhalve, in strijd met de mening van
de eerste rechter, het verzet tegen het
dwangbevel niet gegrond schijnt",
terwijl de ambtshalve aanslag een bijzondere aanslagprocedure is die wordt geregeld bij de artikelen 66 en 67 van het
Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en bij het koninklijk besluit nr. 9 van 12 maart 1970 met be trekking tot de ambtelijke aanslag inzake
belasting over de toegevoegde waarde; dat
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koninklijk besluit preciseert dat "de ambtelijke aanslag wordt opgelegd door de gewestelijke directeur van de administratie
die bevoegd is voor de belasting over de toegevoegde waarde of door de hoofdcontroleur
die hij aanwijst,"
eerste onderdeel, uit het op 14 oktober
1987 uitvoerbaar verklaarde dwangbevel en
uit het daarbij gevoegde proces-verbaal van
26 augustus 1987 impliciet maar duidelijk blijkt dat de procedure van de ambtshalve aanslag niet is gevolgd, aangezien het
proces-verbaal bepaalt dat het is opgemaakt "ter uitvoering van artikel 59,§ 1
van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde" en dat de voorgedrukte vermeldingen betreffende de
ambtshalve aanslag doorgehaald zijn in het
dwangbevel; het arrest derhalve, nu het bevestigt dat de administratie de procedure
van de ambtshalve aanslag heeft gevolgd,
de wettelijke bewijswaarde van het dwangbevel, inzonderheid blad 1 ervan, en van
het proces-verbaal, inzonderheid blad 7 ervan, miskent (schending van de artikelen
1319, 1320 en 1322 van het Burgerlijk Wethoek):
tweede onderdeel, althans noch uit de
conclusies van de partijen noch uit enig ander stuk waarop het Hof vermag acht te
slaan, blijkt dat de procedure van de
ambtshalve aanslag is gevolgd of dat een
van de partijen dat heeft aangevoerd; het
arrest derhalve, nu het bevestigt dat de administratie de procedure van de ambtshalve aanslag heeft gevolgd, en nu het de
verwerping van eisers verzet tegen het
dwangbevel verantwoordt door de regels inzake die procedure, zich baseert op een feitelijk gegeven dat niet aan de tegenspraak
van de partijen is onderworpen (scherrding van het algemeen rechtsbeginsel van
het recht van verdediging) en waarvan het
niet regelmatig kennis had genomen
(schending van het algemeen rechtsbeginsel, beschikkingsbeginsel genaamd); de motivering van het arrest het Hof althans in
de onmogelijkheid stelt om de wettigheid
van de beslissing na te gaan (schending van
artikel149 van de gecoordineerde Grandwet);
derde onderdeel, artikel 67, tweede lid,
van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde bepaalt dat de administratie, voordat zij toepassing maakt van
de ambtshalve aanslag "vooraf aan de belastingplichtige in de vorm en onder de
voorwaarden die de Koning bepaalt, het bedrag en de verantwoording van de belasting mededeelt van de belasting die zij voornemens is te heffen" en dat "de belas-
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tingplichtige zijn opmerkingen kan
doen kennen"; het koninklijk besluit
nr. 9 van 12 maart 1970 inzonderheid bepaalt wat aan de belastingplichtige vooraf
ter kennis moet worden gebracht en hem
een termijn van een maand toekent om
schriftelijk zijn opmerkingen te doen kennen; het arrest derhalve, nu het de verwerping van eisers verzet tegen het dwangbevel grondt op de procedure van de
ambtshalve aanslag, zonder daarbij vast te
stellen dat de door voornoemde bepalingen opgelegde vormvereisten zijn nageleefd, niet naar recht verantwoord is
(schending van de artikelen 67, tweede lid,
van het Wetboek van de belasting over de
toegevoegde waarde en van de artikelen l
en 2 van het koninklijk besluit nr. 9 van 12
maart 1970 met betrekking tot de ambtelijke aanslag inzake belasting over de toegevoegde waarde); het arrest althans het
Hof in de onmogelijkheid stelt na te gaan
of die bepalingen zijn nageleefd, zodat het
niet regelmatig met redenen is omkleed
(schending van artikel149 van de gecoiirdineerde Grondwet) :

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, zoals het van toepassing
wasop het ogenblik van de feiten, bepaalt dat, wanneer een belastingplichtige, om welke reden ook, de in
artikel 50, § 1, van die wet bedoelde
aangifte niet heeft ingediend, 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 ofhet voorleggen ter
inzage 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 voor 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 noodzakelijk toepassing moet
maken van de procedure van de
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ambtshalve aanslag, wanneer een onregelmatigheid ten laste van de belastingplichtige is vastgesteld; dat artikel 59, § 1, van dezelfde wet van 3
juli 1969 bepaalt dat overtredingen
van de bepalingen van het Wetboek
van de Belasting over de Toegevoegde
Waarde of van de ter uitvoering ervan gegeven regelen, alsmede feiten
die "de verschuldigdheid van de belasting of van een geldboete" aantonen of ertoe bijdragen aan te tonen,
door de administratie kunnen worden bewezen volgens de regelen en
door alle middelen van het gemene
recht, en meer bepaald door processenverbaal van de ambtenaren van het
Ministerie van Financien en dat die
processen-verbaal bewijs opleveren zolang het tegendeel niet is bewezen; dat
artikel85, § 1, de met de invordering
belaste ambtenaar machtigt een
dwangbevel uit te vaardigen bij nietbetaling van de belasting, interesten, fiscale geldboeten en toebehoren; dat daaruit volgt dat de
administratie, krachtens die artikelen 59 en 85 een dergelijk dwangbevel kan uitvaardigen zodra uit het
door een ambtenaar van het Ministerie van Financien opgemaakt procesverbaal, dat bewijs oplevert zolang het
tegendeel met is bewezen, blijkt dat de
bepalingen van die wet zijn overtreden en dat het "de verschuldigdheid
van de belasting of een boete kan aantonen", zonder dat de administratie
noodzakelijk toepassing behoeft te rnaken van de in voornoemd artikel 66
bepaalde procedure inzake ambtshalve aanslag;
Overwegende dat de in het middel
aangevoerde grieven, ook al waren ze
gegrond, geen weerslag zouden hebben op de wettigheid van de bestreden beslissing;
Dat het middel niet ontvankelijk is;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
14 november 1996 - 1e kamer - Voorzitter : de h. Rappe, waarnemend voorzit-
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ter - Verslaggever : mevr. Charlier - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaat : mr. Kirkpatrick.
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3e KAMER- 18 november 1996
1° EUROPESE UNIE -

VERDRAGSBEPALINGEN- BELEID- VRIJ VERKEER VAN PERSONEN, DIENSTEN EN KAPITALEN- WERKNEMERS - SOCIALE ZEKERHEID - WERKLOOSHEID -ARTIKEL 69, § 4, VERORDENING (EEG)
NR 1408/71 - DRAAGWIJDTE.

2° WERKLOOSHEID -

GERECHTIGDE HANDHAVING-E.G. -ARTIKEL 69, § 4, VERORDENING (EEG) NR 1408/71- DRAAGWIJDTE.

3° WERKLOOSHEID- RECHT OP UITKERING. - TOELATING- VERKRIJGING- E.G. ARTIKEL 69, § 4, VERORDENING (EEG) NR 1408/71
- DRAAGWIJDTE.

1o, 2° en 3° Art. 69, § 4, van de verorde-

ning (EEG) nr. 1408/71 van 14juni 1971
vereist dat de werkloze gedurende ten
minste drie maanden in Belgie een beroep heeft uitgeoefend om zijn hoedanigheid van gerechtigde van de werkloosheidsuitkeringen te handhaven, maar niet
om ze te verkrijgen (1). [Art. 69, § 4, verordening (EEG), nr. 1408/71, 14 juni
1971.]
(R.V.A. T. SPATARO)
ARREST

(vertaling)

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

HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 25 oktober 1991 door
het Arbeidshof te Luik gewezen (2);
(1) Zie H.V.J, 13 juni 1996 (R.VA. t. Spataro),
c-170/95, Jw: H.v.J. 1996, blz ....
(2) De voorziening werd ingediend op 13 okt.
1994.
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Gelet op het arrest van het Hof van
15 mei 1995 (3);
Gelet op het door het Hofvan Justitie van de Europese Gemeenschappen op 13 juni 1996 gewezen arrest;
Over het middel : schending van artikel 69 inzonderheid §§ 1, 2 en 4, van de
E.E.d-verordening nr. 1408/71 betreffende de toepassing van de sociale
zekerheidsregelingen op werknem~rs en
zelfstandigen, alsmede op hun gezmsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, als gewijzigd en bijgewerkt door
de verordening (E.E.G.) nr. 2001/83 van de
Raad van 2 juni 1983 tot wijziging en bijwerking van de verordening (E.E.G.) nr.
1408/71 betreffende de toepassing van de
sociale zekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, en van de verordening
(E.E.G.) nr. 574/72 tot vaststelling van. de
wijze van toepassing van de verordenmg
(E.E.G.) nr. 1408/71 (artikelen 1 en 3) en,
voor zoveel nodig, schending van artikel 67
van genoemde E.E.G.-verordening nr.
1408/71 als gewijzigd en bijgewerkt door de
verordening (E.E.G.) nr. 2001/83 van de
Raad van 2 juni 1983 (artikelen 1 en 3),
van de artikelen 1 en 3 van dezelfde verordening (E.E.G.) nr. 2001/83 en van deartikelen 118, 120, 121, 122 en 123 van het
koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid zoals zij werden gewijzigd en aangevuld, wat betreft artikel 118 bij ~et koninklijk besluit van 13 juli 1984 (artikel 1),
bij het koninklijk besluit van 27 december 1984 (artikel1), bij het koninklijk besluit van 25 januari 1985 (artikel 21), wat
betreft artikel 120 bij het koninklijk besluit van 26 april 1985 (artikel1), wat betreft artikel121 bij het koninklijk besluit
van 4 april1966 (artikel1), bij het koni~
lijk besluit van 27 december 1984 (artlkel 2), wat betreft artikel 122 bij het koninklijk besluit van 5 novembe.r 1965
(artikel1), bij het koninklij~ .beslmt v~ 5
februari 1969 (artikel1), biJ het konmklijk besluit van 12 novemb~r 1970 (art~
kel 7) bij het koninklijk beslmt van 26 april
1976 Cartikel 11, 1"), bij het koninklijk besluit van 12 juli 1976 (artikel 3), wat betreft artikel 123 bij het koninklijk besluit

(3} A.R. nr. S.94.0138.F (A. C., 1995, I, 237).
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van 5 november 1965 (artikel 2), bij het koninklijk besluit van 26 april 1976 (artikel
1) bij het koninklijk besluit van 22 nove'mber 1976 (artikel 2), bij het koninklijk besluit van 22 maart 1982 (arti.kel1),
bij het koninklijk besluit van 12 april1983
(artikel2), bij het koninklijk besluit van 13
juli 1984 (artikel 2), bij het koninklijk besluit van 7 augustus 1984 (artikel 11) en
schending van de genoemde wijzigende bepalingen,
doordat het arrest, nu vaststaat dat
verweerder die als werkloze in Belgie een
uitkering o~tving, met toepassing van artikel 69.1, van de verordening (E.E.G.) nr.
1408/71 dat land op 14 juli 1985 heeft verlaten o~ in ltalie werk te zoeken, en bij het
verstrijken van de in artikel 6~ ..1, c, van ~e
verordening bepaalde termiJn van dne
maanden naar Belgie is teruggekeerd, op 3
januari 1986 werk heeft gevonden en op 20
januari 198.6 een aa~vraa~ tot w:erk~.oos
heidsuitkermg heeft mged1end d1e biJ beslissing van de gewestelijk inspecteur van
16 maart 1986 werd afgewezen, inzonderheid op grond dat hij niet voldeed aan de
voorwaarden van artikel 69.4, te weten, na
zijn terugkeer in Belgie gedurende ten minste drie maanden werkzaamheden te hebben uitgevoerd, eisers beroep afwijst op
grond dat artikel 69.4, van de verordening nr. 1408/71, hoewel het vereist dat de
werkloze die na afioop van de in artikel
69.1 c bedoelde termijn naar Belgie terugkee;t' "eerst dan opnieuw recht krijgt op
uitkerlng van dat land, nadat hij aldaar gedurende ten minste drie maanden werkzaamheden heeft uitgeoefend", het nieuwe
verkrijgen van het recht op uitkering niet
afhankelijk stelt van die voorwaarde, zodat verweerder, die zijn recht op uitkering ingevolge de Belgische wetgeving had
verloren, mocht "aantonen dat hij tot het
recht op werkloosheidsuitkering kon worden toegelaten, dus niet dat hij zijn hoedanigheid van gerechtigde had behouden
met toepassing van de Belgische wetgeving (artikel 123 van het koninklijk besluit van 20 december 1963), maar wei dat
hij, gelet op de Belgische wet, die hoedanigheid heeft verkregen op de datum van
zijn aanvraag, met verwijzing naar de verzekerde tijdvakken tijdens de referentieperiode en, in voorkomend geval, naar de
bij de verordening 1408/71 bepaalde totalisatieregels"- welk bewijs door verweerder zou zijn geleverd, nu de eerste
rechter heeft vastgesteld dat de belanghebbende meer dan 450 werkdagen, of
daarmee krachtens artikell18, eerste lid,
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4 o, van het koninklijk besluit van 20 december 1963 gelijkgestelde dagen, had bewezen,
terwijl de werkloze, die in Belgie regelmatig een uitkering ontvangt en die, met
toepassing van artikel69.1, van de verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 gewijzigd en
bijgewerkt door de verordening (E.E.G.) nr.
2001/83 van de Raad, naar het buitenland is gegaan om er werk te zoeken, en bij
het verstrijken van de in artikel69.1, c bepaalde termijn naar Belgie terugkeert, zijn
recht op werkloosheidsuitkering verliest
(artikel 69. 2, van de verordening (E.E.G.)
nr. 1408/71) en zijn recht op uitkeringen ingevolge de Belgische bepalingen inzake het
handhaven ofverkrijgen van de hoedanigheid van gerechtigde pas herkrijgt als hij,
na zijn terugkeer, gedurende ten minste
drie maanden werkzaamheden heeft uitgeoefend (artikel 69.4, van de verordening (E.E.G.) nr. 1408/71); daaruit volgt dat
het arrest, door te oordelen dat artikel 69.4
van de verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 die
voorwaarde aileen stelde voor het handhaven of behouden van de hoedanigheid
van gerechtigde, maar niet voor het verkrijgen ervan, zodat verweerder
mocht bewijzen dat hij krachtens de
Belgische wet tot werkloosheidsuitkering kon worden toegelaten, met inachtneming, in voorkomend geval, van de
totalisatieregels die zijn bepaald in artikel 67 van de verordening (E.E.G.) nr.
1408/71, artikel 69, inzonderheid .2 en .4,
van de verordening (E.E.G.) nr. 1408/71,
als gewijzigd en bijgewerkt bij de
verordening (E.E.G.) nr. 2001/83 van de
Raad, schendt (schending van genoemd artikel 69, inzonderheid .2 en .4, en van de
artikelen 1 en 3 van de verordening
(E.E.G.) nr. 2001/83 van de Raad) en bijgevolg de andere in het middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt door aan
te nemen dat verweerder toegelaten mag
worden tot het recht op werkloosheidsuitkering hoewel hij daarop geen recht had
(schending van aile in het middel aangewezen bepalingen en inzonderheid van de
artikelen 118, eerste lid, 4°, 121, 122 van
het koninklijk besluit van 20 december
1963 en 67 van de verordening (E.E.G.) nr.
1408/71 als gewijzigd en bijgewerkt bij de
verordening (E.E.G.) nr. 2001/83 van de
Raad):

Overwegende dat het Hof van
Justitie van de Europese Gemeenschappen, op de prejudiciele vraag die
hem bij arrest van het Hofvan 15 mei
1995 werd gesteld, het volgende heeft
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geantwoord: "Artikel 69, lid 4, van
verordening (E.E.G.) nr. 1408/71 van
de Raad van 14 juni 1971 betreffende
de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op werknemers
en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, zoals gewijzigd en
bijgewerkt bij verordening (E.E.G.) nr.
2001/83 van de Raad van 2 juni 1983,
heeft geen betrekking op de verkrijging, maar op de herkrijging van het
recht op uitkering door de werkloze die
na afloop van de in lid 1, sub c, van dit
artikel gestelde termijn van drie
maanden terugkeert naar Belgie. Deze
bepaling staat niet toe dat de werkloze die op de datum van zijn aanvraag voldoet aan de in de Belgische
wettelijke regeling gestelde voorwaarden voor de verkrijging van een dergelijk recht, het recht op uitkeringen
wordt ontzegd";
Overwegende dat het bestreden
arrest, met bevestiging van het bestreden vonnis, vaststelt dat verweerder op de datum van zijn aanvraag voldeed aan de vereisten
van de Belgische wetgeving om
het recht op werkloosheidsuitkering te
verkrijgen; dat het derhalve zijn beslissing waarbij de weigering van eiser om de uitkeringen toe te kennen,
wordt tenietgedaan, naar recht verantwoordt;
Dat het middel faalt naar recht;

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

18 november 1996 - 3e kamer- Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggeuer : de h. Rappe - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Aduocaat: mr. Simont.
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go ARBEIDSONGEVAL

OVERHEIDS·
PERSONEEL, BIJZONDERE REGELS - VERJARING- BLIJVENDE INVALIDITEIT- VERGOEDINGEN- RECHTSVORDERING TOT BETALING
- STUITING- OORZAAK VAN STUITING- TER
POST AANGETEKENDE BRIEF- ADMINISTRATIEVE GEZONDHEIDSDIENST - GEVOLG.

3" KAMER- 18 november 1996

1o CASSATIEMIDDELEN- BURGERLIJKE
ZAKEN - ALGEMEEN - GROND VAN NIETONTVANKELIJKHEID- MIDDELEN- ONAFSCHEIDBAAR ONDERZOEK- GEVOLG.

zo

ARBEIDSONGEVAL OVERHEIDSPERSONEEL, BIJZONDERE REGELS- VERJARING- TERMIJN- VERTREKPUNT- BEGRIP.

3° ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING
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10° VERBINTENIS -

NIET-UITVOERINGOVERHEIDSMAATREGEL- BEGRIP.

11 o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKENSCHORSING- RECHTSDWALING- ONOVERKOMELIJKE DWALING.

- VERJARING- TERMIJN- VERTREKPUNTBE GRIP.

12° RECHTSBEGINSELEN (ALGEMENE)- RECHTSDWALING- RECHTVAAR-

4o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN-

DIGING- ONOVERKOMELIJKE DWALING- BEGRIP - DRAAGWIJDTE VERJARING BURGERLIJKE ZAKEN- SCHORSING.

STUITING- ERKENNING VAN EEN RECHTNIEUWE VERJARINGSTERMIJN- AANVANG.

5° ARBEIDSONGEVAL- OVERHEISPESONEEL, BIJZONDERE REGELS- VERJARINGBLIJVENDE INVALIDITEIT- VERGOEDINGENRECHTSVORDERING TOT BETALING- STUITING- OORZAAK VAN STUITING- ERKENNING VAN HET RECHT VAN HEM TEGEN WIE
DE VERJARING LOOPT- MINISTER- ADMINISTRATIEVE GEZONDHEIDSDIENST- MEDISCH
ONDERZOEK.

6° ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING
- VERJARING- OVERHEIDSPERSONEEL, BIJZONDERE REGELS- BLIJVENDE INVALIDITEIT- VERGOEDINGEN -RECHTSVORDERING
TOT BETALING- STUITING- OORZAAK VAN
STUITING- ERKENNING VAN HET RECHT VAN
HEM TEGEN WIE DE VERJARING LOOPT- MINISTER- ADMINISTRATIEVE GEZONDHEIDSDIENST - MEDISCH ONDERZOEK.

7o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKENSTUITING- OORZAAK VAN STUITING- ERKENNING VAN HET RECHT VAN HEM TEGEN
WIE DE VERJARING LOOPT - BEGRIP- ARBEIDSONGEVAL- OVERHEIDSPERSONEEL, BIJZONDERE REGELS- BLIJVENDE INVALIDITEIT- VERGOEDINGEN- RECHTSVORDERING
TOT BETALING- MINISTER- ADMINISTRATIEVE GEZONDHEIDSDIENST- MEDISCH ONDERZOEK.

8° ARBEIDSONGEVAL- RECHTSPLEGING
- VERJARING- VERGOEDINGEN- RECHTSVORDERING TOT BETALING - STUITING OORZAAK VAN STUITING- TER POST AANGETEKENDE BRIEF - VOOREISTEN.

1o De grond van niet-ontvankelijkheid die

tegen een van de ter staving van de voorziening aangevoerde middelen opgeworpen is, kan niet worden aangenomen
wanneer het onderzoek ervan onafscheidbaar is van het onderzoek van de middelen (1).

zo

en 3° Het vertrekpunt van de verjaringstermijn van drie jaar die geldt voor
vorderingen tot betaling van vergoedingen die verschuldigd zijn ten gevolge van
een arbeidsongeval of van een arbeidsongeval in de overheidssector, wordt niet
bei'nvloed door het feit dat het geschil de
toepasselijkheid van de arbeidsongevallenwetten of de graad of de duur
van de arbeidsongeschiktheid betreft,
noch door het feit dat het een later gerezen geschil betreft (2). (Art. 69 Arbeidsongevallenwet; art. 20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)

4 o Na stuiting van de verjaring door erkenning vanwege de schuldenaar van het
recht van de schuldeiser, begint de verjaringstermijn, in beginsel, opnieuw te lopen de dag na de erkenning (3). (Art.
2248 B.W.)
(1) Zie Cass., 4 sept. 1995, A.R. nr. S.94.0133.F
(A.C., 1995, nr. 361).
(2) Zie Cass., 7 sept. 1981, A.R. nr. 3236, en 22
feb. 1982, A.R. nr. 3329 (A. C., 1981-82, nrs. 13 en
369); 8 feb. 1993,A.R. nr. 8189, en 1 maart 1993,
A.R. nr. 9440 (ibid., 1993, nrs. 80 en 119).
(3) Cass., 20 maart 1995, A.R. nr. S.94.0110.F

CA.C., 1995, nr. 158).
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5°, 6° en 7o Het medisch onderzoek van de

getroffene van een arbeidsongeval in de
overheidssector dat door de Administratieve Gezondheidsdienst, zelfs zonder
voorbehoud, is verricht, maakt geen erkenning, door de minister, uit van het
recht van de getroffene op de in geval van
blijvende arbeidsongeschiktheid wettelijk verschuldigde vergoedingen en stuit,
derhalve, de verjaring niet van de rechtsvordering tot betaling van die vergoedingen (4). (Art. 20 Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel; art. 70 Arbeidsongevallenwet; art. 2248 B.W.; artt. 8 en
9 K.B. 24 jan. 1969.)
go en go De verjaring van de rechtsvordering tot betaling van de ten gevolge van
een arbeidsongeval of een arbeidsongeval in de overheidssector verschuldigde
vergoedingen kan worden gestuit door een
ter post aangetekende brief aan de schuldenaar van die vergoedingen; een aangetekende brief aan de Administratieve
Gezondheidsdienst die geen schuldenaar van die vergoedingen is, kan de verjaring van de rechtsvordering tot betaling ervan bijgevolg niet stuiten (5). [Art.
20 Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel; art. 70 Arbeidsongevallenwet; artt. 8 en 9 K.B. 24 jan. 1969 (6).]
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(8). (Art. 2251 B.W.; algemeen rechtsbeginsel dat rechtsdwaling een
rechtvaardigingsgrond oplevert wanneer zij onoverkomelijk is.)
(FRANSE GEMEENSCHAP T. HENRARD)

ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. 8.95.0100.F)

RET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 12 oktober 1994 gewezen door het Arbeidshof te Brussel;
Over het eerste middel : schending van de
artikelen 20 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar
en van het werk en voor beroepsziekten in
de overheidssector, 6, §§ 2 en 3, en 69 van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971,

(6) Zie ook art. 4 K.B. 12 juni 1970 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van personeelsleden der instellingen van openbaar nut,
voor arbeidsongevallen en voor ongevallen naar
en van het werk.

doordat het arbeidshof, na erop te hebben gewezen dat artikel 69 van de wet van
10 april1971 niet bepaalt vanafwelk tijdstip de verjaringstermijn van de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen begint te lopen, een onderscheid maakt
tussen twee soorten betwistingen, met
name "die welke betrekking hebben op het
arbeidsongeval of op het ongeval naar en
van het werk als zodanig zoals, bijvoorbeeld, de betwisting of het om een ongeval gaat in de zin van de wetten van 3 juli
1967 en 10 april1971" en "die welke enkel betrekking hebben op de graad of de
duur van de arbeidsongeschiktheid en, in
het algemeen, alle rechtsvorderingen die
voortvloeien uit een later met de werknemer gerezen betwisting", en beslist: "dat
het vertrekpunt van de driejarige verjaring in het tweede soort geschillen moet
worden vastgesteld op de dag volgend op
die waarop de betwisting is ontstaan, onder meer door een kennisgeving van de administratieve beslissing; ( ... ) dat de huidige betwisting behoort tot de tweede,
hierboven genoemde categorie, aangezien
zij betrekking heeft op 'de beslissing (in hager beroep) van 31 augustus 1989 van de
hoofdgeneesheer (van de A. G.) van de gedagvaarde partij ( ... )', nu zij aanvoert dat
'haar huisarts van oordeel is dat de graad

(7) Cass., 15 feb. 1951 (A. C., 1951, 327), redenen; zie Cass., 13 mei 1996, A.R. nr.
C.94.0120.F, supra, nr. 170, en de verwijzingen in
noot 2, blz. 432.

(A.C., 1995, nr. 158).

10° De overheidsmaatregel is, als vreemde
oorzaak, bevrijdend, wanneer hij een onoverkomelijke hindernis vormt voor de
uitvoering van de verbintenis en de schuldenaar geen fout heeft begaan bij het ontstaan van de omstandigheden die de hindernis tot gevolg hadden (7). (Artt. 114 7
en 1148 B.W.)
11 o en 12° Een rechtsdwaling is geen oorzaak van schorsing van de loop van de
verjaring wanneer zij onoverkomelijk is
(4) Cass., 13 nov. 1995, A.R. nrs. S.94.0085.F
en S.95.0009.F (A. C., 1995, nr. 489).
(5) Zie Cass., 20 maart 1981, A.R. nr. 2955
(A. C., 1980-81, nr. 418); 13 nov. 1995, A.R. nr.

S.94.0085.F en S.95.0009.F (ibid., 1995, nr. 489).

(8) Cass., 20 maart 1995, A.R. nr. S.94.0110.F
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van haar arbeidsongeschiktheid veel hoger is dan 2 pet. (. .. )' (gedinginleidende dagvaarding, p. 2); (... ) dat de beslissing door
de administratieve gezondheidsdienst in hoger beroep is gewezen op 11 september
1989 en op dezelfde datum aan
(verweerster) ter kennis is gebracht; dat de
driejarige veijaringstermijn is ingegaan op
12 september 1989; dat de gedinginleidende
dagvaarding werd uitgebracht op 8 mei
1990 en de dagvaarding tot gedwongen tussenkomst werd uitgebracht op 19 maart
1991; dat bijgevolg geen van de door (verweerster) op die data ingestelde rechtsvorderingen veijaard is; dat zij dus vanuit dat
oogpunt ontvankelijk zijn (. .. )",
terwijl de rechtsvorderingen tot betaling van de vergoedingen, krachtens de artikelen 20 van de wet van 3 juli 1967 en 69
van de wet van 10 april1971 veijaren na
verloop van drie jaar; die artikelen geen onderscheid invoeren naargelang de reden
waarom de vergoedingen aan de belanghebbende zijn geweigerd en die verklaart
waarom laatstgenoemde een rechtsvordering instelt; daaruit volgt dat het arbeidshof niet zonder de in het middel aangewezen bepalingen te schenden een onderscheid
kon maken dat in die bepalingen niet voorkomt;

Over de grand van niet-ontvankelijkheid, volgens welke de beslissing naar recht verantwoord is door de
redenen die in het tweede en het derde
middel tevergeefs worden bekritiseerd :
Overwegende dat het onderzoek van
de grand van niet-ontvankelijkheid onafscheidbaar is van het onderzoek van
de middelen;
Dat de grand van niet-ontvankelijkheid niet kan worden aangenomen:
Over het middel :
Overwegende dat de artikelen 20
van de wet van 3 juli 1967 en 69 van
de wet van 10 april1971 dezelfde verjaringstermijn van drie jaar voorschrijven voor alle rechtsvorderingen tot betaling van de ten gevolge van een
arbeidsongeval in de overheidssector
verschuldigde vergoedingen;
Overwegende dat het arrest beslist
dat het vertrekpunt van die verjaringstermijn weliswaar kan worden
vastgesteld op de datum waarop de arbeidsongeschiktheid is begonnen, als
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de betwisting betrekking heeft op de
toepasselijkheid van de arbeidsongevallenwetten, maar dat het vertrekpunt daarentegen moet worden
vastgesteld op de dag volgend op die
waarop de betwisting is ontstaan, als
zij betrekking heeft op de graad of de
duur van de arbeidsongeschiktheid, of
nag als het een nadien gerezen betwisting betreft;
Dat het arrest de voornoemde artikelen 20 en 69 schendt door het verloop van de verjaringstermijn te laten afhangen van een onderscheid dat
in die bepalingen niet wordt gemaakt;
Dat het middel gegrond is;
Over het tweede middel : schending van
de artikelen 20 van de wet van 3 juli 1967
betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg
naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector, 6, §§ 2 en 3, 69,
70 van de Arbeidsongevallenwet van 10
april 1971, 2248 van het Burgerlijk Wethoek, 8, 9 van het koninklijk besluit van 24
januari 1969 betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden
van de overheidssector, voor arbeidsongevallen en voor ongevallen op de weg naar
en van het werk, 5 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van
schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat en de provincien, 42, 1",
705 van het Gerechtelijk Wetboek, 2, 3, 28
van het koninklijk besluit van 17 juli 1991
houdende coordinatie van de wetten op de
Rijkscomptabiliteit, 61, § 1, 82 van de bijzondere wet betreffende de financiering van
de Gemeenschappen en de Gewesten van
16 januari 1989, 1, 2, 33, 35, 38 en 127, §
1, 2", van de Grondwet,
doordat het arbeidshof beslist : "dat de
verjaringstermijn overeenkomstig artikel
2248 van het Burgerlijk Wetboek (erkenning van het recht) tweemaal gestuit
werd, : 1 ") door de brief die het Ministerie van nationale Opvoeding op 5 december 1986 aan (verweerster) heeft gezonden (. .. ); 2") in ieder geval, door de positieve
beslissing met betrekking tot het 'medisch
oorzakelijk verband' die op 11 september
1989 door de Administratieve Gezondheidsdienst (in hoger beroep) genomen werd en
aan (verweerster) ter kennis gebracht werd,
en waarin het in de voornoemde brief van
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5 december 1986 eerder gemaakte voorbehoud weggelaten werd;" en dat: "de Rijksadministraties met betrekking tot arbeidsongevallen in de overheidssector, niettegenstaand hun federale diensten, een
geheel vormen, te meer daar de Administratieve Gezondheidsdienst, die onder het
Ministerie van Volksgezondheid ressorteert, het voorbehoud opheft dat werd gemaakt in de brief van 5 december 1986,
waarin de Minister van nationale Opvoeding, onder voorbehoud, erkent dat (verweerster) 'op 19 november 1986 getro:ffen is
door een arbeidsongeval'; dat de Stad Brussel (op 27 november 1986) het arbeidsongeval heeft aangegeven bij dat Ministerie
van nationale Opvoeding ; dat de Stad
Brussel zich tot de Administratieve
Gezondheidsdienst (dus tot het Ministerie van Volksgezondheid) richt; dat uit de
door de partijen aan het hofvoorgelegde
stukken blijkt dat (eiseres) zich pas op 21
november 1989 kenbaar maakt en dat de
brief van 27 november 1989 waarin (verweerster) o.m. werd medegedeeld dat, indien zij niet akkoord gaat met de bevindingen van de Administratieve
Gezondheidsdienst, zij haar zaak aanhangig kan maken bij de arbeidsrechtbank, andermaal uitgaat van het Ministerie van
Volksgezondheid",
terwijl, eerste onderdeel, wanneer de verjaring gestuit wordt door de erkenning door
de schuldenaar, van het recht van degene
tegen wie de verjaring loopt, de verjaringstermijn in beginsel opnieuw begint te
lopen de dag na de erkenning; de rechtsvordering tot betaling van de bij de wet van
3 juli 1967 bepaalde vergoedingen verjaart na verloop van drie jaar; de beslissing van de Minister van nationale Opvoeding d.d. 5 december 1986 dus niet
voldoende was om de verjaring tijdig te
stuiten van de rechtsvordering die verweerster bij exploot van 19 maart 1991 tegen eiseres heeft ingesteld (schending van
de artikelen 20 van de wet van 3 juli 1967,
6, §§ 2 en 3, 69, 70 van de wet van 10 april
1971 en 2248 van het Burgerlijk Wetboek);
tweede onderdeel, de "erkenning" die, luidens artikel 2248 van het Burgerlijk Wethoek, de verjaring stuit, "door de schuldenaar" moet worden gedaan; enkel eiseres,
tegen wie verweerster haar rechtsvordering trouwens heeft ingesteld, de hoedanigheid van "schuldenaar" heeft in de zin
van artikel 2248 van het Burgerlijk Wethoek; die toestand bestaat sinds 1 januari
1989, datum waarop eiseres in de rechten en verplichtingen van de Staat inzake
onderwijs is getreden; de Administratieve
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Gezondheidsdienst ressorteert onder het
Ministerie van Volksgezondheid; nu het een
nationaal ministerie betreft en de Staat een
eigen rechtspersoonlijkheid heeft die losstaat van die van eiseres, de Administratieve Gezondheidsdienst ongetwijfeld een
derde is ten opzichte van eiseres (schending van alle in het middel aangewezen bepalingen, met uitzondering van de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 24
januari 1969);
derde onderdeel, de Administratieve
Gezondheidsdienst krachtens de artikelen 8 en 9 van het koninklijk besluit van 24
januari 1989 (lees : 1969) het percentage
vaststelt van de blijvende arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van het door
het ongeval veroorzaakte lichamelijk letsel, terwijl de minister nagaat of de voorwaarden voor de toekenning van de vergoedingen vervuld zijn; daaruit volgt dat
enkel de minister bevoegd is om aan het
ongeval de wettelijke omschrijving van arbeidsongeval of ongeval naar en van het
werk te verlenen; nu de Administratieve
Gezondheidsdienst niet bevoegd is om het
bestaan te erkennen van een arbeidsongeval of van een ongeval naar en van het
werk, kunnen zijn bevindingen geenszins
kunnen worden beschouwd als de in artikel 2248 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde "erkenning" (schending van de artikelen 20 van de wet van 3 juli 1967, 6, §§
2 en 3, 69, 70 van de wet van 10 april 1971,
2248 van het Burgerlijk Wetboek; 8 en 9
van het koninklijk besluit van 24 januari
1969); daaruit volgt dat het arbeidshof, nu
het steunt op de akten van erkenning die
aan de Minister van nationale Opvoeding
en aan de Administratieve Gezondheidsdienst worden toegeschreven, zijn beslissing niet naar recht verantwoordt :

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat de ve:rjaringstermijn, na stuiting van de ve:rjaring door
erkenning van de schuldenaar van het
recht van de schuldeiser, in beginsel,
opnieuw begint te lopen de dag na de
erkenning;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de ve:rjaringstermijn van drie
jaar op 5 december 1986 is gestuit
door de op die dag gedane erkenning
van het recht van verweerster;
Dat het arrest op grond van die
vaststelling niet wettig heeft kunnen beslissen dat de op 19 maart 1991
ingestelde rechtsvordering niet was
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verjaard overeenkomstig artikel 69
van de wet van 10 april 1971;
Wat het derde onderdeel betreft:
Overwegende dat de Administratieve Gezondheidsdienst luidens artikel 8 van het koninklijk besluit van 24
januari 1969, volgens zijn reglementaire bepalingen inzake arbeidsongevallen, het percentage bepaalt van
de blijvende arbeidsongeschiktheid
die het gevolg is van het door het
ongeval veroorzaakt lichamelijk letsel;
Overwegende dat de minister,
krachtens artikel 9 van voomoemd koninklijk besluit, nagaat of de voorwaarden voor de toekenning van de
vergoedingen vervuld zijn, nadat de
Administratieve Gezondheidsdienst
hem zijn beslissing omtrent de vaststelling van het percentage van de blijvende arbeidsongeschiktheid ter kennis heeft gebracht;
Dat uit die bepalingen volgt dat de
beslissing van de Administratieve
Gezondheidsdienst niet kan worden
beschouwd als de door de schuldenaar overeenkomstig artikel 2248 van
het Burgerlijk Wetboek gedane erkenning van het recht van hem tegen wie
de verjaring loopt;
Overwegende dat het arrest niet
wettig heeft kunnen beslissen dat de
beslissing van de Administratieve
Gezondheidsdienst, die op 11 september 1989 aan verweerster ter kennis
gebracht was, een dergelijke erkenning was en dat zij de verjaring had
gestuit overeenkomstig artikel 2248
van het Burgerlijk Wetboek;
Dat de onderdelen gegrond zijn;
Over het derde middel : schending van de
artikelen 20 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar
en van het werk en voor beroepsziekten in
de overheidssector, 6, §§ 2 en 3, 69, 70 van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971,
2248 van het Burgerlijk Wetboek, 8, 9 van
het koninklijk besluit van 24 januari 1969
betreffende de schadevergoeding, ten gunste van de personeelsleden van de
overheidssector, voor arbeidsongevallen en
voor ongevallen op de weg naar en van het
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werk, 5 van de wet van 6 februari 1970 betreffende de verjaring van schuldvorderingen ten laste of ten voordele van de Staat
en de provincien, 42, 1°, 705 van het Gerechtelijk Wetboek, 2, 3, 28 van het koninklijk besluit van 17 juli 1991 houdende
coi:irdinatie van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, 61, § 1, 82 van de bijzondere wet betreffende de financiering van de
Gemeenschappen en de Gewesten van 16
januari 1989, 1, 2, 33, 35, 38 en 127, § 1, 2°,
van de Grondwet,

doordat het arbeidshofbeslist: "dat de
verjaringstermijn andermaal gestuit werd
op 18 september 1989 door de ter post aangetekende briefvan 14 september 1989,
waarin (verweerster) opkwam tegen de bevindingen van de Administratieve
Gezondheidsdienst in hoger beroep;"
dat het daaraan toevoegt "dat, zoals
hierboven sub b) werd gepreciseerd,
de Administratie inzake arbeidsongevallen in de overheidssector een geheel
vormt, dat het overduidelijk is dat het
voor de getroffenen- en voor (verweerster)
in het bijzonder- onmogelijk is een onderscheid te maken tussen de verschillende inzake arbeidsongevallen bevoegde
Administraties (in casu : de verschillende,
hierboven sub b) vermelde administraties) : nu zij haar ter post aangetekende
brief van 14 september 1989 op 18 september 1989 gericht heeft aan de administratieve gezondheidsdienst waarmee
zij de meeste contacten had, (verweerster)
de verjaring derhalve rechtsgeldig heeft
gestuit,
terwijl artikel 70 van de wet van 10 april
1971, waarnaar artikel 20, tweede lid,
van de wet van 3 juli 1967 verwijst, weliswaar bepaalt dat de verjaring van de
rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen gestuit kan worden door een ter
post aangetekende brief, maar die brief
daarenboven moet worden gezonden, hetzij aan degene in wiens voordeel de verjaring loopt, hetzij aan de mogelijke schuldenaar van de bedoelde vergoedingen, in
casu aan eiseres; het arbeidshof des te minder eiseres met de Administratieve
Gezondheidsdienst kon verwarren, nu
laatstgenoemde afhangt van het Ministerie van Volksgezondheid, dus van de Staat
(schending van alle in het middel aangewezen bepalingen) :

Overwegeitde dat artikel 70 van de
Arbeidsongevallenwet van 10 april
1971, die krachtens artikel 20, tweede
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lid, van de wet van 3 juli 1967 van toepassing is op de overheidssector, bepaalt dat de verjaring van de rechtsvordering tot betaling van vergoedingen kan worden gestuit door een ter
post aangetekende brief;
Dat de aangetekende brief de stuiting enkel tot gevolg kan hebben als
hij gericht wordt aan de schuldenaar
van de vergoedingen;
Overwegende dat uit de artikelen 8
en 9 van het koninklijk besluit van 24
januari 1969 volgt dat de Administratieve Gezondheidsdienst enkel optreedt ter vaststelling van de omvang
van de verplichtingen die de overheidsinstanties of de instellingen van openbaar nut krachtens de wet van 3 juli
1967 hebben;
Dat, in strijd met wat het arrest beslist, een aangetekende brief aan die
dienst die geen schuldenaar van de
vergoedingen is, de verjaring van de
rechtsvordering tot betaling ervan niet
kan stuiten;
Dat het middel gegrond is;
Over het vierde middel : scheniling van de
artikelen 20 van de wet van 3 juli 1967 betre:ffende de schadevergoeiling voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar
en van het werk en voor beroepsziekten in
de overheidssector, 6, §§ 2 en 3, 69, 70 van
de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971,
1147, 1148 en 2251 tot 2258 van het Burgerlijk Wetboek, alsook miskenning van het
algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de
overheidsmaatregel geen aanleiiling kan geven tot aansprakelijkheid,
doordat het arbeidshofbeslist: "dat onder 'overheidsmaatregel' terzake moet worden verstaan de hindernis die voornoemde
maatregel vormt voor de getro:ffene door
een arbeidsongeval en die hem, menselijkerwijs, belet bijtijds te handelen of althans overeenkomstig de door (eiseres)
vooropgestelde termijnen en principes de
veijaring te stuiten; dat er in casu een dergelijke overheidsmaatregel voorhanden is,
gelet op de volgende overwegingen : Hoe
kan men zich ook maar een ogenblik voorstellen dat de getroffene door een arbeidsongeval of door een ongeval op de weg naar
en van het werk kan weten dat hij valgens de Administratie - die wat dat betreft te zijnen aanzien karig is met haar inlichtingen - een rechtsvordering betref-
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fende zijn ongeval diende in te stellen of
althans de veijaringstermijn van drie jaar
op passende wijze diende te stuiten, terwijl hij - en dit is van het grootste belang- op administratiefvlak en op grand
van de reglementering onderworpen is aan
een geneeskundig deskundigenonderzoek
(in twee mogelijke instanties), dat voor het
overige sterke gelijkenissen vertoonde met
een administratieve geschillenprocedure en
dat uitgerekend tot doel heeft 'het medisch oorzakelijk verband' - en zulks bovendien nog onder voorbehoud (de voornoemde brief die het Ministerie van
nationale Opvoeding op 5 december 1986
aan (verweerster) gezonden had), wat een
wachttijd veronderstelt- alsook de graad
en de duur van de arbeidsongeschiktheid te
onderzoeken? Ret antwoord op die vraag is
vanzelfsprekend negatief, tenzij men een
deskundige in arbeidsongevallen in de
overheidssector is, wat toch onder getroffenen door een arbeidsongeval eerder de
uitzondering is (niets wijst er tot op heden op dat (verweerster) een dergelijke deskundige zou zijn), te meer daar bovendien dezelfde overheidsdienst (verweerster)
niet op de hoogte heeft gebracht van haar
rechtstoestand terzake, inzonderheid met
betrekking tot de verjaring en de noodzaak om die op passende wijze te stuiten,
niettegenstaande de voorafgaande en verplichte procedure voor de Administratieve
Gezondheidsdienst, zoals zij dat wel doet
wat de mogelijkheid betreft om hager beroep in te stellen tegen de bevindingen van
het in eerste instantie uitgevoerde deskundigenonderzoek van de Administratieve
Gezondheidsdienst, en, wat de mogelijkheid betreft om zich in geval van betwisting van de bevindingen van het deskundigenonderzoek van de Administratieve
Gezondheidsdienst in hager beroep, zich tot
de arbeidsrechtbank te wenden",
terwijl, eerste onderdeel, de veijaring van
de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen luidens de artikelen 20 van de
wet van 3 juli 1967, 69 en 70 van de wet
van 10 april1971 op de gewone wijze kan
worden geschorst; artikel2251 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat "de verjaring
loopt tegen alle personen, behalve tegen
hen voor wie de wet uitzondering maakt";
daaruit volgt dat de veijaring van een
rechtsvordering niet loopt tegen degene die
ten gevolge van een wettelijk beletsel in de
onmogelijkheid verkeert die rechtsvordering in te stellen; de overheidsmaatregel
niet als een dergelijk beletsel kan worden beschouwd (schending van de artikelen 20 van 3 juli 1967, 6, §§ 2 en 3, 69, 70
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van de wet van 10 april1971 en 2251 tot
2258 van het Burgerlijk Wetboek);
de overheidstweede onderdeel, maatregel, zoals iedere vreemde oorzaak,
veronderstelt, enerzijds, dat het onmogelijk is de verbintenissen na te komen, anderzijds, dat degene die zich erop beroept
geen fout heeft begaan; te dezen, uit de
door het arbeidshofvastgestelde feiten niet
kan worden afgeleid dat verweerster zijn
rechtsvordering onmogelijk tijdig kon instellen, in voorkomend geval na de verjaring ervan te hebben gestuit, en evenmin
dat zij gehandeld heeft zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon in dezelfde situatie zou hebben gedaan; het arbeidshof
het bestaan van een overheidsmaatregel
des te omzichtiger had moeten beoordelen, nu de wettelijke bepalingen betreffende de verjaring inzake arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van
het werk van openbare orde zijn (scherrding van de artikelen 1147 en 1148 van het
Burgerlijk Wetboek, alsook miskenning van
het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de overheidsmaatregel aansprakelijkbeid uitsluit);
Wat het tweede onderdeel betreft:
Overwegende dat de overheidsmaatregel, als vreemde oorzaak, bevrijdend is, wanneer hij een onoverkomelijke hindernis vormt voor de
uitvoering van de verbintenis en de
schuldenaar geen schuld treft aan het
ontstaan van de omstandigheden die
de hindernis tot gevolg hadden;
Overwegende dat het arrest beslist
dat de overheidsmaatregel verweerster
belet heeft de vm:jaring te stuiten binnen de termijnen en volgens de regels, waarop eiseres zich voor het
arbeidshof beriep;
Dat de overheidsmaatregel, volgens
het arrest, te dezen voortvloeit uit het
verplichte karakter van de voorafgaande procedure voor de Administratieve Gezondheidsdienst en uit het verloop van die procedure, alsook uit de
onwetendheid waarin de getroffene
wordt gelaten omtrent de noodzaak om
de lopende verjaring te stuiten;
Dat die overwegingen de beslissing
niet naar recht verantwoorden;
Dat het onderdeel gegrond is;
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Over het vijfde middel : schending van de
artikelen 20 van de wet van 3 juli 1967 betreffende de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar
en van het werk en voor beroepsziekten in
de overheidssector, 6, §§ 2 en 3, 69, 70 van
deArbeidsongevallenwet van 10 april1971,
1148 en 2251 tot 2258 van het Burgerlijk
Wetboek, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de onoverkomelijke dwaling aansprakelijkbeid
uitsluit,
doordat het arbeidshofbeslist: "dat moeiteloos kan worden vastgesteld dat, in casu,
de onoverkomelijke dwaling en de hierboven vermelde overheidsmaatregel in zeker opzicht met elkaar samenvallen; ( ... )
dat, meer bepaald, de onoverkomelijke dwaling van (verweerster), die in casu geen enkele fout heeft begaan, hierin bestaat dat
(verweerster) de (door (eiseres). aangevoerde, maar betwistbare) verplichting om
een rechtsvordering in te stellen binnen de
drie jaar vanaf de aanvang van haar arbeidsongeschiktheid niet kan nakomen,
precies ten gevolge van de dwingende wettelijke en verordenende bepalingen (die zij
nauwgezet gevolgd heeft) betreffende de
voorafgaande medische procedure voor de
Administratieve Gezondheidsdienst, op
grond waarvan de graad van haar arbeidsongeschiktheid was vastgesteld en waartegen zij uiteraard (pas) in rechte kon optreden vanaf de dag waarop die graad haar
ter kennis werd gebracht; ( ... ) dat, in zoverre de verjaringstermijn moest ingaan
vanaf de aanvangsdatum van de arbeidsongeschiktheid van (verweerster) (quod non
in casu), de overmacht waarvan hierboven sprake was - ongeacht of het de
overheidsmaatregel dan wel de onoverkomelijke dwaling is- haar van de verplichting tot naleving van een dergelijke termijn bevrijdt",
terwijl, eerste onderdeel, de verjaring van
de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen, luidens de artikelen 20 van de
wet van 3 juli 1967, 69 en 70 van de wet
van 10 april 1971 op de gewone wijze kan
worden geschorst; artikel2251 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: "De verjaring
loopt tegen alle personen, behalve tegen
hen voor wie de wet uitzondering maakt";
daaruit volgt dat de verjaring van een
rechtsvordering niet loopt tegen hem die,
ten gevolge van een wettelijk beletsel, in de
onmogelijkbeid verkeert die rechtsvordering in te stellen; de onoverkomelijke dwaling niet als een dergelijke hindernis kan
worden beschouwd (schending van de artikelen 20 van de wet van 3 juli 1967, 6,
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§§ 2 en 3, 69, 70 van de wet van 10 april
1971 en 2251 tot 2258 van het Burgerlijk
Wetboek);

tweede onderdeel, de dwaling omtrent het
recht weliswaar wegens bepaalde omstandigheden door de rechter als onoverkomelijk worden beschouwd, maar dan op voorwaarde dat uit die omstandigheden kan
worden afgeleid dat hij die zich erop beroept, gehandeld heeft zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon in dezelfde situatie zou hebben gedaan; in casu uit de
door het arbeidshof vastgestelde feiten niet
kan worden afgeleid dat verweerster gehandeld heeft zoals ieder redelijk en voorzichtig persoon in die situatie zou hebben
gedaan; het arbeidshofhet zogenaamd onoverkomelijk karakter van verweersters
fout des te strenger had moeten beoordelen, nu de wettelijke bepalingen inzake de
ve:rjaring van arbeidsongevallen en ongevallen op de weg naar en van het werk van
openbare orde zijn (schending van de artikelen 114 7 en 1148 van het Burgerlijk
Wetboek, alsook miskenning van het algemeen rechtsbeginsel volgens hetwelk de onoverkomelijke dwaling aansprakelijkheid
uitsluit):

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat het arrest beslist
dat verweersters onoverkomelijke dwaling voor haar een grond is tot bevrijding van de verjaringstermijn; dat het
arrest aldus beslist dat die dwaling de
verjaring heeft geschorst;

Nr. 438

Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vemietigde arrest; gelet op artikel 16 van de wet van 3 juli
1967, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst de zaak naar het Arbeidshof te Bergen.
18 november 1996 - ge kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal,
afdelingsvoorzitter - Gelijkluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaten : mrs. Van Ommeslaghe,
T'Kint.

Nr. 438

ge KAMER- 18 november 1996

1° ARBEIDSONGEVAL -

BEGRIP,

BE-

STAAN, BEWIJS- BEGRIP.

2° ARBEIDSONGEVAL -

BEGRIP, BESTAAN, BEWIJS - BESTAAN- PLOTSELINGE
GEBEURTENIS - DISCUS HERNIA.

1o Een arbeidsongeval vereist onder meer

Overwegende dat de verjaring van
de rechtsvordering tot betaling van de
ten gevolge van een arbeidsongeval in
de overheidssector verschuldigde vergoedingen, krachtens de artikelen 20
van de wet van 3 juli 1967 en 70 van
de wet van 10 aprill971 op de gewone
wijze worden geschorst;
Dat onoverkomelijke dwaling niet de
wettelijke onmogelijkheid om die
rechtsvordering in te stellen tot gevolg heeft; dat zij de verjaring derhalve geenszins schorst;
Dat het arrest zijn beslissing niet
naar recht verantwoordt;
Dat het onderdeel gegrond is;

het bestaan van een plotselinge gebeurtenis die letsel veroorzaakt (1). (Artt. 7 en
9 Arbeidsongevallenwet.)

2° Een discus hernia kan geen plotselinge
gebeurtenis zijn die aan de grondslag ligt
van een letsel in de zin van de Arbeidsongevallenwet (2). (Art. 9 Arbeidsongevallenwet.)
(1) Cass., 16 okt. 1995, A.R. nr. S.94.0150.F en
S.94.015l.F, twee arresten (A. C., 1995, nrs. 436436bis).
(2) Een discus hernia is weliswaar een letsel, maar geen plotselinge gebeurtenis. Zie Cass.,
28 mei 1979 (A.C., 1978-79, 1127), met concl.
proc.-gen. Lenaerts, toen adv.-gen.; 16 okt. 1995,
A.R. nr. S.94.0150.F (ibid., 1995, nr. 436) en noot
2 blz. 887.
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Nr. 438
(O.M.O.B. T. DRUGMAND)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.95.0115.F)
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 10 oktober 1994 door
het Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 7 en 9 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april1971, 1315 van
het Burgerlijk Wetboek, 870 van het Gerechtelijk Wetboek en 149 van de Grondwet,
doordat het arrest, met bevestiging van
het beroepen vonnis, voor recht zegt dat
verweerder op 29 mei 1991 een arbeidsongeval is overkomen, en een geneesheerdeskundige aanwijst om opheldering te krijgen over de gevolgen van dat ongeval, op
grond "(. .. ) dat de 'plotselinge gebeurtenis' en een 'oorzaak die uitwendig is' aan
het organisme van (verweerder) het enige
is dat wordt betwist; dat (eiseres) op grond
van verklaringen en getuigenissen betoogt dat- (verweerder) tot de middag
heeft gewerkt, - op 29 mei 1991 een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid heeft
verzonden, - een arbeidsongeval pas heeft
aangegeven op 19 juni, toen hij vernam dat
hij een heelkundige ingreep diende te ondergaan, dat zij daaruit afieidt dat het aangevoerde letsel niet met een plotselinge gebeurtenis mag worden verward, wat de
eerste rechter nochtans doet; dat de pijnen zich geleidelijk hebben gemanifesteerd en te wijten zouden zijn aan overmatige inspanning, wat niet als een
plotselinge gebeurtenis kan worden aangemerkt; (. .. ) dat (verweerder) te gelegener tijd eraan herinnert dat elk letsel ten
gevolge van een geweldige inspanning, ook
al is die gewoon, dat wil zeggen inherent
aan de uitoefening van het beroep, als een
arbeidsongeval kan worden aangemerkt,
zodra het een arbeidsongeschiktheid veroorzaakt (C.T. Luik 27.4.79, Revue des assurances 1980, p. 10.234); dat die analyse
strookt met de parlementaire voorbereiding van de wet van 10 april1971; dat het
te dezen niet kan worden betwist dat (verweerder) een plotselinge gebeurtenis is
overkomen (discus hernia) die hem ertoe
dwong onmiddellijk te stoppen met werken; dat de uitwendige oorzaak gevormd
wordt door het gebruik van een grasmaaier
met gebroken zit; dat aile bestanddelen verenigd zijn om te besluiten tot een arbeidsongeval",
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terwijl, eerste onderdeel, de werknemer,
krachtens de artikelen 7 en 9 van de wet
van 10 april 1971, de bij die wet bepaalde
vergoeding slechts kan krijgen, als hij het
bewijs levert zowel van een plotselinge gebeurtenis als van een letsel; het letsel een
aantasting is van de lichamelijke en/of geestelijke integriteit van de getroffene, een discus hernia een letsel en geen gebeurtenis
is; het arrest, nu het de discus hernia die
verweerder ertoe dwong onmiddellijk te
stoppen met werken aanmerkt als een plotselinge gebeurtenis, de begrippen plotselinge gebeurtenis en letsel in de zin van de
artikelen 7 en 9 van de wet van 10 april
1971 miskent en derhalve die bepalingen
schendt; het tevens, door verweerder in
strijd met de wet te ontslaan van de op
hem rustende bewijslast, de artikelen 1315
van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het
Gerechtelijk Wetboek schendt;

Wat het eerste onderdeel betreft :
Overwegende dat artikel 9 van de
arbeidsongevallenwet van 10 april
1971 bepaalt dat, wanneer de getroffene of zijn rechthebbenden benevens
het bestaan van het letsel, een plotselinge gebeurtenis aanwijzen, het letsel, behoudens tegenbewijs, vermoed
wordt door een ongeval te zijn veroorzaakt;
Dat uit die bepaling volgt dat het
letsel en de plotselinge gebeurtenis afzonderlijke bestanddelen zijn van het
ongeval;
Overwegende dat het arrest vermeldt dat "niet kan worden betwist
dat (verweerder) een plotselinge gebeurtenis (een discus hernia) is overkomen die hem ertoe dwong onmiddellijk te stoppen met werken";
Dat het arrest, nu het een verwarring tussen letsel en plotselinge gebeurtenis ten grondslag legt aan de beslissing dat de bestanddelen van het
arbeidsongeval verenigd zijn, de in het
middel aangegeven wetsbepalingen
schendt;
Dat het onderdeel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op

1060

HOF VAN CASSATIE

de kant van het vernietigde arrest; Gelet op artikel 68 van de arbeidsongevallenwet van 10 april1971, veroordeelt eiseres in de kosten; verwijst
de zaak naar het Arbeidshof te Luik.
18 november 1996 - 3e kamer - Voorzitter en verslaggever : de h. Marchal,
afdelingsvoorzitter- Gelijhluidende conclusie van de h. Leclercq, advocaat-generaal
- Advocaat : mr. Draps.

Nr. 439
3e KAMER- 18 november 1996

1 o VERJARING- BURGERLIJKE ZAKEN STillTING- ERKENNING VAN HET RECHT VAN
HEM TEGEN WIE DE VERJARING LOOPT- BEGRIP.

2° VERJARING- BURGERLIJKE ZAKENSTillTING- ERKENNING VAN HET RECHT VAN
HEM TEGEN WIE DE VERJARING LOOPT VOORBEHOUD - BETALING.

3° ARBEIDSONGEVAL -

RECHTSPLEGING
- VERJARING- STillTING- ERKENNING VAN
RET RECHT VAN HEM TEGEN WIE DE VERJARING LOOPT- VOORBEHOUD - BETALING.

4° ARBEIDSONGEVAL -

OVERHEIDSPERSONEEL, BIJZONDERE REGELS - VERJARING - STUITING - ERKENNING VAN RET
RECHT VAN HEM TEGEN WIE DE VERJARING
LOOPT- VOORBEHOUD- BETALING.

5o CASSATIEMIDDELEN -

BURGERLIJKE
ZAKEN- BELANG- BESTREDEN BESLISSING
- BEKRITISEERDE REDENEN- ANDERE REDENEN - BESCHIKKEND GEDEELTE NAAR
RECHT VERANTWOORD - GEVOLG.

Nr. 439

stand doet van de voordelen van de verjaring, maar zij moet zeher zijn (1). (Art.
2248 B.W.)

2°, 3° en 4 o Inzahe arbeidsongevallen en arbeidsongevallen in de overheidssector han
geen enhele erhenning van het recht van
de getroffene tegen wie de verjaring loopt,
worden afgeleid uit een betaling die gedaan werd onder voorbehoud van erhenning van het recht dat die betaling verantwoordt (2). (Art. 2248 B.W.; art. 70
Arbeidsongevallenwet;
art.
20
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel.)
5° Niet ontvanhelijh bij gebreh aan belang is het middel dat in een onderdeel
hritieh uitoefent op bepaalde redenen van
de bestreden beslissing, terwijl het
beschihhende gedeelte naar recht verantwoord is door andere redenen die in een
ander onderdeel van het middel tevergeefs behritiseerd worden (3).
(ROBERT T. FRANSE GEMEENSCHAP)
ARREST

(vertaling)

(A.R. nr. S.95.0129.F)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 20 maart 1995 door het
Arbeidshof te Brussel gewezen;
Over het middel : schending van de artikelen 2248 van het Burgerlijk Wetboek,
20 van de wet van 3 juli 1967 betreffende
de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van
het werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector, 70 van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, 8 en 32
van het koninklijk besluit van 24 januari
1969 betreffende de schadevergoeding ten
gunste van personeelsleden der rijksbesturen en der andere rijksdiensten en
van sommige leden van het personeel der
gesubsidieerde onderwijsinrichtingen, van
de gesubsidieerde psycho-medisch -sociale

1o Door het recht te erhennen van hem te-

gen wie de verjaring loopt, en aldus de
verjaring te stuiten, doet de schuldenaar blijhen dat hij geen aanspraah zal
mahen op de verlopen termijn; die wilsuiting han weliswaar stilzwijgend geschieden en volgen uit een handeling
waaruit blijht dat de schuldenaar af-

(1) Zie H. DE PAGE en R. DEKKERS, Traite elementaire, d. VIII, 2e uitg., Brussel, 1957, nr. 1194.
(2) Zie Cass., 28 dec. 1987, AR. nr. 5954 (A C.,
1987-88, nr. 263).
(3) Zie Cass., 13 dec. 1984, A.R. nrs. 6927 en
7047 (AC., 1984-85, nr. 235).
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centra en diensten voor studie- en beroepsorientering, voor arbeidsongevallen en voor
ongevallen op de weg naar en van het werk,
doordat het arrest zegt dat de vordering waarbij eiser vergoeding vroeg voor de
gevolgen van het ongeval op de weg naar
en van het werk dat hem op 11 januari
1985 was overkomen, ve:tjaard is op grond
van motieven waarvan wordt aangenomen dat ze hier volledig zijn weergegeven,
terwijl, eerste onderdeel, ingevolge artikel 20, tweede lid, van de wet van 3 juli
1967, de verjaring van de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen op
dezelfde wijze en op dezelfde gronden wordt
gestuit als bepaald door de wet op de arbeidsongevallen in de prive-sector; ingevolge artikel 70 van de wet van 10 april
1971 op de arbeidsongevallen in de privesector, de verjaring van de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen op de
gewone wijze wordt gestuit, hoewel de materie van openbare orde is, dat wil zeggen inzonderheid, naar luid van artikel
2248 van het Burgerlijk Wetboek, door de
erkenning door de schuldenaar van het
recht van hem tegen wie de verjaring liep;
het arrest, dat de toepassing van artikel
2248 van het Burgerlijk Wetboek afwijst op
grond dat de erkenning een bekentenis is
die geen betrekking kan hebben op zaken
waarover wettelijk niet kan worden beschikt, derhalve de artikelen 20 van de wet
van 3 juli 1967, 70 van de wet van 10 april
1971 en 2248 van het Burgerlijk Wetboek
schendt;
tweede onderdeel, de erkenning in de zin
van artikel2248 van het Burgerlijk Wethoek kan bestaan in de betaling van het
loon door de bevoegde overheid, op grond
van artikel 32 van het het koninklijk besluit van 24 januari 1969, tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, niettegenstaande het voorbehoud van
de minister van Nationale Opvoeding met
betrekking tot de beslissing van de administratieve gezondheidsdienst, welk voorbehoud die erkenning niet kan aantasten
aangezien de administratieve gezondheidsdienst, ingevolge artikel 8 van het koninklijk besluit van 24 januari 1969, aileen moet
tussenkomen om het percentage te bepalen van de blijvende invaliditeit die het gevolg is van de letsels, met uitsluiting van
de vaststellingen inzake de tijdelijke arbeidsongeschiktheid; het arrest, dat aanneemt dat eiser, op grond van artikel 32
van het koninklijk besluit, zijn loon heeft
ontvangen tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, maar dat be-
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slist dat die handeling geen erkenning inhoudt op grond dat de betalingen zijn
gedaan onder uitdrukkelijk voorbehoud van
de beslissing van de administratieve
gezondheidsdienst, bijgevolg alle in bet
middel aangewezen wettelijke bepalingen schendt :

Wat het tweede onderdeel betreft :
Overwegende dat de schuldenaar
door het recht te erkennen van hem
tegen wie de verjaring loopt, en door
aldus de veijaring te stuiten, doet blijken dat hij geen aanspraak zal rnaken op de verlopen termijn;
Dat die wilsuiting weliswaar stilzwijgend kan geschieden en volgen uit
een handeling die impliceert dat afstand wordt gedaan van de voordelen van de verjaring, maar dat zij zeker moet zijn;
Overwegende dat het arrest vaststelt dat de minister van N ationale
Opvoeding verweerder een brief heeft
gestuurd waarin wordt gezegd dat "onder voorbehoud van een eventuele negatieve beslissing van de administratieve gezondheidsdienst over het
oorzakelijk verband op medisch vlak,
de getroffene onder toepassing valt van
de wet van 3 juli 1967 betreffende de
schadevergoeding voor arbeidsongevallen";
Dat het arrest naar recht beslist dat
de betalingen die verweerster onder
het aldus uitgedrukte voorbehoud
heeft gedaan, geen erkenning uitmaken van eisers recht op vergoeding met
toepassing van de wet van 3 juli 1967;
Dat immers geen enkele erkenning
kan worden afgeleid uit een betaling
die gedaan werd onder voorbehoud
van het recht dat die betaling verantwoordt;
Dat het onderdeel niet kan worden
aangenomen;
Wat het eerste onderdeel betreft:
Overwegende dat het middel, nu de
beslissing naar recht is verantwoord
door de motieven die in het tweede onderdeel tevergeefs worden bekritiseerd, ook was het eerste onderdeel gegrond, niet tot vernietiging kan leiden;
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Dat het onderdeel niet ontvankelijk is;

Nr. 440

Nr. 440
2e KAMER- 19 november 1996

Om die redenen, verwerpt de voorziening; gelet op artikel16 van de wet
van 3 juli 1967, veroordeelt verweerster in de kosten.
18 november 1996 - 3e kamer - Voorzitter : de h. Marchal, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Parmentier -Andersluidende conclusie (4) van de h. Leclercq,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Draps en Van Ommeslaghe.
(3) Het O.M. concludeerde tot gedeelteliJke verwerping op grand van het tweede onderdeel van
het enige middel. Het O.M. was van oordeel dat
het bestreden arrest niet wettig kon beslissen dat
de rechtsvordering tot betaling van de vergoedingen voor blijvende arbeidsongeschiktheid verjaard was, op grand dat alle wedden die tijdens
de tijdperken van tijdelijke arbeidsongeschiktheid vervallen waren, slechts betaald waren onder het uitdrukkelijk voorbehoud van de beslissing van de administratieve gezondbeidsdienst en
dat de rechtsvordering bijgevolg laattijdig was.
Het O.M. wees inzonderheid erop:
1) dat de erkenning van het recht van hem tegen wie de verjaring loopt, wat ingevolge artikel 2248 B.W. de verjaring stuit, enkel betrekking kan hebben op het rechtsbeginsel (art. 2248
B.W.; Cass., 28 maart 1963, Bull. en Pas., 1963,
I, 822; 10 nov. 1966, A. C., 1967, 346);
2) dat de administratieve gezondbeidsdienst, ingevolge art. 8 K.B. 24 jan. 1969, slechts optreedt
ingeval de getroffene, wegens een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het
werk, een blijvende arbeidsongeschiktheid heeft
opgelopen die het gevolg is van het zysiologisch
letsel door het ongeval veroorzaakt, en niet in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid van de
getroffene (art. 8 K.B. 24 jan. 1969; Cass., 20
maart 1981, A.R. nr. 2955,A.C., 1980-81, nr. 418);
3) dat de erkenning door de bevoegde administratieve overheid ten einde de bij art. 20
Arbeidsongevallenwet Overheidspersoneel bepaalde verjaring te stuiten, enkel betrekking kan
hebben op het recht van de getroffene om, overeenkomstig bovenvermelde wet, vergoed te worden voor de schade die zij beweert te hebben geleden, zonder dat het noodzakelijk is dat die
erkenning inzonderheid betrekking heeft op de
vergoeding voor blijvende arbeidsongeschiktheid die het voorwerp uitmaakt van de rechtsvordering (art. 20 Arbeidsongevallenwet
Overheidspersoneel; art. 70 Arbeidsongevallenwet; art. 2248 B.W.; art. 8 K.B. 24jan. 1969; zie
Cass., 23 nov. 1961, Bull. en Pas., 1962, I, 363; 28
maart 1963, ibid., 1963, I, 822; 13 nov. 1995, A.R.
nr. S.95.0050.F, A. C., 1995, nr. 493).

CASSATIEBEROEP- STRAFZAKEN- TERMIJNEN VOOR CASSATIEBEROEP EN BETEKENING- BURGERLIJKE RECHTSVORDERINGVOORBARIG CASSATIEBEROEP (GEEN EINDBESLISSING) -SCHADE- VERSCHILLENDE BESTANDDELEN -AFZONDERLIJKE BEHANDELING DEFINITIEVE BESLISSING OVER
SOMMIGE BESTANDDELEN.

De burgerlijke rechtsvordering voor de strafrechter omvat alle bestanddelen van de
door de burgerlijke partij in dezelfde hoedanigheid gevorderde schade, ongeacht de
samenstelling ervan en de eventuele spreiding over onderscheiden rechtsinstanties;
de beslissing waarbij alleen over bepaalde
bestanddelen van die schade uitspraak
wordt gedaan, is derhalve geen eindbeslissing in de zin van art. 416 Sv., waartegen onmiddellijk cassatieberoep kan
worden ingesteld (1). (Art. 416 Sv.)
(MAURO T. SOETEWEY)
ARREST

(A.R. nr. P.95.071l.N)

HET HOF; - Gelet op de bestreden arresten, op 19 oktober 1993 en 26
april 1995 door het Hof van Beroep te
Brussel gewezen;
Overwegende dat de civielrechtelijke vordering voor de strafrechter alle
bestanddelen van de door de burgerlijke partij in dezelfde hoedanigheid (in
eigen naam of q.q.) gevorderde schade
omvat, ongeacht de samenstelling ervan en de eventuele spreiding over onderscheiden rechtsinstanties;
Overwegende dat slechts een eindbeslissing is in de zin van artikel 416
Wetboek van Strafvordering, de beslissing waarbij de strafrechter over
alle bestanddelen van de door een burgerlijke partij gevorderde schade uitspraak doet met uitputting van zijn
(1) Zie Cass., 4 april1984, A.R. nr. 3379 (A. C.,
1983-84, nr. 449) en de conclusie van adv.-gen. J.
Velu, in Bull. en Pas., 1984, nr. 16.
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rechtsmacht met betrekking tot de vordering; dat daarentegen geen eindbeslissing is, de beslissing waarbij aileen over bepaalde bestanddelen van
die schade uitspraak wordt gedaan;
Overwegende dat eiser bij vonnis
van 4 januari 1991 van de Correctionele Rechtbank te Brussel tot straf
werd veroordeeld en, op de civielrechtelijke vordering van verweerster, tot
betaling van tweemaal een provisionele schadevergoeding van een frank
wegens, eensdeels, rechtstreekse persoonlijke schade onder meer voor opgelopen verwondingen waarbij een
deskundigenonderzoek werd bevolen, anderdeels, repercussieschade "in
hoedanigheid van weduwe en erfgename van wijlen de heer Minne Dirk",
onder meer voor inkomstenderving ingevolge het overlijden van haar echtgenoot;
Dat na dagvaarding door verweerster in voortzetting van burgerlijke belangen, tot betaling van een bedrag van 350.000 frank als morele
schade en 30.040.252 frank als materii:\le schade "in hoedanigheid van weduwe en erfgename van wijlen haar
overleden echtgenoot", met verzoek "de
zaak sine die uit te stellen voor het
overige, nl. wat de door (verweerster)
persoonlijk geleden schade betreft, ingevolge de door haar opgelopen kwetsuren'', de eerste rechter bij vonnis van
16 april1992 als saldo na aftrek van
voorschot voor alle - uitgezonderd
voor de kwetsuren - schadevergoeding een bedrag van 13.182.871 frank
toekent, met inachtneming van
13.750.000 frank wegens dervingvan
inkomsten van de overledene, te vermeerderen met interest en kosten, en
voorts "zegt dat de behandeling der
overige eisen van (verweerster) op latere datum zal geschieden, en houdt
voor zoveel de kosten aan";
Dat het bestreden arrest van 26
april1995, uitspraak doende over het
hoger beroep van eiser "tegen alle motieven en beschikkingen van dit vonnis betrekking hebbende op het
inkomstenverlies ten bedrage van
13.750.000 frank" en het incidenteel
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beroep van verweerster, eiser veroordeelt tot onder meer een hoofdsom van
13.412.871 frank;
Dat de omstandigheid dat de appelrechters zodoende over alle bij hen
aanhangige bestanddelen van verweersters schade definitief uitspraak
doen niet wegneemt dat de vordering
van verweerster "wat de door (haar)
persoonlijk geleden schade betreft, ingevolge de door haar opgelopen kwetsuren", bij de eerste rechter nog aanhangig is en erover nog uitspraak
moet worden gedaan in voortzetting
van het geschil dat nog niet definitief is beslecht;
Dat de bestreden beslissing geen
eindbeslissing is in de zin van artikel416 Wetboek van Strafvordering en
geen uitspraak doet over een geschil
inzake bevoegdheid;
Dat de voorziening mitsdien niet
ontvankelijk is;
Om die redenen, zonder dat er
grond is tot onderzoek van de namens
eiser aangevoerde middelen, die niet
de ontvankelijkheid van de voorziening betreffen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.
19 november 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs.
Biitzler en Kirkpatrick.

Nr. 441
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1° HERHALING- WEGVERKEERSWETART. 36, TWEEDE LID- NIEUWE HERHALINGUITWISSING VAN DE EERSTE VEROORDELING
-GEVOLG.
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2° HERSTEL IN EER EN RECHTEN UITWISSING- WEGVERKEERSWET- ART. 36,
TWEEDE LID - NIEUWE HERHALING - GEVOLG.

Nr. 441

drijf, geen rekening kan noch mag houden met veroordelingen, welke op dat zelfde
ogenblik uitgewist zijn. Dat in casu er ook
geen sprake is van nieuwe herhaling doch
enkel van herhaling,

1° en 2° Is constitutiefvoor de bij art. 36,

tweede lid, Wegverkeerswet voorziene
nieuwe herhaling, de bij de tweede veroordeling vastgestelde staat van bijzondere herhaling : de uitwissing van de eerste veroordeling met toepassing van art.
619 Sv., staat de veroordeling in staat van
nieuwe herhaling niet in de weg. (Art. 36,
tweede lid, Wegverkeerswet, en art. 619,
eerste lid, Sv.)
(PROCUREUR DES KONINGS TE TURNHOUT T. COP)
ARREST

(A.R. nr. P.95.1244.N)

HET HOF; - Gelet op het bestreden vonnis, op 5 oktober 1995 in hoger beroep gewezen door de Correctionele Rechtbank te Turnhout;
Overwegende dat de voorziening enkel gericht is tegen de beslissing op de
telastlegging C;
Over het middel : schending van de wet,
doordat de rechtbank vooropstelde dat de
politierechtbank met betrekking tot de betichting C de nieuwe herhaling ten onrechte weerhield in acht genomen de veroordeling voor een gelijkaardige inbreuk
voor de Politierechtbank te Herentals respectievelijk op 13 januari 1992 en 22 februari 1993. Dat overeenkomstig artikel
619 van het Wetboek van Strafvordering,
veroordelingen tot geldstraffen ongeacht
hun bedrag, opgelegd krachtens het Koninklijk Besluit door coordinatie van de
wetten betreffende de politie over het wegverkeer worden uitgewist na verloop van
drie jaar vanaf de dag van de rechterlijke
eindbeslissing waarbij zij zijn uitgesproken. Dat sedert 13 januari 1992, datum van
het eerste vonnis van de Politierechtbank
te Herentals, waartegen geen hoger beroep werd ingesteld, zodat het als eindbeslissing diende in aanmerking genomen te
worden, meer dan drie jaar verlopen was op
het ogenblik van de uitspraak door de eerste rechter, Politierechtbank Turnhout. Dat
derhalve de veroordeling automatisch uitgewist was. Dat de uitwissing de veroordeling doet verdwijnen en de rechtbank op
het tijdstip van de beoordeling van een mis-

terwijl, artikel 36, 2° lid van de Wegverkeerswet (K.B. 16 maart 1968) bepaalt dat
in geval van nieuwe herhaling binnen drie
jaar na een tweede veroordeling, de in artikel 36, 1° lid Wegverkeerswet bepaalde gevangenisstraffen en geldboetes kunnen worden verdubbeld. Dat artikel 36, 2° lid van
de Wegverkeerswet derhalve enkel vereist dat in een eerder vonnis vastgesteld is
dat de beklaagde zich in staat van herhaling bevindt. Dat het vonnis waarin wordt
vastgesteld dat de beklaagde zich in staat
van herhaling bevindt en derhalve een
tweede veroordeling opliep, als basis dient
voor een veroordeling waarbij de staat van
nieuwe herhaling wordt vastgesteld. Dat de
wet niet vereist dat tussen de eerste veroordeling en het ogenblik van de beoordeling van de derde gelijkaardige feiten, dewelke laatste aanleiding zouden kunnen
geven tot een veroordeling waarbij de staat
van nieuwe herhaling wordt vastgesteld,
een periode van drie jaar of minder tussen is. Dat derhalve een veroordeling waarbij de staat van nieuwe herhaling wordt
vastgesteld mogelijk is indien het vonnis
dat de eerste veroordeling voor gelijkaardige feiten uitsprak langer dan drie jaar
voor de uitspraak omtrent de beoordeling
van de derde gelijkaardige feiten oud is.
Dat derhalve de rechtbank de staat van
nieuwe herhaling in casu had dienen vast
te stellen:
Overwegende dat luidens artikel 36,
tweede lid, Wegverkeerswet, in geval van nieuwe herhaling binnen drie
jaar na de tweede veroordeling, de in
het eerste lid bepaalde gevangenisstraffen en geldboeten kunnen worden verdubbeld;
Dat hieruit volgt dat niet de eerste veroordeling, doch de bij tweede
veroordeling vastgestelde staat van bijzondere herhaling constitutief is voor
de nieuwe herhaling die bestaat in de
overtreding van artikel 34, § 2 of 35
binnen drie jaar nadat de tweede veroordeling in kracht van gewijsde is gegaan;
Dat de omstandigheid dat de eerste veroordeling met toepassing van
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artikel 619, eerste lid, Wetboek van
Strafvordering is uitgewist hieraan
niet afdoet;
Dat de appelrechters door te oordelen dat het te dezen geen nieuwe herhaling betreft het gezag van gewijsde
van het vonnis van 22 februari 1993
miskennen en artikel 36, tweede lid,
Wegverkeerswet schenden;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden vonnis, wat de beslissing over
de telastleggingen A en C en de veroordeling in kosten betreft; beveelt dat
van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het gedeeltelijk vernietigde vonnis; laat de kosten ten laste van de Staat; verwijst de
aldus beperkte zaak naar de Correctionele Rechtbank te Antwerpen, zitting houdende in hoger beroep.
19 november 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorzitter Verslaggever : de h. Goethals - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal.

Nr. 442
2e

KAMER -

19 november 1996

VOORLOPIGE HECHTENIS -

VOORLOPIGE INVRIJHEIDSTELLING- BESLISSING VAN
VERWERPING- VERPLICHTE VERMELDINGEN.

De beslissing waarbij een verzoek tot invrijheidstelling wordt verworpen, moet de
opgave van het feit bevatten waarvoor het
bevel tot aanhouding werd verleend, de
wetsbepalingen vermelden die stellen dat
het feit een misdaad of een wanbedrijf is,
het bestaan vaststellen van ernstige aanwijzingen van schuld en de feitelijke omstandigheden van de zaak en die welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van de
verdachte vermelden die de voorlopige
hechtenis wettigen gezien de criteria bepaald in art. 16, § 1 Wet Voorlopige Hech-
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tenis (1). (Artt. 16, §§1 en 5, en 27, § 3,
laatste lid, Wet Voorlopige Hechtenis.)
(PLAQUET)
ARREST

(A.R. nr. P.96.1410.N)

HET HOF;- Gelet op het bestreden arrest, op 5 november 1996 gewezen door het Hof van Beroep te
Gent, kamer van inbeschuldigingstelling;
Over het middel :
Overwegende dat de appelrechters
slechts considereren "dat (eiseres)
thans geen nieuwe of andere argumenten aanvoert dan deze vervat in
het verzoekschrift van 17 oktober
1996; dat enkel verder wordt ingegaan op de toen aangehaalde argumenten; (. .. ) dat derhalve de motieven, vervat in het arrest dd. 25 oktober
1996, onverminderd gelden, zodat de
aanv.raag tot voorlopige invrijheidstelling ook thans dient afgewezen";
Dat het arrest, waarbij het verzoek
van eiseres tot invrijheidstelling wordt
verworpen, zodoende niet de opgave
bevat van het feit waarvoor eiseres is
aangehouden, niet de wetsbepaling
vermeldt die bepaalt dat het feit een
misdaad of een wanbedrijf is, niet het
bestaan vaststelt van ernstige aanwijzingen van schuld en de feitelijke
omstandigheden van de zaak en die
welke eigen zijn aan de persoonlijkheid van eiseres, die de voorlopige
hechtenis wettigen gezien de criteria
bepaald in artikel 16, § 1, Wet Voorlopige Hechtenis niet vermeldt;
Dat het arrest niet is gemotiveerd
naar eis van artikel27, § 3, laatste lid,
Wet Voorlopige Hechtenis, met inachtneming van hetgeen is voorgeschreven in artikel16, § 5, eerste en tweede
lid, van deze wet;
(1) Cass., 1 aug. 1994, A.R. nr. P.94.1006.N
(A. C., 1904, nr. 347), en Cass., 14 aug. 1995, A.R.

nr. P.95.1038.N (A.C., 1995, nr. 354).
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Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op
de kant van het vernietigde arrest;
laat de kosten ten laste van de Staat;

D/1998/0196/1
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verwijst de zaak naar het Hofvan Beroep te Antwerpen.
19 november 1996 - 2e kamer - Voorzitter : de h. Holsters, afdelingsvoorziter Verslaggever : de h. D'Hont - Gelijkluidende conclusie van de h. Goeminne,
advocaat-generaal- Advocaten : mrs. L.
Boxstaele en A. Verstraeten, Gent.

I

- 1 -

ARRESTEN VAN HET HOP VAN CASSATIE
Bijlage bij DEEL 6 van JAARGANG 1996

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
A

Accountant

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Ooorzaak- Begrip, beoordeling door de rechter - Concrete omstandigheden - Vreemd
aan de zaak.
881

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Begrip, beoordeling door de rechter.
993

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Oorzaak - Begrip, beoordeling door de rechter.
997

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Herstelplicht- Zaken- Gebrek van de zaak
- Begrip.
909

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Begrip, vormen - Begrip.

887

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Beoordelingsbevoegdheid, raming,
peildatum - Raming.
887

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade, elementen en
grootte - Vernield voertuig- Belasting over
de toegevoegde waarde - Benadeelde niet
B.T.W.-plichtig.
887

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade, elementen en
grootte - Omvang - Compensatoire interesten.
891

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade, elementen en
grootte - Arbeidsongeschiktheid - Derving
van beroepsinkomsten- Kapitaal tot vergoeding van die derving - Raming - Interestvoet - Aard.
891

Aansprakelijkheid buiten overeenkomst
Schade - Materiele schade, elementen en
grootte - Vernield voertuig- Belasting over
de toegevoegde waarde - Benadeelde niet
BTW-plichtig.
1041

Instituut der Accountants - BeroepstuchtCommissie van beroep - Sanctie - Evenredigheid- Artikel3 E.V.R.M.- Beoordelingsbevoegdheid - Toetsing door het Hof. 1032

Adoptie
Homologatie - Wettige redenen- Vermogensrechten van een wettig kind - Erfrechten van dat kind - Aantasting van die
rechten - Beoordeling door de feitenrechter.
979

Adoptie
Gevolgen van het vermogen- Voorbehouden
erfgenaam.
979

Advocaat
Thchtzaken- Tuchtraad van beroep- Cassatieberoep door de advocaat- Termijn.
917

Arbeidsongeval
Toepassingssfeer, personen - Rechten getroffenen - Taak van de rechter - Ambtshalve
nazicht - Beslissing - Partijen - Geen
gelegenheid tot tegenspraak - Gevolg. 945

Arbeidsongeval
Begrip, bestaan, bewijs - Begrip.
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Arbeidsongeval
Begrip, bestaan, bewijs - Bestaan- Plotselinge gebeurtenis - Discus hernia.
1058

Arbeidsongeval
Vergoeding - Arbeidsongeschiktheid en
wedertewerkstelling - Arbeidsongeschiktheid - Derving van beroepsinkomsten Kapitaal tot vergoeding van die derving Raming naar gemeen recht - Interestvoet Aard.
891

Arbeidsongeval
Verzekering- Arbeidsongevallenverzekeraar
- Subrogatie - Rechtsvordering tegen de
aansprakelijke derde- Aard- Gevolg. 891

Arbeidsongeval
Verzekering- Arbeidsongevallenverzekeraar
- Subrogatie - Rechtsvordering tegen de
aansprakelijke derde - Omvang- Compensatoire interesten.
891

2Arbeidsongeval
Overheidspersoneel, bijzondere regels- Verjaring- Termijn- Vertrekpunt- Begrip.
1051

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel, bijzondere regels- Verjaring- Blijvende invaliditeit- Vergoedingen- Rechtsvordering tot betaling- Stuiting
- Oorzaak van stuiting- Erkenning van het
recht van hem tegen wie de verjaring looptMinister - Administratieve Gezondheidsdienst- Medisch onderzoek.
1051

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel, bijzondere regels- Verjaring- Blijvende invaliditeit- Vergoedingen- Rechtsvordering tot betaling- Stuiting
- Oorzaak van stuiting - Ter post aangetekende brief- Administratieve Gezondheidsdienst - Gevolg.
1051

Arbeidsongeval
Overheidspersoneel, bijzondere regels- Verjaring- Stuiting- Erkenning van het recht
van hem tegen wie de verjaring loopt Voorbehoud- Betaling.
1060

Arbeidsongeval
Rechtspleging- Verj aring - Termijn- Vertrekpunt - Begrip.
1051

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Verjaring - Overheidspersoneel, bijzondere regels- Blijvende invaliditeit - Vergoedingen - Rechtsvordering
tot betaling- Stuiting- Oorzaak van stuiting - Erkenning van het recht van hem
tegen wie de verjaring loopt - Minister Administratieve Gezondheidsdienst- Medisch
1051
onderzoek.

Arbeidsongeval
Rechtspleging- Verjaring- Vergoedingen
- Rechtsvordering tot betaling - Stuiting Oorzaak van stuiting - Ter post aangetekende brief- Vooreisten.
1051

Arbeidsongeval
Rechtspleging - Verjaring - Stuiting Erkenning van het recht van hem tegen wie
de verjaring loopt- Voorbehoud- Betaling.
1060

Arbeidsovereenkomst
Einde - Ontslag om dringende reden - Feit
sedert ten minste drie dagen bekend - Kennis van het feit - Begrip.
921

Arbeidsovereenkomst
Einde - Ontslag om dringende reden - Feit
sedert ten minste drie dagen bekend- Werkgever - Kennis van het feit - Werknemer Ontslag- Voorafgaand verhoor- Resultaat
- Werkgever- lnvloed.
921

Arbeidsovereenkomst
Allerlei- Tewerkstelling studenten- Arbeidsovereenkomst- Wettelijk vermoeden- Weerlegbaar vermoeden- Bewijslast- Werking.
880

Arbitrage
Overeenkomst tot arbitrage- Publiekrechtelijke rechtspersoon, rechthebbende voor een
privaatrechtelijke rechtspersoon.
911

Arbitragehof
Prejudicieel geschil - Verplichting van het
Hof van Cassatie - Arbitragehof dat reeds
over de vraag uitspraak heeft gedo.an.
906

Arbitragehof
Prejudiciele vraag - Verplichting voor het
Hof van Cassatie - Grenzen - Eindbeslissing - Cas~atieberoep - Niet-ontvankelijkheid - Gefijkheid - Discriminatieverbod.
1001

Arbitragehof
Prejudiciele vraag - Verplichting voor het
Hof van Cassatie - Grenzen - Eindbeslissing - Cassatieberoep - Niet-ontvankelijkheid - Gelijkheid
Discriminatieverbod.
1001

Arbitragehof
Prejudiciele vraag - Verplichting van het
Hof van Cassatie - Grenzen - Eindbeslissing- Cassatieberoep- Niet-ontvankelijkheid
- Gevolg.
1009

B
Belasting op slijterijen van gegiste dranken
Openingsbelasting- Vermindering ten voordele van de nieuwe slijter - Voorwaarden.
955

Belasting over de toegevoegde waarde
Strafrechtelijke veroordeling- Daders of medeplichtigen - Ontdoken belasting - Hoofdelijkheid.
913

Belasting over de toegevoegde waarde
lnvordering - Dwangbevel - Strafrechtelijke veroordeling - Ontdoken belasting Daders of medeplichtigen.
913

Belasting over de toegevoegde waarde
Vernield voertuig - Omvang van de schade
- Vervangingswaarde - Benadeelde niet
BTW-plichtig.
1041

Belasting over de toegevoegde waarde
Verschuldigdheid van de belasting- Bewijsmiddelen en controlemaatregelen - Bewijsmiddelen- Processen-verbaal- Wettelijke
bewijswaarde- Vermoeden.
1044

I

i
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Belasting over de toegevoegde waarde
Vervolgingen en gedingen - Recht van het
bestuur om een dwangbevel uit te vaardigen
- Voorwaarden.
1044

Betekeningen en kennisgevingen
Allerlei- Kennisgeving- Advocaat- Tuchtraad van beroep- Kennisgeving van de beslissing- Begrip.
917

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke)
- Overeenkomst tot arbitrage- Publiekrechtelijke rechtspersoon, rechthebbende voor een
privaatrechtelijke rechtspersoon.
911

Bevoegdheid en aanleg
Burgerlijke zaken - Bevoegdheid - Volstrekte bevoegdheid (materiele, persoonlijke)
- Materiele bevoegdheid - Geschil - Geen
verwijzing naar arrondissementsrechtbankBevoegdheid van geadieerde rechter.
946

Bewijs
Burgerlijke zaken- Bewijslast, beoordelingsvrijheid- Vermoedens- Wettelijk vermoeden- Weerlegbaarvermoeden- WerkingOvereenkomst studenten - Arbeidsovereenkomst.
880

Bewijs
Burgerlijke zaken- Bewijslast, beoordelingsvrijheid - Huishuur - Huurovereenkomst
- Aanvang - Plaatsbeschrijving op tegenspraak- Einde huurovereenkomst - Schade
- Verhuurder- Bewijsvoering.
937

Burgerlijke rechtsvordering
Burgerlijke partij- Burgerlijke partijstelling
- Samenstelling van het rechtscollege Wijziging - Gevolg.
897

Burgerlijke rechtsvordering
Uitoefening- Schorsing- Artikel 4 V.T.Sv.
- Toepassingsgebied.
935

Burgerlijke rechtsvordering
Onderzoeksgerechten - Regeling van de procedure - Onderzoek - Stra:!Vordering Ontvankelijkheid - Verjaring - Gevolg.
1015

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof - Algemeen Tuchtzaken - Instituut der Accountants Beroepstucht - Commissie van beroep Sanctie - Evenredigheid - Beoordelingsbevoegdheid- Artikel 3 E.V.R.M. - Toetsing
1032
door het Hof.

Cassatie
Bevoegdheid van het Hof- Allerlei - Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Misdrijven behorend tot de bevoegdheid van het
Internationaal Tribunaal- Aanhangigmaking
bij de nationale gerechten- Verzoek van het
Internationaal Tribunaal- Voorwerp- Outtrekking van de zaak aan de nationale gerechten - Bevoegdheid - Hof van Cassatie 900
Procedure - Opdracht van het Hof.

Cassatie
Vernietiging, omvang- Burgerlijke zakenBestreden beslissing - Bepaalde punten Beperkte voorziening.
1018

Cassatie
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Strafvordering- Beklaagde en verdachte- Verval van het recht tot sturen - Onwettigheid.
1012

Cassatie
Vernietiging, omvang - Strafzaken - Strafvordering - Burgerrechtelijk aansprakelijke
- Cassatieberoep niet ontvankelijk- Cassatieberoep van de beklaagde - Verval van het
recht tot sturen - Onwettigheid - Gevolg.
1012

Cassatie
Allerlei - Verzoek van het Internationaal
Tribunaal voor Ruanda- Voorwerp- Outtrekking van de zaak aan de nationale gerechten - Hof van Cassatie - Procedure Controle door het Hof - Geen dwaling in de
persoon - Dwaling in de persoon - Begrip.
900

Cassatie
Allerlei - Verzoek van het Internationaal
Tribunaal voor Ruanda- Voorwerp- Outtrekking van de zaak aan de nationale gerechten - Hof van Cassatie - Procedure Verhoor van de betrokken persoon- Afwe900
zigheid van die persoon - Gevolg.

Cassatieberoep

c
Cassatie
Algemeen, opdracht en bestaansreden van
het Hof, aard van het cassatiegeding - Opdracht van het Hof - Burgerlijke zaken Bestreden beslissing gegrond op een voor kritiek vatbare grand - Bevoegdheid van het
Hof om het beschikkende gedeelte door een
andere rechtsgrond te verantwoorden- Rechtsgrond - Begrip.
979

Burgerlijke zaken- Vormen- Vorm vanhet
cassatieberoep en vermeldingen - Een voorziening- Verscheidene eisers- Schending
van dezelfde wetsbepalingen - Bestreden
beslissing gesteund op identieke motieven Middelen belangen niet alle eisers aan Ontvankelijkheid voorziening.
964

Cassatieberoep
Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Burgerlijke rechtsvordering - Openbaar
ministerie.
973

4Cassatieberoep
Strafzaken - Personen door of tegen wie
cassatieberoep kan of moet worden ingesteld
- Burgerlijke rechtsvordering- Burgerlijke
partij - Gemeente- College van burgemeester en schepenen- Machtiging van de gemeenteraad niet voorgelegd - Ontvankelijkheid.
925

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Strafvordering- Voorbarig
cassatieberoep (geen eindbeslissing).
926

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Burgerlijke rechtsvordering
- Voorbarig cassatieberoep (geen eindbeslissing) - Schade- Verschillende bestanddelen- Mzonderlijke behandeling- Definitieve
beslissing over sommige bestanddelen. 1062

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Burgerlijke rechtsvordering
- Eindbeslissing - Cassatieberoep van de
burgerlijke partij - Termijn.
970

Cassatieberoep
Strafzaken - Termijnen voor cassatieberoep
en betekening- Burgerlijke rechtsvordering
- Eindbeslissing- Cassatieberoep ingesteld
na wettelijke termijn - Burgerlijke partij
zonder woonplaats, gekozen woonplaats of
verblijfplaats in Belgie - Verlenging van de
termijn.
970

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering - Beslissing
uit haar aard niet vatbaar voor cassatieberoep - Eindbeslissing- Cassatieberoep Niet-ontvankelijkheid - Prejudiciele vraag
- Arbitragehof- Verplichting voor het Hof
van Cassatie - Grenzen
Gelijkheid Discriminatieverbod.
1001

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep - Strafvordering- Beslissingen
uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep
- Onderzoeksgerecht- Opschorting- AfWijzing- Verwijzing- Aard van de beslissing
- Gevolg.
1009

Cassatieberoep
Strafzaken - Beslissingen vatbaar voor cassatieberoep- Strafvordering- Beslissingen
uit hun aard niet vatbaar voor cassatieberoep
-Kamer van inbeschuldigingstelling- Opschorting - AfWijzing - Verwijzing - Hoger
beroep - Niet ontvankelijk - Aard van de
beslissing - Gevolg.
1009

Cassatieberoep
Tuchtzaken - Termijnen van cassatieberoep
en betekening- Cassatieberoep door de advocaat - Termijn.
917

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Algemeen - Grand van
niet-ontvankelijkheid opgeworpen en afgeleid
uit gebrek aan belang- Beslissing naar recht
verantwoord door niet bekritiseerde vaststellingen - Bevoegdheid van het Hof- Ambtshalve vervanging rechtsgrond- Voorwaarden
- Beperking- Gevolg.
939

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Algemeen - Grand van
niet-ontvankelijkheid - Middelen - Onafscheidbaar onderzoek- Gevolg.
1051

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken - Belang - Grand van
niet-ontvankelijkheid- Gemis aan belangGemis aan belang omdat het Hof bevoegd is
om zich op een andere rechtsgrond te baseren
- Rechtsgrond - Begrip.
979

Cassatiemiddelen
Burgerlijke ~ken - Belang - Bestreden
beslissing- !1ekritiseerde redenen -Andere
redenen - Beschikkend gedeelte naar recht
verantwoord - Gevolg.
1060

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken -

Onduidelijk middel. 966

Cassatiemiddelen
Burgerlijke zaken- Onaantastbare beoordeling door feitenrechter.
966

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Vereiste vermeldingen- Voorlopige hechtenis - Beslissing van het onderzoeksgerecht - Middel afgeleid uit de scherr905
ding van artikel149 Gw.

Cassatiemiddelen
Strafzaken - Vereiste vermeldingen- Voorlopige hechtenis - Handhaving- Verwijzing
naar de middelen van een medeverdachte Ontvankelijkheid.
905

Cassatiemiddelen
Belastingzaken- Onduidelijk middel- Begrip.
916

E
Europese Unie
Prejudiciele geschillen- Hofvan CassatieArtikel177 E.E.G.-verdrag- Verdrag-Akten
van de instellingen- Bepaling- Uitlegging
- Verzoek - Noodzakelijke uitlegging H.v.J.
981

Europese Unie
Prejudiciele geschillen- Hofvan CassatieArtikel177 E.G.-verdrag- Verdrag-Akten
van de instellingen- Bepaling- Uitlegging
- Verzoek - Noodzakelijke uitlegging H.v.J.
987
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5 Europese Unie

Grondwet

Verdragsbepalingen - Beleid - Vrij verkeer
van personen, diensten en kapitalen- Werknemers- Sociale zekerheid- Werkloosheid
- Artikel 69, § 4, verordening (EEG) nr.
1408171 - Draagwijdte.
1048

G
Gemeenschap en gewest
Gemeenschappen en gewesten die de Staat
opvolgen - Schulden - Verplichtingen die
ten laste van de Staat blijven - Vereisten.
1016

Gemeenschap en gewest
Gemeenschappen en gewesten die de Staat
opvolgen - Schulden - Verplichtingen die
ten laste van de Staat blijven - Uitgaven Uitgaven waarvoor geen betalingsaanvraag
dient voorgelegd- Andere schulden- Begrip
- Overheidsopdrachten (werken, leveringen,
diensten) - Werken - Aannemer - Schadeloosstelling - Schuldvordering in hoofdsom
1016
- Interesten.

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Raad van beroep- Verzoek om opschorting
- Weigering - Rechten van de Mens Recht van verdediging.
935

Geneeskunde
Beroepsorden - Orde van Geneesheren Tuchtrechtelijke vordering- Geldende wetsbepalingen - Door partij betwiste geldigheid
1031
- Eerlijk proces.

Grondwet
Grondwet 1994 (Art. 1 tot 99) -Artikel10Gelijkheid van de Belgen voor de wet Veroordeling met uitstel - Toekenning Weigering.
881

Grondwet
Grondwet 1994 (Art. 1 tot 99)- Artikel10Gelijkheid van de Belgen voor de wet Begrip - Openbaar ministerie en verdachte.
928

Grondwet
Grandwet 1994 (Art. 1 tot 99)- Artikelll Aan de Belgen toegekende rechten en vrijheden - Non-discriminatie - Begrip - Openbaar ministerie en verdachte.
928

Grondwet
Grondwet 1994 (Art. 1 tot 99)- Artikel 84Bindende uitlegging van de wet - Wetgevende Macht - Beoordeling - Beperking.
981

Grondwet
Grondwet 1994 (Art. 1 tot 99)- Artikel 84Bindende uitlegging van de wet - Wetgevende Macht - Beoordeling - Beperking.
986

Grondwet 1994 (Art. 100 tot einde) - Artikel
149 - Wegverkeersreglement van 01-121975- Artikel 10.1, 1° en 3o- Een veroordeling- Wettelijkheid.
924

H
Herhaling
Veroordeling tot een gevangenisstraf - Ten
minste een jaar - Nieuw wanbedrijf- Termijn - Vijf jaar - Vertrekpunt van de termijn- Voorwaardelijke invrijheidsstellingOndergane straf- Begrip.
961

Herhaling
Wegverkeerswet - Art. 36, tweede lid Nieuwe herhaling- Uitwissing van de eerste
1063
veroordeling - Gevolg.

Herstel in eer en rechten
Uitwissing - Wegverkeerswet - Art. 36,
tweede lid - Nieuwe herhaling - Gevolg.
1064

Hoger beroep
Burgerlijke zaken (handelszaken en sociale
zaken inbegrepen) - Gevolgen, bevoegdheid
van de rechter - Geschil inzake bevoegdheid
- Rechtsmacht van appelrechter.
946

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Beslissingen en partijen - Stedebouw Herstel van plaats in de vorige staat- Vorderingvan de gemachtigde ambtenaar- Beslissing die het algemeen belang schaadt- Hoger
953
beroep van het O.M.

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Rechtspleging in hager beroep- Eenstemmigheid - Vrijspraak van de beklaagde Enkel hager beroep van de burgerlijke partij
- Wijziging.
998

Hoger beroep
Strafzaken (douane en accijnzen inbegrepen)
- Burgerlijke rechtsvordering (bijzondere regels)
- Hoger beroep tegen het vonnis dat de
burgerlijke rechtsvordering verwerpt - Eenstemmigheid vereist- Voorwaarden.
974

Huur van goederen
Huishuur - E_inde (opzegging, verlenging,
enz.) - Opzeggmg - Aanvang huurovereenkomst - Plaatsbeschrijving op tegenspraak
- Einde huurovereenkomst - Huurschade
- Verhuurder- Bewijslast.
937

I
Inkomstenbelastingen
Voorheffingen en belastingkrediet - Roerende voorheffing - Terugbetaling - Moratoire interesten_
962
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lnkomstenbelastingen
Aanslagprocedure- Bewijsvoering- Vergelijking met soortgelijke belastingplichtigen Naam van een soortgelijke belastingplichtige
- Bekendmaking aan de belastingplichtige
- Gevolg.
917

lnkomstenbelastingen
Aanslagprocedure - Sancties, verhogingen,
administratieve boeten, straffen- Verhogingen - Fiscale misdrijven - Strafrechtelijke
veroordeling - Algemeen rechtsbeginsel non
bis in idem.
916

Interesten
Moratoire interesten - Vennootschapsbelasting - Roerende voorheffing - Terugbetaling.
962

Interesten
Compensatoire interesten - Arbeidsongeval
- Arbeidsongevallenverzekeraar- Subrogatie - Rechtsvordering tegen de aansprakelijke derde.
891

Internationale verdragen
Intemationale verbintenissen- Handvest van
de Verenigde Naties, hoofdstuk VII- Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, resolutie
955- Internationaal Tribunaal voor Ruanda
- Verplichtingen voor Belgie- Gerechtelijke
samenwerking - Misdrijven behorend tot de
bevoegdheid van het Internationaal Tribunaal - Aanhangigmaking bij de · nationale
gerechten- Verzoek van het Internationaal
Tribunaal- Voorwerp- Onttrekking van de
zaak aan de nationale gerechten - Bevoegdheid - Hof van Cassatie
Procedure Opdracht van het Hof.
900

Internationale verdragen
Internationale verbintenissen - Gerechtelijke samenwerking - Verzoek van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda- Voorwerp
- Onttrekking van de zaak aan de nationale
gerechten - Hof van Cassatie - Procedure
- Controle door het Hof - Geen dwaling in
de persoon- Dwaling in de per soon- Be grip.
900

Internationale verdragen
Internationale verbintenissen - Gerechtelijke samenwerking - Verzoek van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda- Voorwerp
- Onttrekking van de zaak aan de nationale
gerechten - Hof van Cassatie - Procedure
- Verhoor van de betrokken persoon- Afwe900
zigheid van die persoon- Gevolg.

Internationale verdragen
Internationale verbintenissen - Gerechtelijke samenwerking- Verzoek van het Internationaal Tribunaal voor Ruanda- Voorwerp
- Onttrekking van de zaak aan de nationale
gerechten - Hof van Cassatie - Procedure
-Arrest van het Hof- Motivering.
900

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra
voor)
Taken- Algemene taak- VreemdelingenDienstverlening - Bevel om het grondgebied
te verlaten- Betekening- Uitvoerbaarheid
- Definitief karakter - Gevolg.
941

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra
voor)
Taken - Algemene taak- Vreemdelingen Bevel om het grondgebied te verlaten - Betekening - Uitvoerbaarheid - Definitief bevel
- Begrip.
941

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra
voor)
Taken - Algemene taak- VreemdelingenBevel om het grondgebied te verlaten- Betekening- Uitvoerbaarheid - Definitief bevel
- Verhaal bij Raad van State- Draagwijdte.
941

Maatschappelijk welzijn (Openbare centra
voor)
Taken - Algemene taak - Maatschappelijk
welzijn - Vreemdelingen - Bevel om het
grondgebied te verlaten- Definitiefbevel om
het grondgebied te verlaten - Begrip. 1019

Machten
Wetgevende Macht - Bindende uitlegging
van de wet - Beoordeling - Beperking. 981

Mach ten
Wetgevende Macht - Bindende uitlegging
van de wet - Beoordeling - Beperking. 986

Machten
Rechterlijke Macht- Onpartijdigheid van de
rechter - Begrip.
918

Machten
Rechterlijke Macht- Onpartijdigheid van de
rechter- Onderzoeksrechter- Voorwaarde.
918

Machten
Rechterlijke Macht - Opdracht - Wetgevende Macht - Bindende uitlegging van de
wet - Beoordeling - Beperking.
981

Machten
Rechterlijke Macht - Opdracht - Wetgevende Macht - Bindende uitlegging van de
wet - Beoordeling - Beperking.
986

Meineed
Nalatenschap- Boedelbeschrijving- EedPersoon die de plaatsen bewoond heeft. 950

Meineed
N alatenschap - Boedelbeschrijving- EedVerduistering.
950
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7 Onderzoeksgerechten

Milieurecht
Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming leefinilieu - Leefmilieu - Begrip - Ruimtelijke ordening.
1024

Milieurecht

Regeling van de procedure - Onderzoek Strafvordering- Ontvankelijkheid- Veijaring- Burgerlijke rechtsvordering- Bevoegd1015
heid.

Onderzoeksrechter

Raad van State - Kort geding - Moeilijk te
herstellen nadeel- Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming leefinilieu- Kennelijke inbreuk of ernstige
dreiging voor inbreuk op leefmilieuwetten 1024
Beoordeling - Gezag van gewijsde.

Onpartijdigheid- Voorwaarde.

918

Onverdeeldheid
Boedelbeschrijving - Eed - Persoon die de
plaatsen bewoond heeft.
950

Onverdeeldheid

Milieurecht
Wet 12 jan. 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming leefmilieu - Bevel
tot staking en preventieve maatregelen 1024
Herstel in natura.

Minder-validen
Tegemoetkomingen - Inkomensvervangende
tegemoetkoming - Andere uitkeringen 968
Samenloop - Datum - Wijziging.

Boedelbeschrijving- Eed -

Openbaar ministerie
Strafvordering - Uitoefening - Gemeenrechtelijke en arbeidsrechtelijke overtredingen- Samenloop- Samenhang- Aanwijzing
door de procureur-generaal - Optreden. 885

Openbaar ministerie
Strafzaken - Opdracht.

0
Toekenning 881

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Tuchtzaken - Instituut der Accountants Beroepstucht - Commissie van beroep Sanctie- Evenredigheid- Artikel3 E.V.R.M.
- Toetsing door het Hof.
1032

Onderzoeksgerechten
Opschorting - Mwijzing
Strafvordering - Gevolg.

928

Openbaar ministerie

Onaantastbare beoordeling door de feitenrechter
Veroordeling met uitstel Weigering- Gelijkheid.

Verduistering.
950

Verwijzing 1009

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling- Opschorting - Afwijzing - Verwijzing - Hoger
beroep - Niet ontvankelijk - Strafvordering
- Gevolg.
1009

Onderzoeksgerechten
Opschorting - Afwijzing - Verwijzing
Aard van de beslissing- Gevolg - Cassatieberoep.
1009

Onderzoeksgerechten
Kamer van inbeschuldigingstelling- Opschorting - Afwijzing - Verwijzing - Hoger
beroep - Niet ontvankelijk - Aard van de
beslissing - Gevolg- Cassatieberoep. 1009

Onderzoeksgerechten
Regeling van de procedure - Onderzoek 1015
Strafvordering - Ontvankelijkheid.

Stedebouw - Herstel van plaats in de vorige
staat- Vordering van de gemachtigde ambtenaar - Beslissing die het algemeen belang
schaadt - Rechtsmiddelen.
953

Openbaar vervoer
Personenvervoer in binnenlandse dienst Tarieven - Begrip.
999

Openbaar vervoer
Spoorwegen - Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen - Tarieven - Begrip
- Algemeen reglement toepasselijk op de
reizigers en de personen aanwezig in de instellingen van de spoorweg (A.R.R.).
999

Openbaar vervoer
Spoorwegen - Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen - Algemeen reglement toepasselijk op de reizigers en de personen aanwezig in de instellingen van de spoorweg
CA.R.R.)- Bekendmaking- Belgisch Staats·
blad - Bericht.
999

Overeenkomst
Rechten en verplichtingen van partijen T.a.v. derden - Zakelijke zekerheid niet bij
de wet bepaald - Kan niet worden tegengeworpen aan schuldeisers in samenloop. 930

Overheidsopdrachten (werken, leveringen, diensten)
Schuldvordering van de aannemer jegens de
Staat - Vijfjarige veijaring - Termijn voor
het indienen van de vordering tot terugbetaling - Gezamenlijke toepassing van beide
906
termijnen.
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p
Pensioen
Werknemers- Rustpensioen- Flexibele pensioenleeftijd- Doe!.
981

Pensioen
Werknemers- Rustpensioen- Gelijke behandeling- Mannen en vrouwen- Werkingssfeer-Uitsluiting- Pensioenleeftijd-Verschil
- Mannelijke en vrouwelijke werknemers Uitleggingswet.
981

Pensioen
Werknemers- Rustpensioen- Gelijke behandeling- Mannen en vrouwen- Werkingssfeer- Uitsluiting- Pensioenleeftijd- Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers- Artikel 7 E.E.G.-verdrag- Richtlijn
Raad 79/7/EEG- Bepaling- UitleggingPrejudiciele vraag- H.v.J.
981

Pensioen
Werknemers- Rustpensioen- Flexibele pensioenleeftijd - Doe!.
986

Pensioen
Werknemers- Rustpensioen- Gelijke behandeling- Mannen en vrouwen- Toepassingssfeer- Uitsluiting- Pensioenleeftijd- Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers - Uitleggingswet.
986

Pensioen
Werknemers- Rustpensioen- Gelijke behandeling- Mannen en vrouwen- Toepassingssfeer- Uitsluiting- Pensioenleeftijd-Verschil
- Mannelijke en vrouwelijke werknemers E.G. - Art. 7 Richtlijn Raad 79/7/EEGBepaling - Uitlegging - Prejudiciele vraag
-H.v.J.
986

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Prejudiciele vraag- Verplichting voor het Hofvan Cassatie- GrenzenEindbeslissing - Cassatieberoep - Nietontvankelijkheid- Gelijkheid- Discriminatie1001
verbod.

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Prejudiciele vraag- Verplichting voor het Hof van Cassatie - Grenzen Eindbeslissing - Cassatieberoep - Nietontvankelijkheid- Gelijkheid- Discriminatie1001
verbod.

Prejudicieel geschil
Arbitragehof- Prejudiciele vraag- Verplichting van het Hof van Cassatie - Grenzen Eindbeslissing - Cassatieberoep
Niet1009
ontvankelijkheid - Gevolg.

R
Raad van State
Afdeling administratie- Bevoegdheid- Handeling van een bestuurlijke overheid- Verzoek tot nietigverklaring - Nietigverklaring
- Weerslag op subjectieve rechten- Beoor1021
deling t.a.v. de bevoegdheid.

Rechtbanken
Strafzaken - Strafvordering - Uitoefening
- Gemeenrechtelijke en arbeidsrechtelijke
overtredingen - Samenloop - Samenhang
- Openbaar ministerie- Aanwijzing door de
procureur-generaal - Optreden - Rechterlijke controle.
885

Rechtbanken
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Bevoegdheden van de rechter - Aan zijn
960
beoordeling overgelegde feiten.

Rechtbanken
Tuchtzaken- Orde van Geneesheren- Tuchtrechtelijke vordering - Geldende wetsbepalingen - Door partij betwiste geldigheid 1031
Beslissing van de rechter.

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 3 Tuchtzaken - Instituut der Accountants "Beroepstucht - Commissie van beroep Sanctie - Evenredigheid - Beoordelingsbevoegdheid - Toetsing door het Hof. 1032

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1- Orde van Geneesheren- Raad
van beroep r Verzoek om opschorting 935
Weigering.
1

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.1 - Eerlijk proces - Orde van
Geneesheren - Tuchtrechtelijke vorderingGeldende wetsbepalingen- Door partij betwiste
geldigheid.
1031

Rechten van de Mens
Verdrag Rechten van de Mens - Artikel 6 Artikel 6.3 - Toepassingsgebied - Voorlo928
pige hechtenis.

Rechterlijk gewijsde
Gezag van gewijsde - Allerlei - Raad van
State - Kort geding- Moeilijk te herstellen
nadeel - Wet 12 jan. 1993 betreffende een
vorderingsrecht inzake bescherming leefmilieu - Kennelijke inbreuk of ernstige dreiging voor inbreuk op leefmilieuwetten - Beoordeling- Gezag van gewijsde.
1024

Rechterlijke organisatie
Algemeen - Begrip.

Onpartijdigheid van de rechter
918

Rechterlijke organisatie
Algemeen - Onpartijdigheid van de rechter
- Onderzoeksrechter- Voorwaarde.
918

"I
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9 Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van bet rechtscollege - Correctionele rechtbank - Behandeling van de zaak - Behandeling door een
ander rechtscollege aangevangen - Onderzoeksopdrachten- Vonnis dat op die opdrachten steunt- Wettigheid.
897

Redenen van de vonnissen en arresten
Op conclusie - Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Hofvan Cassatie- Verzoek van bet Internationaal Tribunaal voor Ruanda - Onttrekking van de zaak aan de nationale gerechten
900
- Arrest van bet Hof- Motivering.

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van bet rechtscollege - Wijziging van de samenstelling Debatten hervat ab initio - Gevolg.
959

Rechterlijke organisatie
Strafzaken - Samenstelling van het rechtscollege - Hoger beroep tegen vonnis van
politierechtbank- Vonnis van de correctionele rechtbank niet door drie rechters gewezen.
973

Rechtsbeginselen (Algemene)
Non his in idem- InkomstenbelastingenBelastingverhogingen - Fiscale misdrijven
916
- Strafrechtelijke veroordeling.

Rechtsbeginselen (Algemene)
Rechtsdwaling- Rechtvaardiging- Onoverkomelijke dwaling - Begrip - Draagwijdte
- Verjaring- Burgerlijke zaken- Schorsing.
1051

Recht van verdediging
Burgerlijke zaken- Sociale zaken- Arbeidsongeval - Toepassingssfeer - Personen Rechten getroffenen - Taak van de rechter
- Ambtshalve nazicht - Beslissing - Partijen - Geen gelegenheid tot tegenspraak Gevolg.
945

Recht van verdediging
Strafzaken - Onderzoeksgerecht
Strafdossier - Mededeling van het dossier. 928

Recht van verdediging
Strafzaken- Voorlopige hechtenis- Hand928
having - Inzage van bet dossier.

Recht van verdediging
Strafzaken - Burgerlijke rechtsvordering Regelmatig in de debatten gebracht stuk 960
Gevolgtrekking door de rechter.

Recht van verdediging
Tuchtzaken - Orde van Geneesheren- Raad
van beroep - Verzoek om opschorting Weigering.
935

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Straf- Opschorting van de uitspraak van de
veroordeling - Motivering - Tegenstrijdigheid - Begrip.
899

Redenen van de vonnissen en arresten
Geen conclusie- Strafzaken (geestrijke dranken en douane en accijnzen inbegrepen) Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Artikel 10.1, 1" en 3" - Een veroordeling Wettelijkheid.
924

s
Samenhang
Strafzaken - Strafvordering - Uitoefening
- Gemeenrechtelijke en arbeidsrechtelijke
overtredingen- Openbaar ministerie- Aanwijzing door de procureur-generaal - Optreden.
885

Sam enhang
Sociale zaken - Handelszaken - Exceptie
van samenhang- Verzoek partij- Declinatoire
exceptie - Beslissing van verwijzing - Aard
- Gevolg.
946

Stedebouw
Bouwvergunning - Reclamebord
sing op muur en dak.

Plaat884

Stedebouw
Bouwvergunning - Decreet Vlaamse Raad
van 28 juni 1984- Uitbreiding van bestaande
gebouwen- Begrip- Vergunde gebouwen.
1024

Stedebouw
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling
van een meerwaarde- Herstel van plaats in
de vorige staat- Vordering van de gemachtigde ambtenaar - Beslissing die bet algemeen belang schaadt - Rechtsmiddelen. 953

Stedebouw
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling
van een meerwaarde- Herstel van plaats in
de vorige staat- Vordering van de bestuurlijke overheid- In eerste aanleg- N a verzet
of boger beroep.
953

Stedebouw
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling
van een meerwaarde - Herstel van plaats in
de vorige staat- Bevoegde overheid- Vordering- Vorm.
971

Stedebouw
Herstel van plaats in de vorige staat, betaling
van een meerwaarde - Herstel van plaats in
de vorige staat - Bevel door de rechter Hoofdveroordeling als bedoeld in art. 1385bis
Ger.W. - Dwangsom.
971

Straf
Vrijheidsstraffen- Voorwaardelijke invrijheidsstelling- Ondergane straf- Begrip.
961

Straf
Andere straffen - Verval van bet recht tot
sturen- Geen zware overtreding- Wettigheid.
1012
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Straf

Verjaring

Andere straffen- Verval van het recht tot
sturen - Onwettigheid - Vernietiging Omvang.
1012

Straf
Zwaarste straf drijf.

Aanduiding van het mis924

Straf
Allerlei- Uitstel- Toekenning- Weigering - Gelijkheid.
881

Straf
Allerlei - Strafrechtelijke veroordeling Opzettelijke gewelddaden - Hulp aan de
slachtoffers- Bij drage - Aard- Werking in
de tijd.
881

Straf
Allerlei - Strafmaat - Opschorting van de
uitspraak van de veroordeling - Motivering
- Tegenstrijdigheid - Begrip.
899

Strafvordering
Uitoefening- Gemeenrechtelijke en arbeidsrechtelijke overtredingen - Samenloop Samenhang - Openbaar ministerie - Aanwijzing door de procureur-generaal - Optreden.
885

T
Taalgebruik
Gerechtszaken (Wet 15 juni 1935)- In hoger
beroep - Burgerlijke zaken - Partijen Rechtspersonen - Maatschappelijke zetel Rechtspleging in het Frans- Adressen in het
Nederlands.
1043

Burgerlijke zaken - Termijnen (aard, duur,
aanvang, einde) - Schuldvordering ten laste
of ten voordele van de Staat en de provincien
- Vijfjarige ve:rjaring - Overheidsopdracht
- Termijn voor het indienen van de vordering
tot terugbetaling van de aannemer - Gezamenlijke toepassing van beide termijnen. 906

Verjaring
Burgerlijke zaken- Schorsing- Rechtsdwaling- Onoverkomelijke dwaling.
1051

Verjaring
Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning
van een recht- Nieuwe ve::rjaringstermijnAanvang.
1051

Verjaring
Burgerlijke zaken- Stuiting- Oorzaak van
stuiting- Erkenning van het recht van hem
tegen wie de ve:rjaring loopt - Begrip Arbeidsongeval- Overheidspersoneel, bijzondere regels - Blijvende invaliditeit- Vergoedingen - Rechtsvordering tot betaling Minister - Administratieve Gezondheidsdienst - Medisch onderzoek.
1051

Verjaring
Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning
van het recht van hem tegen wie de ve:rjaring
loopt - Begrip.
1060

Verjaring
Burgerlijke zaken - Stuiting - Erkenning
van het recht van hem tegen wie de ve:rjaring
loopt- Voorbehoud- Betaling.
1060

Verjaring

Taalgebruik
Gerechtszaken (Wet 15 juni 1935)- Vonnissen en arresten, nietigheden - Burgerlijke
zaken - Eentaligheid van de beslissing Citaat in een andere taal.
1018

Tussenkomst
Samenstelling van het rechtscollege--' Wijziging- Gevolg.
897

v
Valsheid en gebruik van valse stukken
Gebruik van valse stukken- Ogenblik waarop
het gebruik eindigt - Bekentenis van de
vervalsing- Gevolg.
927

Verbintenis
Niet-uitvoering- Overheidsmaatregel- Begrip.
1051

Vereniging zonder winstoogmerk
Kredietopening gewaarborgd door een overdracht van schuldvordering - Ontbinding
van de vereniging - Beginsel van gelijkheid
van de schuldeisers - Gevolgen.
930

Strafzaken - Stra:!Vordering - Algemeen 1039
Verlenging van termijnen- Gevolg.

Verjaring
Strafzaken - Stra:!Vordering - Termijnen Aanvang- Valsheid en gebruik van valse
stukken- Ogenblik waarop het gebruik ein927
digt - Bekentenis van de vervalsing.

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Algemeen - Uitstel- Toekenning- Weigering- Gelijkheid.
881

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Gewone opschorting - Onderzoeksgerecht Afwijzing- Verwijzing- Stra:!VorderingGevolg.
1009

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Gewone opschorting- Afwijzing- Verwijzing - Hoger beroep - Niet ontvankelijk Stra:!Vordering - Gevolg.
1009

I
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Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Gewone opschorting- Onderzoeksgerecht Afwijzing- Verwijzing- Aard van de beslissing- Gevolg- Cassatieberoep.
1009

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Gewone opschorting- Kamer van inbeschuldigingstelling - Afwijzing - Verwijzing Hoger beroep - Niet ontvankelijk - Aard
van de beslissing - Gevolg - Cassatieberoep.
1009

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Gewone opschorting - Opschorting gelast
door de eerste rechter en bevestigd in boger
beroep - Instemming van de beklaagde in
eerste aanleg - Geen hemieuwing voor de
appelrechter - Gevolg.
1038

Veroordeling met uitstel en opschorting
van de veroordeling
Allerlei - Straf- Strafmaat - Opschorting
van de uitspraak van de veroordeling- Motivering - Tegenstrijdigheid - Begrip.
899

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Onderzoeksrechter tigde verdenking - Begrip.

Gewet918

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken - Onderzoeksrechter - Gewettigde verdenking- Verwijzing- Aangewezen rechter.
918

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Beoordeling door het Hof- Verzoek gegrond 1013
Gevolg.

Verwijzing van een rechtbank naar een
andere
Strafzaken- Gewettigde verdenking- Onttrekking van de zaak- Samenhang- Omvang.
1013

Verzekering
Landverzekering- Aansprakelijkheidsverzekering- Verzekeringsovereenkomst- Schorsing van de overeenkomst- Schorsing van de
dekking - Onderscheid.
957

Verzekering
Allerlei - Verzekeringspolis - Burgerlijke
aansprakelijkheid van de nijverheids- en handelsbedrijven- Vordering in rechte- Oorzaak
- Contractuele bepalingen - Beslissing van
de rechter- Grondslag- WetsbepalingenWettigheid.
975

Verzet
Onmiddellijke aanhouding - Verzoek tot
invrijheidstelling - Beslissing die geen uitspraak doet over de ontvankelijkheid van het
verzet.
1042

Vonnissen en arresten
Burgerlijke zaken- Algemeen- PartijenRechtspersonen - Maatschappelijke zetel Taal - Rechtspleging in het Frans - Adressen in het Nederlands.
1043

Vonnissen en arresten
Strafzaken- Algemeen- Sam ens telling van
het rechtscollege - Hoger beroep tegen vonnis van politierechtbank - Vonnis van de
correctionele rechtbank niet door drie rechters gewezen.
973

Voorlopige hechtenis
Handhaving- Cassatiemiddel- Verwijzing
naar de middelen van een medeverdachte 905
Ontvankelijkheid.

Voorlopige hechtenis
Handhaving - Kamer van inbeschuldigingstelling - Rechtspleging - Mededeling van
het dossier.
928

Voorlopige hechtenis
Voorlopige invrijheidstelling- Beslissing van
verwerping- VerPlichte vermeldingen. 1065

Voorlopige hechtenis
Onmiddellijke aanhouding- Veroordeling bij
verstek - Verzet - Verzoek tot invrijheidstelling - Beslissing die geen uitspraak
doet over de ontvankelijkheid van het verzet.
1042

Voorlopige hechtenis
Allerlei - Beslissing van het onderzoeksgerecht - Middel afgeleid uit de schending
van artikel149 Gw.
905

Vordering in rechte
Burgerlijke zaken - Oorzaak van de vordering - Ambtshalve wijziging door de rechter
- Wettigheid.
975

Vreemdelingen
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn- Dienstverlening- Bevel om het grondgebied te verlaten - Betekening - Uitvoerbaarheid- Definitiefkarakter- Gevolg.941

Vreemdelingen
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - Dienstverlening - Verwijdering Bevel om het grondgebied te verlaten- Betekening - Uitvoerbaarheid - Definitief bevel
- Begrip.
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Vreemdelingen
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn - Dienstverlening - Verwijdering Bevel om het grondgebied te verlaten- Betekening- Uitvoerbaarheid- Definitiefkarakter- Verhaal bij Raad van State- Gevolg.
941

Vreemdelingen
Maatschappelijk welzijn- Bevel om het grondgebied te verlaten - Definitief bevel om het
grondgebied te verlaten- Begrip.
1019

w
Wegverkeer
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel 38- Verval van het recht tot sturenGeen zware overtreding- Wettigheid. 1012

Wegverkeer
Wegverkeerswet- Wetsbepalingen- Artikel 38 - Verval van het recht tot sturenGeen zware overtreding- Onwettig- Vernietiging- Omvang.
1012

Werkloosheid
Recht op uitkering- Uitsluiting- Gewoonlijk niet gewerkte dagen - Ingevolge gebruiken - Begrip.
877

Werkloosheid
Recht op uitkering- Uitsluiting- Tewerkstelling in onderwijsinstelling- Gewoonlijk niet
gewerkte dagen - Gebruik in onderneming
- Onderneming - Begrip.
877

Werkloosheid
Recht op uitkering- Uitsluiting - Gewoonlijk niet gewerkte dagen - Gebruik in onderneming- Draagwijdte.
877

Werkloosheid
Recht op uitkering- Toelating- Verkrijging
- E.G. - Artikel 69, § 4, verordening (EEG)
1048
nr. 1408/71 - Draagwijdte.

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Algemeen - Bekendmaking - Spoorwegen
- N ationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen - Algemeen reglement toepasselijk op
de reizigers en de personen aanwezig in de
instellingen van de spoorweg (A.R.R.) -Belgisch Staatsblad - Bericht.
999

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Uitlegging - Uitleggingswet - Begrip. 981

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen- Artikel10- Artikel10.1,
r en 3" - Een veroordeling - Motivering.
924

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen- Artikel19- Artikel19.3
- Artikel 19.3.3" - Kruispunt - Richtingsverandering - Bestuurder die naar links
afslaat- Tegenligger die voortrijdt in de door
een groene pijl aangeduide richting- Voorrang.
1035

Wegverkeer
Wegverkeersreglement van 01-12-1975- Reglementsbepalingen- Artikel61- Artikel61.1,
5"- Verkeerslichten- Groene pijl die tegelijk met rood of oranjegeel licht brandt Bestuurder die naar links afslaat- Tegenligger die voortrijdt in de door een groene pijl
aangeduide richting.
1035

Werkloosheid
Gerechtigde - Langdurige werkloosheid Onvrijwillig deeltijdse werknemer- Werkloosheidsduur - Overschrijding - Administratiefberoep- Gegrondheid- AmbtshalveVoorwaarden - Modaliteiten van tewerkstelling- Draagwijdte.
875

Werkloosheid
Gerechtigde- Handhaving- E.G.- Artikel
69, § 4, verordening (EEG) nr. 1408/71 Draagwijdte.
1048

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Uitlegging -

Uitleggingswet -

Gevolgen.
981

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Uitlegging - Bindende uitlegging van de wet
- Wetgevende Macht- Beoordeling- Beperking.
981

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Uitlegging - Uitleggingswet - Pensioen Werknemers- Rustpensioen- Gelijke behandeling- Mannen en vrouwen- Werkingssfeer- Uitsluiting-Pensioenleeftijd- Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers.
981

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Uitlegging - Uitleggingswet - Begrip. 986

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Uitlegging -

Uitleggingswet -

Gevolgen.
986

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Uitlegging- Bindende uitlegging van de wet
- Wetgevende Macht- Beoordeling- Beperking.
986

Wetten, decreten, ordonnanties, besluiten
Uitlegging - Uitleggingswet - Pensioen Werknemers- Rustpensioen- Gelijke behandeling- Mannen en vrouwen- Toepassingssfeer- Uitsluiting-Pensioenleeftijd- Verschil - Mannelijke en vrouwelijke werknemers.
986

